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Egyház
Muckermann Frigyes jezsuita atyának egy

cikke került kezünkbe, amelyben ez a nevezetes
ember, aki anémet centrumpárt és a nemzeti
szociálizmus között próbál újabban bukfence-
ket hányni, magyarázni próbálja, hogy az egy-
háznak miért kell politizálnia és Róma miért
nem mondhat le arról, hogy törekvéseibe poli-
tikumot is vigyen. Többek között ezt írja: "Ma-
gában a hatalom se nem jó, se nem rossz. De
mindig olyan valami, ami a jó és igazságos em-
bernek a kezében nagy jót, a rablónak igé-
nyére bízva azonban rengeteg rosszat, gonoszat
követhet el. Oly természetes mindez, hogy még
a legegyszerűbb ember is tisztában van jelen-
tőségével. Nem hozható kapcsolatba tehát a
politikai hatalom Róma örök törekvéseivel, de
természetesen következnek egy oly vallás lé-
nyegéből, amely a föld arculatát akarja meg-
újítani."

Mostmár tudjuk tehát, hogy Róma miért
politizál. Az, hogy a protestáns Németország-
ban a Centrum révén évtizedekig uralkodott,
tehát csak azért volt, hogy anémet nép arcát, .
amely elfordult Rómától, ismét Róma felé irá-
nyítsa. A föld arcának megváltoztatását
ugyanis ez 'a törekvés csak úgy tudja elkép-
zelni, hogy ez az arc levetkőztet mindent, ami
nem arra az uniformis ra emlékeztet, amelyet
Róma próbál kényszeríteni a világra. Ez a vi-
lági hatalomra való törekvés azonban sokszor
a nem kívánt eredménnyel végződik és olyan
fintorokat és torzképeket szül, hogy a szülő-
anya rémül meg legjobban.

Mexikóban üldözik a forradalom megindu-
lása óta a római egyházat és ez megdöbbentő
és fájdalmas és szomorú. De akik veszik ma-
guknak a fáradságot, hogy az üldözésről szóló
egyszerű híradások mögé nézzenek, azok meg-
döbbentő kultúrképet kapnak. Azok arról ézte-
sülnek, hogy a mexikói papságnak a bűne, hogy

Megjelenik minden vasárnap.
ELŐFIZETÉSI ÁRA:
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res politika.
a népet a legnagyobb sötétségben tartották,
hogy ez a nép az emberi kultúra világosságá-
hoz közel nem léphetett, hogy a mexikói pap-
ság, amelynek kezében állam, egyház és iskola
volt, a legnagyobb rövidlátással tartotta vissza
a népet a kultúra forrásainak élvezésétől.

Hírek jönnek Spanyolországból is, amelyek
ü!dözésekről szólnak. Egy :q;lagiE író Já,rt I!e!lJ.
regen Spanyolorszagoan, alt"ifep~1fIffi~s;'·~'::::;!/'4'''1
egyházi körök informáltak úgy, hogy az üldö-
zésekről szóló hírek nek tizedrésze sem felel
meg a valóságnak és hogy Róma a forradalom
óta alig vesztett valamit hatalmából és befolyá-
sából. De még ha volnának is üldözések?
Torquemada és az inkvizíció óta sok mindent
jegyeztek fel Spanyolországban a papság ro-
vására! .

Legújabban olyan híradások is vannak,
mintha Németországban zaklatnák a római
egyház hivatalos közegeit és a híveket. E hí-
resztelések alighanem tendenciózus ak és alig-
hanem redukálhatók arra, hogy egyes a Cen-
trumhoz tartozott politikusoknak volt vagy
van kellemetlenségük. De még ha volnának is
bizonyos kilengések a még mindig forradalmi
lázban égő országban, ezek csak azt bizonyita-
nák, hogy az evangélikus Németország fel-
ébredt és nem hajlandó Róma járszalagját to-
vább eltűrni.

Tanulság? Bizony kapcsolja ki az egyház,
amennyire ez egyáltalában lehetséges, a poli-
tikát életéből és akkor elkerüli azt a veszedel-
met is, amely kétségtelenül 1 fennáll, hogy a
mindenkori hatalom és a nép közőtt válasz-
tania kelljen. A vallás, az .egyház, igenis első-
sorban a lélek belső életének kiépítésére való
és mi hálásak vagyunk Muckermannak, hogy
megállapította, miszerint ez az álláspont és
felfogás nem katolikus, hanem protestáns. Ha
csipkelődik is ezzel kapcsolatban velünk, mi
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megszorítjuk a kezét, mert gyönyoruseg egy
jezsuita atya tollából a protestántizmus igazo-
lását olvasni.

Hogy "logikailag nem vitatható el a kato-
licizmustól a politikai tevékenység?" Sohase
akarjuk mi azt elvitatni, de nem szeretjük, ha
ez a tevékenység a mi bőrünkre megy, nem
szeretjük, ha a protestántizmus megrövidíté-
sére irányul.

Vagyunk olyan önzetlenek és testvéri meg-
értésre hajlandók is, hogy ne kárörvendezzünk,
ha ez a föld arculatát olyan mohón meg-
változtatni akarás egyes államokban tragikus
fordulatot vesz Rómára nézve.

Koráléneklésünk reformja.
Irta: Králik ,Jenő tanár.

I.
A 20. század eleji találmányok, újítások,

mozgalmak a művészet terén is megtették .a
maguk rohamosan érezhető hatásukat. A zene-
művészet mai kifejezés formái : a leegyszerű-
sített tartalom; új hangzási lehetőségek, régi
hagyományoknak új formában való felújítása;
elfelejtett stílusok felidézése; kétségtelen a
mai zenei irány főelvei. Ha evangélikus zenei
életünket ezeknek a tükrében nézzük, sajná-
lattal kell annak maradiságát, megszokottá
vált régi voltát beismernünk. Templomaink-
ban elhangzó prédikációk közül nem egy már
a modern igehírdetés bátor hangú, új stílust
teremtő zászlóvívője. Az új templomépítés, an-
nak térbeli elrendezése, világítása is helyet ad
a modern építéstechnika újszerű elgondolásai-
nak. Ezzel szemben mit hallunk a templomaink-
ban zenei szempontból? Koráléneklésünkre
talán legjobban találó az "ahány ház, annyi
szokás" példaszó ; még a városi gyülekezetek-
ben eléggé egységesen, boldogult nagyatyám,
Kapi Gyula korálkönyve szerint hallhatók a
korálok, Azonban a vidéki korálvariánsok
nagy száma, azoknak minden zenei szépet nél-
külöző kiforgatásai közt már bajos abb egysé-
get keresni. Templomainkban az orgona játék-
ról sem mondhatunk sok jót. Leszámítva egy-
két templomot, az istentiszteletet megnyitó s
bezáró orgonaszám a legjobb esetben is egy
avult, nemcsak kívül, de belül, tartalomban is
kopott praeludium gyűjtemény egy-egy .száma,
amit csak közös hangnem kapcsol az utána
következő korálhoz. Közjátékok, modulációk az
örökké ugyanaz, talán diákéveinkbe visszanyúló
összhangzattani gyakorlatok. Nem hiszem,
hogy ezeknek a játszása az orgonás lelkében
a vasárnap, a templom ihletett hangulatát fel-
keltené. Még kevésbbé valószínű, hogya "min-
dig ugyanaz" jelszó magával ragadná a gyüle-
kezetet. Ellenben hiába keressük az orgoná-
nak, mint liturgikus hangszernek azt a legszebb
feladatát, hogy már az első hangokkal ki-
fejezze az illető ünnep- vagy vasárnap hanga-

latát sazzal - azt mintegy hangokba öntve
- előkészítse a gyülekezet lelki állapotát.

Az orgona legyen az a szűrő, mely a temp-
lomba belépőnek minden oda nem való gondo-
latát eltereli, elsimít ja s mire a lelkész meg-
szólal, az ige szavaira várakozó egységes han-
gulatot teremt. S ugyanúgy hiába keressük
Walther János, Bach János Sebestyén, Réger
Miksa nekünk, evangélikusoknak írt kerálelő-
játékait, pedig ezek nekünk szóló drága aján-
dékok s mi még se fogadjuk el azokat.

Külföldön a modern evangélikus zenei moz-
galmak nemcsak elkezdődtek, hanem már egy-
séges eredményt is mutatnak fel. Ezen újegy-
házzenei törekvések súlypontja: a koráldalla-
mok revíziója; az a törekvés, hogy a korál-
.dallamokat az eredeti formájukba állítsák visz-
sza. A legrégibb korált ugyanis nem az orgona
vezette, hanem az énekkar adta elő, úgy, hogy
a koráldallam, a cantus firmus a tenor szólam-
ban volt. A többi szólam az akkori gazdag el-
lenpontozatos stílusnak megfelelően polifon
módon fonta körül a tenorban tartott (tenere)
dallamot.

Ilyen korálokat tartalmaz Walther "Kir-
chenkoralbuch" -ja, melyhez maga Luther Már-
tor írt előszót (1524). Később a koráldallam
a tenorból felkerült a szoprán szólamba s a
többi szólam egyszerű hármasokból állott ho-
mofon kísérettel támogatja azt alá. Ezt a hár-
masokkal való kísérés szerepét veszi át az or-
gona az énekkartól, a szoprán dallamát pedig
ekkor már maga a gyülekezet énekli.

1586-ban Ossiander már ezt írja a Nürn-
bergben megjelent korálkönyve címlapjára:
"Fünfzig geistliche Lieder und Psalmen mit 4
Stimmen auf contrapunktweise also gesetzet,
das ein gantze christliche Gemei-n durchaus
mitsingen kann."

Mindezek a koraldallamok a ma énekelt
formátói eltérő en gazdag, változatos ritmusúak
voltak: ez a ritmikus korálforma, szemben a
mai kiegyenlített ritmikátlan cantus planus-sal,

A 16. század protestáns zeneirodalma
ugyanezt bizonyítja; hogy ebben az időben az
evangélikus korál gazdag ritmusú, eleven erőt
tartalmazó beosztású volt. A már fentebb em-
lített Walther János 1545-ben az Erős vár a
mi Istenünk. .. korált ritmikus formában dol-
gozza fel. Szinte benne lüktet az evangélikus
vallás minden gazdagsága. A Decius-féle Di-
csőség mennyben Istennek. 1539-ben Schumann
énekeskönyvében is, meg később a Scheidt-féle
Talmatur-könyvben is % ütembeosztásban, rit-
mikusan szerepel. Vagy Othmayr 1547-ben a
Bitiniákban Dávid 46. zsoltára címen szintén a
ritmikus Erős vár-t írja le kétszólam letétben.

E pár adat s általában a; zenetörténet egy-
hangú megállapítása tárja elé, hogy a régi
evangélikus korál mindig ritmikus volt. Ilyen-
nek ismerte Luther s azt a nagy s lelket fel-
emelő, hatásában a teológiai tudományok mellé
állítható belső erőt, amelyet Luther Márton az
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evangélikus koráitól várt s egyúttal követelt,
azt minden bizonnyal csak a ritmikus .korál
tudta .elérni s annak megfelelni.
. A ritmikus korál a 17. században, főleg an-

~ak ak?zepén kez,d romlani, a ritmusa egyenlő,
izometrikus lesz, ugy, hogy pl. Bach János Se-
bestyén már az elromlott korál dallamokat is-
meri s azokból is az ő csodálatos művészete
gyönyörű alkotásokat produkál. Minden ké-
sőbbi korálkönyv a kiegyenlített korálokat doí-
gozza fel. A magyar Altdörfer, a Kapi-féle
korálkönyvek szintén a ritmusukban elrontott
korálokat tartalmazzák s azokat énekeljük mi
is mind a mai napig.

T eológiaí konferencia.
A;z Erzsébet Tudományegyetem evangélikus hit-

tú<;l0manyikarának tanárai ezidén harmadszor küldték
szet a. Sopronban tartandó 'teológiai konferenciára szóló
meghívókat. A lezajlott két konferencia áldásainak
birtokában, a múlt évben hiába vártuk a :~olytatást.
Bizonyára komoly okok gátolták a megrendezést.
Ebben az évben ünnepli a teológiai fakultás fennállá-
sának tízéves évfordulóját. Ebből az alkalomból az ün-
neplés legméltóbb formáját választotta, amikor -
Dr. Geduly Henrik megnyitó szavai szerint az evan-
gélikus hittudományi karhoz méltó szellemi feladat
megoldására vállalkozott.

A konferencia ideje [únius 20-23. volt.
. ~ I:0nferencia fötárgyát az "Elméleti és gyakor-

tat« "h~tvedelem" képezte. Olyan tárgykör, amely vész-
felhokkel terhes napjainkban a legszélesebb érdeklő-
désre tarthat igényt. Mivel nem bírálói, hanem króniká-
sai vagyunk a konferenciának, annak megemlítésévei
hogy, az érdeklődök száma az időszerű és érdeke~
tárgykör ellenére is, jóval alulmaradt az előbbi kon-
ferenciákra jelentkezettek számának, rátérünk a konfe-
reneia eseményeinek felsorolására.

20-án este 6 órai kezdettel megnyitó istentiszte-
let volt a, templomban, melyen a szent szcügálatot
Zongor Bela esperes végezte. Utána ugyancsak a
templomban vallásos estély keretében D. Dr. Pröhle
Károly, a fakultás e. i. dékánja és a konferencia el-
nöke meg~:yit.?tta a konfere~ciát, üdvözölve a megje-
lenteket, k?ztuk Hermann M~ksa ny. minísztert, o. Ge-
duly .Henrtk és D. Kapy Béla püspököket. D. Geduly
Henrik tartotta meg ezután előadását a hitvédelem je-
lentőségéről. Mint a magyarhoni evangélikus egyete-
mes egyház elnöke, - családi gyász miatt távolmaradt
elnöktársának, D. báró Radvánszky Albert egyetemes
felügyelőnek üdvözlését is tolmácsolva - üdvözölte a
hittudományi kart tízéves fennállása alkalmából és
méltatta azt a feladatot, amelyet az a konferencia
megrendezésével magára vállalt. Este ismerkedési est
volt a konferencia tagjai számára.

21-én reggel megkezdődtek az előadások. Az első
előadást D. Dr. Prithle Károly tartotta "Az ember lét-
problémája és a hit" címen, általános alapot vetve az
előadások további menetének. Az ember létoroblérnát
minden problémák legnagyobbját a :'ilozófiai vilá!":
nézetek nem tudják megoldani, mert az embert csak
önmagá?:lll, illető~eg a természethez való viszonyá-
ban fog]ak fel s fIgyelmen kívül hagyják a vallást az
ember viszonyát az Istenhez. A lét végső alapj~ira
csak a vallásban eszmélünk ra, csak a hit az, melyben
ennek a problémának drámai feszültsége megenyhül
kiegyenlítődik. '

. Dr. Deák ,János "Teremtéshit és terméseettiuio-
mány" címen tartott előadásában a hit és tudás száza-
dok. óta tart? és ma egyre jobban kiélesedő tusájában
a hítnek nyújtotta a pálmát, mint mely az állandóan
változó tudományos világképpel szemben változhatatlan.

Míndamellett a hit becsüli és szentnek tartja a terrné-
szettudományt mindaddig, míg illetékességi körét át
.iem lépi.

Szintén az általános keresztyén hitvédelem szá-
mára kínált fel fegyvert Dr. Kiss Jenő egy. tanár "Jé-
zus feltámadása mint apologetikai probléma" című elő-
adása. Jézus feltámadása - úgymollct - gyakorlati,
vallási' probléma, amely nélkül nem beszélhetünk sem
'keresztyén hitről, sem keresztyénségről. Megcáfolta a
feltámadást tagadó hipotéziseket, mint a szubjektív és
objektív vizió hipotézisét, a vallásfilozófiai, vallástör-
téneti irány és 3: modern természettudományok negatív
állásfoglalását. Elő közösség csak élő Krisztussal lehet-
séges.

Délután Dr. Báró Podmaniczky Pál egy. tanár
"Hit és nevelés" címen tartott előadást.

, Az előadásokat élénk vita követte, amely egyrészt
kiegészítette. a hallottakat, másrészt megvilágosítot-
ta, illusztrálta és magyarázta a felvetődött problémá-
kat. Az első napon D. Kapi Béla püspök, Gáncs Aladár,
Dr. Molnár Gyula, Dr. Szalay Károly, Dr. 'Karner' Ká-
roly és az előadók szóltak a tárgyhoz.

Június 22-én délelőtt ismét három értékes előadás
hangzott el. Az elsőt Hanzmann Károly lelkész tartotta
"A protestantizmus erő'forrásai" címen. A protestan-
tizmus erőforrásai' nem e világból valók, hanem iste-
niek és lényegében benne foglaltatnak. Ezek az anyagi
és alaki elv, az Ige és a hit által való megigazulás tana.
A protestantizmus az Ige egyháza és ez nem szabados-
ságot, hanem elkötelezést jelent. De erőt is ad, mint
Pálnak, a vértanuknak és gályaraboknak is adott. Az
evangélium üdvözítö üzenete az egyház által jut el
az egyes emberhez.

Dr. Wicziá·n Dezső megb. előadó .Hitoedelem. es
egyházi öntudat" címen nem a melletverö, hanem az
egyház fogalmában rejlő értékek és erők felismeréséből
ésmegbecsüléséből táplálkozó öntudatról szólt. Előadása
Luther szellemében új értékeket világosított meg és új
szempontokat tárt fel, amiért a konferencia legőszin-
tébb elismerését nyerte el.

A szigorúbban értelmezett gyakcrlatí tárgyú és
jelenWségü előadások sorát Marcsek János ózdi lelkész
"A lelkészi munka a hitvédelem szolgálatában" címü
előadása kezdte meg. A lelkészi munka sokoldalúsága
_ imádságos magánélet, igehirdetés, tanítás, szociális
és pasztorális tevékenység - a hitvédelemben nyer
összefoglalást. A lelkészi munkaterületröl vett, sokszor
hallott és tapasztalt példák előadásában újszerü meg-
világítást nyertek. A modern kor emberét a kultúra
és civilizáció elfordítja a vallásosságtél. Az egyedül-
maradt lelkész segítségére olcsó bibliák, énekes és
imakönyvek, vallásos iratok kiadását sürgeti. Szüksé-
gesnektartja a belmisszió egységesítését, az egyház-
fegyelmet és az építő és hitvédelmi egyházi. sajto ki-
építését.
". A konferencia rendezőségének bölcsességét dí-

csérte a délutáni előadás témája:"A nemzedékek prob-
lémája és az egyház", amelyet különböző nézőpontból,
de közös végeredménnyel az idősebb lelkészi nemzedék
részéről Dr. Domján Elek esperes, a fiatalok' közül
Szabó József lelkész fejtettek ki. Ell a mindig aktuális,
de a jelenben akuttá vált probléma a konferencia hall-
gatósága körében nagy érdeklődésre és bátor megvilá-
gítása élénk tetszésre talált.

A megbeszélések során Kutas Kálmán, Marcsek
János, Rimár Jenő, Jancsó András lelkészek, Dr Sza-
lay Károly orvos, Dr. Kiss Jenő, Dr. Kovács Sándor,
Dr. Deák János egy. tanárok és Farkas Sándor értékes
hozzászólásukkal gazdagították a hallgatóságot.

A konferencia utolsó napján Dr. Karner Károly
"A bolsevizmus, mint ellenfél" címü előadása 'képezte
a megbeszélések központját. A bolsevizmus célja - az
előadó szerint - a "politechnikus személyiség" neve-
lése egy új, osztálymentes társadalomban. Ezt a ke-
resztyénség nélkül, annak kiirtásával igyekszik elérni.
Az oroszországi bolsevizmus ezt élénken igazolja. Ez-
után szölt a szovjet istentelen propagandájáról, a val-
lásüldözésről és annak a - jelenségeken alapuló-
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reményének adott kifejezést, hogy az erosz nép Isten
felé sóvárgását a szovjet hatalma nem fogja elnyomni.
A bolsevizmus megelőzésének egyedüli módja a szere-
tet krisztusi parancsában rejlö szociális igazságosság
xövetkezetes keresztülvitele.

Az előadást eszmecsere kővette, amelyben a kar
tagjain kívül Schleíffer ezredes, dr. Molnár Gyula,
dr, Szalay Károly és Kiss Samu lelkész vettek részt.

A konferencia két főnapján, 21-én és 22-én este
vallásos estély keretében Dr. Kovács Sándor "A világi
elem a hit védelmében" és Dr. Molnár Gyula kir. táblai
bíró "A keresztuen. hívő feladatai a hitvédelem szolgá-
latában" címen tartottak értékes, egyik részről tudo-
mányosan megalapczott, másik részről személyes Ist en
élményen és élettapasztalaton alapuló előadást.

A reggeli áhítatokat Budaker Oszkár soproni,
Menyhárt István keszthelyi és Dr. Jánossy Lajos ko-
máromi lelkészek, a vallásos estélyekkel kapcsolatos
írásmagyarázatokat Kutas Kálmán szombathelyi 'el-
kész és Dr. Báró Po<Jmaniczky Pál egy. tanár tartották.
A konferenciát D. Dr. Pröhle Károly dékán Ef. 6, 10~
17. alapján tartott írásmagyarázata és imádsága zár-
ta be.

A sok lelki kincset közlö, áldásos konferencia
megrendezéséért egyetemes egyházunk köszönete első-
sorban D. Dr. Pröhle Károlyt, a konferencía elnökét, a
hittudományi kar valamennyi tagját és a rendelkezésre
álló segédszemélyzetet illeti.

Beszámolónkat szándékosan szorítottuk a króni-
kás- felsorolás területére abban a reményben, hogy al-
kalmunk lesz reflexiószerü hozzászólásokat, bírálatokat
és véleményeket is közzétenni. r. m. g.

A Budai Luther Szövetség
feloszlatása.

A Budai Luther Szövetségnek belügyminiszteri
végzéssel történt feloszlatásával kapcsolatban világí,
sőt egyházi lapokban is a tényeknek meg nem felelő
híresztelések és zavart keltő, tendenciózus közlemé-
nyek láttak napvilágot. Az Országos Luther Szövetség
választmánya ezekre való tekintettel határozta el,
hogy lapjában, az "Evangélikus Élet" -ben teljes terje-
delmében leközli az erre vonatkozö . belügyminiszteri
végzést és polgármesteri határozatokat. A választ-
mány fontosnak tartja a közzétételt azért is, hogy az
egyes helyi Luther Szövetségek tájékozódást nyerje-
nek, hogy hasonló esetekben milyen döntést lehet várni
a belügyminisztérium részéről. De ezzel az esettel kap-
csolatban is szükségesnek tartjuk felhívni a :oi~yelmet
arra, hogyegyháztársadalmi egyesületek alakulásakor
egyedül az egyházi hatóságok illetékesek az alapsza-
bályok jóváhagyására. Az egyházi hatóságoknak .}Z ;'t

kizárólagos joga autónomiánkban gyökerezik. Magukra
v~ssenek az egyesületek, ha alapszabályaikban maguk
biztosítanak jogot a belügyminiszternek életükbe való
beavatkozásra.

M. kir. belügyminiszter. Szám: 139.382/1933.-
VIlI. a. Tárgy: A Budai Luther Szövetség :eeloszlása.
Melléklet: Aszékesfőváros Polgármesterének, Buda-
pest. - Az evangélikus férfiak és nők társadalmi 's
belmissziói szervezeteként alakult s a 153.581/1933.
B. M. VIlI. szám alatt belügyminiszteri láttamozást
nyert alapszabályok alapján. müködö Luther Szövetség
bányakerületi szövetségének elnöksége :Felterjesztette
hozzám a felügyelete alatt álló Budai Luther Szevetség
magatartása ellen felmerült kifogásokra és az emiatt
inditott eljárásra vonatkozó iratokat A rendelkezé-
semre bocsátott ezeknek az iratoknak, valamint a fent
megjelölt felterjesztésben foglaltaknak alapján azt kel-
lett megállapítanom, hogya Budai Luther Szövetség
egyrészt alapszabályellenes, másrészt a szövetség által
kítüzött s az alapszabályokban világosan kifejezésre
juttatott célcok szolgálata :helyett azokat súlyosan ve-

szélyeztetö tevékenységet fejt ki. Erre való tekintettel
az egyesületek feletti főfelügyeleti jogom alapján a Bu-
dai Luther Szövetséget, mely az Országos Luther Szö-
vetségnek bányakerületi szövetségéhez tartozó s annak
felügyelete alatt álló egyik önálló helyi szervezet (fíók-:
egyesület), ezennel feloszlatom. E :rendelkezés követ-
keztében a feloszlatott helyi szövetség minden vagyona
az országos szövetségre száll áto Az említett. országos
szövetségre és annak valamennyi szervezetére irány-
adó alapszabályok 2. §-a szerint az egyesület :főcélja és
hívatása, hogy az evangélikus egyházakat feladataik
betöltésénél támogassa olyképpen, hogy tagjai művelö-
dési, gazdasági és szocíálts szükségleteinek kielégíté-
sére irányuló munkásságot fejt ki és őket ily irány-
ban képezi ki Ebből a célmegjelölésből nyilvánvaló,
hogy a szövetségnek az evangélikus egyházi tényezők-
kel a legszorosabb összhangban kell együttmüködnie
és az evangélikus egyházi célok szolgálatában a kölcsö-
nös megbecsülést és támogatást kell keresnie. Ezzel a
követeiménnyel szemben a Budai Luther Szövetség
- a bányakerületi szövetség részéről a kérdés megvizs-
gálására kiküldött egyházkerületi ügyész és az egyházi
főjegyző megállapítása szerint - egyik főtörekvésének
tekinti és vallja, hogy a budai (várbeli) evangélikus
lelkész állásaból eltávolrttassék. E törekvést érvényesi-
tendő, az említett helyi szövetség a lelkész és a budai
egyházközségben vele együtt müködő egyházközségí
felügyelő, gondnok és az egyik presbiter ellen núlvos
és becsmérlő vádakat tartalmazó fegyelmi feljelentést
nyújtott be, az általa kiadott "Hegyen Épített Város"
címü lapban pedig állandóan ugyancsak becsmérlő mó-
don támadta a lelkészt és az egyházközség Jelenlegi
vezetöségét, majd az egyházkerület püspökét is, amint
erről a lap 1932. február 25-rki számában "A budai
béke" cím alatt megjelent közleménye tanuskodik. Meg-
állapítást nyert továbbá, hogy a szövetség támadásait és
a lelkész elleni ízgatásaít akkor is tovább folytatta,
amikor a lelkészt egyrészt illetékes eg:vházi fegyelmi
bírósága az ellene lefolytat ott eljárása következménye-
kép - fegyelmileg való megbüntetése mellett ugyan ._,
de állásába visszahelyezte, másrészt az egyházközsé~
híveinek többsége személyéhez való rag-aszkodást nyil-
tan kifejezésre juttatta. Részben ezeknek a támadások-
nak és sorozatos izgatásoknak következménye lett az-
után, hogy a budai evangélikus egyház híveinek tábo-
rában mélyreható ellentétek támadtak sanártokra
szakadt egyháztársadalom tagjai nemcsak eg:vüttmű-
ködésre nem foghatók össze, hanem az ellentétek eeve-
löre ki sem eg-yenlíthetők. Nem hajlandó továbbá :l.
Budai Luther Szövetség arra sem - amint ezt a bá-
nyavidéki egyházkerületi ügyész jelentésében kife ie-
.zésre juttatja -, hogy támadásait a Jövőben beszün-
tesse s a lelkész állásában való megmaradásaba bele-
nyugodjék. Eltekintve attól. hogy etámadásokban
foglalt állításokból mi helytálló és mí nem, kizárólag
annak megállapítására szorítkozom. hogv ;1, :( .uther
Szövetség-et alapszabályai ilyen Jellegű tevékenység
folytatására nemcsak nem jogosit iák fel. hanem ez az
alapszabályok ban megjelölt célkítüzésekkel vüás-osan
ellenkezik s egyúttal magát a helyi szövetsézet hiva-
tásának betöltésére is kentelenné teszi. De veszélyez-
teti ez a tevékenység a 'Luther Szövetség céliainak
szolgálatát is. mert az együttműködés megvalósítása
és. az egyházi célok előmozdítása helyett az egyház-
kőzségben a 'béke megbontására és az egyházi tekin-
tély kísebbítésére alkalmas. Mindezekre való tekintet-
tel a Budai Luther Szövetséget fel kell oszlatnom.
Erről POlgármester Urat az iratok visszajuttatása
mallett tudomás és mearelelo további eljárás végett ér-
tesítem. Budapest, 1933. évi április hó 6-án. Dr. vitéz
Keresztes-Fischer Ferenc s. k. A kiadmány híteléül:
Resch s. k. irodavezető. P. h.

Budapest Székesfőváros Polgármestere. :).69.002.
1933. évi IV. ü. O. Tárgy: A m. kir. belügymisizter
úr leirata a Budai Luther Szövetség feloszlatása ügyé-
ben. - Matározat: Ezt a miniszteri leiratot míheztar-
tás és tudomásvétel végett másolatban közlöm a n.
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ker. elöljáró úrral, a Luther Szövetség (IV., Deák
Ferenc-tér 4.), a Luther Szövetség bányakerületi IlZÖ-
vetsége (IV., Deák Ferenc-tér 4.) és a Budai );'uther
Szövetség, mint az országos szövetség önálló helyi szer-
vezete vezetöségével (IL, Donáti-utca 49., II. 15.).

A miniszteri leiratnak megfelelöen :celhívom a
feloszlatott Budai Luther Szövetség vezetöségét, hogy
minden vagyonát, így többek között a "Hegyen :IDpí-
tett. Város" címü hetilapját is, a Luther Szövetség ré-
szére haladéktalanul adja áto

. Egyúttal felhívom a II. ker. előljáró 'urat, hogy
a feloszlatott helyi szövetséget nyílváritart.ójából t.ö-
rölje és a helyi szövetség vagyeraának az országos szö-
vetség részére való átadását ellenőrizze és ennek meg-
történtéről tegyen hozzám jelentést. Erről az érdekel-
teket értesítem. Budapest, 1933. évi április hó 20-án.
A polgármester megbízásából: dr. Szlovák 3. k. tanács-
nok.

""
Budapest Székesfőváros Polgármestere. 272.473.

1933. - IV. ü, O •. - Tárgy: Az Országos Luther Szö-
vetség bejelentése a' "Hegyen Épített Város" címü
időszaki lap megszüntetése ügyében. - Véghatározat:

Az Országos Luther Szövetség bejelentése alap-
ján sajtóhatósági szempontból tudomásul veszem, hogy
a Budai Luther Szövetség kiadásában megjelent "He-
gyen Épített Város" címü időszaki iap megszünt.

Tekintettel arra, hogyasajtótörvény 3. §-a alap-
ján idöszak! lapnak csak azon sajtótermék tekinthető,
amely -egy hónapot meg nem haladó időközökben jele-
nik meg, ezért az említett lap időszaki jellegének el-
vesztését hivatalból :negállapítom.

Ehhez képest ennek a lapnak az időszaki lapok
nytívántartásából való törlését és a megszünt ídöszaki
lapok nyilvántartásába való felvételét egyben elrende-
lern.

Erről az Országos Luther Szövetséget, a buda-
pesti kír. ügyészség et és a budapesti m. kír. posta- és
távirdaigazgatéságot értesít em, a m, kir. míníszter-
elnök és belügyminiszter urakhoz pedig jelentést te-
szek. Budapest, 1933. évi május hó 2-án. A polgármes-
ter megbízásából: dr. Szlovák s. .k. tanácsnek.

*
Megállapít juk, hogy e véghatározat ellenére a

"Hegyen Épített Város" -nak még há!,om egymás után
következö száma jelent meg Hüttl Armin szerkeszté-
sében és kiadásában.

FIGYELO.
A budapesti Est-lapok szellemére jellemző

eset tortént néhány napja. Leánykollégiumunk
hatodik osztályának magyar vizsgájáról írt a
Pesti Napló egy "szellemességtől" csepegő hírt,
E szerint a vizsgán jelen volt szép számú szülő
és főigazgató előtt játszódott le az eset. A
főigazgató kihívott három tanulót (!) és a
balladáról kérdezett. Egy tanulóval elmondatta
a Tetemrehívást, de a tanuló nem Arany ver-
sét mondta el, hanem annak jellegzetes "pesti" .
szellemességgel . összeállított paródiájából öt
sort. Megrőkönyödtek a tanárok, a növendékek
mozogtak, s végül harsogó nevetés tört ki; a
főigazgató jóízűen kacag, megsimogatja a kis
helyest, barátságosan mondja: No, nincs semmi
baj, s most halljuk Arany Tetemrehívását.

Úgy"e, milyen szellemes történet,' de talán
gondolható, hogy mindebből egy szó sem igaz.
Sem a főigazgató nem volt jelen, nem is hívott
tehát ki három növendéket (hiszen az érettsé-
gin szokott így folyni a felelés), még kevésbbé.

mondott el a tanuló ilyen paródiát, nem rőkö-
nyödtek meg a tanárok, s nem harsogott a ta-
nulók kacagása.

Ilyen dolog felett napirendre kellene térni,
azonban, mivel az iskola neve ott volt, az igaz-
gató helyreigazitást kívánt alaptól, megírván
cáfolatát; hivatkozott arra, hogy a mi iskolánk
tanulói nincsenek a modern szellemességtől
megfertőzve. Nem említenők meg itt a dol-.
got, ha nem lenne a lap másnapi helyreigazí-
tása annyira jellemző. Helyt ad az. igazgató
helyreigazító sorainak, s kijelenti, hogy világért
sem akarta az iskola vagy a tanárok ko-
molyságát érinteni, csak a .Jegilletékesebb
helyről kapott adatokat" . és a fiatalok élet-
kedvét sugárzó egy csöppnyi kis derűt jegyezte
fel, gyűszű humort adott, mely nem bánt sen-
kit. Ilyen magyarázkodás mutatja, milyen fel-
fogású a Pesti Napló. Nem lát abban semmit,
hogy a főigazgató jelenlétében, komoly össze-
foglaláson el lehet egy Arany-balladának a pa-
ródiáját szavalni anélkül, hogy leültetné a ta-
nár, igazgató, vagy főigazgató az illető tanu-
lót. Nem, kedves Pesti Napló, nem tréfa ez,
nekünk komoly dolog, hogy kincsünket, .a
leánykollégiumot alaptalan és izetlen tréfákra
felhasználják. Tessék az ilyen tréfás cikket is-
kola megjelölése nélkül írni, akkor nem bánt ..
Jelen esetben a Veres Pálné-gimnázium igaz-
gatója is szükségesnek ítélte annak közlését,
hogy az eset nem náluk történt, tehát nem-
csak a mi igazgató nk volt érzékeny. S mi le-
hetett az az adat, melyre a Pesti Napló hivat-
kozik: egyszerűen az, hogy egy tanuló a "Te-
temrehívás" első sora után belesült a versbe,
a tanár leültette s folyt tovább az összefogla-
lás, ennyi az egész, ebből fakadt P. G. úr szel-
lemessége révén az egész história, mely a lap
mentalitás ának megfelel. Mi nem kérünk be-:
lőle: tessék máshol lokalizálni az esetet, a mi
iskoláink nem kérnek ilyen hírlapi dicső-
ségből. B.

