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A csérkész tizedik parancsolata.
Amikor "A béke' hadserege" Clmu vezér-

cikkünket írtuk, már színes és fehér csapatok
ifjonti lépteitől rengett a föld, már a világ
minden tájáról megindultak a jövendő mun-
kásai a magyar föld felé, hogy ezeken a
véráztatta rögökön, annyit szenvedett nép-
nek ifjai között testvéri csókváltásra gyü-
lekezzenek. Egészen különös en bíztató és
boldogító érzés; "j].ogy ak4J{. '3, jöv~Q'·
tondjaiként a mult bárgyú babonáinak és
bűneinek kapuját döngetik, most adnak
egymásnak találkozót itt, amikor roppannak
azok a roppant eresztékek, amelyekkel körül-
kovácsoltak minket, hogy mindörökre halálra-
ítélten itt senyvedjünk el. Elviszik-e majd ma-
gukkal egy megalázott, de élni akaró, mert
életreképes és élni tudó népnek emlékét és
könnyeit? Lesz-e már akkora érettség bennük,
hogy a fogadás baráti pompája mögé is tudja-
nak tekinteni és látni azt a bánatot, amely
minket fojtogat és amelyet mutatni tapinta-·
tunk nem engedi, nehogy idegen ifjak boldog
ünnepét megrontsuk ? Amikor ölelésre tárul a
keblünk, ennek a kebelnek vérző sebeit meg-
látni megadatott-e nekik? Elválik tíz, húsz év,
elválik egy emberöltő elmultával.

Akiket, amikor hazájukból megindultak,
.meleg szeretettel vártunk, most, hogy e hon
szívében tábort ütöttek, férfias' kézszorítással
köszöntjük. Mert, akik idejöttek, nem gyerme-
kek, hanem férfiak. Azzá avatja őket a cser-
készfogadalom, azzá a cserkésztörvény tizedik
parancsolata, amely így hangzik: "A cserkesz
testben és lélekben tiszta!"

Valami mély erkölcsi átértékelés mehet
végbe a lelkek mélyén, hogyaligserdült ifjak
Ceylonból és Egyiptomból, Kanadából és a
Haiti szigetekről, üslóból és a Hortobágyról
ebben a parancsban találkoznak. 'Ez a parancs
ítélet egy régibb generációról, amelynek ifjú-
sága nem volt testben, lélekben tiszta. Ez a
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parancs programm a jelennek és azt jelenti,
hogy csak az a nép lehet testben, lélekben ép,
amelynek ifjúsága testben, lélekben tiszta. Ez
a parancs bíztatás a jövőre, mert boldog, de-
rűs, egészséges annak az emberiségnek élete,
amelynek ifjúsága tisztának és makulátlannak
őrizte meg testét-lelkét.

Aki végigmegy majd a gödöllői tízezrek tá-
fTJ'lAlll~'aiiol"~~c~y;j 'fH ~nzzal érzéssel'; hogy -.
egy nemesen aszkétikus ifjúsággal van talál-
kozása, amely léha szórakozásoknál többre be":
csüli az ép testre. edző sportokat és játékokat,
modern idők mákoriyt hintő .szellemí termékei-
nél többre tartja lelkének céltudatos, szisztéma-
tikus kiműveltetését. Aki érzi majd ez ifjak.
szívének eggyé dobbanását, az tartson mea cul-
pát, mert ezek az ifjak jobbak, nemesebbek,
szebbek, igazabbak, békeszeretőbbek, Krisztus-
hoz közelebb járók, Istent jobban szeretők és
Istennek tetszőbbek, mint mivoltunk,

Eltekintve attól