Szegény jó Ócsai Balogh Péter se hitte
volna, hogya "Nemzeti Ujság" egy Szürke Pál
nevű tárcacikkírójának (van-e, ki e nevet Js-
meri?), aki a dilettánsok buzgalmával hol. az
irodalomhoz, hol a történelemhez kapkod, négy
hasábot kitöltő témául fog szolgálni. Nem, rnint-
ha Öcsai Balogh Péter nem volna elég jó téma,
de az a környezet (Nemzeti Ujság) egy kissé
fúra, amelybe került. A tárcának a címe: "Aki
'elveszett ... " és szól arról, hogy Öcsai Balogh
Péter lassan elfogyatkozik. Az első magyar.
életrajz lexikon, amely a mult században jelent
meg, még bőségesen és részletesen foglalkozik
vele. Nyolcvan évvel később a Magyar Lexikon
is kiemeli még jelentőségét, a Pallas lexikon'
már csak úgy emlékezik meg róla, mint; aki
"fényes beszédeivel hozzájárult a protestánsok
jogainak törvényes megállapításához." A; Révai
lexikon már hallgat róla. Balogh Péter, íme, el-
veszett. - Kedves Szürke Pál, ilyen értelme-
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zés mellett maga meg sem született, mert a
lexikonok magáról eddig nem emlékeztek meg,
de ezután sem fogják megtenni. Amióta az
átértekelő történelem nálunk annyi "sikerrel"
kecsegtet, mohó falánksággal akarják összes
protestáns nagy jainkat elveszejteni. .A magyar
protestáns egyháztörténet gondoskodik róla,
hogy ácsai Balogh Péter emlékezete, aki azok-
ban a küzdelmekben, amelyekben a tizennyol-
cadik század végén és a tizenkilencedik elején
a magyar protestánsoknak jogait kivívták,
elsőrendű szerepet játszott, aki az első
protestáns zsinatnak az elnöke volt és ha-
láláig a magyarországi evangélikus egyház
felügyelője hogy az emlékezete - mon-
dom - el ne vesszen. - Hogy Szürke Pál-
nak miért most és miért a "Nemzeti Uj-
ság"-ban kellett emlékezetét felújítania? Meg-
tudjuk tőle, hogy két nagy "bűne" volt, az
egyik, hogy a kalapos király halála után a
pragmatica sanctio érvénytelenségét hírdette,
mivel II. József elmulasztotta magát megkoro-
náztatni és a szabad királyválasztók élére állt,
a másik pedig, hogy az akkori protestáns élet-
nek mozgatója és szellemi vezére volt. Szürke
Pál ezért tartja szükségesnek Öt ilyen szavak-
kal elparentálni: " ... a nemzet életében eltűnik
mindenkinek az emlékezete, megsemmisül min-
den olyan tevékenység, amely nem az alkotást,
s nem. az örökérvényüt keresi, mert ami taga-
dás (?) és kalandkeresés (?), annak az emlé-
kezete is nyomtalan marad" ... - Köszön-
jük jó ácsai Balogh Péter nevében, de Szürke
Pál mindennapian szürke bölcsessége nem ren-
dít meg minket. Mi, magyar protestánsok meg-
őrizzük a Kollonicsok emlékét, mert vérserke-
désig éreztük történelmi jelentőségüket, de
megtartjuk szívünk oltárán az ácsai Balogh
Pétereket, akiknek munkássága nekünk békés
jövendőt teremtett. Azt elhiszem, hogy Balogh
Péter nem került a magyar katolikus pantheon-
ba. De Szürke Pál bizonyára maga is tudja,
hogy ő ezt soha nem is ambícionálta. Ha Szürke
Pál súlyt helyez arra, hogy komolyan vegyék,
és ha maga is szeretne valamikor a lexikonba
kerülni, fogadja meg tanácsunkat: Ne a lexi-
konokból, hanem történeti dokumentumokból
merítse tudását.

Két erlangeni Luther-tudós.
Az egyik Preuss, a másik Elert, mindkettő erlan-

geni egyetemi .eolögtaí tanár, szinte vezető egyénisé-'
gek az újabb Luther-irodalomban. A harmadik Walthej'
rostocki tanár, a ••Luthers Charakter" írója,

Preussnak, az egyház- és müvészettörténet köz-
ismert tanárának műve: "Martin Luther, der Kiinst-
ler 1931." cimet viseli. Ezt, mint olvassuk, .Lni-
ther anémet prátéta" '3S "Luther, a ker-esztyén
ember" (Christenmensch) fogja követni. Az ed-
digi részleges Luther-kutatásoktól eltérőleg az élő
Luthert mutatja be lényegében és benső életfejlődésé-
ben, aki főleg, mínt müvészés próféta jelenik me r
előttünk. A prófétának, úgy mond Preuss, :<.átomásai
vannak s önként müvésszé válik. Jezsaiás szemlél és

János ·lát. Luther vallásos hivatását csak mint muvesz
fejezhette be. Hangjával és szavával festette meg azo-
kat a nagy dolgokat, amelyeket lelkében meglátott.
••A művész megformálja azt, amit a próféta szem-
lélt." Igy mindenekelőtt megrajzolja szerzönk Luthert
és: a képeket. Cranach festő barátjának ajánlja, hogy
Mózest úgy fessemeg, amint a juhokat a pusztába
vezeti, Krisztust pedig úgy, ahogyan a vállán a ~iuhot
a pusztából visszavezeti. Mindig mint próféta ítéli mez
a képeket. Különösen szép mélyérzéke van a természet
iránt, amelyben az Isten dícsöségét és nagyságát 'ma-
gasztalja. Aztán fejtegeti "Luthert és a zenét". Jól Is-
meri azt, gyakorlatilag is foglalkozik vele, hisz e té-
ren alkotó müvésszé is válik. Klasszikus példa rá az
••Erős vár a mi Istenünk" címü éneke s ebben a mí
hősi Istenünkne'k a régi gonosz ellenséggel való diadal-
mas küzdelme. De Luther művészetének teljessége az

ö költészetében, énekeiben épp úgy, mint prózájában
jut kifejezésre. Minden zeng és cseng* Luthernél és
nem zúg és búg**, mert minden nála müvészetté válik.
De művészetének titka. a benső szemlélet. A múzsa mö-
gött r-ejlik a próféta. Kár, hogy szerzönk a latin idéze-
teknél a laikus olvasóra nem volt tekintettel és németre
nem fordította azokat. Mohó kíváncsisággal és nagy
érdeklődéssei várjuk a további kötetek megjelenését.
Nemrég megjelent tőle"Krisztus képe a különböző leo-
rok művészi változataiban". Más helyütt ismertettük.

Elert "Morphologie des Lutherturrcs" címü müvé-
nek immár 2. kötete is megjelent s a lutheránusság
társadalom tanait és szociális hajtásait ismerteti. Ha az
első kötet a lutheránusság úgynevezett ••dynamikáját",
annak az örökkévalóságban való gyökerezését és Lu-
therral. a nagy reformátorral való isteni ki telerrtés-
szerű közlését fejtegette, úgy a második kötet annak
további szociális ethikai kifejlődését ismerteti. Fejte-
getéseit mindig Luther- reformációjára alapítja,. végig
kíséri a lutheránusság évszázados szellemtörténeti fej-
lődését s annak a házasságra és családra, nénekre és
nemzetekre való hatását és pedig folytonos figyelem-
mel a jelenkori állapotokra úgy, hogy aki a ~elenkort
ismerni akarja, annak a multat, jobban mondva Elert
zseniálís müvét kell tanulmányoznia. Alapgondolata
az, hogy a megigazulás hitet szüli a "jócselekedeteket ••,
amelyeknek isteni teremtésszerű helye a házasság I~S

a család s a nép és az állam. Sajnos, nem -nindenkor
követték evangéli'kus egyházunkban Luther ez egészsé-
ges tanát s vagy mechanikusan átvették, .vagy egy-
szerűen mellőzték. Igy ferde felfogás az, ha a "német"
Luthert a ,.németség" héroszává tették és feledték,
hogy tana kizárólag "Christusbotschaft •• és .:freispre-
chender Gottes spruch", bár Döllinger szerint is .,a·
németség prófétájává" vált. De Istentől való próféta-
sága túlment az ö németségén, amennyiben a lutherá-
nusság más népekre is hatott s mégsem tette öket né-
metekké, hanem népies nemzetiségük leghívebb örzöívé.
.A lutheránusság dynamikája míndenütt átalakítólag
hatott. Példa rá Magyarország, a szláv, népek, a balti,
finn és északi népek és Északameri'ka lutheránussága,
amelyet gyönyörű en fe,iteget az egyes fejezetekben.
Közelebbről Németországban teljesen egybefon:t a né-
metség a lutheránusság történeti alillkjával. Erre csak
a francia kálvinizmus hatott kártékonyan :0. o. Nagy
'Frigyes politikájában. Rendkívül érdekes fejezetben is-
merteti szerzőnk ••a szekularizált )utheránusságot.. a
német nemzeti irodalomban, amelyben kevés kivétellel
a katolikusságna'k alig van része. Anémet irodalom
anémet lutheránusság szülöttje. A lutheránusság dy-
namikája minden valódi emberi re igent mond. S köz-
tudomású, hogy a hithű lutheránus ok a népiesség !.eg-
hivebb őrizői s a népiesség legjobb barátai lutheránus
talajon élnef. Klasszikus példák az északi iutheránus

,x· ••••• singt und klingt."
'H " •.. saust und braust".
t Serédi prímás szerint "könnyű és kényelmes"

hit.
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államok. További tartalmas fejezetei az államról, po-
litikáról és szociálizmusról szólanak. Ezeken belül :~ej-
tegeti a népjóléti államot és a szociálizmust, a nzocíálís
rétegezést, a gazdasági etikát és dynamikát, stb.
Szerző müve jelenkori mozgató kérdéseink elsőrangú

. forrása. E téren is Luther és a lutheránusság útmuta-
tónak és megmentőne'k bizonyult.

Rákosszentmihály. Dr. Szlávik .Mátyás.

HIREK. I~ I
SZENTHAROMSAG UTANI HARMADIK

VASARNAP.

Lukács 15, 1-10.

- A keresztyén ember hogy viselkedik a
veszendőbe menő bűnösökkel szemben? Nem
dob reájuk követ) mint a farizeusok, hanem
megkönyörül a tévelygőkön) mint Jézus. A ke-
resztyén ember az elveszettnek látszó ember-.
ben -is testvért lát. Mind,en ereiéoel azon van)
hogy megmentse. Ennek a megmentő munká-
nak hatalmas és eredménnyel kecsegtető esz-
köze az Isten igéje. Ezzel menjen utána. Kérve)
únszoloa, súrqeive, dorgálva mutassa ki) hogy
ez az egyedüli útj amely a hit főpásztorához)
Jézushoz vezetheti vissza -az 6zveszettb6rányt.
És ha megfogta az ige erejével) sok-sok sze-
retetiel ápolqassa, mert az ilyen ember olyan)
mint az) aki egy halálosan nehéz kórból tápász-
kedott fel. Minden erősebb életvihartól és ki-
sértéstől óvni kell) hogy újra el ne tévedjen.
A, keresztyén ember) mint a jó pásztor) szívből
örül, ha a lélekmeniés terén valamelyes sikere-
ket ér el. - Az elveszett júhról szóló példázat
Krisztus a főpásztor örök szerelmérőlmond
dícséretet) aki mindenét, még az életét is oda-
adja) hogy júhait megmentse. Meqmentett-e
már téged?

- Meghalt Kálmán Rezső. Nagy gyásza van
Orosházán ak, amelynek 17 éven át lelkésze, a békési
egyházmegyének, amelynek főjegyzője és egész ma-
g:yar evangélikus egyházunknak. amelynek egyik leg-
agilis abb lelkipásztora volt. Eletének nagy müve az
orosházr gyermekakció volt, amelynek kapcsán D.
Raffay Sándornéval jómódú orosházi családokhoz min-
den évben szegény budapesti gyermekeket helyeztek
el' a nyári idényben üdülésre. Az elmult évben ez ak-
ció révén mintegy 150 gyermek részesült a nyári pihe-
nés és üdülés áldásaiban. Kedves, közvetlen egyéni-
sége nagy népszerűséget szerzett neki hívei és pálya-
társai között. Özvegye és két árvája gyászolják. Jú-
nius 24-én temették el Orosházán nagy részvét mellett.

- Az Országos Luther Szövetség választmánya
június hó 20-án ülést tartott. Bencs Zoltán dr.
elnöklete alatt. Az elnök kegyeletes szavakkal
emlékezett meg báró Radvánszky Antalról. Dr. Fritz
László igazgató terjesztette be ezután jelentését az
eddig végzett munkáról '!s 'különösen a Budai Luther'

Szövetség feloszlatásának körülményeiről, amely körül
élénk vita indult meg. Szántó Róbert igazgató az
Evangélikus Elet szellemi és anyagi ügyeit ismertette ..
A választmány a Szegedi Egyetemi Luther Szövetség-
nek 400 P segélyt szavazott meg. A választmány azzal
a sérelemmel kapcsolatban, amely a Magyar Kultúra
egy legutóbbi számában a magyar protestáns nőket
érte, elhatározta, hogy az evangélikus nö és leány-
egyesületeket szólítja fel állásfoglalásra és egységes
til takozásra.

_ Halálozás. Pethő György, a pesti magyar egy-
ház tanácsosa, a budapesti kávés ipartestület volt el-
nöke, életének 70. évében elhúnyt. Temetése június
27-én volt a Farkasréten.

- Lelkészválasztás. A nemescsói evangélikus
,egyházközség június 45-én lelkészválasztó közgyülést
tartott, amelyen Baráth Pál őriszentpéteri missziói
segédlelkészt választotta meg lelkészéül.

- A Protestáns Országos Árvaház balatonszárszói
üdülőjét június 29-én avatták fel ünnepélyesen. A meg-
nyitóbeszédet dr. Pesthy Pál ny .. igazságügyminiszter,
az árvaegylet elnöke mondotta. Ünnepi beszédet tar-
tott Medgyaszay Vince ref. esperes. Imát mondott és
áldást osztott D. Raffay Sándor püspök. Ezután Ni-
kelszky Zoltán, az árvaház igazgatój,a vette át az épü-
letet. Az ünnepély után közebéd volt.

- A somogyi egyházmegye lelkészegyesülete jú-
nius 19-én tartotta értekezletét Nagykanizsán. Meg-
látszott a tárgyalás menetén, -hog'y komoly, nagy elő-
készülődés folyik a lelkekben, a nagy reformátor 450
éves születési évfordulójának méltó megünneplésére. A
belmissziói konferenciákra kiküldött négy. tagot 25-25
P-vel támogatta. Foglalkozott ,az Egyet. Ifj. Belm,
jegyzőkönyvévei és a Győri Lelkészegyesület munkás-
ságával. Elragadtatással tárgyalta a megyei konferen-
cíákgt rendező Kapi pÜJIDökhatásos . munkásságát s
neki jegyzökönyví köszönetet mondott.

- Érettségi vizsgálatok. A budapesti evang. leány-
kollégium érettségi. vizsgálatai június 8-12. napjain, a
fasori evang. gimnáziumé június 16-24. napjain folytak
le. Az előbbin a kormányképviselő dr. Sárkány Lóránt
leánygimnáziumi igazgató volt, az utóbbin pedig dr.
Vietorisz József ny. nyíregyházai igazgató, c. főigaz-
gató. Mindkét helyen az érettségi elnöki tisztet dr.
Raffay Sándor püspök töltötte be.

- A csabacsüdi evangélikus missziós egyház JU-
nius 25-én szép emlékünnepélyt rendezett Luther Már-
ton születésének 450. évfordulójára. A szószékről Szlo-
vák Pál szarvasi hitoktató, majd istentisztelet után dr.
Zerinváry Szilárd egyházközségi felügyelő lélekbe mar-
koló szavakkal mutatott rá Luther munkájának jelen-
tőségére és buzdították a híveket az evangélikus hit
mellett való kitartásra. Az ünnepélyt az evangélikus
ifjúsági egylet tagjai által előadott szavalatok. vala-
mint Chovan József lelkész által megírt és Luther Már-
ton életét és müködését tárgyaló előadás egészítette ki.
Darók József kántortanító szép énekszólói után az ün-
nepély vitéz Tepliczky János másodfelüg-yelő záró-
szavaival ért véget.

- A zalai szórvány terület nagy ünnepnapja. Je-
lentős ünnepélyük volt f. hó 18-án Barlahidán a Zala-
megyében élő szórványbeli evangélikusoknak. Ekkor
iktatta be felügyelői hivatalába Molitorisz János keme-
nesalj.ai esperes vitéz Hunyady László dr. szolgabírót,
aki egyéni kiválóságai folytán az egész vármegyében
nagy rokonszenvnek és szeretetnek örvend. Az isten-
tiszteleten az oltári szolgálatot Schrantz Zoltán puszta-
szentlászlói, az igehírdetést pedig Nagy István zala-
istvándi lelkész végezte. Az ünnepségeken részt vett
koltai Vidos Dániel egyházmegyei felügyelő is. A be-
iktatás után, a délutánfolyamán evangélizáló előadások
voltak a következő tárgykörrel : Miért szeretem egy-
házamat? 1. Mert az igazság egyháza. 2. Mert a sze-
retet egyháza. 3. Mert a hit egyháza. Beszéltek: Mo-
litorisz János esperes, Bácsi Sándor c~lldömölki, Lu-
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kács István bobai, Nagy István zalaístvándí lelkészek.
A kedvezőtlen időjárás ellenére sokan jöttek össze a
környező falvakból. Hisszük, hogy sok áldás áramlik
ebből a gazdag vasárnap ból a szórványban. élő zalai
evangélikusok életére.

- A debreceni ágo hítv. evang. elemi iskola el-
mult esztendei munkásságát nagy részletességgel teszi
közzé Elefánthy Sándor, az iskola igazgatója. Az el-
"mult esztendőben 142 tanulója volt az iskolának, ezek-
ből 50 evangélikus és .60 református vallású. A tanu-

. lók előmenetelére, szorgalmára és magaviseletére nagy
súlyt helyezett a tantestület. Szülői értekezleteket tar-
tottak. Cserkész- és Vöröskereszt Egyesületek -ís mü-
ködtek. A jótékonyság terén közel 1000 P értékű te-
vékenységet fejtettek ki. 2110 ingyen ebédet osztottak
'ki: Gyermekistentisztelet és vasárnapi iskola keretében
mélyítették a gyermekek hítéletét. Az iskolai leltár-
ban is gyarapodás állott be. Az elmult esztendő az
iskola életébenáldásdús volt.

....::.A Deák-téri Luther Szövetség f. hó 19-én tar-
totta évi rendes közgyűlését. Koós Jenő elnöki megnyi-
tójában rámutatott azokra az erkölcsi és anyagi ne-
hézségekre, melyek megakaüályozták a szövetséget ab-
ban,' hogy minden erejét kifejthesse egyházépítő mun-

-.kájában, Kéri a tagokat, hogy evangéliumi áldozat- és
szolgálatkészséggel álljanak a szövetség mellé, hogy az
elvégezhesse azt a munkát.: amelyre hivatva van.

A közgyűlés legfontosabb tárgya az évi munká-'
ról való beszámoló volt és örömmel kell megállapíta-
nunk, hogy minden nehézség ellenére sem mult el az
év siker és eredmény nélkül. A kultúrális szakosztály
megtartotta evangéliomi hitet és evangélíomí öntuda-
tot erősítő bőjti és ádventi estjeít, melyeken illusztris
előadók tartalmas előadások keretében szép számú hall-
gatóság előtt tettek bizonyságot evangélikus .egyházunk
hitbeli és erkölcsi értékeíröl. A gyámolító szakosztály
többezer pengő segélyt osztott szét a reászorultak kö-
zött és áldott munkát végzett a gyermeknyaraltatás-
sal is. Egyházunk jövőjének szempontjából nagyon
nagyjelentőségű az a munka is, mely az ifjúsági szak-
osztályokban folyt. Az Ifjúsági és Konfirmandus Egye-
sület, a Leányegyesület, a leány- és fiú cserkészcsapat
'vállvetve munkálkodtak azon, hogy az ifjúságot meg-
.nyerjék, megtartsák az evangélikus egyház számára és
nevéljék az Isten országa számára. Külön kell meg-
emlékeznünk a Lutheránia Dalegyesület munkásságá-
ról, melyet az egyházi ének- és .zene ápolása, vala-

iinJntistentiszteleteink áhítata érdekében sikerrel vég-
zett, valamint a szövetség ú, n. munkadélutánjairól,
mely "á kezdet nehézségeinek ellenére is szép sikert ért
el. A közgyűlés a jelentések, valamint a pénztári el-
számolás és költségvetés elfogadása után köszönetet
·mondott a szövetség mínden munkásának, különöskép-
pen pedig elnökének buzgó és áldozatos munkájáért.

. - Névmagyarosítás. Lingsch László m. kir. posta-
főfelügyelő, a kelenföldi egyház tanácsosa és azonos
nevü fia, családi nevüket "Lőcsei"-re változtatta.

- Kántorok Zsebkönyve. Kárpáti Sándor, a Sop-
·ronban 'élt>jeles egyházi zeneszerző, "Kántorok Zseb-
könyve" címen evangélikus korálokhoz írt előjáték
szerzeményeít foglalta össze s bocsátja az evangélikus
egyházi zenénk munkásainak a rendelkezésére. A korál-
előjáték írás a zeneszerzésnek nagyon mostoha területe,
pedig az istentiszteleti orgonajáték csak akkor felel
meg magasztos s liturgikus hivatásának, ha egyéni,
hatást kereső produkciók helyett előkészít a korál ne-

·mes, bensőséges hangulatára. Kárpáti Sándor alaposan
kímüvelt, lehigg,adt zeneszerző, ki új formában, új ki-
fejezési eszközökkel keresi egyházi zenénk jövő útjait.
Kis, rövid formában, könnyen játszható alakban mü-
vészi módon készíti elő az egyes korálokat. Az olyan
orgonás, aki gondos kiválogatás s lelkiismeretes készü-
lés' után ül az orgonája mellé, a Kántorok Zsebköny-
vében különf'éle alkalmakra is mindig segítő eszközt
~ogtalálni. Kapható a szerzőnél. (Sopron, Rákóczi-
.ut 37). Králik Jenő.

-: Evangélilms fiúinternátus Sopronban. Az ev.
árvaházzal kapcsolatos fiúinternátusban, amely közép-
iskolai tanulöknak nyújt otthont, a jövő tanévben még
néhány hely kerül betöltésre. Havi ellátási díj mosás-
sal együtt 50, a nélkül 45 pengő. A felvétel, tekintet-
tel a korlátolt számú helyre, a· jelentkezés sorrendjé-
ben történik. Felvételi kérvények július hó l5-ig Bu-
daker Oszkár soproni lelkészhez intézendok.

,- Dr. Plate, a monizmus XX. századbeli hirdető-
jének, Hackelnek tanítványa és utóda, a kővetkeiző
szavakban ismerte el a keresztyénség jelentőségét.'
Istent csak mint személyes lényt képzelhetjük el. Ö
a legmagasabb szellBmi erő és tökéletesség. A személy-
telen istentooalom, amint Hiiokel hirdette, értéktelen
ée semmi más, mint elfátyolozott atheizmus. Sehol
sincs akkora ür a racionalizmus és idealizmus között,
mint ethikai téren. Azelőtt magam is azt gondoUam,
hogy az emberiség meg lehet azon erkölcsi elvvel, hogy'
az ember cselekedje a jót a jóért ée nem azért, hogy
később megjutalmaztassék. Erkölcsöt csakis idealiszti-
kus keresztyén alapon lehet felépíteni. Egy vallástalan
nép előbb-utóPb tönkremegy belső rothadás kooetkee-
tében, Azt hiszem, megmutattam, hogy a materialisták
ée atheisták harca a keresztyénség ellen nem talál tá-
maszt a természettudományok ere.dményeiben.

- Hollandia. Dr. Slotemaker de Bruine, Hollan-
dia ismert evangélikus vezére, a nemzetközi belmissziói
szövetség és a protestáns világszövetség elnöke lett az
-új népjóléti miniszter.

. - Brazilia. Az evangéltkusok száma itt csak egy-
millió. De egy sincs közöttük írástudatlan. Az össz-
lakosság 42 milliót tesz ki s belőle 70 százalék írás-
tudatlan.

- Lenin - Isten. Orosz folyóiratok hozzák a kö-
vetkezö épületes történetet a bolseviki iskolából: A
gyermekek a miatyánkot imádkozzák. Amikor a ne-
gyedik kéréshez jönnek: "A mi míndennapí kenye-
rünket add meg nekünk ma", megállítja őket a tanító
és vár. Azután kérdezi: nos, kaptatok már abból a ke-
nyérből? Természetes, hogy a gyermekek nemmel ;'e-
lelnek. Azután Leninhez kell imádkozniok: "Lenin
atyánk, ki Őrködöl felettünk és vigyázol ránk, add meg
nekünk a mi mai kenyerünket" - és íme, szétnyílik az
ajtó, szolgák jönnek, hoznak nagy kosarakat kenyérrel,
vajjal, teával, süteménnyel. Látjátok, kedves' gyerme-
kek, mondja a tanító, hogy ki hallgatta meg a kérés te-
ket? Igy csinálnak a bolsevíkí vezérek Leninből Istent.

- A gyász színei. Európában általában feketében
gyászolnak, mert ez a szín azt a sötétséget jelképezi,
amely a holttestet a sírban veszi körül. Kínában fe-
hér a gyász színe és ez azt a reményt fejezi ki, hogy
az ember a halál után az égbe, a tisztaság helyére ke-
rül. Egyiptomban a sárga szín szerepel, mert a VIrágok
és levelek halódásuk idején ezt a színt veszik ,'öl.
EtJ:liopiában a barna szín a szokásos, mert ez a :7öldnek
a színe, amelyből vétettünk és amellyel újra egyesü-
lünk. Törökország egyes részein a kék a gyász szine,
mert ilyen az égbolt, ahova a' halottak kerülnek. 'Más
vidékeken bíbor és viola, mert ez a két szín a ;'eketé-
nek és a kéknek a keveréke és előbbi a fájdalmat.
utóbbi a reménységet fejezi ki.
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Egész évre 4.40, télévre 2.20 pengő.-
A. béke hadserege.

Van ilyen hadsereg? Nincs. De lesz. Len-
nie kell. Mert a háború minden erkölcsi és kul-
túrális értéket halálra ítél, csak a béke alkot
és épít. Ma még a háború és hadviselés szelleme
úr a lelkek felett. De szervezik már a had-
sereget, amely minden háborút minden időkre
lehetetlenné fog tenni.

Néhány hét· mulva a világ minden tájáról'
egy pompás hadsereg vonul fel a gödöllői világ-
táborozásra. Testben ép, lélekben még érintet-
len ifjak, akikből azok, akikre testük, lelkük
bizatott, azt csinálhatják. amit akarnak. Lehet
ez a Sátán hadseregéve és az Isten népévé, min-
den azon múlik, hol és hogyan fogjuk meg'
lelkét.

A cserkészetnek mint intézménynek nagy
jelentőséget mindenekelőtt valláserkölcsi téren
látjuk. Ha a cserkészet megmarad azon az úton,
amelyen csaknem két évtizede jár, az ifjúságot
visszavezetni ahhoz az Istenhez, akit a husza-
dik század elején felburjánzott vallástalanság
majdnem teljesen száműzött a lelkekből, min-
den komoly keresztyén embernek és közösség-
nek legmesszebbmenő támogatását érdemli.

De látjuk jelentőséget társadalmi téren is.
A modern világ modern követelményei hez edzi
hozzá az ifjúságot, de amellett őrzi a nemes ha-
gyományokat. A haladást nem úgy fogja fel,
hogy az a mult minden nagy és igazi értékének
sutbavetését és minden isteni és emberi törvény
fejetetejére állítását jelenti.

A cserkészet, amennyire mi megítélni tud-
juk, a nemzeti szellem ápolója és ébrentartója,
de nemzetközi kapcsolatai révén sűrűn érint-
kezik más népek fiaival. Ezzel az ifjúságot
arra neveli, hogy saját nemzeti értékeit nagy-
rabecsülje, de meglássa az értékeket más népek
életé ben is. A cser készet türelemre, más -népek
és fajok, valamint más vallási világfelfogások

iránti türelemre nevel. Ez a türelem pedig az
egyedüli útja a megértésnek, a világbékének.

A gödöllői világtáborozás világesemény. De
nemzeti esemény is. Nemcsak a magyar
cserkészetet timtették ki azzal, hogy hazánkban
rendezik ezt a nagy világtáborozást, de meg-
tisztelték vele azt a nemzetet is, amelynek kö-
rében megjelennek. Mintha mondani akarnák:
amely népnek olyan fegyelmezett hadserege
van, amilyen a magyar cserkészet, az a nép a
legnagyobb ·figyelmet érdemli, annak a népnek
jövendője van.

Minden egyház és minden magyar közösség
tartozik gondoskodni arról, hogy a világ
minden tájáról idesereglett ifjak - az emberi-
ség jövője - nálunk testileg és lelkileg. jól
érezzék magukat. Testi igényeiket és lelki szom-
júságukat ki kell elégíteni. Hátha ezen a ta-
lálkozáson alakul ki egy olyan lelki plattform,
amely a világ végső megbékélése szempontjá-
ból elengedhetetlen? Hátha, akik Haiti szi-
getétől Hammarfesteig azzal a szándékkal jön-
nek össze nálunk, hogy testvéri csókváltásra
menjenek, ebben a csókban mindörökre talál-
koznak és ezzel a csókkal mindörökre lecsókol-
ják a gyűlöletet a népek lelkéről?

Mi azzal az érzéssel köszöntjük fajra és
egyházra való tekintet nélkül a felgyülekező
cserkészhadat, hogy ez lesz a béke jövendő had-
serege és ezek az ifjak hivatottak arra, hogy
ennek a bűnös világnak az ábrázatát megvál-
toztassák.

Büszke és boldog öröm tölten é el magyar
és evangéliumi szívünket, ha a béke hadsere-
gének gondolata a magyar világtáborozás ered-
ményei között helyet foglalhatna és Magyar-
ország és a gödöllői tábor ezzel történeti jelen-
tőséget nyerne.

Ebben a szellemben kívánunk jó munkát!



2. oldal. EVANGÉLIKUS ÉLET 24. szám.

Koráléneklésünk reformja.
Irta: Králik Jenő tanár.

II.

Az a törekvés, hogy az evangélikus korá-
lokat a régi ritmikus formában énekeljék, Né-
metországból indult ki s ma már Észak- és Nyu-
gat-Európában úgyszólván teljesen átalakította
a gyülekezeti éneklést. Aki hallott ilyen ritmi-
kus korált, az sohase tudja elfelejteni annak
üde, friss természetében rejlő mozgalmas és
erőteljes hatását. Az evangélikus istentisztelet
zenei részének a súlypontja a koráléneklés, a
gyülekezeti közének. Mennyivel magával raga-
dóbb s hatásosabb volna ilyen ritmikus korál-
éneklés, mint a mai elnyújtott forma! Mennyi-
vel közelebb kerülnénk a Luther-féle istentisz-
telet s liturgia légköréhez, lelkeket fogó han-
gulatához! Mert azt be kell ismernünk, hogya
mai: magyar evangélikus istentisztelet zenei
szempontból, főleg református hatás alatt, bi-
zony messze áll a lutheri hagyományoktól.

A ritmikus korálok közt vannak olyanok,
amelyek teljesen a ma énekelt. korálokkal
egyenlő dallamot mutatnak, csak abeosztásuk
más. Azonos dallama csak más beosztása van
a következő koráloknak : Dícsérd én lelkem ... ,
Jehova, csak Neked énekelek ... , Minden em-
ber csak halandó .... , Ki dolgát csak Istenre
hagyja ... 3/1,-esbeosztású, csak az utolsó sora
más. Uram, Jézus, fordulj hozzánk ... , vagy A
nap lement, óh Jézus ... kezdetű korál.

Néha a ritmikus korálnál elmaradnak az
átfutó nyolcadok, pl. Mi Atyánk, ki vagy. Ezek
a legkönnyebben megvalósítható s leghamarább
megtanulható korálok. Ugyanilyen könnyűek
azok, ahol a régi korál törzshangjait kell át-
futó hangokkal kitölteni. Ilyen a Teljes minden
éltemben ... , vagy a Kegyes Jézus, itt va-
gyunk . .. Nehezebben sajátíthatók el azok a
ritmikus korálok, melyek dallam és ritmus te-
kintetében is elütnek a mi kiegyenlített korál-
jainktól, pl. a Készítsd magad, kedves lélek ...

Természetesen abban a pillanatban, amikor
áttérnénk a ritmikus éneklésre, egy másik
probléma is jelentkeznék: az új dallamokra
több helyen meg nem felelő szöveg problémája.
Mert hiszen megváltozott dallamritmus meg-
változtatott prozódiát is követel.
. Az egész kérdés annyira komoly és aktuá-

Ils, hogy ha nem akarunk zenei elzárkózottsá-
gunkban tovább tespedni, egyházi zenénk lét-
kérdése s egyházi megújhódásunk egyik leendő
pillére, amiről szó van. .

A kivitel nagyrésze a jövő generációra tá-
m,a~z~odik s é~en ezen a ponton lép ki az egy-
házi enekoktatas a sokszor félretolt melléktan-:
t~rgy, szerepéből s kap magasztos, egyházépítő
hivatást, Már az elemi iskolában megtanítha-

tók a legkönnyebb ritmikus korálok s a közép-
iskolában ez a munka csak folytatódik. A fel-
nőtt gyülekezet ritmikus éneklése valamivel
nehezebben valósítható meg, azonban céltudatos
s állandó munka itt is sok korált átjavíthat.
Mindenesetre az orgonás nak sok türelemre, ál-
landó kitartásra, a lelkésszel való kölcsönös
megértésre és együttmunkálkodásra van szük-
sége, hogy munkája eredményes legyen. Templo-
munkat látogató gyülekezetet is alaposan fel
kell világosítani, hogy ne az orgonás legyen
az a rossz orgonista, aki a korálokat nem tudja
eljátszani, hanem együttes munkával próbál-
juk gyülekezetünket a reformon átsegíteni. Na-
gyon jól használhatók ezen a téren az egyházi
vegyes karok. Ha az énekkar unisono énekli
a koráit, annak elsajátítása nagyon könnyű;
fokozzuk a hatást, ha az énekkar tagjait a gyü-
lekezet sorai közé ültetjük. Végül elengedhe-
tetlen feltétele az új korál éneklésnek az, hogy
lelkipásztoraink a teológián, orgonásaink pedig
a tanítóképzőintézetben az egész kérdésről ala-
pos s gyakorlati ismeretet szerezzenek. A rit-
mikus korálok közt vannak olyanok, amelyek
csak egy-két hang eltérést mutatnak.· Ezekkel
lehet kezdeni az átmenetet; alapos előkészítés
után a közének előtt az énekkar vagy gyermek-
kar bemutathatja, vagy közben énekel egy-egy
versszakot; így legalább a váltakozó éneklést
is meghonosítanánk. A németek sokévi ala-
pos munkálkodása - amelyben a legkiválóbb
lelkészeik s muzsikusaik vettek részt - egysé-
ges dallamos könyvet produkált, amely ezen
hiteles ritmikus koráldallamokat tartalmazza.
(Melodienbuch zum Deutschen Evangelischen
Gesangbuch, Berlin, 1927.)

Nálunk Magyarországon a kérdés tárgya-
lására s megoldására egyedül az Egyetemes
Enekügyi Bizottság a hivatott és jogosult s
az eddig elvben elmondottak csak ilyen úton
leh~tnének praktikus megfontolás tárgyai. Ezt
a hivatalos megindulást mintegy megelőzően s
kísérletképpen a Deák-téri templomban Buda-
pesten ZaZánfy Aladár kezdeményezésére már
évek óta céltudatos s következetes reform dol-
gozik ez irányban. A gyülekezet szombat esti
énekórában tanulja meg a másnapi istentiszte-
let koráljait. Az evangélikus leánykollégium
egyházi énekóráin a növendékek párhuzamosan
tanulják mega mai kiegyenlített s ritmikus
korálokat. Vannak ifjúsági istentiszteletek ahol
kizárólag ritmikus formában énekelnek ~ leg-
újabban a váltakozó éneklés is szerepelt az ifjú-
sági istentiszteleten.

Ez a kérdés annyira aktuális s fontos,
hogya magyar evangélikus zene munkásai nem
húnyhatnak előtte szemet, sőt sietnünk kell
h?gy Európában, ne a legutolsók közt legyünk:
kik erre raeszmelnek. Hazánkban református
testvéreink szintén a ritmikus korál iránt kez-
denek érdeklődni. (Lásd a Protestáns Szemle
szélesmedrű egyházzenei vitatkozását.) A moz-
galom ellenzői hiába hivatkoznak Bach János
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Sebestyénre, akinek összes harmónizált koráljai,
korálelőjátékai, kantáták korálrészei nem ritmi-
kus koráltémát tartalmaznak. Bach már nem
ismerte a ritmikus korált, az már ő előtte, a
17. század folyamán elromlott, amint ezt a
zenetörténelem is bizonyítja. Az egyházi zene
sohasem szakadhat el egy kor egyéb művészi
törekvéseitől, ha nem akar elszigetelve elfony-
nyadni, mint napfény nélküli virág. A konzer-
vativizmus jelentheti a tradíciók tiszteletét, de
vigyázzunk, hogy ne legyünk megrögzött szo-
kások őrzői, melyeket körülöttünk már min-
denki rég elfelejtett.

Az eddig elmondottak foglalják röviden
magukban a koráléneklésünk reformját, annak
sürgős revízióját. Ezen fontos cél felé az első
lépés az elemi iskolai énekoktatás ilyen ala-
pokra való fektetése. A kis gyermekkorban
megtanult könnyű ritmikus korál, annak a gyer-
mekistentiszteleteken való minél többszöri is-
métlése úgy belevésődik a gyermekek lelkébe,
hogy azt felnőtt korukban is örömmel fogják
énekelni. Ellentmondásnak látszik ugyan, de a
gyakorlat is azt mutatja, hogya ritmikus korál
könnyebben tanítható, mint a kiegyenlített. An-
nak valami benső, eleven erőt, ritmikus lükte-
tést tartalmazó sorai sokkal mélyebb be-
nyomást keltenek a gyermekek lelkében, az
éneklésnél sokkal nagyobb örömet s lelkesedést
váltanak ki s az emlékezetben való megtartá-
suk is a változatos, de mégis szabályos ritmus
miatt könnyebb.

Az iskolai énektanítás intenzívebbé tétele
azonban nemcsak a koráléneklésünkre lesz
hatással, hanem sok tekintetben a jövendő gyü-
lekezeteink ma sokszor furcsa s ferde szokásait
is hivatva van megváltoztatni. Aki gyermek-
korában jókedvűen s szivből énekel, az felnőtt
korában sem fog néma ajakkal ülni a temp-
lomban akkor, amikor a szomszédai énekelnek.
Aki az iskolában megismerte az evangélikus
zene szépségeit s hatalmát, az később nem fogja
az utolsó énekverset arra felhasználni, hogy
"elkerülve a tolongást", idő előtt otthagyja Is-
ten házát; vagy a Himnusz iránti tiszteletből
végig fogja majd hallgatni türelemmel annak
utójátékát, melyet Erkel Ferenc maga írt a
Hímnusz mellé. Aki az iskd'lai életben megsze-
rette az énekkarban való éneklést, az majd nem
fog közönnyel elmenni az egyházi énekkarba
való hívás mellett. Aki szerette a gyermek- s
ifjúsági istentiszteleteket s azokon liturgiai s
zenei benyomásokat is :gyűjtött a lelkébe, az
nem lesz majd ellenzője a liturgikus mozgalom-
nak, hanem azt belső, lelki kényszerből várni
fogja. S végül, aki gyermekkorában rabja lett
egy szép evangélikus korálnak, az nem fogja
azt más vallás énekével felcserélni, hanem azt
gyermekeinek is meg fogja tanítani.

így válik az evangélikus egyházi zené-
nek reformja egyházi megújhódásunk lánc-
szemévé.

Seregszernle.
Midőn félévvel ezelőtt az Evangélikus :I!::letfit-

jara indult - beköszöntőjében hitet tett az evangé-
likus öntudat ébresztése és megerősítése mellett s egy-
ben komoly munkaprogramot adott a kitűzött cél el-
érésére. Nézzük hát, az eddig megjelent 22 számban
mennyit és hogyan valósított meg abeköszöntőben
adott célkitűzésből? Lássunk mindjárt egy kis statisz-
tikát: az eddig megjelent példányok mít eredményez-
tek számszerűleg? Ime, az eredmény Lestyán János
cserkésztiszt összeállításáb.an:
1. Egyházalkotmánnyal foglalkozó közlemény - 14
2. Egyháztársadalmi kérdéssel foglalkozó köz-

lemény - - - - - - - - - - - - 9
3. Egyháztörténettel foglalkozó közlemény - - 7
4.. Egyházpolitikai, szociális, .belmísszióí kérdé-

sekkel foglalkozó közlemény - - ~ .- - 25
5. Oktatásügyi kérdésekkel foglalkozó közlemény 8
6. Valláserkölcsi kérdésekkel foglalkozó közle-

mény - - - - - - - - - - - - 16
7. Liturgiai kérdésekkel foglalkozó közlemény 9
8. Ismertetések, kultúrálís kérdésekkel foglalkozó

közlemény - - - _. - - - - - - - 24
9. Bibliamagyarázat - - - - - - - - - 23

10. Költemények - - - - -:- - - - - - 10
ll. Figyelő - --.-:.- - ~ - - - - - - - 67
12. Hazai hírek - - - - - - - - - - 430
13. Külföldi hírek - - - - - - - - - - 67
14. Egyebek - - - - - - - - - - - 30

Összesen: 730
közlemény, melyek felölelik az egyházi élet minden meg-
nyilvánulását, bemutatják keresztmetszetben az egy-
ház vajúdó kérdéseit, feltárják a fájó sebeket és te..
temre hívják a szunnyadó, szinte veszendőben lévő
evangélikus öntudatot. Vizsgáljuk meg őket az objektív
kritika szemüvegén át, mondjuk meg öszintén, mi jó,
mi nem jó s minő irányú változás volna kívánatos.

* *
A vezércikkek - bármely tárgykörből vétettek

is - mindig elevenek, ídöszerüek, bátran hozzányúl-
nak az éppen szőnyegen forgó kérdésekhez. Hangjuk,
megállapításaik néha fájóak, de igazak. Külön is ki
kell emelnünk azt a bátor hangot, melyet az egész
evangélikus egyház érdekét sértő, vagy érintő esetek
tárgyalásánál lÍasznál és amely a hosszú évek elernyedt,
megalkuvó, óvatos, begombólkozása után villámcsapás-
ként világít be a bennünket körülvevő sötétségbe s
kelti életre az elaltatott lelkiismeretet.

* if.'

Az egyházalkotmány revíziójával foglalkozó ro-
vat - valljuk be - csalódást hozott: nem váltotta ki
azt az eredményt, melyet joggal vártunk tőle. Szomorú
cáfolat ez dr. Wiczián Dezső úrnak a 8. számban meg-
jelent közleményében emelt azon vádra, hogy az egy-
ház világi megnyilvánulásait a jogászok kisajátították
a maguk számára. Szomorú bizonyítéka annak is, hogy
az E. É. féléven át kifejtett munkája még mindig
nem volt elegendő ahhoz, hogy az evangélikus lelkeket
körülvevő közöny jégkérgét megtörje: hangja még
mindig nem elég erős ahhoz, hogy a süket fülek meg-
hallják. Évtizedek óta halljuk, hogy az E. A. revizióra
szorul: állandó volt a panasz, hogy az erre vonatkozó
egészséges közhangulat kifejlődésének legfőbb aka-
dálya a megfelelő sajtóorgánum hiánya. Midőn pedig
megindult az E. É., mely szmte kizárólag a ·,fájó kér-
dések tisztázását tűzte 'ki céljául - a rovatvezető ma-
gára marad! Sem a közölt elgondolások feletti vita,
sem pedig az önálló javaslat, vagy elgondolás nem je-
lentkezik. Úgy 'látszik, nem Luther harcos szelleme, ha-
nem a gályarabok mártir türelme uralja még mindig
a lelkeket - pedig a fejlődést a Luther példája biz-
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tosítja! Itt még fokozottab munka és még erősebb
hang kell, hogy önmagára találjon a fejlődést bizto-
sító harcos öntudat, és meginduljon a termelő munka.

,r, 'if.

Az egyháztársadalmi kérdésekkel foglalkozó köz-
leménye'k elébünk vetítették a Luther Szövetség s an-
nak vezetése alatt álló különböző szervezetek, a külön-
féle szeretetintézmények célkitűzéseit, fejlődését s a
külföldi példák ismertetése révén a további fejlődés
útjait. A közlemények közül Wolf Lajosnak 13. szám-
ban a "Gyermekkarokról" címen adott fejtegetése ta-
nulságos és követésre méltó, mert az öntudatos evan-
géliumi nevelés egy hathatós eszközét mutatta meg.
Az E. É. ily irányú müködése bevált és fejlődésképes.

* *
Több egyháztörténeti kérdéssel foglalkozó közle-

mény is megjelent, aránylag számbelileg csekély mér-
tékben, mert hiszen a statisztikai számban a folytatá-
sokban megjelentek is fel vannak véve. Az eddig kö-
zöltek értékes adatokat tártak fel. E téren azonban
erőteljesebb munkára és főleg a közelmúlt eseményei-
nek feltárására és történelmi megvilágítására van szük-
ség, hogya mult tanulságainak feltárásával elhárít-
hassuk a jövendő fejlődés akadályait.

* *
Úgy számbelileg, mint minőségileg örvendetes

eredményt mutatnak fel az egyházpolitikai kérdéseket
tárgyaló közlemények. A vezércikkek által kezdemé-
nyezett bátor hang hatása alatt többen hozzányúltak
pár fájós kérdéshez s oly aiakban tárgyalták meg,
hogy azok mellett nem lehet közönyösen . elmennünk.
Szemben az alkotmány revíziójára vonatkozó kérdé-
sekben tapasztalt közönnyel - itt erős élénkség mu-
tatkozik, sőt még a vitatkozó kedv· is megnyilvánult.
Különösen az "Evangélium és gyülekezeti együttélés",
"Nemzeti kérdések", "Egységes ev. közvéleményt",
"Egyházunk küzdelme", "Napi sajtó" címüek, vala-
mint a reverzálist tárgyaló több közlemény ütnek meg
olyan hangot, melyekre örvendezve kell felfigyelnünk,
mert az öntudat fokozatos ébredése az egyházi kérdé-
sek iránti érdeklődés fejlődése érzik ki belőlük. A be-
köszöntő célkitűzéseit ezek híven szolgálják.

* *
Néhány közleményben oktatásügyi kérdésekkel is

találkozunk. Ezek közül a középiskolai reformmal és
a lelkészképző főiskolánkkal foglalkozöak érdemelnek
különösebb figyelmet, mint amelyek bizonyos fokig
irányt szabnak a jövendő fejlődésnek. Természetesen e
téren még sok tanulmány és csiszolás szükséges, hogy
az öntudatos evangélikus oktatásügy alapelvei teljes
kidolgozást nyerhessenek.

* *
A valláserkölcsi tárgyú közlemények közül az

"Evangélikus", "Feltámadás", "A gyermek lelke"
címűek belső tartalmuknál fogva megragadják az ol-
vasót és nagyban hozzájárulnak a beköszöntőben adott
célkitűzés eléréséhez.

'if. *
A liturgia kérdésével foglalkozó pár közleményre

feleletként adott D. D. Raffay Sándor püspök úrotollá-
ból származó cikksorozat egy olyan hézagpótló murrka,
melyet nem lehet eléggé értékelni. E cikksorozat egy
oly fejlődési lehetőségnek vetette meg az alapját, me-
lyen elindulva e régen vajúdó, sokszor szenvedelmes
vitákat eredményező kérdés végre nyugvópontra jöhet.
A beköszöntő Idevonatkozó célkitűzését óriási lépések-
kel vitték előbbre e cikkek.

·Elevenek és időszerűek azok a közlemények is,
melyek az egyházi élet megnyilvánulásait - gyűlé-
seket, egyesületi működéseket stb. - ismertetnek.
Alkalmasak arra, hogy az olvasót kellően tájékoztas-
sák a mindenkori ev. megmozdulásokról s az egyházi
élet fejlődéséről. E részben azonban kifogásolható az,
hogy az ismertetéseket nem terjesztette ki a könyv-

piac termékei re. Pedig igen lényeges az egyházi élet
ismertetése mellett az is, hagy hittestvéreink minden-
kor gyorsan és kellően tájékoztatva legyenek a meg-
jelenő irodalmi termékek evangélikus szempontból vett
értékéről. A legutóbbi szám - érezve az idevonatkozó
hiányt - egy összefoglaló cikk keretében ismerteti az
elmult fél év termését s nagy vonásokban bírálja is azt.
Szükségesnek tartjuk, hogy a jövőben ez ne így össze-
gyűjtve, hanem esetről-esetre történjék meg, hogy hit-
testvéreink kellő időben tájékoztatva legyenek.

* *
Rövidségükben is sokat mondók, lélekhez szólók

a mínden számban megjelenő, első hírként közölt írás-
magyarázatok. Ezekkel. a rövidke írásmagyarázatok-
'kal megtalálta az E. É. azt li kapcsolatot, amellyel a
belmissziói lapoktói eltérő tartalma és célkitűzése el-
lenére lelkileg is magához fűzi az olvasót.

1\ szépírodalmí részt eddig pár szép kidolgozású
és többnyire vallásos tárgyú költemény képviseli. Ezek
között kiemelkednek Miklós Vitéz mély vallásosságot,
meg nem törö evangélikus hitet és öntudatot sugárzó
írásai, melyek közül nem egy tárgya és kidolgozásánál
fogva igen alkalmas vallásos estélyek során való elő-
adásra.

Megkülönböztetett figyelmet érdemelnek a "Fi-
gyelő" cím alatt megjelenő rövidre szabott közlemé-
nyek. A beköszöntőben adott célkitűzés ezekben a rö-
vid sorokban kristályc.sodik ki legjobban. A hang bá-
torsága, a szőnyegre kerülő kérdések időszerűsége, a
megállapítások elevenbe vágó határozottsága, a mín-
den támadást, sérelmet észrevevő éles meglátás és
gyors rezonálás szinte az evangélikus lelkiismeret meg-
testesülése. Harcolnak e rövid sorok, de ·nem a harcért,
s nem a támadásért, hanem azért, hogy megvédjék az
egyház jogát, érdekét, felébresszék a hívek öntudatát:
- hangosak, hogy meghallják a támadók - élünk s
visszatért lelkünkbe Luther harcos szelleme, van erőnk
és bátorságunk megvédní magunkat! Hogy ·néha erő-
sebb, hogy néha elragadja a harc heve - nem baj:
---;-ha a harc hevében kissé tovább megyünk, azt még
jóvá lehet tenni, helyre lehet hozni, de a vesztett csa-
tát sohasem! Csak bátran tovább a megkezdett úton!

* *'~
A minden számban megjelenő bel- és külföldi hí-

rek frissek, időszerűek s nagyban elősegítik az érdek-
lődés felkeltését. Az olvasó ezekből míndenkor és min-
den tekintetben tájékozódást szerezhet egyházunk dol-
gairól, az egyházi élet állásáról és fejlődéséről. Alkal-
mas arra, 'hogy megkedveltesse az' olvasóval az egyház
ügyeivel való foglalkozást.

* *
Az elmult félév igyekezete, munkája nem volt

hiábavaló. Tárgyilagosan megállapítható, hogy az adott
viszonyok között a beköszöntő ben adott célkitűzést a
lehetőségig megvalósította. Az itt-ott jelentkező hibák
részben velejárnak mínden kezdettel - részben pedig
sok tekintetben a szerkesztőségen kívül álló okokból kö-
vetkeztek be. Most már túl esve a kezdet nehézségein,
következhet a hibák és hiányok fokozatos kiküszöbö-
lése. De megint csak kikívánkozik belőlem az a már
sokszor hangoztatott megállapítás: hiábavaló a szer-
kesztőség minden erőfeszítése, ha a hívek és olvasók
csak csendes nézői az erőfeszítésnek, harcnak, - de
abban ténylegesen nem vesznek részt! Aminthogy a
színész sem tud jól játszani, ha hiányzik a serkentő
taps, úgy a szerkesztő sem tud jól dolgozni, ha hiány-
zik a megértő 'közreműködés. Ne értsenek félre: -
nem dícséretet, nem elismerést értek és kérek ezzel.
Nem! Megértést és közreműködést. Támadást, kritikát,
ellenvéleményt - mindent, csak nem hallgatást és
közönyt. A legdurvább támadás is többet ér, mint a
közönyös semmibevevés, mert az a figyelmet, számba-
vételt, tehát értékelést jelenti.

drbv.
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Hozzászólás a
"Menjünk fel wittenbergbe"

cirríű cikkhez.
Élénk, jóleső rezgésbe hozta szívemet az a

felhívás, amely az "Evangélikus Élet" ezidei
22-ik számában "Egyetemi tanársegéd" aláírás-
sal megjelent s írójának kezét így ismeretlenül
is melegen szorítom meg a sorai ból kisugárzó
tüzes lelkesedéséért és egyházszeretetéért.

Az bizonyos, hogy semmi sem hat olyan
építöen és buzdítóan a lélekre, mint a nagy tör.
ténelmi események színterein való megfordulás
s az ott őrzött történelmi emlékeknek a szem-
lélete. Tapasztaltam ezt többször külföldi uta-
zásaim közben és tapasztaltam nemrégiben is,
amikor a speyeri emlékünnepélyek alkalmából
Németországban jártam, illetve jártunk huszon-
négyen magyar protestáns lelkészek, s megfor-
dulván Speyerben, Wormsban és egyebütt, egy
egész életre szóló melegítő benyomásokkal tér-
tünk haza mindannyian. A lelkész beszédeinek
is micsoda kiváló hatóerőt kölcsönöznek az
ilyen alkalommal szerzett s megfelelő helyen al-
kalmazott tapasztalatok!

Nagyon melegen üdvözlöm azért az említett
cikkben kifejezésre jutott törekvést s azt ha-
táskörömben is támogatni igyekezem és ameny-
nyiben a tervezett kirándulás megfelelő időben
létesülne, ahhoz én magam is csatlakozom.

Tudjuk különben, hogy az egész terv meg-
valósulása elsősorban pénzkérdés. mert hiszen
nem tudok elképzelni evangélikus embert, aki
ne venne részt szívesen egy ilyen kiránduláson;
ezt a kérdést fog kelleni tehát kellőképen s a
mai viszonyokhoz mért alakban megoldani, az
illetékes körökkel való megfelelő érintkezés ál-
tal, A két prot. Lelkészegyesület is ugyancsak
ezt cselekedte annakidején. S én azt hiszem,
hogy manapság, amikor annyifelé járnak olcsó,
kiránduló vonatok, nem lesz nehéz ugyanilyet
kieszközölni a szóbanforgó irányban sem. Min-
denesetre kívánatos lesz idejekorán megmoz-
dulni úgy felfelé, valamint lefelé is - a tobor-
zás végett.

Nagyon kérem e lapnak igen tisztelt Szer-
kesztőjét: ne ejtse ki kezéből ezt a gyönyörű
tervet s tegyen meg mindent a megvalósulása
érdekében. Én hiszem, hogy az sikerülni fog.
A magam részéről július és szeptember hó fo-
lyamán, ha. annak szüksége fennforogna, szí-
vesen felrándulnék akár Budapestre is a dolgok
közelebbi megbeszélése végett.

Nyíregyháza, 1933. június .28.

PauZik János
ev. lelkész,

a: MELE elnöke.

F elhívás a magyar protestáns
nő- és leányegyesületekhez !

A Budapest-kelenföldi Evangélikus Nőegyesület
legutóbbi összejövetelén foglalkozott a "Magyar Kul-
túra" 1933. 408. oldalán megjelent cikkévei, melyben a
jezsuíták lapja súlyosan becsületsértő kijelentéseket
tesz a magyar protestáns leányokra. Amidőn a Nöegye-
sület az ebben a cikkben foglaltakat megbotránkozás-
sal utasította vissza, elhatározta, hogy az evangélikus
egyház egyetemes felügyelőjéhez, a Magyar Protestáns
Nők Országos Szövetségéhez és a Magyar Keresztyén
Leányegyesületek Nemzeti Szövetségéhez fordul es eze-
ket a szövetségeket kéri, hogy tagegyesületeiket ebben
az ügyben szintén állásfoglalásra bírják. Az ezekhez
a szövetségekhez nem tartozó protestáns nö- és leány-
egyesületeket pedig e lap útján kéri, hogya tiltakozás-
hoz csatlakozzanak.

A Kelenföldi Evangélikus Nőegyesület határozata
a következő: ,

"A jezsuiták "Magyar Kultura" címü lapjának a
'közelmultban megjelent egyik számában súlyos sérelem
érte a magyar protestáris nőket. Az egyik cikk írója
statisztikai adatokkal igyekszik bebizonyítani, hogy a
pratestánsok a római katolikusokkal kötött vegyes há-
zasságok révén és a római katolikus egyház javára,
adott reverzátisokkal csak nyernek, mert a katolikus
leányok ból lesznek derék, becsületes hitvestársak és
mert csak a katolikus anyák tudnak igazán vallásos,
imádkozó gyermekeket nevelni.

Ezen megállapítások közben minden szemérmet
Iegázolö módon nyüatkoztk a magyar protestáns nők
erkölcséröl, akik az utóbbi néhány évben erkölcsi tekin-
tetben igen mélyre sülyedtek. Többek között ezeket
írja: "Érdekes dolog, hogya katolikus-protestáns há-
zasságokban (akár katoükus-kálvínísta, akár kateli-
kus-Iutheránus házasságok ezek), mindig sokkal gya-
koribb eset az, hogy a nö katolikus, mint az, hogy a
férfi . . . Ezt mással magyarázni bajosan lehet, mínt
azzal, hogy a katolikus leányok közt több az ártatlan,
több a szüzi bájával a férfi szívét megnyerő, mint a
protestánsok között. . .. A. protestáns férfiak gyak-
rabban találják alkalmas feleségnek a katoli'kus leányo-
kat, mint a: hitbeli eket. A 'katolikusoknak gyakrabban
mernek örök hűséget esküdni."

.Mi protestánsok, igen jól tudjuk, hogy ezek a
rosszindulatú vádak nem fedrk a valóságot. De éppen,
mert a cikk írója hazug és gonosz módon belegázol a
magyar evangéliumi leányok becsületébe, nem hagy-
hatjuk szó nélküL Nem akarunk támadólag fellépni,
vagy békétlenséget szítaní, de ez ellen a súlyos vád
ellen egyesnek és közületnek tiltakoznia kelL

A budapesti evangélikus esperesség június 16-i évi
rendes közgyűlése foglalkozott is ezzel a kérdéssel és
elhatározta, hogy lépéseket fog tenni az iránt, hogy
ezért a sérelemért elégtételt szerezzen a magyar pro-
testáns leányoknak.

A Kelenföldi Evangélikus Nöegyesület is úgy
érezte, hogy nem hagyhatja szó nélkül ezt a vakmerő
támadást és a következő határozatot hozta: Mivel a
"Magyar Kultúra" ezidei évfolyamának 408. oldalán
olvasható hazug és szemérmetlen megállapítások a ma-
gyar protestáns nőket becsületükben súlyosan megsér-
tették, a Kelenföldi Evangélikus Nőegyesület megkeresi
az egyetemes felügyelő urat, hogy megfelelő formában
szerezne elégtételt a tisztességükben és becsületük ben
megsértett magyar protestáns leányoknak.

Egyben tisztelettel fel'kéri a Magyar Protestáns
Nők Országos Szövetségét és a Magyar Keresztyén
Leányegyesületek Nemzeti Szövetségét is, hogya ha-
tározatot tegyék magukévá és szintén emeljék fel til-
takozó szavukat, hogy ezért a súlyos bántalomért kellő
elégtételt kapjunk és hogy hasonló gonosz és hazug
rágalmakkal a, jövőben ne gázoljanak bele a magyar
evangélíumí, nők becsületébe.

Budapest, 1933. június 22.
Stráner Deestrné rakesai Rakssányi ZoltánuA

titkár. elnök.
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Meghívó.
A Magyarhoni Ag. H. Ev. Misszióegyesület a

Kardoskút-i gyülekezettel és az evangélium iratterjesz-
tés barátainak körével kc.nferenciát rendez f. évi
augusztus 15-17. napjain Kardoskúton, Orosháza mel-
lett. A 'konferencia alaptárgya: Krisetue élete a világ-
ban. Névre szóló meghívó helyett a rendezőség ezúton
hív meg minden lelkészt, egyház felügyelőt, tanítót,
presbitert és egyháztagot, aki egyházunk ébredésének
ügyét szívén hordja. A konferencia napi 2.- P ellené-
ben szállásról és ellátásról gondoskodik. Aki az egész
konferencián résztvesz, 5.- P-t fizet. Jelentkezések
JCtltCSÓAndrás ev. lelkész cimére: Kardoskút, Csongrád
megye küldendők. Részvételi időtartam, kedvezményes
vasúti jegy igénylése pontosan megjelölendő. Jelentke-
zési határidő: július 31.

Az utazáara és a konferenciára vonatkozó egyéb
tudnivalókat a jelentkezők kel augusztus 6-ig közöljük.

A konferencia részletes programja a következő:
Aug . .t5-én. Érkezés Kardoskútra Orosháza felől,

Békéscsabán at, d. u. 2 órakor. 5 órakor a konferencia
megnyitása: Németh Károly esperes, a Misszióegyesü-
let elnöke. Konferenciánk feladata: Gáncs Aladár tit-
'kár. 6 órakor bibliatanulmány két csoportban. II. Pé-
ter 1, 1-4. A hit gyökere: Kiss Samu lelkész, Nagy-
barátfalu. Rimár Jenő hítokt. lelkész, Bpest. 8 óra:
Evangélizáló esték a kardoskúti gyülekezet négy tanyai
központján. Miért van szükség lelki ébredésres Maurer
Endre reálgimn. tanár, Székesfehérvár. Torda Gyula
lelkész, Domony. Tóth László tanító, Orosháza; Zim-
mermann Rezső lelkész, Nyíregyháza. Mit érhetnénk:
el lelki ébretiéeset t Drenyovszky János vallástanár,
Kispest, Horeczky Béla Iel'kész, Ösagárd, Weisz Frigyes
lelkész, Kemeneshőgyész, Hulvey István lelkész, Kis-
kőrös.

Ugyanezen estén tartunk evangélizáló estét Oros-
házán és Tótkomlóson. Orosházán a templomban este fél
S-kor : Fábián Imre lelkész, Sárszeiltlőrinc: Miért van
s.?!ükséglelki ébredésre i Dr. Molnár Gyula táblai bíró,
a Mísszíöegyesület világi elnöke, Bpest: Hogyan éb-
Teszt ma Jézus?

Tótkomlóson este 6 órakor: a Ker. Ifj. Egyesület
helyiségében ugyanezen tárgyakról beszélnek Johnson
Gisle norvég missziói lelkész és br, Podmaniczky Pál
egyetemi tanár, Sopron. Este 7 órakor a templomban
tót nyelven Zászkaltczky Pál s. lelkész, Bpest, magyar
nyelven Danhauser László bpestí vallástanár.

Aug. 16. 8 órakor: Bibliatanulmány, II. Péter 1,
5-ll. A hit gyümölcse: Molitórisz János esperes,
Ostffyasszonyfa. Fürszt Ervin -lelkész, Szentetornya.
9 óra: A konferenciát üdvözli Kovács Andor esperes,
!mrmányfőtanácsos, Orosháza. Utána az előadások meg-
kezdése. Krisztus vére: dr. Jánossy Lajos lelkész, Ko-
márom. Első hozzászóló: Urbán Ernő s. lelkész. 10
óra: Legsürgősebb iratterjesztési feladataink: Marcsek
János lelkész, Ózd; Túróczy Zoltán lelkész, Győr. 4
örakcc: Krisetue országa: Németh Gyula lelkész, Szek-
szárd; Wolf Lajos lelkész, Cegléd. 5 Óra: Presbiterek
lelki 7~özössége: Fábián Imre; dr. Scholtz Oszkár ker.
főjegyző, főtanácsos, Bpest. Este 8 Óra: Evangélizáló
est a templomban. Hogyan ebreset ma Jézus? a) Né-
peket: Szabó József püspöki másodlelkész, Győr; b)
Egyeseket: br. Podmaniczky Pál.

A1;g. 17. 8 óra: Bíbliatanulmány, II. Péter 1,
12--21. A hit elkötelező ereje: dr. Deák János ,egyet.
tanár, Sopron. Rohály Mihály lelkész, Gyula. 9 óra:
A nyomoT kiáltása és Krisztus felelete: dr. Hilscher
Zoltán felsőkereskedelmi isk. tanár, Bpest; Kelló Gusz-
táv lelkész, Szarvas. 10 óra: Krisztus és a család:
Büki Jenő lelkész, Mekényes; dr. Szalay Károly ideg-
orvos, Budapest. D. u. 4 óra: Legsürgősebb külmissziói
feladataink: Johnson Gisle és Németh -Károly. 5 Óra:
Hogyan ebreset ma Jézus lelkipásztorokat? Túróczy
Zoltán,. Este 8-kor: Záróösszejövetel a konferencia tag-
jaival. ~ Cselekedetek 4, 31.

FIGYELÖ.
Szarvason, az ország egyik legnagyobb

evangélikus egyházközségében a politikai kőz-
ség igen súlyos hozzájárulásával az állam egy
kÖzépfokú gazdasági tanintézetet állított fel,
melyet az ország első gazdasági iskolájának
megalkotójáról, a világhírű szarvasi ev. lelkész-
ről, Tessedik Sámuelről neveztek el. Ezen in-
tézet június hó 24-én ugyancsak a község ado-
mányából intézeti zászlót avatott. A katolikus
vallású igazgató rendelkezésére az evangélikus
község erején felüli áldozatával felépült és Tes-
sedik Sámuel ev. lelkész nevét viselő intézetnek
az ugyancsak az evangélikusok pénzével beszer-,
zett zászlaját a katolikus templomban szentel-
ték fel s csak ezután volt szabad azt az intézet
evangélikus hitoktatójának megáldani. Quo
usque tandem? . .. azaz, dehogy is! Megérde-
meljük! Ha még Szarvason és olyan körülmé-
nyek között sem tudta, vagy akarta az egy-
házi és világi vezetőség az egyházat ért ezen
sérelmet kivédeni, vagy megtorolni - akkor
igazán kár beszélni evangélikus öntudatról,
evangélikus erőről! Kérdjük azonban, nem gon-
doltak az illetékesek arra, hogy ezért az evan-
gélikus közvélemény előtt felelniök is kell. Mi-
vel tudják ezt menteni vagy magyarázni?

'x' *
Állami intézmény-e a budapesti Pázmány

Péter tudományegyetem, vagy nem? Serédi
hercegprímásnak a főrendiházban tartott fel-
szólalása és Hóman Bálint közoktatásügymi-
niszternek válasza azt a látszatot keltheti, hogy
az egyetem a katolikus egyház tulajdona. Se-
rédi a hagyományokhoz híven óvást emelt az
egyetemi alap jövedelmének a közoktatásügyi
költségvetésben való szerepeltetése ellen. A mi-
niszter válaszában kifejtette, hogy az állam
sokkal nagyobb összeggel járul az egyetem fenn-
tartásához, mint amennyit az egyetemi alap
évenként biztosíthat. Ezért lett gyakorlattá,
hogy az egyetemi alapot -az állami költség-
vetésbe felvegyék. Hóman szerint ez a gyakor-
lat nem változtat azon a tényen, hogy az
egyetemi alap katolikus vagyon. A jövőre nézve
nem látja akadályát annak, hogy az egyetemi
alap jövedelmét kivegyék a költségvetés bevé-
telei közül. Tisztelettel kétségbevonjuk, hogy
az egyetemi alap katolikus -alap. Amikor a je-
lenleg Budapesten működő egyetem alapítása
megtörtént, katolikus lobogó alatt indult ugyan
ez az egyetem, de mégis állami alapítás volt.
Legalább is a dolog anyagi vonatkozásaiban.
Az alap szaporításához azóta hozzájárulhatott
a katolikus egyház, de hozzájárult sokszorosan
nagyobb százalékban az állam. Már pedig az
állami hozzájáruláshoz valamelyes közük a más-
felekezetű állampolgároknak is van. Hóman
miniszter az első, aki egy szóra hajlandó az
egyetemi alapot a költségvetésből kivenni. Az
az érzésünk, hogy magyar királyi miniszternek
elsősorban az állam és nem az egyház érdekeit
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kell képviselnie és úgy látjuk, hogy ennél a
pontnál a kultuszminiszter nem védte meg kellő
eréllyel az állam érdekét. Vagy nem akarta,
vagy nem tudta megvédeni !

Gróf Mikes szombathelyi püspök ugyancsak
a főrendiházban beszélt. Többek között a fele-
kezeti béke érdekében emelt szót. Milyen meg-
ható a püspök szájából ezt hallani. De mintha
a szavak nem fednék egészen a cselekedeteket?
Úgy tudjuk, hogy Dunántúlon a felekezeti béke
tekintetében nincs minden rendén. Úgy tudjuk,
hogy Magyarországnak éppen ezen a terül etén
érvényesül legerősebben a katolikus papság be-
folyása, úgyannyira, hogy még az állami és
községi állás ok betöltésénél is felekezeti szem-
pontokat vesznek tekintetbe. Úgy tudjuk, hogy
Mikes püspök semmit nem tesz ez anomáliák
megszüntetésére, sőt elő is mozdítja ezeket a
törekvéseket. Ne szóljunk addig felekezeti bé-
kéről, amíg minden erőnkkel nem igyekszünk
azort, hogy a béke szegény hazánkban valóban
létrejőjjön.

Kapi Béla evangélikus püspök is beszélt a
főrendiházban. Beszélt pedig arról, hogy a köz-
bizalom fenntartása és az erkölcsi alapok biz-
tosítása különleges nemzeti érdek. Hogya val-
lásos érzés csökkenése hová vezet, azt Orosz-
ország példája mutatja. Ott megölték az em-
berben az Istent és, az állatot keltették új
életre. - Kapi Béla találta meg az igazi han-
got és ha a bomlasztó erők veszedelmét ki
akarjuk kerülni, csak egy út marad számunk-
ra': az összes keresztyén és keresztény erők
összefogása. Nem rajtunk múlik, ha ezt meg-
teremteni nem sikerül.

l!!.J:-' __ H_I_R_E_K.

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI NEGYEDII(
VASÁRNAP.

Lukács 6,' 36-42.
Egyike a legnagyobb emberi hibá7cnak

a gyors ítélkezés, mások elhamarkodott meg-
ítélése. A szálka kereső kellemetlen ember.
Gyóni Géza is a háború vérgőzének egy keserű
pillanatában így ír róla: Csak egy éjszakára
küldjétek el őket) gerendatöréskor 'szálkakere-
sőket! De a szálka kereső ember farizeus is,
mert úgy tesz, mintha neki magának nem
volna levezekelni vflló bűne. - A keresztyén
ember az ítélkezésben olyan enyhe) mint Jézus
Krisztus, aki a parázna asszOnyt sem kárhoz-
tatta (János 8) 11.). A keresztyén ember min-
dig kész a meqbocsátásra, még akkor is) ha a
vétek az ő ártalmára volt. De a keresztyén
ember őszinte az önmegismerés ben is. Nem ál-
tatja magát azzal) hogy ő bűntelen) hanem

tudja) hogy egyedül Isten ingyen kegyelméből
üdvözüZünk a Jézus érdemei által. A keresztyén
ember éppen ezért szeni buzgósággal munkál-
kodik azon) hogy önmagát megjobbítsa és ez-
által áldó hatást gyakoroljon környezetére is.-
Es végül nem szűnő szeretettel és alázatosság-
gal igyekszik megmutatni azt az utat tévelygő
embertársának) amely Istenhez vezet. - A ke-
resztyén ember a hegyi beszédnek ebből a ki-
szakított részletéből azt tanulja) hogy minél in-
kább törődik mások hibáival) annál kevésbbé
isme:ri meg a maga vakságát és balgaságát.

- Lelkészegyesület. Szíves tudomására hozom a
lelkésztestvéreknek, hogy a Belügyminisztérium illeté-
kes fórumától 500 (ötszáz) pengót sikerült újabban ki-
kölcsönöznöm a gyermekeiket házon kívül neveltető
szegény evangélikus papicsaládok segélyezésére. Hogy
csak ennyit a múltban élvezett 2000 pengő helyett, azt
magam sajnálom legjobban, de ez talán érthetö ;esz a
mai viszonyok között. Ezt az összeget, mihelyt meg-
érkezik, az egyetemes pénztárba fogom beutalni. Fel-
osztásába én nem folyok be. Az illetékesek szívesked-
jenek azért kérelmeikkel az Egyházegyetemhez for-
dulni, ahol a felosztást egy bizottság szokta eszközölni.
- Nyíregyháza, 1933 június 28. Pautik János, ev. .el-
kész, az orsz. lelkészegyesület elnöke.

- A soproni alsó evangélikus egyházmegye f. évi
közgyülését június hó 29-én tartotta Rábaszentandrá-
sono Mikolás Kálmán köszöntötte a közgyülést, emlé-
keztetett arra, hogy ez az év jubileumi esztendő. 1483-
han született Istennek kiválasztottja, aki átalakította
és Krisztushoz vezette ezt a világot. Az 1933-ik esz-
tendő nemcsak. hálaimádságot fakaszt ajkunkon; na-
nem felveti azt a kérdést, hogy méltó örökösök va-
gyunk-e? Megállapította, hogy hálaadás és élet csak
az örökéletü protestantizmusban van. Böjtös Lászlö e.
jegyző deklarácíót olvasott fel. Napirend előtt dr. Aj-
kay ·Béla egyházmegyei felügyelő :Eelhívta:.J.'gyűlést,
hogy a hat éveltelik, lemond elnöki tisztségéről, egy
évig vállalja az elnöki tisztséggel járó feladatokat, de
utána aggkora és betegségére való tekíntetter uem vál-
lathatja. Megható volt, amikor az agg egyházmegyei
felügyelő, aki 1888 óta áll az egyház szolgálatában,
lemondott. Mikolás Kálmán esperes terjesztette elő jelen-
tését, majd a közgyűlés Isten elötti hálaadással emlé-
kezett meg dr. Mesterházy Ernő kerületi felügyelő
tízéves munkásságáról. A népiskolai bizottság jelenté-
sét Nagy Kálmán ig. tanító, a számvevőszék jelentését
Gyarmathy Dénes lelkész, a gyámintézet jelentését vi-
téz Balogh Ernő lelkész, a levéltár jelentését Böjtös
László lelkész, a lelkészegyesület jelentését Fülöp De-
zső lelkész, a tanítóegyesület jelentését Nagy Kálmán
ig. tanító terjesztette elő.

,- A Pestmegyei Alsó Egyházmegye közgyűlése.
A Pestmegyei Alsó Evangélikus Egyházmegye most
tartotta közgyűlését báró Kaas Albert egyházmegyei
felügyelő és Ba.kay Péter főesperes elnökletével. .A. köz-
gyűlést megelőzően az "egyházmegyei canítöeg yesület
tartotta közgyűlését Klenner Rezső elnökletével. A :\j:öz-
gyűlés előadói Schmal Lajos és Varga János tanítók
voltak.

- Házasság. Birner Hona és Kotsch Lajos lajos-
komáromí lelkész f. hó 3-án tartották esküvőjüket a
soproni evangélikus templomban.

'- Özdiak Salgőtarjánban. Kedves napot szerzett
az Ózdi Evangélikus Énekkar a salgötarjání gyüleke-
zetnek június 29-én, amikor is Joób Sándor és ;:leje, 'Ja-
lamint Orbán Lajos S. lelkész vezetésével :'i.trándult
Salgótarjánba és megtekintvén a város :aevezetességeit,
egyúttal lelki szolgálatot is teljesített. Délután ,5 órára
teljesen megtelt templomba sorakoztak fel a salgótar-
jáni hívek, hogy meghallgasság az ózdiak vallástételét
és híterösítö szolgálatát. A vallásos est során az Erős
várunk után Sztrókay Dániel mondott oltári ímát, majd
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Joób Sándor vezetésével a karének müködött közre és
már első megnyílatkozásával' is teljesen meghódította
a hallg,atóságot. Sajbún Jolán nagyhatású szavalata
után ismét a karének ringatta áhitatba a híveket,
majd Crbán Lajos segédlelkész nagy figyelmet és
mély hatást kiváltó bibliamagyarázata buzdított :l.
Krisztus mellett való bizonyságtételre. Benyhe Vilma
orgonakíséretes szólóéneke ugyancsak mély benyomást
tett a közönségre, amit még jobban fokozott Tobis
István tanító hegedűszólója, aki ,Joób Sándor orgona-
kísérete mellett elsőrangú' vonókezelésről és igaz át-
érzésról tett tanuságot. A karének magasnívójú utolsó
száma után dr. Csengödy Lajos oltári liturgiája és a
Hymnusz fejezete be a szépen sikerült és nagy hatást
maga után hagyó vallásos estét. - Ezután ;1Z. ~8van-
géliumi Leányegylet és Ifjúság vendégül látta az ózdi
50 tagú társaságot, kellemes hangulatot alakítva ki.
Este 8 órakor szálltak autöjukra és távoztak el II ven-
dégek. - A két testvéregyház ilyen kedves és értékes
taláíkozásán láthatóan ott lebegett az Isten áldása.

- A budapesti Deák-téri Ág. Hítv, Evangélikus
Testvéregyházak elemi fiú- és Ieányiskolájának az
1932-33. iskolai évről kiadott értesítője szép és ered-
ményes munkásságról számol be. Grósz János Igazgató-
nak és az iskola vezetőinek és tanítóinak lelkes mun-
kassága folytán ez a több mint 100 éves multra vissza-
tekintő iskola az elmúlt évben is teljes mértékben
megfelelt feladatának. N.agy gondot fordítottak a ,iyer-
mekek hazafias, vallásos és szociális érzéseinek kifej-
lesztésére, a szülők iránti szeretet és hála, valamint
nagyjaink iránti tisztelet érzésének elmélyítésére. E]zt
a célt szolgálták a gyermekistentísateletek, vasárnapi
iskolák, a különbözö emlékünnepségek, Anyák napja,
az iskolai ünnepségek és előadások. A tanulök szegény
társaik nyomorának enyhítésén buzgón' :·'áradoztak.
Nagymennyiségü • ruhanemüt és készpénzt fordítottak
erre a célra. Azonkívül több jótékony egylet gyüjtö-
napján is tevékenykedtek ~z urnák körül. Az .skola
szoros kapcsolatot tartott fenn a szülőkkel a szülöí ér-
tekezletek útján. A tanulök ismereteinek gyarapítására
szolgáltak a tanulmányi kírándulások. Örvendetes gya-
rapodás mutatkozott az elmúlt évben az ískolaí felsze-
relésben és szemléltető eszközökben. Megszervezték az
ifjúsági könyvtárt is, melyet a növendékek nagy mér-
tékben vettek igénybe. - Az 1932-33. iskolai évben
az iskolának 277 növendéke volt, akik számszerint a
következőképpen oszlottak meg: evangélikus 120; :re-
formátus 28, unitárius 1, róm. kat. 44 és ízr. 84.

- .A .tíszaí ágo hítv, evangélikus egyházkerület
Miskolci Jog'akadémiájának 1932-33. tanévi Alma-
nachja megjelent. Dr. Bruckner Győző, a főiskola dé-
kánja szerkesztette és állította össze. Elsősorban is a
jogakadémia rövid, de áttekinthető történetét adja. Ez
a jogakadémia egyházunk egyetlen felsőfokú taninté-
zete és négyszázéves múltra tekinthet vissza. Számot-
tevő vagyona volt az intézetnek; amelyet épületével,
internátusával és könyvtárával együtt elvesztett. 1923
óta egyetlen fillérnyi támogatásban sem részesült a ma-
gyar korrnány részéről. Igyazutan 1924-ben' Miskolc
várossal kötött szerződést. A .tanárí kar élénk és ügye-
lemreméltó müködést fejt ki. Az ifjúság pedig szemí-
náriumi munká.lkodásával képezi magát az önálló tu-
dományos kutatásban, Mindezekről az Almanach rész-
letes tájékoztatót ad. Az akadémiának 11 előadó ta-
nára és két lektora van. Az elmúlt tanévben múlt jához
méltó tevékenységet fejtett ki. 115 új hallgatót vettek
fel. Az 1933-34. tanévre a kar dr. Sztehlo Zoltánt nro-
dékánnak, dr. ZeIenka Istvánt pedig jegyzőnek" vá-
lasztotta meg. Az egyházjogi szemináriumban részlete-
sen foglalkoztak a congrua, a párbér és anagygeresdi
egyezmény egyházjogi jelentőségével. A jogakadémia
könyvtárának jelenlegi állománya 2440 mü ·:1080xötet-
ben. A tanulmányi eredmény az elmúlt évben xíelég itö
volt. 72 hallgató nyert különbözö fokú alapvizsgálati
képesítést. Az ifjúság évi segélyezése összesen 7133 P-t
tett ki. Az első félévben 377, a második félvben 337
volt a beírt hallgatók száma.

- A késmárkí evangélikus liceum ünnepe. Kés-
márkról jelentik: Június 27-én kezdődtek a most 400
éve alapított késmárki evangélíkus líceum több napra
terjedő jubileumi ünnepségei. Az ünnepi ístentlsztele-
teket három nyelven (magyarul, németül és tötul ) tar-
tották: Csobrda püspök, Hajts és Fábry lelkészek. Jú-
nius 27-én nyílt meg a szepesí történelmi társulat ren-
dezésében a történelmí arcképkíállítás, amelyben közel
kétszáz, régi szepesi családok birtokában lévő eredeti
művészí portrét mutattak be. Az evangélikus iskolában
nyílt meg a szepesi festők- modern képtárlata is. Dr.

. Gross Alfréd tanár vetítettképes 'előadást tartott a
négyszázéves iskola gazdag múltjáról. Június 28-án a
késmárki öreg diákok találkozója és az egyesület köz-
gyűlése volt. A késmarkt ünnepen a csonkaországból js
igen sokan jelentek meg.

- A soproni Evangélikus Gyámintézeti Nőegylet
hálájának csekély jeléül azokért a nagy adományokért,
amelyeket a németországi Gusztáv Adolf Nőegylet jut-
tatott a györi, valamint a FÉBÉ diakonissza intézetek-
nek, elhatározta, hogy ez évben a Gusztáv Adolf Nő-
egyletnek egy magyaros motívumú oltárterítőt ajánl
fel valamely szegénysorsú gyülekezet számára. A vám-
kezelés körül támadt nehézségek azonban ezt a szén
tervet, amelyet a Gusztáv Adolf Nőegylet igen nagy
örömmel fogadott, keresztülvihetetlenné teszik. E]nnek
következtében a soproni Gyámintézeti Nőegylet a ké-
szíteni szándékolt oltárterítőnek a pénzbeli ellenértékét
ajánlja fel a Gusztáv Adolf Nőegyletnek. Kívánatos
volna azonban, a Gusztáv Adolf Nőegylettel való kap-
csolatnak a kimélyítése érdekében.. hogya kiküldendő.
adományhoz mások is, akár egyesek, akár gyülekeze-
tek, akár nőegyletek hozzájáruljanak. A soproni Gyám-
intézeti Nőegylet minden legkisebb adományt is köszö-
nettel vesz és mivel azt augusztus 1-ig kell Lipcsébe .
eljuttatni, kéri az adományokat (kisebb adományokat
esetleg levélbélyegekben) legkésőbb július 20-ig dr.
Prőhle Károlyné, a Gyámintézeti Nőegylet elnöke (Sop-
ron, Mező-utca 20.) címére eljuttatni.

- A somogyi egyházmegye közgyűlése. A somo-
gyi egyházmegye június 29-én Gyékényesen tartotta
közgyülését, mely gyámintézeti ístentísztetettel kezdő-
dött. A szent szelgálatot Horváth OUvér végezte. itvi
gyüjtés 586.65 pengő volt, 67.22 pengővel több a tava-
lyinál. Jamrich Béla gimn .. tanár, elnök szép beszédben
emlékezett meg a reformáció ról és Lutherről. Teke Dé-
nes egyh. elnök mandátuma lejárt, de hü munkássá-
gáért a bizalom újra felé irányult. - A közgyülést Ittzés
Zsigmo.nd dr. megyeí t. orvos, felügyelő lélekbemarkoló
beszéddel nyitotta meg. Felemelte szavát a túladmí-
nisztrált gyűlések ellen. Inkább az egyházi élettel, bel-
missziói munkával, a szociális felelősség ápolásával kel-
lene építésre törekedni. Mesterházy Sándor alesperesi
jelentését olvasta fel, mely sok fáradozásának, gond-
jának, reménységének hű tükre volt. Visszavonulását
sajnálja az egyházmegye. Bizalmával Horváth Olivé1'
felé fordult. - A számvevőszék jelentését Káldy Jozse],
a tanító egyesület és iskolavizsgálók jelentését Németh
1. olvasta fel.

- Hajts Jakab, a pesti magyar evangélikus egy-
ház presbitere, bútorgyáros, 69 éves korában meghalt.
Temetése július 2-án volt a Farkasréti temetőben.

- Lelkészválasztás Iglón. Az iglói evangélikus
egyházközség nemrég elhúnyt lelkésze, dr. Walser
Gyula helyére a mínap dr. Kárpáti János szepesolaszi-í
lelkészt választották meg. Dr. Kárpáti az úgynevezett
Szlovenszkó egyik legkiválóbb egyházi szónoka, Múlt
évben a budapesti tudományegyetemen "cum laude" fo-
kozattal bölcseletdoktori vizsgát tett.
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EGYHÁZTÁRSADALMI,
BEL MISSZIÓI, KULTURÁLIS ÉS

EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP.

Megjelenik minden vasárnap.
ELÖFIZETÉSI ÁRA:

Egész évre 4.40, félévre 2.20 pengő.-li

• SZAZAL~KOSMAGYAROK

A magyar klérus lapja, a "Nemzeti Ujság"
július 2-i számának vezércikke homályos és za-
varos fejtegetések után ismét kiköt a Serédi
inspirált a százalékszámításnál és "megálla-
pítja", hogy hazaárulás, mert a hazát romlásba
viszi az a politika;' amely nem veszi tekintetbe,

'hogya magyarok 68%-ban a katolikus, 20.5%-
ban a református és 5.5%-ban a lutheránus
konfessziónak a hívei. Hazaárulás, ha az osztó
igazság a közélet egész vonalán nem ebben az
arányban érvényesül és nem okos politika, ha
valaki a 68%-ot olyan táborba akarja kénysze-
ríteni, amelynek látható fejei az 5.5% hívei.
És végződik ez a vezércikk a következő fenye-
getéssel: "Akárki meglássa, ennek a legújabb
szájbőriparnak nem leszen jó vége."

Szegény Gömbös, Fabinyi, Sztranyavszky
és ti többiek, akik a nemzeti egység gondola-
tának megvalósításán fáradoztok, akik ez idő
szerint kétségtelenül bírjátok a nemzet több-
ségének és a kormányzó nak bizalmát, de nagy
szerencsétlenség, hogy ahhoz az egyházhoz tar-
toztok, amely ismeretlen statisztikusunk szerint
az ország lakósságának 5.5%-át teszi ki.
Nem az a lényeges itt, hogy az ország szeke-
rét ki tudjátok-e vontatni a kátyúból, nem
volna semmi baj akkor sem, ha nehéz hinárba
vinnétek a nemzetet... ha... ha az egyedül
üdvőzitő egyház báránykái lennétek. De nem
lehettek gáncsnélküli lovagok semmi körülmé-
nyek között sem, mert a lutheri eretnekség
terhes öröksége nyomja a vállatokat.

Az a gondolkodás, amely Kossuthnak, a Rá-
kócziaknak, Bethlennek, .Bocskaynak honmentő

érdemeit a minimálisra zsugorít ja, amely "tör-
té'ilefmi átértékelés',' címen a történelemhami-
sítástól sem riad vissza, hogy egy felekezetnek
fonjon glóriát homloka köré, olyan sekély vi-
zeken jár, hogy hiába próbálnók meggyőzni ar-
ról, hogy egy nemzet életét nem stílusgyakor-
latokat jól-rosszul végző vezércikkírók, hanem
az isteni Gondvíselés intézi. És hogy ez az is-
teni Gondviselés Petőfit, Kossuthot, Görgeyt,
Berzsenyit, Mikszáthot éppen a Luther-követők
közül küldte ki, ez lehet más világnézetet val-
lóknak kellemetlen, de ezen semmiféle átérté-
keléssel és százalékolással nem segíthetnek.

. Érdekes, hogy ennek a gondolkozásnak so-
hasem tűnt fel, milyen visszás helyzeteket szült
az, hogya katolikus Centrum évtizedekig irá-
nyította az evangélikus Németország politiká-
ját. Nekünk viszont eszünk ágában sincs kese-
regni azért, hogy ma Németországban a kato-
likus Hitler akarata szerint történik minden.

Ez a furfangos százalékszámítás Magyar-
országon nem régi keletű. Ezt a torzszülöttet
a Serédi uralomnak köszönhetjük, amelynek
különben is soha nem kisebbíthető "érdeme",
hogy Csonka-Magyarországon felekezeti harc
van. Hogy ma már nemcsak a miniszteri, de
a segédfogalmazói, sőt a falusi bakteri állás
betöltésénél is a kvalifikációs lista első helyén
szerepel a jelölt vallási hovatartozandósága.

Vegyék el a magyar életből azt, amit a
protestantizmus és protestáns nagyjaink jelen-
tenek és ennek a nemzetnek történelmileg é_s
kultúrálisan olyan tündöklő arcát a felismerhe-
tetlenségig eltorzitották.
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Evangélikus öntudatot 1
Isten lehetővé tette számomra, hogy az ev.

hittudományi kar Sopronban megtartott teo-
lógiai rkonferenoiáján részt vehessek. Sajná-
lom, hogya konferencia látogatottsága - fő-
leg a nem kimondottan egyházi pályákon mű-
ködők részéről - fontosságának és jelentőségé-
nek nem megfelelő volt. Talán a konferencia
elnevezése sem felelt meg sokaknak, gondol-
ván, hogy teológiai kenferencián csak teológiai
kérdésekről lehet szó, amelyek nagyon távol
esnek az élet igazi kérdéseitől. Sokan nem tud-
ják, hogy az igazi teológiát az jellemzi, hogy
az élet valóságos kérdéseivel foglalkozik, azok-
kal a kérdésekkel, amelyek az élet mindennapi
folyásában ténylegesen résztvevő ember kérdé-
sei. A teológia az élettől nem elvonatkoztatott
tudomány, nem egy élettől távol álló Isten ke-
resése. Ennek megismerése nem merő szemlé-
lődés, hanem a valóságos élet tudománya.

Nem akarom azokat a nehézségek et lekicsi-
nyelni, amelyek az egyes embert megakadályoz-
hatják abban, hogy egy ilyen konferencián
résztvehessen, de minden számbavehető akadá-
lyon túl legfontosabbnak azt tartom, hogy az
élet valósigos kérdései elől menekül s e kér-
désekkel találkozni sem akar az ember. Miután a
teológiában az élet igazi tudományát nem is
sejti, figyelmet sem fordít egy teológiai kon-
ferenciára szóló meghívásnak, miután szerinte
ott az életnek kérdéseiről szó sem lehet.

Ez a gondolkodás, sajnos, az evangélikus
ember gondolkodása is. Az evangélikus ember
sem sejti, látja, hogy az evangélikusság ténye
sokkal több, mint megkereszteltnek lenni, egy-
házi tisztséget viselni, a külső formai egyház
igazgatásában részt venni, hűséges adófizető-
nek lenni. A konferenciának egyik, a jelenlévő-
ket igen mélyen érintő előadásában Hanzmann
Károly lelkész említette, hogy mennyire nem
igaz az a protestantizmus ellen olyan sokat
hangoztatott vád, hogy a protestantizmus nem
kőtelez semmire sem. Amennyire nem igaz ez a
vád az evangélikus keresztyénséggel szemben,
annyira találó magára az egyes evangélikus
emberre, akit az evangélikussága az említette-
ken kívül úgy szólván tényleg semmire sem
kötelez.

Az előadások alatt s a megbeszélések során
érezni lehetett, hogy itt történik valami: A
konferencia rendezői a magyar evangélikusság
életében megláttak egy lesújtó, elszomorító
tényt s felelősségük az állapotoknak így mara-
dását viselni, hordozni nem engedte s ezért a
konferencia megrendezésével egy nagy tilalom-
fát állítottak fel, melyre felírták: eddig s
igy ne tovább! A magyar evangélikusság az
evangélikus öntudatának hiánya miatt erőit,
értékeit sem vallásos, sem nemzeti, faji, sem
társadalmi, sem egyéni relációiban érvényesí-
teni, értékesíteni nem tudja; mert· nem. is sejti,

hogy épen az evangélikus mivolta, milyen min-
denek felett álló érték és erőforrás.

Az egymás után következő előadások épen
ebből a szempontból mind megrázóbb és meg-
rázóbb hatást gyakoroltak a jelenlevőkre, főleg
dr. Wiczián Dezső megbízott egyetemi előadó
előadása: Hitvédelem és egyházi öntudat, to-
vábbá lic. dr. Karner Károly egyet. nyilv. r. ta-
nár előadása: A bolsevizmus, rnint ellenfél.
Nem hiszem, hogyajelenlévők fel tudták ma-
gukat szabadítani az alól a súlyos felelősség
alól, mit rájuk nézve épen az evangélikusságuk.
jelent. Még az is, aki hivatásos munkása az
evangélikus egyházi, szellemi életnek, új meg-
ismerést, új meglátást, új elkötelezést ismert
meg. Csak egy-két gondolatot dr. Wiczián elő-
adásából: A kereszt teológiája az elrejtettség
fogai mát hozza elő. A végtelen a véges formát
öltötte magára. A véges formába öltözött Isten
skandalum, botránykő, A kereszt, a szenvedés,
a szolgai forma az, ami láthatatlanná teszi az
egyházat, csak a hit látja. Tények, súlyos
valóságok ezek. Az is bizonyos, hogy amennyi- .

.ben egyház van, az ezeknek a tényeknek kö-
szönhető, De mi lenne akkor az egyház, ha a
kereszt teológiája az evangélikus· emberben
realizálódást találna? Mi lenne, ha az evan-
gélikus emberen .keresztül a végtelen Isten erői
áradnának bele az életbe? Mi lenne, ha a szen-
vedés, a szolgai forma, mint legmélyebb, leg-
igazabb evangélikus öntudat elborítaná az evan-:
gélikus szíveket? Lehetne-e akkor arról szó,'
hogy a bolsevizmus ellenfél? Egyáltalában a
bolsevizmus kifejlődhetett volna-e ? A modern
kapitalizmus evangélikus öntudatot mélyen
megszégyenítő lényege, tartalma érvényesülhe-
tett volna-e ? Kellett volna-e arról a jelenlévők-
nek őszinte, nyílt vallomást tenniök, hogy a
mi társadalmunk minden formai bolsevizmus
nélkül is, erkölcsi téren sok tekintetben nem
helyezheti magát a bolsevizmus elé?

Egy nagy "mea culpa", egy őszinte bűn-
vallás rázta meg a jelenlévőket, mert Isten
lelke a felelősséget általam soha nem tapasz-
talt módon rakta a jelenlévökre, fiatalokra és
idősebbekre egyaránt. Mindenki érezte, hogy az
evangélikus öntudat értékeinek kifejlesztése
terén súlyos mulasztások történtek, amelyek-
nek következményeit érezzük. A konferencia a
harcoló, a küzdő egyház kis töredéke lett,
amely érezte a Szent Lélek zúgását. A kon-
ferencia e kis töredék-egyházban hívő egyházzá
lett az evangélikus öntudat kialakulására. Meg
kellett értenünk, mit ér minden dicsekedésünk
egyházunk multjával, nagyjaival, ha a ma élő
evangélikusság az Ige, a kijelentés, az imádság
áldásainak nem részese. A Biblia, az imádkozás
az evangélikus élet követelményei, kővetkez-
ményei, ezek nélkül az. evangélikus jelző álarc,
palástolás a bűnös, pusztulásra ítélt lényünk-
nek .. Az evangélikus mivolta az embernek sú-
lyos elkötelezés, ami elől kitérni lehet s ezzel
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sárt, szennyet dobunk életünk válságának meg-
oldójára, evangélikus hitünkre. .Erről a hitről
mondta Pröhle professzor előadásában : Az a
hit, mely az emberi lét problémáját megoldotta,
nem maradhat védekező, ennek támadnia és
győznie kell, mert maga is győzelem.

Hívő, győző, szenvedő, támadó életek az
öntudatos evangélikus emberek s ezek közös-
sége Isten egyháza. Új utakon elindult Isten
Lelke e szent közösség megteremtésére. Új
evangélikus életek! Igazi evangélikus öntudat!
Új ható és szenvedő evangélikus közösség! Új
megdicsőült evangélikus egyház!

A lezajlott soproni teológiai konferenciá-
nak jelentősége ezekben van.

Sok-sok evangélikus testvér, induljatok ez
új világ felé!

Dr. Szalay Károls], idegorvos.

Régi magyar evangélikus emlékeink.

Áchs Mihály, a XVIII. század egyik kiváló
magyar hittudósa s a derék bártfai gimnáziumi
rektor tesz említést "Magyar Theológia" c. mű-
vében "sok szép idvességes könyvekről", ami-
ket "eleink írának, avagy idegen nyelvből is
magyar nyelvünk re fordítának", amelyek vagy
végkép elpusztultak, vagy valahol csak lappan-
ganak a nyilvános' és magán könyvtárak poros
rejtekhelyein. E drága ereklyéi nk közé sorozzuk
legelső (1582-ből való) magyar Aqendsikai, (a
marosvásárhelyi ref. gimnázium unikuma), az
Agostai Hitvallás 1610. legelső magyar fordí-
tását (Nemzeti Múzeumunk unikumát); legelső
Egyházi Törvénykönyvünket 1598. (a pápai ref.
esperesség unikuma), Huszár GáZ) az eperjesi
kollégium tulajdonát képező énekes könyvét és
a Magyar Tud. Akadémia tulajdonát, a bártfait
a XVI. századból és végül a sok kéziratban
meglévő Rezik-féle Gimnasiológiát.

Magyarhoni evangélikus egyházunk e régi
emlékeinek sorozatát Fabó A. példájára boldo-
gult emlékű Masznyik Endre nyitotta meg a
kassai kat. püspöki könyvtár tulajdonát képező
Eg,yesség könyvének 1598. az egyházkerületek
támogatásával a Luther Társaságban való ki-
adásával, 1908-ban és abban annak a reményé-
nek adott lelkes előszavában kifejezést, hogy "e
drága ereklyénket mielőbb nyomon kövessék a
többiek is mind."

Most 2 éve követte példáját Gömöry János)
az eperjesi kollégium főgimnáziumának nyug.
utolsó magyar igazgató-tanára és Pogány Gusz-
táv zsegnyei evang. lelkész Rezik János: Az
eperjesi vértörvényszék 1687-ben c. kéziratos
művének eredeti latin nyelven és magyar for-
dításban a Magyar Nemzeti Múzeum példányá-
ból a liptószentmiklósi Tranoscius nevű könyv-
kiadóvállalat által való közzétételéveI. Közli a

különféle pótlásokat is, amelyeket ugyan nem
Rezik, a felsőmagyarországi ev. rendek és sz.
kir. városok eperjesi kollégiumának egykori
hírneves tanára írt, de a tárgyra vonatkoznak
és rendkívül értékesek és tanulságosak. Azokból
megtudjuk, hogy ki volt az a hóhér Karaffa
és méltó társai, különben személyes ellensége,
Kolonics bíboros érsek. Gömöry és Pogány kö-
zös irodalmi vállalatának címe: "Monumenta
Hist. Evang. August. Conf. Ecclesiae in Slová-
eia", amelynek Rezik műve az első kötete.
Vajha mielőbb Rezik Gimnasiológiájának közzé-
tétele követné! Felhívtam rá a minap Doma-
novszky Sándor egyetemi történetprofesszor,
mint az Evang. Tanáregyesület elnökénék
figyelmét, ki azonban levelében azt írja, hogy
"Rezik Gímnasiológiájának kiadására - sajnos
- nem tudtam lehetőséget találni." A Törté-
nelmi Társulat is megkezdett kiadványaival a
legkedvezőtlenebb helyzetben van, s másutt
sem találtam hajlandóságot ma a kiadásra. Hi-
szen Magyarországon tudományos jellegű köny-
vet alig vesznek. Talán jobb időkben!

Tehát várjunk! De régi magyar evangéli-
kus emlékeinkről meg ne felejtkezzűnk l Be-
csületbeli kötelességünk!

Rákosszentmihály .
Dr. SzZávik Mátyás.

Szisszenetek.
Ezen a címen Ignotus, a Magyar Hírlap

egyik júniu si vasárnapi számában a keresz-
tyénség válságáról értekezett. Az a cikk már
egészen a multé s mi is csak azért válaszolunk
rá, mert állításai és próféeiái egészen közelről
érdekelnek.

Szinte általánosnak nevezhető ma már az
a tünet, hogy írók és művészek hitbeli kérdé-
sekről nyilatkoznak. Ignotus egy vitaestet is
rendezett Balla Borisszal ez év elején s témá-
juk olyan volt, amit inkább papok tárgyalhat-
tak volna meg: Hívő lesz-e a jövő embere?
Ahogy Balla Boriszt írásaiból ismerjük (a Ma-
gyarságban megjelent túlzó katolikus érteke-
zései) , azt gondoljuk, hogy ebben a vita elő-
adásában sem tagadta meg római mentalitását.
Ignotus talán fent idézett cikkében is azt a szel-
lemét mutatta meg, amit vitájában elmond-
hatott.

A szisszenetekben hűségesen emeli ki a
judaizmus vallási eredményeit s a keresztyén-

. ség erkölcstanának felületes közlésével annak
bebizonyítására törekszik, hogy ez az eredmény
nem több annál, mint amit a modern nyugat-
európai szellem talán ettől függetlenül is ki-
termelt.

Nem lehet célunk egy iIlusztris író teoló-
giai kitanítás a s ezért reflexiónk lényege is az,
hogya keresztyén ség politikai meggyőződését
s cselekedeteit szóvá tett ismertetéseit más vo-
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natkozásaiban is megismerjük. T. i. az egész
cikk politikai konkluziója az, hogya protestan-
tizmus hitlerizmusa mennyi veszélyt fog maga
után hozni. Az európai közszellem tudomásul
vette mindig Róma világhatalmi törekvéseit és
világpolitikai tevékenységét. A kisebbségi né-
met centrumnak joga volt a protestáns Német-
országot vezetni, a népszövetség a nuneiatúrák-
nak olyan jogokat adott, aminőkről Róma ha-
talma teljében sem álmodozott, a protestáns an-
gol és amerikai közszellemet katolikusnak hiszi
a világ s Huszár Károly a Pester Lloydban a
német centrum válságáról írott cikkében a há-
borús és bűnösnek tetsző nagyántántot protes-
tánsnak és szabadkőművesnek minősíti. Napon-
ként jelennek meg cikkek, amelyek szabad ke-
zet követelnek li világ katolicizmusának s gúzs-
ban akarják látni a világ protestántizmusát.

Nem túlzó pesszimizmus irat ja e sorokat.
Akinek betekintése van a mai élet műhely-
titkaiba, az látja ezeket a tényeket. Mi lehet az
oka annak, hogy a protestántizmus szellemi
felsőbbségét ma már nem hiszi a világ? Kétség-
be nem vonhatja ezt senki, s ezt a nekünk szük-
séges kinyilatkoztatást, miért rejti véka alá?
Miért nem meri a magyar sajtó őszintén meg-
írni azt, hogy az osztrák német ellenes törek-
vések a bajor centrumpárt nyomására indultak
meg Innsbruckon át? Miért nem írja meg a ma-
gyar katolikus egyházi és világi sajtó egészen
világosan azt, hogy nagy kérdései, politikai ter-
vei vannak hazánkban s fáj neki az, hogya kér-
dés-ek esetleg a protestánsok jelenlétében és
közbejöttével oldhatók meg. Lehetetlen nem
látni. azt, hogya régi római világbirodalom
épül ki egyházi alapon s Róma vezetésével s bár
szívében ezt nem helyesli a világ, mégsem áll
a mellé a protestántizmus mellé, amelyik a
nemzeti öncélúság gondolatát megszülte és
naggyá tette? '

A minden vasárnap templomba járó evan-
gélikus Hindenburg levele lehet sokak szemé-
ben nagy egyházpolitikai esemény, igazi jelen-
tősége azonban az, hogy mint egyházának hű
fia, azt minden körülmények között védelmezi.
Vajjon a magyar johannita lovagoknak nem
volna alkalmuk sokszor a nyilvánosság előtt is
bebizonyítani azt, hogy az egyház kitüntetése
és felemelése után olyanok ra bizatott a protes-
tántizmus ügye, akik bátrak, hűek s elleneink-
kel szemben is határozottak.

, Tényleg az a helyzet, hogy a hatalmas Ró-
mát az egész világ győzelemre és ezért harcra is
biztatja, a protestántizmus megmozdulásait,
előre törni akarását, belső értékének megfelelő
térhódítását az egész világ akadályozza. Ez
talán természetes, fájó csak az, ha a protes-
tántizmus és protestánsok előbbrejutását épen
hittestvéreink akadályozzák meg s ezzel
diminuálják egyházaink látható hatalmát.

Ma még csak ott tartunk, hogy ilyen él-
mények alkalmával felszisszenünk. A néma s

folyton vádolt protestántizmus csak felszisszen
néha-néha, de mi lesz akkor, ha megirígyli egy-
szer "az apró tűszúrásokat" s az első pünkösd
lelkével fog beszélni az egész világnak?

G.L.

Individualizmus es kollektivizmus.
Az Evangélikus Élet egyik/legutóbbi száma felve-

tett egy olyan kérdést, amelynek a 20. század történe-
lemalakításában szinte beláthatatlan a hordereje. Az
individualizmus és kollektívízmus kérdése ez. Anélkül,
hogy bárki vel is vitába bocsátkoznék, szeretném ennek
a problémának néhány vonatkozását megvilágítani.

Az individualizmus és kollektívizmus végered-
ményben olyan elvek, amelyek az egyén és a közösség
egymáshoz való viszonyát akarják rendezni. Az egyik
az egyénnek sokszor a közérdek tiltó határán is túl-
menő szabadságát jelenti, a másik a közérdek szupe-
rioritását hirdetve, nemcsak tetemesen megnyírbálja
az egyéni szabadságot, hanem kollektív életformák
közé akarja kényszeríteni a tömegeket. Ez az ellentétes
életszemlélet, - bonyolult komplexumokat alkotva, a
liberálista-aufklarista-nacionaHsta ideológiával, vala-
mint ezek ellenlábasaíval.' az állarnt élet formáit ille-
tőleg a liberális-demokrata és szocialista-fascista
államrend ellentétében, gazdasági vonatkozásban pedig
a kapitalista és szocialista termelési rend ellentétében
éles formát nyerve, szinte állandósult ütközőpontja lett
a különböző politikai és gazdasági erővonalaknak.

A jelenkor fejlődési iránya határozottan a kellek-
tívizmus felé mutat s már jónéhány esztendeje felszí-
nen tartja az "új középkor felé" sűrűn hangoztatott jel-
szavát. Hogy mik ennek az átalakulásnak a lélekta.ni
rugói s hogy mennyiben felel meg a valóságos fejlődési
iránynak a középkornak a múltból a jövőbe való vetí-
tése, olyan kérdések, melyeknek a megoldása elenged-
hetetlenül szükséges lenne a kollektivizmus és indivi-
dualizmus viszonyának tisztázásához, de ez egy rövid
cikk kereteit szétfeszítené. Csak annyit legyen szabad
megjegyeznem, hogy az "új középkor" hangoztatása
sokszor annak az eredménye, hogy a mai gondolkodás
kategóriáib,a szorítják bele a középkor életjelenségeit.

Minket azonban ezen a helyen sokkal jobban érde-
kel az, hogy a: kollektivizmus és individualizmus ellen-
tétében milyen szerepe van a katolicizmus' és protes-
tántizmus ellentétének. Nagyon nehéz dolog lenne' ezt
a két fogalompárt egymással olyan viszonyba hozni,
hogy a kollektivizmus és katolicizmus, vele szemben
az individualizmus és protestantizmus egymást mara-
dék nélkül fedné. Ilyen erőszakolt azonosítás ok ure-
misszáiból szokták spekulatív módon levonni azt a pro-
testántizmusra nézve szomorú konklúziót, hogy napja
hanyatlóban van. .

Az tény, hogyakatolicizmusban a kollektív val-
. lási formák az uralkodók, míg a protestántizmus .sok-
kal inkább kedvez a vallási indivíduum kifejlődés ének.
De nem szabad elfelejteni azt, hogy mindez a vallási
élet területére tartozik s véleményem szerint a vallási
viszony az emberi akaráscselekvésnek nem a formáját,
nem is a tartaimát adja meg, hanem azt az okság
és célosság szempontjából belülről, erkölcsileg determi-
nálja. A katolicizmus és protestántizmus csak azokon
a pontokon kerülnek érintkezésbe a kolIektivista 'Vagy
individualista társadalmi renddel, ahol azok az erkölcsi
világrend sugarait metszik. Egyébként azonban az a
helyzet, hogy vallási, vagy mondjuk: egyházi oldalról
nincsen más mód az. életalakítás befolyásolására, mint
egyedül a megváltott ember lelkén keresztül. Mínden
más, mód illetéktelen beavatkozást jelent s ahányszor
ezt a keresztyénség megtette, mindannyiszor kisiklott
hívatásának igazi vágányáról. De ugyanilyen a helyzet
az ellentétes nézőszögből is. Ami akár az individualista,
akár a kollektívista vílágszemléletben kóros kínovés-
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ként jelentkezik, legyen az kapitalizmus, vagy isten- hot. - Ha a hevesmegyeí hívek egyelőre- Iierh
tagadó marxízmus, azért sem a protestántizmus, sem tudnak annyit áldozni, amennyibőlegy misszíói
a katolicizmus felelősségre nem vonható. Sem a kö-
zépkori vallási egység ideálként való odaállítása, sem a lelkész megélhet, az egyetemes egyház hasson
tiszteletreméltó an szociális szellemű pápai iratok nem oda, hogy egy sürgősen beállítandó lelkész szá!-
győzne.k.meg arról,..hog~. a kapitalizmu~ elfajz~sai a mára Heves megyében anyagi és erköIcsii\báiis
kauzah!as. szempontJ.aból .?ss~ekapcsol~atok l,~nneneka teremtődjók. Mert ha 10 év mulva a mi: sta-
protestantizmus valláserkölcsi tartalma val. Sot a Har- . ., " " , " . , ,
madik Birodalom egészen szociális, gazdasági, tár-. tísztíkánk arrol szamol be, hogy Heves megye:
sadalmi és állami berendezkedése határozottan protes- ben egyetlen evangélikus sincs már, mert nem
tá~s színezetü. Gog,arten. "Politisc~e ~thik"-je ..s az volt a nyájnak őrizője, vajjon eredményes lesz-e
egesz "L~the.rtum und s?~lale Frage .nev alatt ossze- a védekezésünk ha a számonkérő úr előtt azt
foglalhato nemet evangehkus szellemi mozgalom azt. " .. ?
mutatják; hogy a protestántizmusban, közelebbről a valljuk: nem volt penzunk . ;, 1
lutheránizmusban a lényege szerínt ' is van annyi szo- De van nekünk még más nagyobb fájdal]
szociális szellem, mint akár a "Rerum Novarum't-ban, k I S k tő ú Et" . t t' t·l
akár a "Quadragesimo Anno"-ban. Kulischer gazdaság- m,un" IS, z~r es~ O ur. z IS "a mi s a ISZ 1-
történetének a kapitalizmus kialakulására vonatkozó kank adatainak ISmerete szerezte. Heves mel-
roppant szellemes fejtegetései szerint szintén nem a lett fáj nekünk' Békés is. Fáj Nagytarcsa. Hé-
protestáns szellemiségben rejlik a kapitalista fejlődés vízgyörk Rákosszentmihály Mezőhegyes ; és. ,a
csirája, hanem abban a racionalista-individualista- többi . 'd A rt tt kk':"l tt hl' .,]:, "
liberálista világnézetben, amely az újkor hajnalán esi- O 1 mm. z e,~ 1 e e ozu ,? ,a o a eg::
rázott ki s a 19. században jutott delelőre. (Pedig öt kevesebb evangélikus van, ott IS lehetnevegy
hajlandó vagyok ebben a dologban objektív bírálónak 811 lelkes gyülekezetet alapítani. Békésensmeg
elrogadní, - lévén ö a leningrádi marxista egyetem 1375 evangélikus lélek él gondozás nélküt;fMertt
tanára.) Amikor tehát a katolicizmust illetőleg el kell l' bá , db' 1 r tlá t té 1 lk'
ismernünk, hogy nagyszerű' s csak a legújabb korban egye~. ar, a ~zomsze .? a a oga.? e ..e~z
felvetett friss szellemi erőket tud anacionálisabb szí- munkája bármilyen lelkiismeretes, hiába, .töké-
nezetü élet kialakításával harcvonalba állítani, ugyan- letes lelkigondozást az ilyen látogatások; new
akkor vissza kell utasítanunk azokat a vádakat, me- nyújthatnak. A soproni teológiai konferpncia:
lyek a kapitalizmusért a katolikus tudomány és sajtó l b ki d h l lk' . 1:."7 ',,'
részéről a protestántizmust érik. És egyébként is az a ev. en lm<?n otta, ogy ,egye esz, ;ml;,~?r7
helyzet, hogy kapitalista életjelenségekkel a katolícíz- ereje legfeljebb egyezer lelek gondozására .e~)i
musnak, sőt magának a katolikus egyháznak a körén gendő. De ez is csak akkor, ha az ezer ertlber
belül is találkozunk. Történeti és elméleti általánosítá- területileg egy csoportot alkot. Tudjuk' mit
sok és vádaskodások helyett sokkal helyesebb lenne, ha . l " dozá M' h . d J r
úgy a katolikus, mint a protestáns keresztyénség ál- J~ ent a. szorv3;nyg?n ozas., eg a, ml?- e~, ,\!l')
landóan szem előtt tartaná egyetlen igazi feladatát: sarnap rs megjelenik a lelke sz a szorvanyhlvek
híveinek igaz keresztyén jellemekké való formálását, körében, akkor is magukrahagyatottak állandó
akik akár individuális, akár kollektív életviszonyok őriző nélkül. Pedig ilyen szórványegyház nincs
között egyébként megállják a .helyüket. K. A. k h r kb El' dtk' ':"'1~a', cson a azan an. eg gon o o oz a v <,:t' EJ 1===================== szórványok gondozása is, miért szaporítsaI{

gondjainkat, még az olyan szórványok is'; ame-
lyek minden megerőltetés nélkül szervezhetné-
nek lelkészi állást? ./": ;

Nagytiszteletű Szerkesztő Dr! Sokan a~úió~
dunk a szórványbeli hittestvéreink lelkéért.
Azért kérjük, nyugtasson meg bennünketazzal,
hogy az alábbi kérdéseinkre feleletet ad. 'Mi .~z
oka annak, hogy olyan sok helyen nincs, e~aR~
gélikus egyházközség szervezve? (800-+:-1300
evangélikus lelkes községben anyagi akadály
nem lehet.) Mi módon lehetne odahatni, -hogy
ezeken a népes szórványokon, fiók-, vagy leány-
egyházakban rendes lelkészi állás szerveztes-
sék? Milyen gondozás alatt állanak jelenleg
ezek a lelkész nélküli hívek? ,1b'I' :rr

Mi aggódunk. Lehet, hogy a helyzet :r:íem':
ismerése pesszimistává tesz minket, éppen=aeérf
kérünk Szerkesztő Úrtól választ kérdéséinkre.
Adja az Isten, hogy a válaszok nyomán aggo-
dalmaskodásunk megszűnjék. De nem bízunk
benne. Azt laikus ésszel és a helyzetet 1 nem
ismerve is megállapíthatjuk, hogy evang~,liliüs
ezreket könnye!műen hevertetünk és nem. tör6-
dünk velük. Azt is tudjuk, hogy az aggod~lo,Ip'í
ra mindaddig okunk lesz, míg pásztort nem lá\
tunk a nyájak élén.

Nagytiszteletű Szerkesztő Úr! Az aggodal-
maskodók nevében kérem, adjon helyet Iapunk-

A mi statisztikánk.

Levél a Szerkesztő höz.

Nagytiszteletű Szerkesztő Úr!

Amióta az Evangélikus Élet 13. számában
Szuchovszky Gyula cikke a fenti címen nap-
világot látott, azt hiszem, sok egyházát szerető
ember gondolt aggodalommal a benne kőzzétett
adatokra. Ezt bizonyítja az is, hogy ez újság
hasábjain is jelentek meg hozzászólások, ame-
lyek leülönösen a hevesmegyei szórvány terület
sorsáról szóltak. Bizonyos, hogy' egy egész
megye evangélikusainak - bármily kevesen le-
gyenek is azok - lelkipásztori gondozás nélkül
élni kínlódás, egyházegyetemünknek pedig fel-
becsülhetetlen veszteség. Lehet, hogy egy lel-
készi állás anyagi feltételeinek előteremtésére
a 777 hevesmegyei evangélikus kevés, de mér-
hetetlenül sok akkor, ha azt nézzük, hogy 777
bárányról van szó, amelyek az eltévelyülés, szét-
marcangolás veszélyének, pásztor nélkül napról-
napra ki vannak téve.. Az egyetemes missziói
kötelesség nincs az anyagi javak feltételéhez
kötve és nem lehet az jó pásztor, aki előbb meg-
nézi, hogy van-e elég kenyér az iszákjában és
csak azután indul el megkeresni az elveszett jú-

•



6.·oldal. EVANGELIKUS ELET 25. szám.

ban mindenkor azoknak a cikkeknek, megoldási
terveknek, hozzászólásoknak, amelyek a "mi
statisztikánk" szomorú képét megváltoztathat-
ják. Talán hathatósan működhetik közre az el-
gurult drachma és az elveszett júh felkeresé-
sében.

Bizonyára sok, hittestvérét féltő nevé-
ben 'egy

Evangélikus.

~ KÜLFÖLDI HIREK. Ilii I
A lengyel evangélikus egyházban ez idő sze-

rint 148 lelkész végez szolgálatot. A varsói
evangélikus teológiai fakultásnak 94 rendes
hallgatója van. Az egyháznak közel félmillió
tagja van. 1932-ben Lengyelországban ,31.088
bibliát adtak el.

* *
Braziliában - amint az "Osservatore Ro-

mano" felpanaszolja - a protestánsok vesze-
delmes propagandát fejtenek ki. Számuk már
megközelíti az egymilliót. De nevezett Iap el-
felejti hozzátenni, hogy a protestánsok milyen
hatalmas kultúrmunkát végeznek. A lakósság
70%-a írástudatlan. A protestánsok között pe-
dig analfabéta alig található.,

* *
Peruban - ugyancsak az "Osservatore Ro-

mano" szerint - 154 idegen és 91 belföldi pro-
testáns prédikátor végzi munkáját 31 templom-
ban, 61 vasárnapi iskolában, 2 kórházban, 4
segélyhelyen és 1 árvaházban. Energikus
intézkedéseket követel e vakmerő propaganda
ellen..

* *
Catholica Unio. A keleti keresztyénség újra

egyesítése a római katolikus egyházzal a Szerit-
szék legédesebb álma. A svájci Freiburg az
erre irányuló munkálkodás központja. Marius
Berson, freiburgi római katolikus püspök leg-
újabb kiáltványában szinte rémülten állapítja
meg, hogy a keleti egyházak újabban mennyi
kapcsolatot létesítettek a protestántizmussal.
Teológusaik protestáns fakultásokon szerzik is-
mereteiket, az ökumenikus kongresszusokon
nagy találkozás aik vannak és a keletiek a pro-
testáns ifjúsági szervezeteket mindenben kopi-
rozzák. Tehát résen lenni!

* .•.
Az ókatolikus egyház hívei Németország-

ban szaporodnak. A hitlerista érzelmű katoli-
kusok a pápás egyháztól eltávolodnak, mert a
katolikus és német" jelszót az ókatolicizmus-

ban jobban tudják megvalósítani.
'x' 'x'

. Ausztriában Dollfuss kancellár szinte gya-
nús hirtelenséggel kötötte meg a konkordátu-

mot a Szentszékkel. Az amúgy is sok zavarra
és elégedetlenségre okot szolgáltató osztrák há-
zasságjogot ezzel még komplikáltabbá tették.

* .•.
Egy lengyel jezsuita - P. Siwek - a

. konnersreuthi N. Terézzel történt csodákkal
szemben a legnagyobb óvatosságot ajánlja. Sze-
rinte extázisai és víziói a legkevésbb é sem mu-
tatják az isteni kegyelem jeleit. Teátrális föl-
lépésében semmi jele az alázatnak és .engedel-
mességnek, tehát azoknak a keresztyén eré-
nyeknek, amelyek a szenteket kitüntették. Mu-
tatványai közönséges szemfényvesztések.

A trieri érsek nagy buzgalommal száll sík-
ra az ott őrzött Krisztus-köntös valódisága
mellett, amelyet, úgy látszik, katolikus körök-
ben is kétségbevontak.

* .•.
A pápa négy ázsiai papot avatott nem ré-

gen püspökke. Ez a cselekedet is mutatja, hogy
XI. Pius milyen diplomáciai éleslátással igyek-
szik a színes népeket saját fiaival Róma szá-
mára megnyerni.

A "Magyar Kulturau

és az evangélikus leányok.

Nagytiszteletű Szerkesztő ÚrI

Mélységes felháborodással olvastuk nagy-
becsű lapja ezévi 22-ik számának Figyelő rova-
tában a Magyar Kultúra című jezsuita folyóirat
ama cikkének idézetét, amely egy vallástársa-
dalmi kérdés formájába burkoltan oly minősit-
hetetlenül durva rágalommal illeti a protestáns
leányok erkölcsiségét. Nagyon kevesen olvas-
sák közülünk a Magyar Kultúra című lapot,
amely a címét és e címben rejlő szellemet meg-'
hazud toló lelkülettel helyet tudott adni a fék-
telen gyűlöletté fajult felekezeti. elfogultság
ilyen nemtelen kitörésének, - helyesen tette
tehát az Országos Luther Szövetség választ-
mánya, hogy egyházi lapjaink útján felhívta
nő- és leányegyesületeink figyelmét erre a sze-
mérmetlen sértésre és állásfoglalásra szólította
fel őket.

A legbensőbb együttérzéssel csatlakozunk
a protestáns leány társadalom tiltak~zásához, de
hálás köszönetet mondunk a budapesti esperes-
ségnek is június 16-iki határozatáért, amellyel
egyetemes egyházunk képviseletét megfelelő
elégtétel szerzésére kérte fel, - mert az a mín-
den erkölcsi érzést megcsúfoló lelkület, amely a
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Magyar Kultúra cikkíróját arra a gyalázko-
dásra indította, a mi tilt akozásunk erkölcsi
jelentőségét felfogni s hibáját elismerni' úgy-
sem volna képes. •

Kiskőrösön, 1933. július 3-án.

Hittestvéri üdvözlettel:

A Kiskőrösi Evangélikus Leánykör :

Meskó György
titkár,

Ádám Margit
elnök.

A györi ágo hitv. evangélikus elemi népiskolák
értesítöje az 1932-33, tanévről 'Weltler János igazgató
közlésében jelent meg, Ez az értesítő a 33. évfolyamról
számol be. A tantestület 13 tagból áll. Az elmúlt év-
ben a tanulók létszámemelkedése helyettes tanítói ál-
lás szervezését tette szükségessé, melyet Böröczkí .Vil-
mossal töltöttek be. Az iskolának 8 osztálya van. Az
I-IV. osztályok párhuzamosak. Az elemi iskolai ta-
nulók száma 512, a továbbképzősöké 59. Vallási ~eg-
oszlás szerint 409 ev., 13 ref., 58' r. k., 3 izr. Egy ki-
vételével valamennyi magyar anyanyelvű. Az egyház-
község 289.80Pvt fizetett ki könyv- és tanszersegély ci-
mén. A kölcsönkönyvtár 528 kölcsöntankönyvvel segí-
t~tte a tanulókat. 124 gyermek kapott napontamel~g
ebédet. 95 gyermek ruhát, 143 pedig cipőt kapott. ~z
iskola két. 1000 pengös alapítványban is részesült. Az
elmúlt évben halt meg Tiszovszky Dániel ny. áll, isko-
laigazgató, aki ennél az iskolánál 3 évig működött. A
"tanítók atyja", Péterfy Sándor emlékét az iskola fa-
lán emléktáblával örökítették meg.

~Ii.....-_H_I_R_E.•...•.K.

•

Iskoláink.
A soproni evangélikus liceum 1932-33. iskolai

évről szóló értesítője Németh Sámuel igazgató szer-
kesztésében megjelent. Mielőtt az elmúlt esztendő le-
folyását ismertetné, előbb az intézet múltját tárgyalja:
Payr Sándor munkája nyomán. A tanári testület több-
letóra vállalással pótolta a be nem töltött 15. és 16.
tanári állást. Az elmúlt évben 14 tanerö működött. Az
osztályozott tanulók száma 280. Evangélikus 226. Ma-
gyar anyanyelvű 226, német anyanyelvű 36 és orosz
anyanyelvű 1. 224 tanuló szerzett sikeres bizonyítványt.
A tanulók 5645 P tandíj és tápintézeti segélyben ré-
szesültek. A liceumi nagykönyvtár- 140 művel 166 kö-
tetben gyarapodott. Cserkészcsapat, Diákszövetség,
Kegyeleti Kör, valamint Sportkör is működött. A li-
ceumí múzeumban gyűjtik össze az' intézet múlt jára
vonatkozó emlékeket. A liceummal kapcsolatban táp-
intézet is működik, mely 300 P évi díj fejében teljes el-
látást nyújt.

*
A budapesti evangélikus Ieánykollég'lum 1932-33.

evi működését dr. Bőhm Dezső igazgató ismerteti. Az
intézet az elmúlt. év elején elvesztette szeretett lelki-
atyját, Vidovszky Kálmán vallastanárt. A felekezeti
béke és megértés apostolát tisztelték benne. Az el-
húnyt vallástanár helyébe Ruzicska László kelenföldi
vallástanárt választották meg. Még három rendes ta-
nári állást töltöttek be,' Jablonowszky Piroska, Filarsz-
ky Erzsébet és Harmath nona személyében. Jelenleg 11
rendes és ·13 óraadó tanára van az intézetnek. A nö-
vendékek közül is elragadott egyet a halál. Az intézet
I~III. osztálya párhuzamos volt. A tanulók létszáma
445, ebből evangélikus 273 (61.4%). A szülői értekezle-
tek helyett osztályfőnöki órákat tartottak s az osztály-
tanárok növendékeiket otthonukban is megtátogatták,
ötven alkalommal rendeztek kirándulást. Az intézet
egy 4000pengős alapitványban és egy 2000 pengős
adományban részesült. Az ifjúsági egyesületek körében
önképzőkör, szép magyarsággal beszélők egyesülete,
ifjúsági gyámíntézet, bajtársi egyesület, játékkör és
cserkészcsapat működött. A szertárakban es a könyv-
tárakban gyarapodás állott be. Az intézettel kapcsola-
tos internátusban 43 növendék nyert elhelyezést. A
jövő tanévtől kezdve az I-V. osztály mint leánygim-
náziumi osztály nyílik meg, a VI-VIlI. osztályok vál-
tozatlanul kollégiumi jelleggel működnek.

• *

SZENTHÁROMSAG UTÁNI ÖTÖDIK

VASÁRNAP.

Lukács 5, 1-11.

A nagy halfogás ésodája után azt tarta-
nók természetesnek, ha Péter megragadja Jé-
zust és nem' engedi el többé magától.' Ehelyett .
azt mondja: Eredj el én tőlem! Mintha a Sá-
tánt akarná elűzni közeléből, mintha kisértetet
látna. Vajjon nem fájt-e Jézusnak ez az eluta-
sítás ? Hiszen Ő csodáival mindig inkább ma-
gához akarta láncolni az embereket és ime, Pé-
ter elküldi magától. Talán csalódott volna ci
csoda erejében, vagy elvétett valamit, hogy
nem a kívánt hatást váltotta ki abban, akit meg,
akart ragadni? Nem. Jézus nem aJkart;. nem
akarhatott többet, mint amit elért. Péter meq-
látta isteni hatalmát, annak fénye mellett saját
bűnösségét, megérezte, hogy hatalom és gyarló-
ság, tisztaság és bűm, világosság és sötétség
nem férhetnek meg egymás mellett. Megérezte
méltatZanságát, - és valójában ezzel lett mél-
tóvá Jézushoz. Ezzél avatta magát· ember-
halásszá, Jézus anyaszentegyházának kőszi!kla-
fundámentumává. - A csodák Mestere .hoz-
zánk is ezer csodával közeledik. N em azért;
hogy elűzzön, hanem, hogy megszerezzen ma-
gának. Van-e péteri lelkünk a csodák megérze-
sére és bátorságunk méltatlanságunk nyílt be-'
vallására ? '

rmg.
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. -:- Mikola Sándor c. m. kir. tanimrilleti főigazgató.
A kormányzó a júliusi előléptetés ek és kinevezések so-
rán' a kultuszminiszter előterjesztésére Mikola Sándor-
'nam "a pesti evangélikus gimnázium igazgatójának a
.m, kír .• tankerületi főigazgató címet adományozta.

l' '- Lelkész-szentelés. Kiss István, a dunáninneni
.egyházkerület püspöke, július 2-án szentelte lelkésszé
Kovács Gyula végzett teológust. Mint segédlelkész Bo-
kodori' kezdi meg müködését.

>,

_ .' - A zalai evangélikus egyházmegye június 29-én
tartotta Révfülöpön évi rendes közgyülését Nagy Lajos
esperes és dr. Berzsenyi Jenő felügyelő elnöklete alatt.
-A közgyülést istentisztelet előzte meg, amelyen Novák
Elek éJ3Zsiray Lajos lelkészek szolgáltak. A felügyelő
megnyitó beszéde után az esperes tartalmas évi jelen-
tését terjesztette be. Nagy Lajos esperest és Menyhárt
'István lelkészt állították a belmissziói munka élére.

. Ugyancsak Menyhárt István lett az egyházmegye pénz-
tárosa.

"r· ...!- Házasság. Csabi József evangélikus lelkész és
Kovács Sárika tanítönö július 25-én kötnek házasságot
_az alsódörgicsei templomban.

- A kővágófusi négyszázéves gyülekezet templo-
mában július 9-én az ősök iránti kegyelet és hála láng-
jait gyújtották meg. Ezen a napon múlt száz éve, hogy
a most is használatban lévő orgona először szölalt meg
a templomban. Az ünnepi istentiszteleten Novák Elek
lelkész hirdette az Igét.

- Hiv a lilE-tábor! A Keresztyén Ifjúsági Egye-
sületek Nemzeti Szövetsége a nyár folyamán több kon-
ferenciát rendez. Az evangélikus ág rendezi augusztus
19-től 23-ig a balatonszárszöí táborozást. Összköltség
9 pengő, jelentkezési határidő augusztus 10. - Ezt kö-
vetőleg augusztus 23-tóI 27-ig az evangélikus és refor-
mátus ág közösen rendezi a makói konferenciát. A kon-
ferencia összköltsége 7 pengő, jelentkezési határidő
augusztus 15.

- Kitüntetett tanító. Földes Elek debreceni evan-
gélikus tanítot D. Geduly Henrik püspök címzetes igaz-
gatóvá nevezte ki. A július 9-i közgyülésen Pass László
l~lkés~ adta át a kitüntetettnek az okmányt, majd ö,
az, igazgató és egy tanítvány köszöntötte melegen Föl-
des.Elleket, aki meghatottan mondott köszönetet a fő-
pásztori kitüntetésért.

.• 1 \\ 1'" A gödöllői cserkész-világtáborozás lelkészi gon-
dozása, A július utolsó napjaiban kezdődő gödöllői cser-
készvilágtáborozásra a résztvevő ifjak tekintélyes ré-
sze az angol-szász területekről jön. A magyar reformá-
tus -és evangélikus egyházak szélesebbkörü előkészüle-
teket tettek a világtáborozás lelki gondozásának meg-
szervezésére, már "amennyire ezt mostani súlyos anyagi
helyzetükben megtehették. Mind a Református Egyete-
mes Konvent, mind az Evangélikus Egyetemes Egyház
több lelkészt bízott meg a gyakorlati lebonyoIítással:
Kuthy Dezső evangélikus egyetemes fötrtkárt, Sólyom
Jenőt stb. Református részről a legfőbb vezetés dr. Ra-
vasz László püspök kezében van. A nagy tábor kezdő- és
záronapján a tábor valamennyi anglikán tagja számára
ünnepi istentisztelet lesz, a hétköznapokon reggel pedig
ístentrszteletek altáboronként. A külföldi testvéreknek
akként' is szándékoznak istentiszteleti alkalmakat sze-
rezní, hogy a nyelvükön tudó lelkészek esetről-esetre
kíutazpak a nagy táborra egy-egy istentisztelet elvég-
zésére. Minden alkalommal, amikor különféle nyelvü
a gyülekezet, gondoskodni fognak arról, hogy több-
nyelvü kinyomtatott istentiszteleti rend legyen a jelen-
lévők kezében, így a prédikációt követhetik és megért-
hetik. Az Evangélikus Egyetemes Gusztáv Adolf Gyám-
intézet is bekapcsolódott az előkészítés munkájáb,a. A
kezdőnapi istentisztelet megtartására anglikán lelkészt."
kértek fel, miután az angol nyelvnek a cserkészetben
Ilagy a.jelentősége. Az első vasárnapon, augusztus 6-án,
dr. Raffay Sándor evangélikus püspök, a másodikon,
augusztus 13-án dr. Makkaí Sándor erdélyi' református
püspök végzi az összes magyar protestáns résztvevők

számára a szent szolgálatot. A Keresztyén Ifjúsági
Egyesületek Világszövetsége külön cserkész-világnapot
rendez. A helybeli gödöllői egyházközségek külön is
gondoskodnak a cserkészek gyülekezeti ellátásáról. Az
eddig beérkezett jelentések szerint protestáns cserké-
szek igen nagy számmál jönnek Dáníából, ezenkívül a
Francia Protestáns Szövetség külön négyszáz ifjú ér-
kezését közölte.

-. A Johannita-rend új lovagjai. A Johannita-
rend magyar csoportja közli: Oszkár porosz herceg, a
Johannita-lovagrend nagymestere, sztranyavai Sztra-
nyavszky Sándor dr., ország'gyülési képviselő, f'ájí Fáy
István főispán, iglói Szontagh Antal ny. miniszteri ta-
nácsos, szentmártoni Radó Lajos felsőházi tag, eötte-
vényi Eöttevényi Olivér ny. főispán, széchi-szigeti Thaly
Zsigmond államtitkár, bethleni Bethlen Pál gróf felső-
házi tag tb. lovagokat valóságos' lovagokká nevez-
te ki.

- Halmi Béla síremléke. A csehek által meg-
szállt Somorján a napokban avatták fel azt a gránítkö
síremléket, amelyet a hivek hálája és áldozatos szere-
tete állított dr. Halmi Béla hamvai fölé. A somorjai
volt magyar evangélikus szabadegyház vértanu pap-
jának emlékét ércnél és kőnél maradandóbban őrzik
meg cselekedetei.

- A walsumí evangélikus nőegyesület 45 tagjával
egy autóbusz' július 5-én eddig ismeretlen okból az út-
széli árokba zuhant. Tizennyolc.an súlyosan megsebe-
sültek, ezeket kórházba is szállították, tizenketten kőny-
nyebben sérültek meg.

- Anémet centrumpárt július 5-én este nyilat-
kozatot adott ki, amelyen bejelenti, hogy a párt a biro-
dalmi kancellárral való egyetértésben feloszlott. A köz-
lemény szerint a feloszlás a teljesen megváltozott po-
litikai helyzet következtében történt és a határozat
azonnal életbelép.

- Olcsó könyvvásárlás. A következö könyvek ol-
csón eladók: Kenessey B.: Keresztyén tanítások. 1 P.
Koren P.: Jézus csodái. 2.50 P. Masznyik E.: Voltak-e
Jézusnak testvérei? 1 P. Schwarz-c-Kovács: Tájékozás
a legújabb Theológia történetében. 3 P. Szász K.: Csak
a Krisztus. 2 P. Papini: Krisztus története. 3 P. Po-
koly J.: A protestantizmus hatása a magyar állam-
életre. 2.50 P. Ihmels: Wer war und was wollt Jesus.
4. kiad. 2 P. Toldy: A jezsuitákról. 3. kiad. 3 P. Eger-
váry: A protestantizmus harca a jezsuitizmus ellen.
2 P. Ahn-Glósz: Tót nyelvtan. 4. kiad. 2 P. Brőhling:
In der Nachfolge Jesu. Prédikációk. 4 P. Kenessey B.:
A biblia női alakjai. 2 P. Spencer: Syntet filoz. kivo-
nata. 2. kiad. 4 P. Spencer: Alapvető elvek. 6 P. Niet-
sche: Zarathustra. 4 P. Jászi O.: A történeti materia-
lizmus állambölcselete. 2.50' P. Kautsky : Marx gazda-
sági tanai. 4 P. Sombert: Socialimus. 4 P. Somló B.:
Állami beavatkozás és individualizmus. 4 P. Mőssmer:
A német tud. socialismus. 4 P. Giddings: A socíología
elvei. 4 P. Masznyik E.: Egyesség könyve. 1598. 2.50 P.
A könyvek kötve vannak. Cím a szerkesztőségnél meg-
tudható.

- A pápa elhagyta Róma területét. XI. Pius
pápa a lateráni egyezmény által teremtett lehetőséggel
élve, július 10-én a Vatikán és Róma területet is el-
hagyva, kiment az albánóí hegyek közé, a régi pápai
nyaralóhelyre, Castel Gandolfo parkjába. 1870 óta most
nyílott először alkalom arra, hogy - mint az Uj Nem-
zedék július 12-i száma írja - "az egyház feje egy kis
friss hegyi levegőt szívhasson" .
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Mélt.1vang.tiittudományi KarSopron. Deák tér. »>:

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

Kiadja:
AZ ORSZÁGOS LUTHER SZÖVETSÉG.

EGYHÁZTÁRSADALMI,
BELMISSZIÓI, KULTURÁLIS ÉS

EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP.

Megjelenik minden vasárnap.
ELŐFIZETÉSI ÁRA:

Egész évre 4.40, félévre 2.20 pengő.

A PRESBYTER.
,A presbyter abeiktatáskor ünnepélyés

fogadalmat tesz, de vajjon ez a fogadalom vérré
és életté lesz-e benne? A presbyter büszke ön-
tudattal viseli a kiválasztottság jegyét homlo-
kán, de tisztában van-e azzal, hogy tiszte nem-
csak jogokat oszt, de nehéz kötelességek elé is
állít? A presbyter sokszor első hivatalként ke.
zeli pres byteri .tisztét (teljes joggal! ), 'de
tudja-e, hogy ez a tiszte apostoli küldetés? A
presbyteri tisztért hadakoznak az emberek, de
megtennék-e, ha arra gondolnának, hogy ez a
hivatal 'az anyagi és erkölcsi felelősség maxi-
mumát jelenti? Ismerek egy presbytert, aki sok
díszes hivatala között névjegyén elsőnek említi,

, hogy evangélikus egyházának presbytere. Hi-
szem, hogy lelke láthatatlan hártyáján is ez a
tiszt ékeskedik első helyen.

Sokan egyházi tisztséget azért keresnek,
mert ez kifelé tekintélyt jelent és lépcsőfok le-
het a további érvényesülés felé. Nem jól teszi,
aki csak ezért akar helyet foglalni a tanács-
ban. De nem jól teszi az sem, aki immel-ámmal
vállalja tisztségét, mivel édesatyja is ott ült
a tanácsban, vagy mivel az ilyen meg-bízatást
nem illik és nem szokás visszautasítani. Csak
utasítsa vissza, ha nincs küldetésérzés benne és
ne fogja el a helyet olyanok elől, akikre az egy-
háznak evangéliumi és építő munkájában nél-
külözhetetlenül szüksége van.

Sokan úgy lépnek az egyháztanácsba, hogy
nem hallják az Isten hívását és nincsenek tisz-
tában azokkal a lelki feladatokkal, amelyeket
az Úr felkentjére ruház. Nagyszerűen meg-
állják helyüket a tanácsban mint . jogi, mint
gazdasági, mint művészi, vagy tudományos
szakértők, de nem veszik észre, hogy az egy-
ház elsősorban lelki közösség, amelyben az ad-
minisztráció és a gazdasági kérdések a szüksé-
ges rossz szerepét játsszák.

-• •

A presbyteri tiszt vállalása lelki elkötele-
zés, amely azt jelenti, hogy a pásztor mellett
mi is pásztorokká leszünk, amely bibliai ke-
resztyénséget föltételez, felelősségérzetet azért,
hogy a gyülekezetben mindenek szép rendben
és ékességben menjenek. A presbyter nem elég-
szik meg azzal, hogy a gyűlésen. megállapítja
a templomlátogatők számának gyérülését, ha-
nem beáll az agitátorok, a lélekhalászók közé,
akik hivogatják a lelkeket az igehírdetés he-
lyére és maga is mea culpát tart, amikor a
presbyterek fenntartott padsorai tátonganak az
üress égtől. A presbyter nemcsak lelkesedik a
bibliaórákért és házi istentiszteletekért, hanem
maga' is' résztvesz azokon és bevezeti házába.

A presbyter tisztában van a revezális-
törvény káros voltával, ezért elsősorban csa-
ládjában nem engedi nagyranőni ezt a ve-
szedelmet. Lelkesedik az evangéliumi össze-
fogás gondolatáért és ezért mindenütt ott van,
ahol annak hangot adnak. Ott van az egyház
társadalmi és kultúrális összejövetelein és ha
vannak benne adományok, aktíve is részt kér
itt az előadói, de legalábbis a rendezői mun-
kából. A belmisszió kérdései nem hagyják hi-
degen és nem zárkózik el az egyház jótékony-
sági és szociális mozgalmai elől.

Mind gyakrabban tartanak mostanában
presbyte ri konferenciákat, amelyeken a presby-
ter jogairól és kötelességeiről beszélnek. A bu-
dapesti csperesség rendezésében most ősszel
lesz egy ilyen konferencia, amelynek közép-
pontjában az a kérdés fog állni: Mit tehet a
presbyter a belmisszió szolgálatában?

Aki a vázolt feladatokra vállalkozni mer,
az vállalja a presbyteri tisztet. Aki ebben a
tisztségben mást akar, mint Isten dicsőségét és
emberek lelki javát szolgálni) az nem jó pres-
byter, az jól teszi, ha távol marad a szentek
gyülekezetének vezetésére hivatott testülettől.
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A német egyházi események.

Lapunk f. é. 19. és 21. számában már ol-
vastunk néhány okos és tárgyilagos közleményt
a németországi változásról és e változások nak
az egyházra való hatásáról. A hitlerizmus egy-
házi vonatkozásait azonban nálunk vagy nem,
vagy nem egészen megbízható an ismerik.
Most, hogy a Gyakorlati Keresztyénség Világ-
szervezetének genfi központja az evangélikus
egyházra vonatkozó iratokat összegyűjtötte és
kiadta, módunkban van a németországi egyházi
eseményekről biztos tájékozást szerezni és
nyújtani.

Kétségtelen, hogy a világháború és a biro-
dalom összeomlása Németországban az evan-
gélikus egyház nyugalmát és évszázados biz-
tonságát alapjaiban megrendítette. Az álla:m-
egyházból autonóm népegyház lett, amely tel-
jesen a maga, illetőleg híveinek erői re volt
kénytelen támaszkodni. Ebből folyólag minden
átmenet nélkül olyan anyagi és társadalmi ne-
hézségekkel találta szemben magát, amelyekkel
hirtelenében megbirkózni nem tudott. A bolse-
vizáló nemetség tömegesen hagyta el ősei egy-
házát és könnyelmű en csatlakozott az isten-
tagadók, vagy legalább is az egyházmellőzők
táborához. A német evangélikus egyház tízezré-
vel veszítette híveit. Akik pedig benne marad-
tak, leszegényedve és a bizonytalanságban ver-
gődve, nem voltak képesek egyházukat meg-
felelő módon támogatni.

A pápa egyháza az idők változásának egy-
házbontó veszedelmét nem érezte meg ennyire.
A Bismarck óta nagy politikai súlyt nyert-
Centrum a politikai erőviszonyok változását is
javára tudta fordítani. Egyszerűen átpártolt a
jobb jövendőt igérő szociáldemokráciához, és
azzal szövetkezve csinálta a maga mindig ru-
galmas egyéni politikáját. Oly ügyesen dolgo-
zott, hogy az egyház és az állam szétválasztá-
sának kimondásából is határozott egyházi elő-
nyöket szerzett magának.

Az evangélikus egyház közönsége sem volt
azonban minden rétegében közömbös a nagy po-
litikai változások forgatagában. Megalakult a
Német Keresztyének mozgalma, amely az evan-
gélikus egyház megujhodását akarta szolgálni
és magában tömörítette mindazokat, akik a po-
litikai és társadalmi változások munkájában az
evangéliumra is számítottak. Az ifjúság is kü-
lön szervezkedett, és határozott evangéliumi
irányban igyekezett az egyház támogatására.
Mindkettőnek komoly szerepe van abban az át-
alakulásban, amelynek válságai között a német
evangélikus egyház most szorong, de amelynek
az egységesítésre vezető útját már megtalálta.

Hitler kormányra jutása a németországi
evangélikusok életében is fordulatot és az egy-
ház életében komoly válságot jelent. Hitler

ugyanis mindent a nemzeti megújhodás szol-
gálatába akar állítani. Tehát az egyházat is. Bs
itt elsősorban az evangélium egyházaira szá-
mít. Ezért szólította fel őket újból való szer-
vezkedésre. E felszólítás alapján ez év április
25-én a huszonkilenc német tartományi egy-
házat magában egyesítő Német Evangélikus
Egyházi Választmány Kapler elnök alatt bizott-
ságot alakított az egyházalkotmány átdolgozá-
sára. E bizottság tagjai evangélikus részről D.
Marahrens hannoveri püspök, református rész-
ről pedig D. Hesse rajnavidéki tanulmányi
igazgató. E hármas bizottság felhatalmazást
kapott arra, hogy más egyházi férfiakat is, kü-
lönösen azonban az ifjúság képviselőit bevon-
hatják.

E bizottság április 27-én körlevelet bocsá-
tott ki, melyben tudatták, hogy az egyház át-
szervezésének munkáját örömmel végzik, mert
az a meggyőződésük, hogy az Úr új feladatok
elé állította és a nemzeti megújhodás munká-
jának részesévé kívánja tenni az evangélium
egyházát. Nagy feladatuk és felelősségük tuda-
tában mindenkit támogatásra hívnak fel.

Közben Rendtdorff püspök közölte, hogya
mecklenburgi miniszterelnök által az egyház
fölé helyezett kormánybiztost visszarendelték,
és igy.megszűnt a jogos nyugtalanság. E tekin-
tetben valamennyi tartományi egyház kijelen-
tette, hogy az autonómia bármilyen korlátozása
ellen a leghatározottabban tiltakozik. Viszont
örömmel állapították meg, hogy a népben a
valláserkölcsi öntudat felébredt, és a nemzeti
öntudattal együtt .a legélesebben tiltakozik a
bolsevizmus és a materializmus ellen. .

Hitler kancellár az egyház ügyeit intéző e
hármas bizottságba a maga bizalmi emberévé
Müller königsbergi őrségi lelkészt küldte ki. Ez
a következő kiáltvánnyal lépett a nyilvánosság
elé: "A birodalmi kancellár nagy és nehéz mun-
kára hívott fel. Istenbe vetett bízalommal és
az Isten előtt való felelősség tudatával indulok
munkára. Az a célunk, hogy a reformáció óta
élő evangélikus német vágyódást valóra vált-
suk. A helyzet ez: a Német Keresztyének német
birodalmi evangélikus egyházat kívánnak. A
nép várakozása erősen fel van csigázva. Az
egyházi kormányzatok is erre a hatalmas német
nemzeti egyházra vágyakoznak. Bs ezt most
kell felépíteni. Az erre vezető utat pedig apáink
reform áto ri hitvallásának kell megmutatnia. A
birodalmi kancellár óhajtása az, hogy az evan-
géliumi keresztyénség ezt a nagy munkát ör-
vendező hitbeli bizodalommal kezdje meg és a
birodalommal való őszinte együttműködéssei
hajtsa végre. Így kell az evangélikus egyház-
nak az új német birodalomban is a maga is-
teni szolgálatát a német nép lelkében és ön-
tudatában elvégeznie. A birodalmi kancellár·
.nevében minden illetékest becsületes közremű-
ködésre hívok fel. Az egyház ura adja nekünk
az egyetértés lelkét, hogy együtt és teljes ha-
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tározottsággal fogjunk munkához. Adjon erőt
is, hogy minden zavaró szándékot könyörtelenül
letörhessünk. Német hazánk összes evangélikus
gyUlekezeteit pedig felkérem, hogy munkánkat
imádságos szíve ügyének tekintse."

, Müller lelkész a Német Keresztyének meg-
bízottja is volt, smájus 5-éna bizottság többi
tagjával együtt az egyházalkotmány alapelveire
vonatkozólag nyilvános köriratban így nyilat-
kozott: Mindent eltávolítanak, ami belsőleg má-
lasztó, ellenben mindent megtartanak, ami
életrevaló. Semmikép sem akarnak új foltot
vetni avult ruhára. Munkájukban azokat tart-
ják szem előtt, akik Jézust szeretik. Azt a sok
millió embert is, aki az evangéliumot és az
egyházat még mindig csak távolból ismeri. Azt
a nagy tábort is, amely csak külsőleg vesz részt
az 'egyházi életben, de Ürunk és Üdvözítőnk fel-
szabadító küldetésének isteni erejét eddig nem
tapasztalta. Azt a széles réteget is, amely Is-
tennel és az ő Krisztusávalszemben nyílt el-
lenségképpen áll. Az egyház újjáépítése azon-
ban csak úgy lehet. sikeres, ha annak alapjául
a történelmileg létesült különböző hitvallások
közös igazait rakják -Ie. A történelem ezen új
fordulatában ebből a közös értékből kell a né-
met evangélikus népnek reform áto ri üzenetet
hirdetni.

Ugyanezen napon jelent meg a Német Ke-
resztyének 10 pontból álló egyházpolitikai pro-
grammja, melyekből ezek a legfontosabbak:

Lutheránus jellegű birodalmi evangélikus
német egyház alakítása a református gyüleke-
zetek társulásával, a sajátságosságok.megőrzése
mellett. Nem államegyházat 'akarnak, hanem
birodalmi evangélikus egyházat, amely a nem-
zeti szociálista állam felsőségét elismeri. Ez
az egyház a németeké, vagyis az árjáké. Az
egyház élére lutheránus birodalmi püspök állí-
tandó református helyettesseI. Az egyház tíz
tartományra osztandó, élükön egy-egy püspök-
kel. A birodalmi püspök választásának és a bi-
rodalmi egyház felállításának határnapjául ez
év október 31-ét tűzik ki.

Május 10-én a bizottság kiáltványt adott ki,
amelyben felhívta a közönséget, tisztázza ma-
gában, mit jelent evangélikusnak lenni. Az a
reform áto ri hitvallás,' amely 400 évvel ezelőtt
ennek az öntudatnak Isten igéje alapján 'olyan
tökéletes kifejezése volt, a ma emberét arra kö-
telezi, hogy hitvalló legyen, és meggyőződésének
a mai kérdések világában mai nyelven adjon
kifejezést. Ezért a meghatalmazottak csendben
keresik a megfelelő szavakat, a német evangé-
likus népet pedig felhívják, hogy Isten áldását
kérje a munkára.

A következő 10 nap azzal telt el, hogy a
tartományi egyházakat egy nagy egyházi kö-
zösségbe tömörítsék. Erről legközelebb.

D. Raffay Sándor.

•

A két nemzedék teológiája.

Ma különösen aktmÚis ez a kérdés. Nem-
csak azért, mert meghitt papi beszélgetésekben
ezt a témát nem lehet már elkerülni, de azért
is, mert egyik ilyen célzatú cikkünk határon
túli atyafiakra is hatást gyakorolt.

Joggal tehető fel az a kérdés: megérti,
vagy megértheti-e egymást a két lelkésznemze-
dék ? Lelkileg egymás mellett áll-e a 60-as és
a 30-as korosztály?

Az előbbi csoport teológiai neveltetése és
iskolázottsága az akkori kornak és egyházi kö-
vetelményeknek megfelelő volt, de az a lélek
már nem építi ma az egyházat. HegeI, Ritschl,
Harnack szellemére ma nem kíván építeni az
egyházi közvélemény. Új teológiát keres az
újabb nemzedék. Teológiai ideálja: egyházát
építő, missziói tevékenységre inspiráló, meg-
térést kiprovokáló hitrendszer után vágyódik
az újabb nemzedék.

:Érdekes, hogy a 60~asok nemzedéke tanult
polemikát akkor, amikor az egyhágnak= .nerrr
voltak súlyos küzdelmei sem Rédval, sem a
túlzó politikai liberálizmuasál. Ma az iskolai
teológia megszüntette ezt a tudományt, pedig
ma az egyház tevékenységének jó része az
ezek elleni harcokban merül ki, tehát szüksége
volna polemikára. Az idősebb korosztály fiatal-
sága idején nem volt liturgiai probléma olyan
értelemben, mint napjainkban, pedig akkor az
igehírdetés nívój a sokkal alacsonyabb volt a
mainál. Magyarul: a mai evang. magyar ige-
hirdetés általános nívój a sokkal magasabb,
mint pl. a békeidőé volt s azért suta destruk-
ció az, amit rádió igehírdetésünk bírálatával
elkövetett úgy a hazai, mint a határon túli
evang. sajtó.

A mult lelkész nemzedéke szövegkritikai
ismerete általánosan jó volt s a lelkeket rom-
boló eme liberális teológiai termék el is szakí-
tott rengeteg lelket az egyháztól, ma viszont
meg kellene ismernie minden fiatal lelkésznek
a különböző államokkal megkötött római kon-
kordátumok szövegét, mert ennek alapos isme-
rete sok ma meglévő hiányon segíthetne.'

A világ protestántizmusa mindenütt meg-
tisztította egyházát azoktól a szellemektől, akik
magas lóra ült gúnyos és tudománytalan, az
evangéliumi lelket megcsúfoló s csak önmaguk-
nak tömjénező kritikákkal illették az egyház
munkáját s munkásainak alázatos törekvéseit.
Szomorúan kell megállapítanunk azt, hogy ma
már csak magyar nyelven terjed ez a bacillus,
azonban örömmel kell látnunk azt is, hogy a
magyar ev. lelkészi kar újabb évjáratai nem
dícsérik, de nem is óhajtják ezt a szellemet.

A régebbi generáció egyháztörténeti isme-
retköre és tájékozottsága bizonyos felekezeti
egyoldalúságban csúcsosodott smás körök
életéről és múltjáról való tájékozottsága sok
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tekintetben kívánni valót hagyott maga után.
Az újabb nemzedék már jól tudja azt, hogy a
szellemtörténet ezeknél többet tanít. Bizonyos
felekezetköziség nyilvánul meg ezen a téren,
különös en abban a tekintetben, hogy kölcsö-
nösen megfigyelik azt a lelket is, ami az egy-
házban él. Az újabb evang. lelkésznemzedék en-
nél a körültekintő vizsgálatnál azt állapíthatja
meg, hogy mindenütt egyek a lelkek az anya-
szentegyház megmentése és építése érdekében,
csak nálunk vannak háborgó lelkek, összesen
ketten, vagy hárman, akik robbantani szeret-
nének seltévelyedett világnézetükkel sajtóban
és beszédben egyéni elbukásaik miatt szeszé-
lyeskednek és ártani akarnak mindennek, ame-
lyek az egyháznak erősítésére szolgálnak. Ez
a felismerhető szakadék veszélyezteti egy-
házunk hajójának életét. Evangéliumi gondol-
kozó lelkek ma már abban a megindulásban és
elhatározásban vannak - bár hála Istennek
erről hangosan nem kiabálnak ---' hogy a jövő-
ben mind nagyobb és nagyobb szerepet juttat-
nak annak a fiatalságnak, amelyik így' akar
harcolni az egyházért.

Az újabb generáció arra van elkötelezve,
hogyamultnak személyi és tárgyi hibáit jóvá
tegye. Ebben a felismerésben mutatkozik meg
egyházunk vitalitás a s ezzel a munkaátadással
mutatja meg az idősebb lelkészgeneráció azt,

.hogy evangéliumi jelzőjének megfelelően evan-
géliumi lélek él benne.

A két generáció között sok helyen éles harc
áll, ma különösen Németországban. Nem tud-
juk, hogy ott a fiatalok reformátori párt ja eset-
leg milyen veszélyekbe dönti anémet protes-
tántizmust. De milyen nagy áldás volna az, ha
hazai egyházunkban az öregek megszeretnék
fiataljaink tüzes lelkesedését, melléjük állná-
nak, támogatnák törekvéseiket s imádkozni
tudnának velük együtt azért, hogy az újabb ge-
neráció erőssé s hatalmassá tegye egyházun-
kat s örökre eltüntesse megértéssel és békes-
séggel a ma tátongó űrt.

Középkorú.

Az esztergomi misszió.
A.z esztergomi evctngélikus missziói egyházközség

sorsa és fejlődése a közegyház teljes figyelmére méltó.
1924 előtt híveink' evangélikus lelkipásztori gondozás
néllcul. éltek s beolvadó ban voltak a katolikus vagy re-
formátus egyházba. Hivatalosan ugyan a nagybörzsö-
nyi egyházközséghez tartoztak, aeonbam részint a nagy
távolság, részint egyéb okok: miatt' evangénkus lelkészt
nem láttak 1924-ig. Ez évben tartotta az első evangéli-
tcus istentiszteletet Kovács Sándor dr. egyetemi tanár,
majd nemsokára megtörtént a gyülekezetté alakulás
majd követte af nőegylet megalakítása, mely azótd
voltaképpen a gyiilekezeti életnek valóságos tűzhelye.
Az utolsó évről a következő érdekes adatokat kaptuk
Esztergomból:

Az egyházközség az elmúlt évben a régi nyomon
haladt előre a fejlődésben. Bár a Létseám. apadt s az
anyagi válság ,is új terheket rakott a gyülekezetre, a
buzgóság es áldolZatkészség nem csökkent. A hitokta-
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tást Ferdinánd István végezte hét iskolában,29 tanuló-
val teljes sikerrel. Ugyanő oktatta a konfirvma.ndus
növendékeket, akiknek száma 10 volt. A konfirmáció
úwnepét Szentháromság vasárnapján tartottuk lélek-
emelő hatással. A gyülekezet jegyzőjéiil megválasztatott
Hasonauer Andor, főreálisko,lai tanár, gondnokául a be-
tegsége miatt lemondott Szedcsik Elek' helyébe Szarvas
Imre, új presbiteriü iir. Földes Károly. Az adminisztrá-
tornak az istentiseteleuek végzésében' seqédkeetek:
Szuchovszky Lajos budapesti vallástanár, Ruttkay Mik-
lián Géza, Keken. András, Blatniczky Jenő budapesti
segédlelkészek. Az egyházközség 100 pengő segélyben
réseesiüt a dunáninneni egyházkerülettől. Az évi szá-
madás 51 pengő 27 fillér maradvámnyal végződött,
mely eredmény a nőegylet gyiijtésének köszönhető. A
templom-alap az 1932. év végén 1569 P 83 fillér. Ez
évben kizárólag a kamatokkal gyaroapodott. Elismerésre
méltó a nőegylet munkássága: gondoskodott anyagi ál-
dozatok árán az istentiszteletek megtartásáról s a lel-
készek elláfJ,ásáról. 100 pengővel jáTult a hitoktatás
költségeihez, az egész éven át élelmeeett. és ruházo.tt
egy szegény reáliskolai, lelkészi pályára késziilö bá-
nyászsarj áTva tanulót. Kölcsönnel támogatott egy.rá-
szoruló családot. Tagjai hetenként bibliaórákm gyültek
össze, Kőszegi Károlyné oezetésevet. Általában érezteti
jótéko,ny hatását a gyiilekezet hitélete és összetar.tása
terén. Vagyana 772 P 84 f. - A gyiilekezetnek van
egyházi könyvtára, amelyet évről-évre gyarapít. Rend-
szeresen áldoz a gyámintézet, Luther-Társaság és egyéb
egyházi közhasznú célok oltIMán. Alakulóban van
ugyamcsak a nőegylet védelme alatt s vele kapcsolat-
ban a konfirmáltak egyesülete. A gyülekezet lelkigon-
dozója D. Kovács Sándo,r egyetemi tanár.

Visszapillantás a soproni teol.
konferenci ára.

Századunkat egy elmés vitatkozó széles
jókedvében egyszer a konferenciák századának
nevezte. Ez odavetett megjegyzésben sok jel-
lemző igazság van. Minden század, minden em-
beröltő, sőt talán minden évtized maga teremti
meg életformáit saját életszükségei és uralomra
jutott természeti erői és tehetségei szerint.
Minden korra illik a luciferi jellemző szó : "Nem
adhatok mást, mint mi lényegem." A reformá-
ció kora megteremtette a röpiratirodalmat,
amelyet a francia forradalom kora teljesen ki-
fejlesztett és a szellemi harc egyik leghasznál-
hatóbb eszközévé tett.

Ma nem annyira a röpiratok bőtermése, ha-
nem a kenferenci ázás jellemzi a kort. Egy idő-
ben az időszaki sajtótermékek túltengése vált
valóságos járványszerű kórtünetté. Majdnem
30-ra emelkedett csak az evangélikus sajtó-
orgánumok száma; szinte több volt a szer-
kesztő, mint az olvasó. Ez a jelenség szűnő-
ben van. Helyét a konferencia sokkal értéke-
sebb formája foglalta el, bár ugyanazon élet-
szükségben gyökerezik. A konferencia fesztelen,
közvetlen formája vonzóvá lett és széles érdek-
lődést támasztott. A rendes egyházi közgyűlé-
sek szigorú ügyrendje sokszor az idővel (és
gyakran pénzzel) való megokolt takarékosko-
dás leereszti a sorompót a szélesedő viták .előtt
- míg a konferenciákon ilyen korlátozás nin-
csen. A konferenciákon nincsen határozathoza-
tal ; célja valamely probléma, vagy eszmekör



26. szám. EVANGÉLIKUS ÉLET 5. oldal.

tisztázása, földerítése, - a közgyűléseken min-
den felszólalás előkészíti a határozatot, tehát a
felszólaló magára vállalja a felelősség egy ré-
szét, (sokkal nagyobb mértékben, mint a pusz-
tán szavazó tag). Azt sem feledhetjük, hogy
egyházi gyűléseink közigazgatási gyűlések,
amelyek elsősorban jogi, kormányzati, anyagi

..kérdésekkel foglalkoznak. Az életnek tehát te-
remnie kellett oly formát, amely az élet problé-
máit már akkor megvitassa és megvilágitsa.
amidőn még nem érkezett el az ideje annak,
hogyagyűlések tárgyalhassák. A konferencia
sokkal érzékenyebb műszer; hamarább meg-
érzi a kerszellemben bekövetkezett fordulatot,
vagy változást, mint a hatósági közgyűlések
nehézkesebb szervezete. Kiegészíti az. élet· egye-
temes érdekeit szolgáló sajtó hivatását. Ter-
mészetesen itt is az önzetlen szolgálat elvé-
nek kell uralkodnia és teljesen ki kell rekesz-
tenie magából minden érdeket, és nem lehet
eszközévé semmi hatalmi, vagy szektás törek-
vésnek, mert ez az örvény könnyen s észrevétet-
lenül megnyílhatik előtte. A konferenciáknak
nem lehetnek rejtegetett céljaik, viszont két-
ségtelen. hogy semmi önálló véleménynyilvání-
tást sem nyomhat el, mert ezzel elvesztené lét-
jogát. A konf'erencía közszellemének és irányí-
tóinak meg kell találniok az alkalmas eszközö-
ket anyagi hatalom nélkül is arra, hogy jogo-
sulatlan törekvések ne érvényesülhessenek. A
konferenciáknak célja is építés) tehát távol kell
tartani az építést zavaró erők és elemek ha-
talmi versengését.

* 'r.

A konferenciák nem lehetnek egyoldalúan
elméletiek, rnert elszakadnának az élettől, - de
nem lehetnek túlságosan gyakorlati ak sem,
mert elszakadnának a tudományos alaptól. Két-
ségtelenül megvan minden egyházban a gya-
korlatiasság felé való törekvés, mely végső el-
fajulásában az egyházat merőben kultusz egye-
sületté sülyesztené. De époly veszedelmes volna,
ha az elméleti irány diadalmaskodnék minden
ellensúlyozó erő nélkül. A kettőnek állandó
egyensúlya biztosítja a fejlődés szabad és nyu-
godt folyamatát.

Nem lehet szándékom az egyházi életünk-
ben ismeretes különböző konferenciákról e he-
lyütt kritikát írni, csupán azt állapítom meg,
hogy egyházi életünk jelenleg többet termel,
mint amire szükség van, - azonban é téren
csak az élet maga lehet az igazi szabályozó erő.
Arra akarok csupán utalni, hogya soproni
teológiai konferenciák megfelelnek annak a fel-
tételnek, amit fent kiemeltünk. Mindegyik kon-
ferencia úgy hatott reánk, mint egy jól szer-
kesztett szem.lének ünnepi száma, amelyben
minden problémáról illetékes elme nyilatkozik.
Bizonyára ebben van sikerének' egyik oka; -
másik oka, hogy rendezői eltalálták a tárgy-
kört, mely a közönséget érdekel heti. Az első
konferencia 1930-ban volt, az ágostai .hitvallás

negyszázados emlékévében és főtárgya maga az
ágostai hitvallás volt, annak hatása, értéke,
jelentősége, története. Ehhez fűződött pár elő-
adás, amelyek látszólag nem tartoztak szoro-
san e tárgykörbe, .de arra szolgáltak, hogy a
gyakorlati érdeket is kielégítsék. E konferen-
elának emléke a hittudományi kar emlékévi ün-
nepi kiadványa i a Hitvallás és Tw1omány. Az
1931-ben tartott húsvéti konferencia tárgya:
a teológia és leorunk válsága; e konferencia
terméséből csak egyes előadások jelentek meg
különböző folyóiratokban. Ez a konferencia az
Apológia emlékének is. hódolt egyelőadással.
Az 1933-iki konferencia egyik ünnepi mozza-
nata a hittudományi kar tízéves fordulójának
és tárgya az elméleti és gyakorlati hitvédelem
volt, amelyet az előadók minden oldalról meg-

.világítottak. Hogy helyes nyomon jártak, iga-
.zolja a termékeny és élénk vita, mely az elő-
adások nyomán támadt. Egyik kenferencián sem
volt ily eleven eszme- és gondolatsúrlódás. to-
vábbfejtés, mint az idén.

A részletes beszámolót már közölte lapunk
s így kár volna az előadások tartaimát ismer-
tetni. Egyházunk rég ismert előadói és tekin-
télyei mellett, akiknek tudományos és élet-
értékét a közvélemény már rég megállapította,
ki kell emelnünk három előadást, amelyek fel-
tűnést keltettek s az ifjabb nemzedék életre-
valóságának, komoly készültségének és hivatás-
érzetének meggyőző bizonyságai. Dr. Wiczián
Dezső egyetemi előadónak Hitvédelem és egy-
házi öntudat című értekezése, mint tartalmi-
lag és formailag is szép essay mindvégig le-
kötötte a közönség figyelmét. (Ertesülésünk
szerint méltó helyen, a Luther-Társaság kiadá-
sában fog megjelenni.) A második Szabó József
győri másodlelkész előadása a nemzedékek és
"egyház problémájáról, amely széles látást tük-
röző felfogásával és szempontjaival szintén
nagy érdeklődést keltett. Dr. Karner Károly
pedig )JA bolsevizmus mint elleniél" című elő-
adásával részletes tanulmányon s nagy anyag-
készleten alapuló fejtegetésévei szinte meg-
rázta hallgatóságát. Egyházi életünk régi ki-
válóságai bizonyára örömmel szemlélték az ifjú
erők szárnybontását. A fakultásnak e termés
igazán díszére válik. Reméljük, legközelebb
újabb tehetségekről számolhatunk be.

-tf,,: *
Az idei konferencia nem volt olyan népes,

mint a megelőzők (vagy 70-en jelentkeztek).
Ennek természetes oka jórészt az időpontban
keresendő (sokan őszre óhajtották), másrészt
az' anyagi viszonyokban, a gazdasági válság-
ban, mely az utazást korlátozta, bár a rende-'
zőség elismerésre méltó módon igyekezett a
soproni tartózkodást kellemessé és olcsóvá
tenni. A konferencia nem csupán a teológusok
közt keltett érdeklődést, hanem világiak, orvo-
sok, katonák, földbirtokosok, nők körében is.
Kár, hogy az idő bizonytalansága miatt a cenki
kirándulás elmaradt.
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Ha szabad egy hallgatónak javaslatot
tenni, a jövendő konferencia tárgyául a külön-
böző magyarországi szekták és hasonló moz-
galmak ismertetését óhajtanók, amelynek kap-
csán a védelem eszközeit is meg lehetne be-
szélni. Hungarus Viator.

\

Koráléneklésünk reformfához.
Králik Jenő tanár úr nézetét a felvetett témában

nem osztom mindenben s 'különösen azt az állítását vo-
nom kétségbe, mintha a ritmikus éneklési forma töké-
letesebb volna a szokáscs félütemű éneklésnél. Nem
fogadom el azt a megállapítást sem, míntha Bach S.
János azért írta volna koráljait a nyugodt menetü, ki-
egyensúlyozott formában, mert az ö idejében az ere-
deti lutheri 'ritmikus forma már elromlott volna és
nem fogadom el teljes . egészében végkövetkeztetését
sem.

Magam minden állandó, különös en müvészí alko-
tásban az illető kornak lelkét keresem és találom meg,
amely az alkotásokna'k nemcsak tárgyában, de kifeje-
zési módjában is feltétlenül jelentkezik. A müvészí al-
kotásokra elsősorban az illető kor gazdasági helyzete
üti rá bélyegét. Virágzó gazdasági élet a képzőművé-
szetekben vidám, élénk témákkal és pazar előadással
jelentkezik. A zenében a nyugtalanabb ütemű, élénk,
gyorsabb menetével.

Luther egy gazdaságilag igen virágzó korban élt,
amelynek előidézője Amerika felfedezése volt. A mü-
vészete'k egész területén a nyugodt vonalú román és
gótstílust felváltotta a nyugtalanabb, pazarabb re-
nesszánsz. Hatalmas müvészí alkotások kápráztatják
el a világat akár az építészet, akár a festészet, vagy a
költészet terén, mert van miből áldozni bőven. Ne cso-
dálkozzunk azon, hogy akor nyugtalanabb, vagy amint
ma kifejeznők magunkat, idegesebb, vidámabb, türel-
metlenebb lelke az énekművészetben is kifejezésre jut
s megteremti a maga gyorsabb, ritmikus ütemű, ki-
fejezési' módját.

Milyen más 'kor gyermeke ellenben Bach S. Já-
nos! Nem! Nem a ritmikus korál romlott meg. A gaz-
dasági helyzet sülyedt a mélypontra s ez lehangolta
és nyugottá, csendessé tette az embereket. Bach 1685-
1750-ig élt. Miféle nyugtalan, zaklatott kor volt ez a
kor! Németország még nem heverte ki a 30 éves háború
borzalmait. Egész Európát a háborús láz gyötörte:
Nyugaton a spanyol örökösödési háború, északon a svéd-
lengyel háború, nálunk 1. Lipót nemzetölő uralkodásá-
nak borzalmai: csoda-e, ha a-z emberek lelkülete nyo-
mott, lehangolt maradt s a kor nyomott Ielkülete a
művészeteken is kifejezésre jut?

A mí 'korunk hangulata sem mondható vidámnak,
amelynek az énekrnüvészetben, a gyorsabb ütem fe-
lelne meg, így az egyházi énekművészetben is. A le-
romlott gazdasági helyzet, a haza szétdaraboltsága s a
magyar ég horizontján gomolygó viharfelhők nem al-
kalmas előfeltétele és lelki adottsága annak, hogy az
amúgy is konzervatív egyházi életbe a nyugodt menetü
karál helyébe az élénkebb ütemű ritmikus éneklési mö-
dot ültessük áto Élénkebb ütemű énekhez élénkebb han-
gulat, élénkebb lelki állapot szükséges, ennek elŐfelté-
tele a gazdasági helyzet.

A kor lelke ma nem kedvez ennek a reformnak
a bevezetésére.

Ettől eltekintve sem helyeslem annak általános
bevezetését. Kérem, ne legyünk semmiben utánzóí más
nemzetek szokásainak. A német lélek egészen más,
mínt a magyar paraszt lelke. A mi népünk végtelenül
nyugodt, Iassú, komoly, megfontolt. A mi népünk ter-
mészetének, lelkületének inkább megfelel a kiegyen-
súlyozott korál, mint a ritmikus. Ne bolygassuk azért,
mert másutt máskép énekelnek. Városi, intelligens gyü-
lekezetekben ám tessék, de falun maradjon meg jó
hosszú ideig még az eddigi rend, Lelkem örülne, ha
már ott tartanánk, hogy minden falusi templomban

annyira haladtunk volna, hogy koráljainkat helyesen
éneklik. Mert még ettől is messze vagyunk. Minek te-
hát híveinket egy újabb éneklési móddal zavarba
hozni? Bizarr az eset, de megtörtént. Egy fiatal, buzgó
falusi lelkész gyülekezetében szorgalmazta :a ritmikus
éneklést .. Egy énekórán a gyorsabb ütemre hívei
- ellenszenvüknek kifejezést adandók - táncra per-
dültek. Mayer Pál.

Az "Illustrierte Zeítung"
Luther-száma.

Öreg' emberek könyvtárának a dísze ma is
az a Luther-szám, amelyet a leipzigi "Illustrierte
Zeitung"-nak, .Németország legnagyobb képes
lapjának szerkesztősége 1883-ban, Luther szü-
letésének 400. évfordulóján kiadott. Most, a
4BO. születésnapra a szerkesztőség ismét egy
monumentális Luther-számot készül kiadni. A
lap szerkesztősége egyetemes felügyelőnk útján
a magyar evangélikusok figyelmét is felhívja
erre az illusztrációkban és közleményeiben világ-
eseményt jelentő számra. A különkiadás már
július hó folyamán jelenik meg. A pompás ké-
pek mellett a következő cikkek és értekezések
jelennek meg a lapban: 1. D. Schumann, egye-
temi tanár, Halle: Az állam értelme és fel-
adata. 2. D. Dr. Kohlmeyer, egyetemi tanár,
Halle: Mi az egyház Luthernél? 3. Dr. Ritter,
egyetemi tanár, Freiburg: Luther - anémet.
4. D. Dr. Fischer, Halle: Luther pecsétje és cí-
mere. 5. Dr. Westmann, Upsala: Incther és a
skandinávok. 6. D. Dr. Beyer, Greifswald:
Luther világjelentősége. 7. D. Knolle, Hamburg:
A lutheri kuZtuszgondolat. 8. Kempff, Erlangen:
Reformáció és zene. 9. Merz, Bethel: Miért 'kell
a jelenkornak Luther üzenete? 10. Lic. Thulin,
Wittenberg: Luther a jelenkorban.

Ez a Luther-szám a művelt közönségnek
szól és áttekinthető képet ad Luther gondolko-
zásáról, művéről és jelentőségéről. Egyes szám
ára: 1.50 márka, 20' példány rendelésénél 1.20
márka. Megrendeléseket lapu nk szerkesztősége
is továbbít. .

Iskoláink.
A szarvasi "Vajda Péter" gimnázium 1932-33.

tanévről szóló értesítőjét Raskó Kálmán igazgató teszi
közzé. Az iskola múltjána:k ismertetésével kezdi
meg a beszámolóját. Az intézetben ugyanaz a 13 ren-
des, 1 helyettes és 1 rendes testnevelési tanár taní-
tott, mint az előbbi esztendőben. A tanárok az iskolai
munkán kívül még az iskolánkívüli népoktatás terén
is működtek. A francia nyelvet az elmúlt tanévben
vezették be, amellett azonban a jelentkezők számára a
görög nyelvet is tanították. A tanulmányi előmenetel
tekintetében a második félév kedvezőbb eredményt
mutat fel. A szarvasi öregdiákok szövetsége eredmé-
nyesen támogatta az intézetet. Az intézet számára
özv. Pokomándy Sándorné római katolikus úrnő na-
gyobb alapítványt tett. Az intézetben Önképzőkör, Se-
gítőegyesület, Gyámintézet, Cserkészcsapat, Sportkör,
Gyorsírókör és Énekkar müködött. A vizsgálatott tett
tanulók száma 295. Ebből 172 evangélikus. Az intézet
mellett internátus és tápíntézet is müködött, A jövő
tanévtől kezdve mind a nyolc osztályba vesznek fel
leányokat bejáró magántanulóknak,

'.
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Az aszódi ágo Ih. evangélikus "Petőfi" reálgimná-
zium 1932-33. tanévi munkálkodásáról dr. Oravecz
Ödön .igazgató és Szever Pál igazgatóhelyettes számol
be. Az igazgató tanévnyitó beszédét közli, amelyben az
inté~et kiváló volt tanáráról, Csengey Gusztávról, mint
az ünképzőkör 50 év elötti megalapítójáról emlékezik
meg. Az elmúlt év folyamán 13 rendes, 1 helyettes és
2 internátusi nevelőtanár működött. 376 tanuló közül
sikeres vizsgálatot tett 314; evangélikus 105; 370 ma-
gyar, 2 német és 4 tót anyanyelvű. Egy VII. osztályú
tanuló meghalt. Tankönyv-segélyben 122 tanuló része-
sült, tandíj elengedésben pedig - felekezeti különb-
ség nélkül - az első félévben 64, a második félévben
78 tanuló, összesen 2554.75 P értékben. Az iskolai ter-
hek csökkentésére indított gyűjtés 2 hónap alatt
4071.70 pengőt eredményezett. Az internátusban 45
növendék egyenként évi 640 pengőért nyert teljes el-
látást. Az ifjúsági könyvtár 97.96 pengő értékben gya-
rapodott. A pénz- és éremgyűjtemény rendezés alatt
áll. Az igazgató megrongált egészségének helyreállítá-
sára 6 hónapi szabadságot kapott. Távollétében az in-
tézetet a megbízott igazgatóhelyettes vezette.

*
A békéscsabai ágo h. evangélikus "Rudolf" reál-

gimnázium értesítöje az 1932-33. évről. Szerkesztette
dr. Rell Lajos igazgató. Elsősorban kegyeletes szavak-
kal emlékezik meg néhai Vidovszky Kálmánról, az in-
tézet volt tanáráról. Az elmúlt évben 15 rendes, 2 he-
lyettes, 1 egészségtan tanár és 1 énektanító működött.
Az intézet 2 nyugalmazott tanárát. Babich Pált és Ba-
lás Adárnot az egyetemes felűgyelő igazgatói címmel
tüntette ki. Az intézet 471 tanulója közül 381 tett si-
keres vizsgálatot. Az evangélikusok száma 166. A ta-
nulók anyanyelvi megoszlása: 442 magyar, 1 német,
27 tót és 1 román anyanyelvü. Az, intézetben a követ-
kező ifjúsági egyesületek működtek: Gyámintézet,
Luther Szövetség, "Gyóni Géza" Önképzőkör, Segítő-
egyesület, Cserkészesapat, Sportkör, l!:neK- és Zenekar.
A Csabai Öregdiákok Szövetségének tagjai 30 és 10
éves találkozóra jöttek össze. A könyvtárakban és szer-
tárakban gyarapodás állott be. A tápintézetben havi 21
pengőért részesültek a tanulók kellő ellátásban. A jövő
évtől kezdve 18 pengő az ellátási díj.

·11fJ1 HIREK~

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI HATODIK
VASÁRNAP.

Máté 5, 21-26.
A hegyi beszéd törvénymagyarázatai vilá-

gítanak rá legélesebben. arra a nagy különb-
séqre, amely a régi zsidó törvényszerű erköl-
csiség és a Jézus által megkívánt) a lélek leg-
mélyére lenyúló erkölcsiség között fennáll. Meg-
mondatott a réqiekmek, hogy aki öl) méltó az
ítéletre. Jézus szerint a haragvó ember is rá-
szolgált erre) aki pedig szóval is megbántja fe-
lebarátját) még súlyosabb büntetést érdemel. A
régi felfogással szemben Jézus már ismeri a
lélekgyilkosság fogalmát és lehetőségét is és
tudja) hogy ez nagyobb bűn még a test meg-
ölésénél is. A haragvó ember nem méltó arra)
hogy Ist~n színe elé járuljon, míg meg nem
békül az ő atyjafiával. - Milyen messze va-
gyunk mi is ettől a lélek mélységes érzéseit is
vizsgáló erkölcsiségtől. A polgári törvényköny-
vek éppúgy nélkülözik ezt a jézusi szellemet)
mint az egyes ember saját lelki törvénye. Pe-
dig az embertársi együttélésnek) együttmunkal-

k?dásna:?{;) az, isteni célgondolat felé való egy-
seges torekvesnek ez az egyetlen módja. De
erre a magaslatra társadalom és egyes ember
csak akkor fog eljutni) ha az ember lényének
jobbik részét) az isteni szikrá.tJ a lelket többre
becsüli a rothadandó porhüvelynél) a testnél.

" rmg.
Traeger Ernő ünneplése. Dr. Traeger Ernő

miniszterelnökségi miniszteri tanácsos hetedik eszten-
deje látja el a gyorsírási ügyek kormánybíztosságát.
Lapunk is csatlakozik azoknak sorához, akik hittestvé-
rünket ebből az alkalomból elárasztják üdvözlésükkel.

- A Jamboree" megnyitása. A gödöllői cserkész-
világtáborozás alkalmából f. hó 27-én este hat órakor
megnyitó istentisztelet lesz a budapesti Deák téri ev.
templomban.

- A bányai egyházkerület szarvasi Luther ta-
nítönöképzőjének felügyelőbizottsága Szarvason, július
J.1-én dr. Haviár Gyula és Bartos Pál lelkész elnökiéte
alatt ülést tartott, amelyen többek között az ellátási
díja~mt is megállapította. A legmagasabb ellátási díj
havi 50 P. Van ennél 'kisebb díj is a tanulók családi kö-
rülményeinek, haladásának megfelelőleg. Bővebb felvi-
lágosítással szívesen szolgál az igazgatóság. Szarvas.
(Békés m.)

- Magyar evangélíkus egyház alakult Bukarest-
~~n: A posta egy kézirat helyett kiadott négyoldalas
újságót hozott Bukarestből, amelyne'k ez a címe:
"Evangélikus Harangszó". Végig olvasva a lap cik-
keit, érdekes és kedves eseményről értesülhetünk: f. é.
július 2-án Bukarestben megalakult az evangélikus
magyarok egyházközsége. Románia fővárosában már
r~góta tisztes számmal élnek magyar és még nagyobb
reszben csángó-magyar hittestvéreink. Ezeknek lelki-
gondozása mindeddig a bukaresti református egyház-
ban történt. Azonban már régen él és növekedik ezek-
ben a mi testvéreinkben az a vágy, hogy önálló egyház-
községgé alakulva, intenzívebben és eredményesebben
ápolhassák a lélek életét. Ennek a kívánságnak tett
I?ost eleget Frint Lajos a romániai zsinatpresbiteri
ag. h~ ev. magyar egyházkerület szuperintendense ki-
küldve Bukarestbe Sípos András alesperest azzal a' cél-
lal, hogy készítse elő az egyházközség megalakítását.
Hogy mennyire megért már a helyzet a megalakulásra
azt legjobban bizonyítja a július 2-án tartott első
evangélikus magyar istentisztelet közönségének lelkes
hangulata. Az istentisztelet után a 200léleknyi hívő-
sereg olyan meleg lelkesedéssel foglalt állást az ön-
álló egyházközség alapjának megvetése mellett, hogy
az eredetileg csak tájékozódásra szánt összejövetel át-
alakult közgyűléssé és egyhangúlag kimondotta a bu-
karesti evangélikus magyar missziói anya-egyházközség
megszervezését. Mindjárt tisztikart is választottak
amely Sípos András lelkész és dr. Papp Béla egyház-
községi felügyelő elnöklésévei irányítja majd az új
gyülekezet ügyeit. A tisztikar mellett 40 tagú presbí-
tértum állt az egyházközség szolgálatába. Az isten-
tiszteletek helye egyelőre a református elemi iskolának
a díszterme, mert templom természetesn még nem áll a
hívek rendelkezésére, Remélhető azonban, hogy viszony-
lag rövid idő alatt ez a nagy hiány is el fog tűnni,
mert a hívek áldozatkészsége már most tisztes össze-
gekkel nyitotta meg a templomépítési alapot. Az ala-
kuló közgyűlés köszönetét fejezte ki a testvér refor-
mátus egyháznak, amely eddig hosszú időn át hívei-
ként kezelte az evangélikusokat. Reméli, hogy a kezdet
n~hé~.sé~ei közt ezentúl is támogatni fogja. Az új egy-
h~zkozseget meleg szeretettel üdvözölte a brassói egy-
hazmegye esperese és felügyelője is. Mindenképpen ör-
vendetes ez az esemény. Az új egyház alakulása két
szempontból is kedves nekünk: mínt magyaroknak és
mint evangélikusoknak. Hitsorsosaink az új keretek
közt nemzetiségük megőrzésével tehetnek eleget a val-
lásosság követelményeinek. Az új egyházközség pedig,
mínt a protestántizmus egyik legkeletibb őrhelye, mísz-
szíót teljesít az evangéliumi keresztyén ség szolgálatá-
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ban. Fentiekkel kapcsolatban mint érdekeset megem-
lítjük azt is, hogy az unitárius magyarok is a közel- .
múltban 'szervezkedtek Bukarestben független egyház-
községgé. Nagy szeretettel köszöntjük amegalakult.
egyházat. Isten áldását kérjük a kezdetre, hogy a meg-
induló munka az ö nevének dicsőségére lehessen.

R.M. Gy.
-' Az új német evangélikus' egyházi alkotmány.

Az új egyházi alkotmány megállapítja, hogy a német
evangélikus egyház állami egyház, de az állam nem
gyakorol fennhatóságot' az egyház felett, hanern az
egyedült hit fölötti irányító az evangélium. Az új al-
kotmány csak keret, amelyet a részletekkel még ki
kell tölteni. Az új egyház élén a birodalmi püspök áll,
aki csak ágostai hitvallású evangélikus lehet. Az egy-
ház népének együttműködése a püspöki hivatal mellett
a nemzeti zsinat útján jut kifejezésre, amely azonban
nem törvényhozó intézmény, hanem kezdeményező ta-
nácsokat ad az egyház vezetőjének. A birodalmi püspi5-'
köt egyházi minisztérium támogatja, amelynek három
teológus tagja az evangélikus, református és unitárius
hítágazathoz tartozik, negyedik tagja pedig egyház-
jogász . .Az új egyházalkotmánynak nincs árja paragra-
fusa, de az egyházi vezetésből és a vezetői utánpótlás-
ból mínden idegen befolyást ki kell zárni. Az egyház-
nak nem árja származásúak is tagjai lehetnek.

- Lelkészbeiktatás. Július' 2-án iktatta be hiva-
talába Mesterházy Sándor esperes Lágler Bélát, a por-
rogszentkirályi gyülekezet egyhangúlag megválasztott
lelkészét. - Ugyancsak ezen a napon volt az újonnan
megválasztott kölesdi lelkész, Farkas Zoltán beiktatasa
is, nrelyet Fábián Imre sárszentlőrinci lelkész végzett.

- A hernádvécsei evang. egyház új felügyelőjé-
nek beiktatása. A hernádvécsei evangélikus egyház jú-
lius 2-án, vasárnap délelőtt ünnepélyes keretek között
iktatta be újonnan megválasztott felügyelőjét, Ottlyk
Árpád nyug. alezredest felügyelői ttsztébe, A beikta-
tási aktust Duszik Lajos miskolci Ielkész, főesperes
végezte a templomban, ahol az első úrvacsorát Zémann
Zoltán tállyai lelkész szolgált atta ki az új felügyelő-
nek, majd Moravcsik Sándor, diósgyőri lelkész tar-
totta meg ünnepi beszédét. Ezt követöl eg a díszköz-
gyülésen az új egyházi felügy.elő letette a hivatalos
esküt és elmondotta székfoglaló beszédét. A Himnusz
zárta be a lélekemelő ünnepélyt.

- Az egyetemes felügyelő üdvözölt egy hétszáz-
éves lengyel várost. Torun (Thorn), a lengyelek virág-
zó városa ebben az évben ünnepli alapításának hétsza-
zadik évfordulóját. Torun az elmúlt századok során a
lengyelországi protestántizmus egyik legerősebb fészke
volt, igen sok magyar diák is megfordult ott és szá-
mos magyarajkú tanár is tanított ebben a városban.
A magyar evangélikus egyház egyetemes felügyelöje,
báró dr. Radvánszky Albert útján ünnepi érzésekkel
csatlakozott a Magyar-Lengyel Egyesületnek báró
Nyáry Albert elnök útján indított mozgalmához és a
hétszázados jubileum alkalmából müvészí kiállítású
üdvözlőlevélben fordult Torun város vezetőségéhez.

- Hírek a megszállott Felvidékről. A gömörí ev.
egyházmegye dr. Posch József rozsnyói egyházfelügye-
lőt választotta felügyelőjévé. - Krecsméry Gyulát az
ocsovaí, Adamcsík Vilmost a maskófalvi evangélikus
gyülekezet lelkipásztori állásába iktatták be.

- Beiratkozások ja tiszai ágo hítv, evangélikus
egyházkerület miskolci jogakadémiáján .az 1933-34.'
tanév I. felére.

1. Az 1933-34. tanév 1. felében a folytatólagos
joghallgatók beiratása 1933 szeptember .hó 1-20-ig
lesz.

Akik valamely elhárrthatatlan akadály miatt a
rendes határidőn belül nem jelentkezhetnek beiratko-
zásra, akadályoztatásukat hiteles okmányokkal iga-
zolva, utólagos beiratkozás iránt kérvényt nyújthatnak
be a dékáni hivatalba; az utólagos beiratkozás ra en-
gedélyezhető határídö azonban 1933. évi október hó 6-án
túl semmiesetre sem terjedhet.

II. Azon első féléves joghallgatók, akik 1933.,évi
szeptemberben második félévülere óhajtanak beírat-

kozní, kötelesek felvételüket 1933 augusztus hó 31-ig
bezárólag a dékáni hivatalba benyújtandó kérvénnyel
kérelmezni, a beiratkozásukat 1933 szeptember hó
11-13-ig eszközölní, mert ha e határidőben be nem
íratkoznak, helyük mással fog betöltetní.

Ill. Azon végzett középiskolai tanulók, akik újon-
nan beiratkozni óhajtanak,' kötelesek a beiratkozási
engedélyért a jogakadémia dékáni hivatalába benyúj-
tandó kérvénnyel folyamodni. A folyamodási határidő
1933 augusztus hó 31. A beiratkozási engedélyért be-
nyújtandó kérvényhez a következő eredeti okmányok
csatolandók :

. a) születési anyakönyvi kívonat:
b ) középiskolal érettségi bizonyítvány;
c) erkölcsi bizonyítvány a folyamodó nemzethű-

ségéről és erkölcsi megbízhatőságáról:
d) hatósági biznyítvány arról, hogy a folyamodó

hadiárva;
e) ha folyamodó atyja harctéri szolgálatot telje-

sített, Károly-csapatkereszt elnyerésének igazolása;
f) közhatósági bizonyítvány a folyamodó szüleí-

nek foglalkozásáról, vagyoni helyzetéről és arról, hogy
a szülők míöta laknak jelenlegi lakóhelyükön, hol lak-
tak azelőtt s amenyiben több helyen laktak' volna, mi
volt a foglalkozásuk .régebbí lakóhelyeiken;

g) a más főiskoláról jövők még távozási bizonyít-
ványt is kötelesek kérvériyükhöz csatolni.

, A kérvényhez 2 pengős okmánybélyeg és 1 pen-
gő kezelési költség csatolandó.

Nem eredeti okmánnyal felszerelt kérvények nem
vehetők figyelembe. A beíratkozásnál személyes meg-
jelenés kötelező.

Az újonnan felvettek 1933 szeptember 11-13-ig
iratkoznak, ha e határidőn belül nem iratkoznak be,
helyük mással fog betöltetni.

Az evangélikusok a felvételnél előnyben részesül-
nek, ha kérvényüket rendes ha~ári.dőn belül a.djá:k be.
A létszám betöltése után folyamodók kérvénye azon-
ban, még ha evangélikusok is, nem vehetők figyelembe.

- Olcsó könyvvásárfás, A következŐ könyvek ol-
csón eladók: Kenessey B.: Keresztyén tanítások. 1 P.
Koren P.: Jézus csodái. 2.50P. Masznytk E.: Voltak-e
Jézusnak testvérei? 1 P. Schwarz-Kovács: Tájékozás
a legújabb Theológia történetében. 3 P. Szász K.: Csak
a Krisztus. 2 P. Papiní : Krisztus története. 3 P. Po-
koly J.: A protestantizmus hatása a magyar állam-
életre. 2.50 P. Ihmels: Wer war und was wollt Jesus.
4. kiad. 2 P. Toldy: A jezsuitákról. 3. kiad. 3 P. Eger-
váry: A protestantizmus' harca a jezsuitizmus ellen.
2 P. Ahn-Glósz: Tót nyelvtan. 4. kiad. 2 P. Brőhling:
In der Nachfoige Jesu. Prédikációk. 4 P. Kenessey B.:
A biblia női alakjai. 2 P. Spencer:· Syntet. filoz. kivo-
nata. 2. kiad. 4 P. Spencer: Alapvető elvek. 6 P. Niet-
sche: Zarathustra. 4 P. Jászi O.: A történeti materia-
lizmus állambölcselete. 2.50. P. Kautsky: Marx gazda-
sági tanai. 4 P. Sombert: Socialimus. 4 P. Somló B.:
Állami beavatkozás és individualizmus. 4 P. Mőssmer:
A nérriet tud. socialismus. 4 P. Giddings: A socíología
elvei. 4 P. Masznyik E.: Egyesség könyve. 1598. 2.50 P.
A könyvek kötve vannak. Cím a szerkesztöségnél meg-
tudható. .

Felhívás.
A ceglédi evangélikus egyházközség elemi

iskolájához a következő iskolaévre kitünő taní-
tói és kántori oklevéllel bíró kisegítő tanítót
keres. Feltételek iránt a lelkészi hivatalnál le-
het érdeklődni. •
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L

. . . VÁLASZ EGY LEVÉLRE.
Nagytiszteletű Lelkész Úrr

Levelét kézhez vettük. A benne foglaltak,
sajnos, nem ismeretlen jelenségek előttünk.
Irja, hogy az elmult napokban egy evangélikus
férfi jelent meg lelkészi hivatalában, hogy az
evangélikus egyházból való kitérését bejelentse.
Okul azt hozta fel, hogya római katolikus egy-
házba való áttérése a feltétele annak, hogya
hiYnvédelmi -minisztériumban állást kapjon.
Nem sokkal előbb egy dohánygyári munkásnő
járt Önnél, szintén áttérésének bejelentése vé-
gett, ez is azt mondta, hogy a dohánygyárba
csak római katolikus nőt vesznek fel.

.Azt kérdezi Nagytiszteletű Úr, hogy vajjon
igaz-e ez a két állítás? Megpróbálunk rá kielé-
gítő feleletet adni, bár jól tudjuk, hogy a vég-
eredmény mégis elégedetlenség és lehangolt-
ság lesz.

Amit az a kitérő férfi és nő mondott, a
mi tap.asztalásunk szerint igaz lehet. Lapunk 25.
számában ugyanezen a helyen olvashattuk,
hogy ma már a falusi bakteri állás betöltésénél
is a kvalifikációs lista első helyén szerepel a
jelölt vallási hovatartozandósága. Ez az állítás
nagyon jellemző a magyar felekezeti állapo-
tokra még akkor is, ha talán nem száz száza-
lékban áll meg. Magyarországon ma' abból a

• kevés falat kenyérből, amelyet a köz osztogat,
csak a legritkább esetben kaphat nem-katoli-
kus ember. Igaz az, hogy - különösen az al-
sóbbrendű hivatalnoki állásokba és a munkás-
létszámba - majdnem kizárólag katolikusokat
vesznek fel. A protestánsegyházakhoz való tar-
tozás a legrosszabb ajánló levél. .

Le kell azonban szögeznünk azt, hogy mi
bízunk még annyira magyar nép hivatott ve-
zetőinek törvény tiszteletében, semhogy elhin-
nők, hogy ezek .az állapotok az ő akaratukból
állanak fenn. Ha lépten-nyomon tapaszta lunk is
hasonló fájó tüneteket, különösen a közhivata-
lok és munkahelyek betöltésénél. nem szabad

arra gondolnunk, hogy törvényes úton, ható-
sági intézkedés re történik a nem-katolikusok
szemérmetlen háttérbe szorítása. Nem. Talán
még ott nem tartunk.

De igenis ott tartunk, hogy a minden izé-
ben alaposan megszervezett katolikus társada-
lom a lehető legnagyobb befolyást vívta ki ma-
gának mindenütt, de különösen ott, ahol az
anyagi javak hovafordításáról esik szó. Min-
den hivatalbán, a "tömegirodákban úgy, mint a
párnázott falu igazgatói bürókban ott ülnek a
katolikus papság bizalmi emberei, hogy az
ajánló levelük kel állásért kopogtatók megértő
keblekre találjanak. Nem törvénytelenség ez.
Dehogy. Csak jól megszervezett lélekhalászat.
Mert van az eljárásnak egy másik oldala is. Az
éberen figyelők kilesik a megürülő állásokat
és jelentést tesznek róla az állásra éhezőknek:
De megsúgják, hogy ennek, vagy annak a ka-
tolikus főpásztornak az ajánlása feltétlenül
szükséges. Mit csinál most már a protestáns
ember, akinek nincs kenyere? Rászánja magát
arra, hogy pártfogásért fog könyörögni. Igen
ám, de a főpásztor úr csak nem pártfogolhat
egy más vallásút. Ha esetleg áttér .a katolikus
vallásra, akkor lehet a dologról beszélni. Most
megkezdődik a lelki viaskodás. Drága a vallás,
de hát élni is csak kell. Végre a kenyér után
síró gyermekek döntik el a kérdést és viszik
annyira, hogy az állástkereső legközelebbi útja
két tanú kíséretében a saját lelkészi hivatalá-
hoz vezet. Ilyen módon jött Önhöz is az a férfi,
- akinek még a nevét is meg kell változtatni,
hogy elhigyjék, hogy nem evangélikus többé -'-
és 'a- dohánygyári munkásnő.

Nem hatósági, hanem felekezeti akció ez,
Nagytiszteletű Úro Nem 'törvénysértés, nem
felekezeti sérelem, hiszen csupán arról van szó,
hogy a plébános úr ajánlása a vezérigazgató,
hivatalvezető, vagy még magasabb urak író-
asztalára kerül, az Öné pedig apapírkosárba.
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De ez természetes is, hiszen a plébános úr jó .
barátja az illetékes úrnak, talán azt is őtette
be hivatalába és ezt csak kell valamivel ho-
norálni.

Hogy mi ennek a betegségnek az orvos-
sága? Nagytiszteletű Úr, bizonyára vannak az
Ön gyülekezetében befolyásos állású tisztviselő
urak., Próbálja meg, hátha sikerül belőlük egy
érdemes testületet szervezni, amelynek minden
tagja kötelességének tartja, hogy a nála jelent-
kező evangélikus állástkeresőket különösképen
pártfogolja. De nagy befolyás sem kell ehhez.
Értesse meg minden hivével, hogyelsősorban
evangélikus segítséget vegyenek igénybe az
építkezésnél, az üzletben, a gy árban , a vállal-
kozásnál, az irodában, a szántóföldön, de még
a konyhában is.

Hasonlót hasonlóval. Ne szégyeljük az
utánzást ott, ahol tisztességes előnyöket nyer-
hetünk általa.

Nagytiszteletű Úr! Szervezzük meg egy-
szer már az evangélikus 'társadalmat is.

rmg.

Kovács Andor főesperes nyilatkozata
az "Evangélikus Lap" és a

"Cirkevné Listv" támadására.
Nagytiszteletű Szerkesztő. Úrr Lent írt so-

raimnak szíveskedjék b. lapjában helyet adni:
Folyó évi május 28-án Budapestről rádión

közvetített hazafias, a hősök emlékünnepén tar-
tott beszédem miatt Trianonon túlról tót és
magyar nyelvű lapokban durva támadást intéz-
tek ellenem. Ezekre a tajtékzó kirohanásokra
'röviden csak ennyit felelek:

Beszédemben egy szó sincs, amivel bárkit
is megbántottam volna: tehát semmiféle lap-
nak nem volt oka az ellenem való támadásra.
~z csakugyan. mű-düh, Kedveskedés a cseheknek.
.Ilyen lap akar velünk, magyar evangélikusok-
kal közösséget! Ilyen lap sürget velünk érint-
kezést! Hát azt gondolja az ilyen lap, hogy mi
nemzeti érdekeink megtámadása és legszentebb
hazafias törekvéseink elhallgatása és szegre-
akasztása révén fogjuk a velük való érintke-
.zést keresni? Soha. A haza minden előtt! A
magyar nyelvű lapnak csak annyit üzenek, hogy
én ,nem politizáltam, én hazafiasságot hír-
dettem.

Én beszédemben az evangélium szempont-
jából sem követtem el hibát senki ellen. A gyű-
lölködő, testvérietlen és igaztalan támadást
visszautasítom, és hírdetem tovább, amit hír-
dettem.

Orosháza, 1933. július 18.
Kovács Andor

esperes.

A német egyház szervezésének
alapelvei.

A német nemzeti egyház szervezesere ki-
küldött bizottság az alkotmányozó munka alap-
szempontjait a következőkben állapította meg:

Elsőbb is a lutheri alapon álló tartományi
egyházak csoportosulnak a német evangélikus
egyház keretében lutheri ággá. E csoportosu-
lás vezérlő gondolatai:

1. §. Németország lutheránus tartományi
egyházai közös hitvallásuk megtartása és vé-
delme érdekében, valamint az abból folyó kő-
zös feladataik érvényesítése végett egyéni ön-
állóságukat megtartva, a létesítendő német
evangélikus egyházon belül lutheránus ággá
alakulnak.

2. §. Az előbb megjelölt cél érdekében in-
téző bizottság (Direktórium) alakul, amelybe
a déli, a középső és az északi egyház ' közös-
ségek két-két képviselőt küldenek; ezek maguk
választják elnöküket.

3. §. Az igazgatóság hivatása az, hogya
tartományi egyházak képviseletére és .az egy-
házi élet rendezésére vonatkozó általános el-
veket kidolgozza.

Ez igazgatóságba tagokat küldött a bajor,
a württembergi, a türingiai, a szász, a hanno-
veri és a schleswig-holsteini egyház. Elnökül
Dr. Meiser müncheni püspököt választották
meg.

Ugyanígy tömörültek a református tarto-
mányi egyházak is: a lippei, a hannoveri és az
ev. ref. német szövetség.

A Német Keresztyének csoportja is bejelen-
tette csatlakozását. Miután Hitler hozzájárulá-
sával ezek vezetését Müller vette át, a követ-
kező új irányelveket hozták nyilvánosságra:

Hazánk nemzeti feleszmélése folyamán a
nép és az állam egymásra talált. Népünk a
maga életének és erőinek ősforrásához, az egy-
házhoz, fordul vissza. Ezt a német egyházak-
nak mindenképpen elő kell mozdítaniok, mert
az olyan egyház, amely a népen kívül áll, csak
üres intézmény. Akkor válik keresztyén egy-
házzá, ha a népért van és ha önzetlen szolgá-
latával Istentől rendelt hivatásának felismeré-
sére és betöltésére segíti a népet. A birodalmi
kancellár ismételten kijelentette, hogy az ál-
Iamnak is ez a végső célja. Az állam nemcsak .
azért karolja fel az egyházat, mert benne tőle
függő eszközt nyer, hanem mert tudja, hogy
az egyház a népre nézve alapvető jelentőségű.
Az állam feladatai az egyházéval erősen össze-
függenek. A német egyházak azonban mai for-
májukban Ei feladatok megoldására nem alkal-
masak. ANémet Keresztyének mozgalmának
az a célja, hogy olyan formát adjon anémet
egyháznak, amelyben az a népet az evangélium
szellemének beoltásával szolgálni képes. E vég-
ből követelik olyan egyházi alkotmány létesí-
tését, amely az egyházi életet nem a demokra-
tikus választási rendszer alapján, hanem. az
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egyházban végzett szolgálat alapján szervezi
meg. Követelík mindenütt a lelkészi vezetést.
Követelik, hogy a tartományi egyházak törté-
nelmi sajátosságuk kegyeletes kímélése mellett
egyslJges német evangélikus egyházzá tömörül-
jenek Kívánják, hogy a reformáció hitvallási
.anyaga teljes egészében megőriztessék, de vi-
szont úgy fejlesztessék tovább, hogy határo-
zottan ellene álljon minden modern téves taní-
tásnak, az anyagelvűségnek, a pénzimádásnak ,
a bolsevizntusnak és a keresztyén telen pacifiz-
musnak, A német egyháznak, mint' a német re-
formáció termékének, az a hivatása, hogy fegy-
vert szolgáltasson a keresztyén ellenes és népet
rontó szellern ellen viselendő harcra. Kívánják,
hogy az Istennek a Krisztusban adott igazsá-
gát a nép által megérthető nyelven és módon
hírdessék. Kívánják a lelkészképzés gyökeres
átalakítását, hogy az a gyakorlati életnek és a
gyülekezeti érdeknek megfeleljen. Kívánják,
hogy mód találtassék arra, hogy az Isten
igéjét ne akadémiai .képzettséghez, hanem hitre
való felébredéshez kössék. Kívánják a pogány
mísszió felkarolását Martin Kaehler értelmé-
ben, abelmissziót Wichem értelmében. Kíván-
ják a német családi élet megújítását, ahol a
család körében keresik és a gyermekekben ta-
lálják meg a boldogságot. Kívánják a szeretet-
munka felkarolását, az iskola nevelési célzatú
átalakítását, az egyháziasságnak falun és vá-
rosban való megerősítését, a vasárnap teljes
megszentelését és az öröklött erkölcsök és né-
met szokások megtartását.

Mindezen célok szelgálatára felajánlják és
. elkötelezik magukat. Szolgálni kívánnak azzal,
hogy az istentiszteleteken résztvesznek, segítik
az inségeseket, ahol támadják, védelmükbe ve-
szik a vallást, evangélikus hitükről a társas
életben is nyíltan vallást tesznek, s Istenüknek
és hazájuknak egyházuk építése által kívánnak
szolgálni.

Az ifjúság reformáló mozgalma is nyilat-
kozott az egyház átszervezéséről. E mozgalom
vezérei Heim thübingeni, Schreiner, Brunstaed
és Gogarten rosstocki tanárok, Lilie, anémet
keresztyén diákmozgalom főtitkára és Künneth
magántanáz', valamint Knack berlini missziói
igazgató. Nyilatkozatuk ezt mondja: Az egy-
ház új alakulata csakis egységes lehet. Ezt
követeli a történelmi tapasztalat és anémet
egyháziasság. De ezt követeli a birodalom éle-
tében való érvényesülés is. Unióról most senki
sem kíván beszélni, de ezt kell előkészíteni. Az
új egyház élére lelkészt kell vezetőnek állítani,
aki szabad elhatározással, teljes személyi fele-
lősséggel kormányozza az egyházat a reformá-
tusok különállásának érintése nélkül. A bénító
tanácsrendszernek és a választásoknak az egy-
házban nincs többé helye. A birodalmi püspök
mellé a tartományi egyházak püspökeiből és az
ügyvívőkből álIíttassék segítség. A legfőbb ve-
zető a lutheri hitvallást követő birodalmi
püspök, akit azonban nem demokratikus vá-
lasztás útján, de nem is államfői kinevezéssel,

hanem 'az egyház közmegegyezésével állítsanak
tisztségébe. Ök azt követelik, hogy birodalmi

. püspökül haladéktalanul alkalmazzák von Bo-
delschwing Frigyes bétheli lelkészt, mert a
püspökség betöltésénél csak olyan lelkész jö-
het számba, akiben az imádkozó és dolgozó
egyházközségek bizalma összpontosul. Mivel
pedig a birodalmi kancellár az egyház szabad- .
ságát és önállóságát biztosító kijelentést tett,
a birodalmi püspök alkalmazásánál semmiféle
állami közeg ne szerepeljen, mert csak az egy-
ház által behelyezett birodalmi püspöknek lehet
az egyház tekintélyét és méltóságát úgy a tár-
sadalmi, mint az állami életben mintegy meg-
testesítenie.' Egyébként az egyházak hitvallá-
sos alapjait érintetlenül hagyva, úgy kell az
alkotandó egyház új hitvallását megállapítani,
hogya reformátori hitvallások a mai idők szel-
lemében világítsák meg a napirenden lévő kér-
déseket, milyenek a házasság, a nép, a faj és
az állam kérdései. A modern téves tanítások
elvetésében a Német Keresztyének mozgalmá-
hoz csatlakoznak. A gyülekezetek életét illető-
leg azt tartják, hogy az egyház a néppel és az
állammal szemben tartozó hivatását csak akkor
töltheti be, ha a hívek egyházilag felelőseknek
tudják magukat. Ezért a laikusokat missziói
munkára kell kiképezni, a jövendő lelkészeket
pedig a hivatottság és az emberi arravalóság
alapján kell kiválasztani, A jelöltektől olyan
gyakorlati évet kívánnak, amely alatt a nép
legkülönbözőbb rétegeivel őszinte baráti érint-
kezésbe jöhetnek. Általában a gyülekezetnek
élőnek kell lennie, Jézus lelke szerint pedig
csak az az egyház él, amelynek kebelében az
élet csalódottjaival és megvertjeivel és minden
emberrel szemben a lelki kiengesztelődés folya-
mata valóság.

Amint látjuk, komoly az a nemzeti és egy-
házi ébredés, amelyet Hitler programmja meg-
indított. A napokban járt nálam egy úr, aki
ennek az ébredésnek szemtanúja volt. Azt be-
szélte, hogy a mai lelki átalakulás jelentősége
csak a reformációéval hasonlítható össze. A
reformáció ban is úgy tett a német nép, mint
most, a jobb jövendő érdekében minden hata-
lomra való tekintet nélkül követte és diadalra
vitte a felismert igazságot. Most is' habozás
nélkül hozzányúlt nemcsak az állami és a tár-
sadalmi, hanem az egyházi keretekhez is, mert
úgy érzi, hogy azok az új szellem befogadására
nem alkalmasak. Tisztelet és hódolat a nagy
német népnek, amelyik ma is tud történelmi
életet élni, mert érzi, hogy történelmi fordu-
lathoz jutott.'

Hitlertől pedig rie féltse senki egyházun-
kat. Neki az a nézete, hogy, amint az evangé-
lium tette Németországot naggyá és az evan-
gélium szervezte egységessé, úgy most is csak
az evangélium erősítheti meg és forraszthatja
össze a közös jövendőt akaró munkára. Hogy
miért alkalmazott mégis kormánybiztosokat,
annak okát -legközelebb megismerjük.

D. Rc.ffay Sándor.
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Egy magyar- szószéki beszéd
"szlovenszkóíH birálátához.

Az Evangélikus Élet július 16-iki. számá-
ban hírűl adta, hogya csehek által .megazál-
lott Somorján a közelrrIult napokban avatták
fel azt a síremléket, amelyet "híveinek hálája
és áldozatos szeretete" állított dr. Halmi Bélá-
nak, "a somorjai volt magyar evangélikus sza-
badegyház vértanú-papjának" hamvai fölé. Kö-
rülbelül ugyanabban az időtájban, talán éppen
azon a napon, amelyet a Halmi Béla vértanú-
ságára emlékező kegyelet gyászünneppé szen-
telt a somorjai magyar evangélikusok lelkében,
állíthatta össze az ugyancsak Somorján meg-
jelenő Evangélikus Lap felelős szerkesztője en-
nek a felvidéki (az ottani nyelvjárás szerint
"szlovenszkói") egyházi, iskolai és társadalmi
folyóiratnak június 30-iki számát. A síremlék-

• avatás ról nem esik szó ebben alapszámban,
ellenben előkelő helyet foglal el benne a Cir-
kevné Listy című felvidéki tótnyelvű evangéli-
kus lap egy cikkének magyar fordítása, ame-
lyet meleg együttérzésről tanúskodó magyará-
zat kíséretében "okulásul" tár olvasói elé a
szerkesztő s azt a kérdést intézi vele a mi
csonkaországbeli evangélikus lelkészeinkhez,
hogy: "csak így tudtok prédikálni?"

A Cirkevné Listy átvett cikke ugyanis az
Evangélikus Lap magyar fordítása szerint Ko-
vács Andor orosházai esperes-lelkésznek a hő-
sök emlékünnepe alkalmából elmondott s a rá-
dió útján is közvetített május 28-iki budapesti
prédikációjával foglalkozik s azt állapítja meg
róla, hogy "beszennyezte a templomot" és "un-
dort váltott ki hallgatóinak a szívéből." Be-
szennyezte pedig és undort keltett azzal! hogy
megemlékezett a magyarság trianoni keresztjé-
ről és azzal az imával végződött, hogy az Ur-
isten vegye le rólunk ezt a keresztet.

Ez a rövid kivonata, a lényege a Cirkevné
Listy cikkének, amelyet a magyarnyelvű Evan-
gélikus Lap, - szerkesztőjének nyiltan meg-
vallott célzata szerint,- "okulásul" és azzal a
meggyőződéssel vett át, hogy az "joggal és
igazságosan íródott meg." A közlemény termé-
szetesen sokkal hosszasabban magyarázgatja,
hogy mi volt abban a szerinte ábrándkergető
beszédben az undortkeltő, sőt a szemforgató
álszenteskedés közismert szólamaival azt is el
akarja hitetni velünk, hogy csak a "világi" dol-
goktól irtózó evangéliumi lélek megbotránleo-
zása késztette kifakadásra a jámbor bírálót,
aki "semmi másról sem akar tudni, mint a meg-
feszített Krisztusról", de mindezt olyan út-
széli hangon és modorban, a; magyargyűlölettől
fűtött és elvakított indulatnak olyan durva ki-
törésévei mondja el, hogy többet ezen a helyen
nem idézhetek belőle. Aki közülünk, trianoni
magyarok közül okulni akar belőle, olvassa el
a maga eredeti mivoltában úgy, ahogyan azt
az Evangélikus Lap június 30-iki száma ré-

szünkre lefordította. Mert nem lehet kétsé-
günk afelől, hogya Cirkevné Listy nekünk írta
meg, de még bizonyosabb, hogy a mi ked-
vünkért fáradozott a lefordításával a mi felvi-
déki "testvér" -lapunk.

Okulni valónk valóban bőven van benne.
Ime, néhány tanulság:

Mit tartsunk például annak a mozgalom-
nak az őszinteségéről, amelyet a felvidéki
Evangélikus Lap szerkesztői tavaly az Ú. n.
utódállamok és a Csonkamagyarország protes-
tánsai között való lelki kapcsolatok megterem-
tése érdekében megindítani megkíséreltek, ami-
kor azóta is keresve-keresik az alkalmat arra,
hogy a magyar ev. egyházi élet minden meg-
nyilvánulásába, intézményeibe, sajtójába, em-
berekbe és dolgokba egyaránt, belekössenek?

Mit tartsunk arról a testvéri' érzületről,
amely arra ösztönzi az Evangélikus Lap szel-
lemének irányítóit, hogy a "testvéri" kapcso-
latból száműzzenek minden' magyar vonatko-
zást és a felekezeti nemzetköziség képmutató
eszmekörének álokoskodásával gáncsot vesse-
nek minden .olyan célkitűzésünknek, amely nem
akarja megtagadni a nemzeti, érzést, hanem a
felekezeti ér-dekek mellett nemzeti célok szolgá-
latát is vállalja? .

Hogyan higyjünk annak az "evangéliumi"
lelkületnek, amely képes arra, hogy gúnyt űz-
zön a magyarság fájdalmából, testi-lelki szen-
vedéseiből és pellengérre állítsa egy évezred es
történelmi multú nemzetnek azt a becsületes
törekvését, hogy az ellenségei elvakult bosszú-
jában fogant igazságtalanság elismerésére
hívja fel a világ lelkiismeretét és amely nem
riad vissza attól, hogy undortkeltő frázisnak
bélyegezze azt az imádságunkat, amellyel gyá-
szunkban és elesettségünkben az. Úristenhez
fordulunk vígasztalásért és segedelemért ?

És mire értékeljük "az evangélium tiszta
tükrében" tetszelgő határontúli prédikáció-
szakértők jóhiszeműségét, Krisztuson kívül
semmi másról tudni nem akaró jámborságukat,
amikor bírálatuk minden sora, a "világi" poli-
tikától való szemérmes elfordulást mimelő ál-
mimózaérzékenységük minden .felszisszenése
megtéveszthetetlenül arról az igyekezetükről
árulkodik, hogy valójában ők is csak az igaz-
'ságtevéstől irtózó utódállamok revízió ellenes
propagandáját akarják szolgálni.

Okulásul egyszeri elolvasásra ennyi is elég
abból a kritikából.

Magát az agyonbírált szószéki beszédet
nem hallottam, azt azonban vita nélkül el-
hiszem a konjunktúrális államhűségi érzelmei-
ben megbántott kritikusnak, hogy a Felvidé-
ken valóban nem igen akad na olyan tót e~an-
gélikus lelkész, aki hasonló beszédet és imád-
ságot volna hajlandó mondani. Mert, ha nem
is holtbizonyos éppen, hogy nyomban elnyelné
a föld (amitől t. i. a Cirkevné Listy megbot-
ránk ozott ja annyira fél), de arra csakugyan
mérget vehet, hogy becsuknák érte. Aminthogy
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megtette ezt már a csehszlovák államhatalom
enyhébb esetekben is.

De nem is kíván és nem is vár senki a mi
"felszabadított" tót testvéreink lelkipásztorai-
tól ekkora vértanúságot. Teljesen felesleges
tehát ~ár jóelőre tiltakozniok ellene.

Volt azonban kívánni és várni valónk má-
soktól a határon túl rekedtek közül. Azoktól,
akikkel való összetartozandóságunk külső jelei-
ből másfél évtized óta csak anyelvközösségünk
van már meg. Azoktól, akik eddig magyar
evangélikusoknak vallottálc magukat. Tőlük el-
vártuk volna, hogy megtartsanak és megőrizze-
nek a szívükben még valami egyebet, a mi kö-
zös multunkból, még valami többet annál, hogy
velünk egy nyelven tudják dícsérni az Urat. EI-
vártuk volna tőlük, hogy tartsák meg velünk
együtt az emlékükben a magyar édesanyáknak
és a magyar iskoláknak azt a tanítását, hogy
az istenfélelem és a hazaszeretet egymással
békében megférő erénye az embernek. Hiszen
nem is olyan régen még együtt tanultuk ezt.
És ha már az új idők új benyomásai, vagy az új
helyzethez való alkalmazkodás kényszere el-
halványította bennük annak emlékét, hogy
nemcsak az Istenünk, hanem a hazánk is egy
volt, elvárhattunk tőlük legalább annyit, 'hogy
csendes tisztességtudással szemléljék azt a küz-
detmunkei, amelyet a mi igazságunk ért a világ
lelkiismerete ellen folytatunk. Hiszen ez az
igazság még nem régen az- ő igazságuk is volt
és ez az igazság - a történelmi Magyarország
igazsága - megtartó és építő ereje volt a ma-
gyar protestantizmusnak is. '

Az Evangélikus Lap június 30-iki száma
azonban kiábrándíthatott minket abból a jó-
hiszemű feltevésünkből, hogyahatárontúli
testvéregyház magyarnyelvű sajtójának mun-
kásai, ha csak titokban is, együtt éreznek
velünk.

Tudomásul vesszük. Tudomásul vesszük,
hogy idegeneknek néznek és tartanak bennün-
ket. De ha így van, akkor a mai Magyarország
evangélikus egyetemes egyházának módot kell
keresnie és találnia arra, hogy a saját bel-
ügyeinkbe való minden idegen és illetéktelen
beavatkozást méltóképen visszautasítson és el-
hárítsa felőlünk azt a gyanút, hogy lelki kap-
csolatunk van azzal a "vallásos" felfogással,
amely a bolsevizmus istentagadásával egysor-
ba helyezi a hazaszeretet templomi megnyilat-
kozását.

Dr. Tepliczky Aladár.

A zr. §.
Nekünk, evangélikus híveknek, minden tekintet-

ben és minden körülmények között föltétlenül ragasz-
kodnunk kell az evangélikus egyenes lelkűséghez és a
magyar. becsületességhez, amely a megismert igazság
dolgában megalkuvást nem ismer. A mí evangéliumi
isteni örök igazságunk a mí erőnk. S amíg ennek bir-
tokában vagyunk az egyházi és a magánélet egész te-
rületén, nincs okunk félni. Mert ha minden emberi

érték és emberi mu ossze is omlik és semmivé lesz:
az Istennek Igéje, Igazsága, istennek népe örökké
megmarad.

Nem szeretem azért az erőltetett, természeteile-
nes magyarázatokat egyházi törvényeink alka\mazá-
sánál sem.

Hogy egyházi törvénykönyvünk a mai viszonyok
szempontjából hiányos s ennek a híányosságnalc . az
egész egyházi élet vallja kárát: azt mindnyájan tud-
juk, akik az egyházi élet területén dolgozunk. Kétes,
vagy súlyos helyzetekben sokszor nem találunk világos,
megbízható útbaigazítást. Ma precíz egyházi" törvé-
nyekre van szükség s 50 év elötti fogalmakkal már
nem lehet az egyházat megnyugtató módon kormá-
nyozni. .,

A törvény magyarázatára annak hiányossága
mellett gyakran van szü'kség. Ilyenkor az alapelvekböl
kell kiindulni s kerülni mindazt, ami az igazsággal, a
törvény szellemével nem egyezik, vagyacél elérését
komplikálná. "\' " ,

Tény, hogy a fenti törvény cikk hiányós 'és" sok
zavart támaszthat az egyház életében. Az elnökség
látszólag tehetetlen vele szemben. Egy alkalmi több-
ség felboríthatja egy közgyűlésnek legnemesebb .szan-
dékú határozatát is. Szükség van megfelelö törvény-
magyarázatra, amely ezt lehetetlenné teszi. Nem tar-
tom' ez alapon megnyugtatónak drbv ajántatát :fiz
"Evangélikus Élet" 19. számában. Mert ez az ügyek-el-
intézését a fellebbezési lehetőségek miatt rendkivüli
módon lassítja, a gyülekezeti életet ennél fogva, elmér-
gesítheti s a felettes egyházi hatóság munkáját is ,ala-
posan megduzzasztaná. . , ".

A 21. §-t másként lehet az alapelvek, sérelme
nélkül teljesen ártalmatlanná tenni.

Az egyházi' közgyülés egy kis autonóm törvény-
hozó testület, amelynek szabályszerűen hozo~t határo-
zatai a gyülekezet törvényei, amelyek a gyülekezet tag-
jain végre hajthatók. E miniatür törvényhozó testület-
nek két tényezője: az elnökség' (Iel'kész és felügyelő)
és a közgyülés törvényes tagjai. Az elnökség, ,ioga"~s
kötelessége: a közgyülé st szabályszerűen összehívni, a
közgyülésen letárgyalandó ügyek tárgysorozatát össze-
állítani és elöterjeszteni, a közgyülés határozatát
(szabályszerűen hozott!) kímondaní, ktjelentení.: :V.i-
szeont a közgyűlés joga a tárgyalás céljából eloterjesz-
tett ügyeket a törvényes keretek között a teljes szó-
lási szabadság figyelembe vételévei tárgyalni.' A vitát
az elnökség irányítja, azért az elnökség tagjai annyi-
szor szólalhatnak fel, ahányszor annak szükségét .lát-

'ják. A vita befejeztével az elnökség valamelyik tagja
megállapítja a közgyűlés döntését, ezt határ?zátb~n
kímondja, jegyzőkönyvbe véteti, aláírja és a közgyülés
kiküldött két, esetleg több tagjával is aláíratja. Az í'Ú
közösen megalkotott határozat a gyülekezeti élet vég-
rehajtó törvénye. Ha csak egy tényező teljes közre-
működése is hiányzik: törvényerejű határozat. nem
hozható. Alkalmazva ezt a törvényes elvet a 21.' §-ra,
a következőket állapít juk meg: Ha valamely rköz-
gyulés szabályszerű határozatot, hozott bármilyen 'ügy-
ben s a határozatot egy alkalmi ellenzék fel, akarja
borítani a 21. § alapján: vizsgálja meg a helyi elnökség
lelkiismeretes en, van-e a határozat megváltcztatásáí-a
komoly ok. Ha nincs, egyszerüen ne vegye fel ai .tár gy-
sorozatba. S ha a tárgyalás esetleg mégis elkerülhetet-
len, az csak megbeszélésszerű lehet s határozat, pel?
mondható ki. Mivel végrehajtható törvény csak' il. két
tényező teljes együttműködéséből származik: al 21: ~§
alapján csak úgy hozható új határozat, ha a helyi' 'el-
nökség azt indokoltnak találja s tárgysorozatba fQlveszi.

Mayer, ;P4l:

•

FELHíVÁS. Lapunk kiadóhivatala felkéri
azokat az előfizetoket> akik előfizeresliket' ez-
ideig nem újították meg) hogy alap zavarta-
lan szétkilldése érdekében előfizetési díjaikat
míelőbb beküldeni -szíveskedjenek. "
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FIGYELÖ.
Ami odaát fáj) arról szól a Somorján meg-

jelenő Evangélikus Lap. És mi fáj neki? Csak
az integritás gondolata. Kovács Andor oroshá-
zai lelkész, főesperes rádiós beszédét bírálja) még
pedig cikke o elején és hátulján a maga nevében,
közepén pedig egy hatalmas o világlap, a Cir-
kevné Listy szavaival. Ez utóbbi ból csak egy
mondatot idézünk, mert ebből a többire is le-
het következtetni: A beszéd és imádság "szo-
morú o dokumentum, hogy mikép nem lehet ily
nehéz időkben a szent helyet és szószéket ...
egyenesen beszennyezni." És mivel szennyezte
be Kovács Andor aszószéket ? Megmondja a
Listy: "Hírdette ábrándjait, hogy letérítse az
őszintén hívő lelkeket is az Isten igaz útjáról
az emberi önkény, a fanatizmus) egyenesen a
düh útjára." És hát "miért dühösködnek a po-
gányok?" "Amit ez a prédikátor beszélt, arról
fogalma a legvadabb fantáziának sem lehet."
De hát, Úristen, mi lehet az a borzalom? Meg-
mondja a Listy: "Semmi építő dolgot nem hal-
lottam. Ezzel szemben többször hallottam Nagy-
magyarország sZÜJkségességéről és közeli meg-
újulásáról." Hát ez az, ami fáj odaát! Még az

.olyan jeles átazó magyarnak is, mint az Evan-
gélikus Lap szerkesztője: Lic, Fizély Ödön.
Mert a Listyzés előtt ezt kérdi: "Beszélhet így
egy evangélikus lelkész?" A Listyzés után pe-
dig megmondja az okát is, amiért megbotrán-
kozott: "Jellemző , hogy a kálvinista és a kato-
likusprédikációkban nem foglalkoznak az in-
tegritással, csak ép az evangélikusoknál ez az
.állandó motivum." Tehát az integritás gondo-
lata fáj! A Fizélyeknek! Az evang. papok pedig
talán azért foglalkoznak olyan sokat az integri-
tással, hogy felejtessék kollégáiknak az in-

o tegritás ellen elkövetett bűnét. Vagy nem tudja
Fízély, hogy mit tettek a felvidéki evang. pa-
pok és egyházi vezetők az összeomlás után?
Nekünk az fáj, hogy az Evang. Lapnak az in-
tegritás gondolata fáj.

'1.' *'
Lapunk mai számában beszámolunk a nyír-

egyházi gimnázium elmult évi működéséről. Bi-
zonyára fel fog tűnni mindenkinek és ezért mi
sem hallgatjuk el azt a szomorú felfedezésim-
ket, hogy az iskola elmult évi 450' tanulója kö-
zül összesen 84, ejtsd nyolcvannégy volt evan-
gélikus vallású. Távol áll tőlünk, hogy ezért a
különös arány ért valakit a vád árnyékával is
érintsünk, de mindenesetre feltolakodik ben-
nünk a kérdés: mi az oka annak, hogy a nyír-
egyházi evangélikus gimnáziumban 450 tanuló
közül csak 84 az evangélikus? Ha az aszódi
gimnázium mutatna ki ilyen statisztikát, nem
csodálkoznánk, hisz ott a helyi gyülekezetnek
mindössze talán 1500 tagja van. De nyíregy-
házán közel 18.000 evangélikus él! Nagyon
örülnénk, ha az illetékesek e lap hasábjain,

o vagy egyebütt kérdésünk re kimerítő és meg-
nyugtató választ _adnának.'

Mdanehtön hafógalma.
Melaiiéhton fömüvében t hittanábán ("Lod com-

munes") első rendszerés összérogtalását adja a refor-
mátor! teológiának. Ez a. mü egyúttal bátor és nagy-
szerü hitvallás a Luther által újbó! fölfedezett krrsz-
tusí evangélíum mellétt.

Evangélíumi hítrögalmát riágy rerormátorí mü-
vében a kÖvetkézőkben határozza meg:

..AhIt ném máa, mínt bizalom az Isten könyörülö
kegyeime Irant; amelyet ilyen, vagy olyan jelekben
igert hUlg nükünk á Jézus Krrsztusban. Ez a bizalom
az isteni jÓsag es könyörületesség iránt békességet
szeréz a ílzívne'k es nagy és hatalmas tűzhöz hasonlóan
ég' áz Isten iránti hálától az ö könyörületességéért,
ugy, hogy aztán önkényt és örömest is teljesítjük az ö

törvényét. Ha ellenben nem hiszünk, nincs a mi szí-
vünkben érzék az isteni könyörületesség Iránt. Ahol
pedig érzék nincsen az Isten könyörületessége iránt,
ott vagy megvetés. vagy gyűlölet honol az Isten iránt.
Ha tehát valahol a törvénynek nagy cselekedetei tör-
ténnek is, de azokban a hitnek helye nincsen, ott bűnt
követtek el. Igy érti ezt Pál apostol is a római levél
XIV. fejezetének -23. versében, ahol azt mondja : HAmi
pedig nem hitből származik, bün az." (Masznyik :(ord,)
Ez a kijelentés nagyon világosan mutatja a hit hatal-
mát, erejét és lényegét. Mert minden, ami 'történik;
természetszerűleg történik, vagy magán viseli az Isten
iránti gyűlöletnek a bélyegét. Ilynemű azoknak at.
embereknek a cselekedete is, akik akaratuk ellenére a
törvénytől való félelemből, vagy annak kínjától jót
cselekesznek. Ha mi hit nélkül jócselekedetekkel ámít"
juk magunkat, nem így érez és gondolkozik-e a rni
szívünk: bár azt tettem, amit tehettem, de nem tudom,
tetszése van-e az Istennek az én cselekedeteírnen, vagy
sem? Szigorú bíró ő s így nem tudom, könyörül-e raj-
tam vagy sem. Hogyan lehetséges az, hogy ilyen gon-
dolatokkal ne haragudnánk az Isten ítélete miatt? S
ebben a csalódásban él az emberek legnagyobb része
szívök nagy bosszúságával. Hogy mily helytelenül ítél-
nek, világosan tüník 'ki a római levél idézett f'ejezeté-
ből. Nem az ö cselekedeteikre, hanem az isteni könyö-
rületesség ígéretére kellene tekinteniök. Mi sem vesze-
delmesebb, mint Isten akaratára a mi cselekedeteink-
böl következtetni, amelyet pedig ö maga az ö ígéjében
ismertetett meg velünk. Valósággal az emberek nagy
része az Isten megvetésében él és így akar hatni és
élni, ha mindjárt nem is tetszik az Istennek Ilyneműek
azok a cselekedetek is, amelyek hitetlenül 'történnek,
azaz Isten iránti gyűlöletből és megvetésből. Ezért szé-
pen hangzik a Prédikátorok Könyvében: Egész életfo-
lyásodban higyjél szívbéh bizalommal. Mert ebben áll a
parancsok követése. Bármit is cselekszel, eszel-e, vagy
iszol, kezeddel dolgozol-e, vagy tanítasz, sőt én még azt
is hozzá teszem, akár nyilvánosan vétkezél, soha sem

. szabad a cselekedetre tekintened. Nézz az isteni kö-,
nyörületesség ígéretére s ebben való bizalmadban ne
kételkedjél abban, hogy neked nem szigorú bírád, hanem
kegyelmes menyei atyád van, akinek szívében olyan és
annyi helyed van, mint az emberek között a gyerme-
keknek a szülők szívében. S ha nem volna az isteni
akaratnak más kijelentése, mint csak az, hogy napon-
kénti imádságunkban atyánknak a'kar neveztetni, úgy
ez az isteni szózat egymagában is elég nagy volna
annak beígazolására, hogy az Isten tőlünk nem kíván
többet, mint hitet. S miután Isten ezt a hitet oly
gyakran követeli s dícséri, sőt ezt a hitet a leggazda-
gabb ígéretekkel még szeretett Fiának kiengesztelő és
megváltó 'hálával is oly naggyá értékeli, - miért nem
engedjük hát át magunkat ilyen könyörülö 'kegyelem-
nek s nem bízzuk rá magunkat?

*
És ezt az evangéliumi-apostoli és reformátori

hitet "könnyűnek és 'kényelmesnek" mondotta Serédi' J.
hercegprímás egyik bőjti főpásztori levelében.

Rákosszentmihály. pr. Szlávik Mátyás.
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A budapesti evangélikus gimnázium 1932-33. évi
értesítője megemlékezik a pesti magyar és német egy-
ház közös felügyelői tisztjéről magas kerára való tekin-
tettel lemondott Haberern J. Pál udvari tanácsosról.
Kegyeletes .szavakkal búcsúzik az iskola tragikusan el-
húnyt egészségtan tanárától. dr. Bexheft Armin orvos-
tól és foglalkozik egyik nyugalomba vonult taná-
rának, dr. Kliment Jenőnek munkásságával. Az is-
kola igazgatója Mikola Sándor, aki a tanári karral
egyetértve, nagy gondot fordított a tanulók szellemi és
gyakorlati kiképzésére. Hogy munkásságuk nem volt
hiábavaló, bizonyítja az a körülmény, hogy az iskola ta-
nulóí a középiskolai tanulmányi versenyen az elmúlt év-
ben a 3. helyre kerültek és így még mindig tartják a ta-
nulmányi versenyek összesített pontszámában az elsősé-
get. A tanulók létszáma 628 volt. Evangélikus 331; refor-
mátus 93; unitárius 2; róm. kat. 64; gör. kat. 2; ~ör.
kel. 2; izr. 133. Az iskolában a következő egyesületek
működtek: Arany János Kör, Dal- es Zeneegyesület.
Ifjúsági Segélyegylet, Ifjúsági Gyámintézet, Ifjúsági
Sportkör, Benezur Gyula Képzömüvészetí 'Kör, Sakk
Kör, Csérkészcsapat. Az iskola barátai és pártfogói
3119.62 pengő készpénzadománnyal, alapítványokkal és
természetbeni adományokkal támogatták az iskola mun-
káját A tanulóknak az intézet részéről nyújtott tandíj-
kedvezmények, elengedett üzemi és tandíjak összege,
valamint az Ifjúsági Segélyegylet és Gyámintézet ré-
széről nyújtott segélyek és a kiosztott ösztöndíjak
összege együttesen 19.230.23 pengő' volt. Az intézettel
kapcsolatos internátusban nagy gondot fordítottak a
növendékek nevelésére. Az internátus szervezetéről,
nevelési elveíröl, a felvétel módozatairól új Tájékoztató
jelent meg, amelyet bárkinek készséggel megküld az
iskola igazgatósága. .

A "Magyar Kultúra" és az
evangélikus férfiak.

Üzenet.

A jezsuiták lapja, a "Magyar Kultúra" az
evangélikus nők, leányok legszentebb kincsébe :
női becsületébe gázolt. Ez nem magyar kultúra,
ez nemtelen lélekre vall. A magyar faj mindig
nemes, mindig lovagias volt, különösen a gyen-
gébbekkel, a nőkkel szemben, amiről a jezsuiták
lapja, a cikk tanusága szerint, mit sem tud,
azért méltatlan a magyar kultúra névre. A ma-
gyar evangélikus nők kissé bátortalan hangon
már. adtak az őket ért s női becsületüket sárba-
tipró nemtelen jezsuita támadás ért felháboro-
dásuknak kifejezést. De hol maradtak az evan-
gélikus magyar férfiak? Családapák, kiknek
leányaik vannak, férfiak, kiknek hitvestársát
dobálja meg sárral a jezsuita erkölcs és lova-
giasság! Tűrhetjük ezt? Nőinket, leányainkat
ilyen becstelen, minden jóízlést megszégyenítő
me.gtámadtatásukban magukra hagynunk nem
szabad; ügyüket, amely ami ügyünk is, elbukni
engedni nem szabad; a megbántott női becsü-
letért társadalmi úton, de a független magyar
bíróságnál is elégtételt kell kérni!

A jezsuitáknak pedig, akik a házasság Is-
tentől rendelt kötelékein kívül élnek, a minden-
tudó Isten egyedül tudhatja, .mítéle. _erkölcs]
életet: nincs joguk arra, hogy a házas-
ság, tiszta családi élet, női becsület kérdéseibe
bele ártsák magukat, mert ehhez ők analfa-
béták.

Mayer Pál.

Iskoláink.
A nyíregyházi ágo h. evangélikus "Kossuth Lajos"

reálgimnázium 1932-33. évről kiadott értesítöje első
helyen néhai Krúdy Gyulának, az iskola volt növendé-
kének életét és munkásságát ismerteti, majd Teltsch
Kornélnak, az iskola nyugalomba vonult igazgatójának
érdemeit méltatja, akinek helyére az iskola kormányzó-
tanácsa Zsolnai Vilmos rendes tanárt választotta az is-
kola igazgatójává 1933 január 1-töl számított 03 évre.
Az intézet tanulóinak száma az elmúlt évben ·150volt.
Köztiik 8q evangél'ikus. A tanulök valláserkölcsi éa ha-
zafias nevelésére nagy gondot fordítottak. A téli :'1Ó-
napokban az evangélikus ifjúsági istentiszteleteket az
iskola zenetermében tartották, amelyeken a leánygim-
názium növendékei is résztvettek. Az istentiszteletek
.után összejövetelek voltak, ezeken a tanulők felolvasá-
sokkal, szavalatokkal szerepeltek. Az evangélikus ifjú-
ság gyüjtésekből egy-egy szegénysorsú fiút, vagy
leányt segélyezett. Élénk kapcsolatot tartott fenn az
iskola a szülökkel, valamint más iskolákkal is. Az in-
tézetben a következö egyesületek működtek: Ifjúsági
Gyámintézet, Bessenyei Onképzökör, Báró Eötvös
Lóránt-természettudományi Kör, Szavalókör, :ltnek-
es Zenekör, Ifjúsági Gyüjtőegyesület, Sakkör, Sport-
kör, Cserkészcsapat. Az intézettel kapcsolatos Rother-
mere Diá'kotthonban a tanulók fejenként évi 820 P-ért
kítünö ellátásban részesültek. Az intézet igazgatósága
igyekezett' a szegénysorsú tanulóken tandíjelengedéssei
segíteni. Az elengedett tandíjak összege 3527 pengő.
Tandíjsegély címén 737 pengót adott. A zenekar fel-
szerelésére 45 pengőt fordított.

Ilii I
SZENTHÁROMSÁG UTÁNI HETEDIK

VASÁRNAP.

Márk 8>1-9.
A természettudományok m'egcáfolhatatlan

igazságaiban gőgösködő modern ember haj-
landó volna a négyezerrel tett csodát megmo-
solyogni. Előtte' már nincsenek misztériumok.
Ö tisztában van a fizika törvényeivel. De
ismeri a modern lélektan lehetőségeit, is
és tudja, hogy ha történt is valami ilyen-
féle csodásnak látszó doloq, az nem lehe-
tett más, mint tömegszuggesztió. Még a
templomba járó ember sem szereii, ha előtte
a lelkész a csodák védőjévé, szegül. ~ A
csodát természettudományi alapon sohasem
lehet megmagyarázniJ ez igaz. De megcáfolni
sem, ez is kétségtelen. A csodához hit kell. Hit,
amely meglát [a, hogy az elvetett mag száz-
szoros gyümölcsöt terem. Hogyan terem? Miért
terem? - Hát ugyanaz az isteni hatalom, amely
megszázszorozza a magot és terebélyes fát
növel a csirábol, nem lett volna elegenfl,ő arra,
hogy hét kenyeret négyezer ember megelégí-

.tésére megsokasítson? - Mi is ismerünk olyan
kenueret. amellyel ezreket és milliókat elégít
meg ma is Jézus. Az életnek kenyere ez. Az 1s-
ten Igéje. Kell-e annál nagyobb csoda, hogya
Biblia, ez az egy könyv mindenkit megelégít,
aki belőle taplálkozik. A tudomány még éhe-
sebbé teszi az embert> az élet habzsouisa ki-
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zetének rendezése, tanítói nyugdíjjárulékának eltörlése
tárgyában, mivel a méltányosság és igazság elvévei
nem egyeztethetö össze, hogy olyan tanítói szolgálat
után, melyet az állam az anyagi támogatás megvona-

rmg. sával lealáz és nyugdíjba nem számít be, az iskola-
A bányai ágo hítv. evangélilms egyházkerület fenntartó egyházaktói az orsz, tanítói nyugflíjalap cél-

19,33szeptember hó hó 28-án, Budapesten, a Deák-téri jaíra fenntartási járuléket követeljen. Az egyes bizott-
iskolák termeiben tartja rendes évi közgyűlését. A köz- sági jelentések beterjesztése után a közgyűlés az es-
gyűlés napirendje: Szeptember 26-án: délelött 9 órakor peres imájával véget ért.
ker .. -Luthcr-Szövetség ülése. Délelött 10 órakor ker. - Eljegyzés. Níkclszky Katókát, Nikelszky Zol-
számvevöszék ülése. Délelött 10 órakor ker. ;ntézö- tán, az Országos Protestáns Árvaház igazgatójának
bizottság ülése .. Délután 3 órakor ker. intézö-biz. ülé- leányát eljegyezte soóki Tóth József.
sének folytatása. Szeptember 27-én: délelött 9 órakor - Felvétel a Diákok Házába. A Diákok Háza
ker." Lelkész Egyesület ülése. Délelött 12 órakor elnök- egyetemi és főiskolai internátus keresztyén szellemű,
ségek ért.ekezlete. Délután 3 órakor ker. Gyámintézet meleg otthont nyújt a fővárosban tanuló ifjúságnak.
ütése. Délután 3 órakor aszódi iskolai bizottság. Dél- Az 1, 2, 3 és 4 személyes szobákon kívül tanuló-, tár-
után 5' órakor előértekezlet. Délután 6 órakor vallásos- salgó-, tornaterem stb. áll a lakók rendelkezésére. Köz-
est-a.Deák-tér! templomban. Szeptember 28-án: délelött ponti fűtés, kád- és zuhanyfürdő. A szobák ára havon-
fél 9·órakor istentisztelet, utána 9 órakor a közgyűlés ként 11-22 pengö, amely összeghez minimális fűtési
kezdete. Tárgysorozat: 1. A közgyűlés megalakulása, és fürdési díj járul. Felvételi kérvényeket július végéig
elnöki megnyitása. 2. Püspök jelentése. 3. Fontosabb kell beadni. Részletes tájékoztatót szívesen küld az in-
minfszteri rendeletek. 4. Megbízottak kiküldése az tézet vezetösége (Budapest, VII., Hársfa-utca 59/b.)
egyetemes közgyűlésre. 5. Egyházmegyék előterjeszté- - A veszprémi templomban júltus 23-án avatta
sei: 6. "Jogügyi bizottság jelentései. 7. Pénzügyi bizott- fel Takács Elek esperes a hívek áldozatkészsége emelte
ság' jelentései. 8. Számvevöszék jelentése. 9: Tanügyi új oltárt és szószéket. A kís veszprémi városi gyüle-
bizottság jelentése a) elemi iskoláról, b) polgári ísko- kezetnek példaadó az áldozatkészsége.
Iákról, c) 'középískolákról, ·d)tanítónöképzöröl. 10. - Hírek a Jamboreeról. A külföldi és a magyar.
Aszédí leányiskolai bizottság jelentései. 11. Jelentés evangélikus cserkészek részére kíadandö füzetek költ-
a <Baldácsy-alapítványról. 12. Missziói és belmisszióí bi- ségeire újabban a következö adományok érkeztek: a
zottság jelentése. 13. Bizottsági jelentés a Baldácsy- pápai evangélikus diákok Luther Szövetségétől 5, a bé-
alap segélyezéséről, továbbá a Székács- és Geitz-alap- késcsabai ev. reálgimnázium Ifjúsági Gyámintézetétöl
ról. 14: Kerületi Lelkész-Egyesület jelentése. 15. Kerü- 60, a szombathelyi evangélikus fiú-diákszövetségtől 4,
leti Luther-Szövetség jelentése. 16. Jelentés a ke- az aszódi ev. reálgímn. Ifjúsági Gyámintézetétől
rületi gyámintézetről. 17. Jelentés a levéltár ról. 18. Ke- 62.65, a miskolci evangélikus tanítóképzöintézet Ifjú-
rületí segélyzö-egyesület jelentése. 19. Múltéví jegyzö- sági Gyámintézetétöl 20 és Reif Pál budai vallastanár
könyvvel kapcsolatos jelentések. 20. Indítványok. A tanítványaitól 52 pengö. - A táborozás on a követ-
kö:Zgyülés bezárása. ' " kezö lelkészek vesznek részt: Benkóczi Dániel, Ittzés
e- . -=.-k--veszprémi -evangélikus egSbázmegye ....júlfu.s..~..Mihál.yr-Kixnm:-Gusztá'll,..KorilI! Kálmán, Kr.ón Ferenc,
12-en tartotta Pápán ezévi rendes közgyűlését Takács Kümmerle Ottmár, Máczay Lajos, Rác Ernö, Sólyom
Elek. esperes és Mihály Sándor egyházmegyei felügyelő J~~ő és To~k~. Gusz~áv. - A bányakerület püspöke a
elnöklésével. A közgyűlé st templomi istentisztelet ve- világtábor idejére VIrág Jenő ker. missziói lelkészt
zette be, melyen dr. Mo,hácsy Lajos egyházmegyei fö- küldte ki a..gödö!löi gyülekezet lelki gondozására,
jegyző igét olvasott és imádkozott. Ezután Takács Elek - Huttl Armín nyilatkozata. Hivatkozással nb.
esperes mondotta el tartalmas megnyitó beszédét. lapjának július 2-án megjelent számában az 5. oldalon
Hangsúlyozta, hogy az adminisztratív ügyek túltenzése olvasható közlésre, mely szerint az Országos Luther
helyett közgyűléseinknek belsö építő tartalomra "'kell Szövetség bejelentése alapján a polgármester tudomá-'
törekedniök. Teendőink homlokterében a gyűlekezet szol- sul vette, hogy a "Hegyen Épített Város" címü idö-
galata álljon. A lelki és gazdasági válság idején a 1el- sz.aki lap megs.~ünt, a sajtótörvény alapján tisztelettel
késznek még jobban össze kell forrni a gyülekezettel. kerem annak kozlését, hogya feloszlatott Budai Luther
Egyházunk sorsdöntő idöket él: a protestántizmus és Szövetség nem adta át az Országos Luther Szövetség-
ultramontánízmus vívja élet-halálharcát egyrpással. nek. a ~ap?t, mert azt 1932. évi okt.óber h? 15-én Petrik
A megújhodás egyik igen jelentős erőforrása nagy re- Jolan urholgynek eladta, a lap tehat Petnk Jolán jogos
formátorunk születésének 450 éves fordulója. Számbeli tulajdona és Petrik Jolán úrhölgy a lapot nem szüntette
és <eröbeü kisebbségünk nagy veszedelmeket rejthet meg. A Hegyen Épített Város utolsó száma szerkesz-
magábán, de Luther lelke erősítsen meg hithűségünk- tésemben június 22-én jelent meg és a nyári szünet
ben, 'akkor Isten segítségével be fogjuk tölteni törté- után szeptember havában folytatólag is meg fog je-
neti missziónkat. - A megürült tisztségek egyhangú ha- lenni. Kiváló tisztelettel Hüttl Armín, a Hegyen :!tpített
tarczattal a következökkel töltettek be: világi aljegyző: Város felelös szerkesztöje és kiadója.
0betkó Vilmos p. ü. felügyelö; ügyész: dr. Húszár Ist-
ván pápai ügyvéd; számvevőszéki egyházi elnö'k: So-
koray Bálint; számvevöszéki tagok: Hering János, Bö-
decs Károly; számvevőszéki jegyzö: Ludván Endre. Az
esperesi jelentés részletes en beszámolt az egyházi ese-
ményekröl, Örömmel említette meg az Ajkán tartott
első leánykonferenciát. Hálával emlékezett meg a
nagyacsádi gyülekezet iskolaépítéséröl, a mezölaki ha-
rll:ngvá~árlásról, az ajkai Ev. Nőegylet 3.400 pengös
orgonaájándékáról, a várpalotai Nöegylet templomre-
noválásáröl és a hősök emlékének megörökítéséröl, stb.
Örömmel jelentette, hogy a bakonycsernyeí 5 tanerős
i~kola·megmentése a gyülekezet áldozatkészsége és fér- I
fia$ állásfoglalása folytán lehetövé vált. Sajnálattal A szerkesztésért felelős: , A kiadásért felelős:
közölte, hogy a hitoktatói államsegély az eddigi 750 P- SZ Á N T Ó R Ó BER TOr. FR 1T Z L Á SZL Ó
ről '4'70 P-re csökkentetett. Dr. Mohácsy Lajos indítvá- -------~
nyára kimondta a közgyűlés, hogy az egyházkerületi SZERKESZTÖSÉG TELEFONSZÁMA: 59-2-01
közgyülésen keresztül felterjesztést intéz a V. K. M.-ba POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA: 1,228
a~,államsegélyüktől megfosztott törpeiskolák jogi hely- (BP. SZÉKESFÖV. KÖZSÉGI TAKARÉKPT. CSEKKSZÁMLÁJA).
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szikkaszt ja a torkot. De aki ebből a kenyér-
ből eszik> az megelégíttetik> az többé nem lát
éh§.éget. Kell-e ennél nagyobb csoda?

A SZERKESZTŐ ÜZENETEI.
Egy szórványbelinek. Bár beküldött cikkében ér-

tékes és megszívlelendő gondolatokat találtunk, sajná-
latunkra mégsem közölhetjük. A szerkesztő ség állás-
pontja ugyanis az, hogy névtelenül beküldött cikkeket
nem vesz figyelembe. Ha azt kívánja, hogy cikke név-
telenül jelenjék meg, ezt a kívánságát szívesen telje-
sítjük, azonban a szerkesztöségnek mindenesetre ismer-
nie kell a cikkek beküldöinek nevét.


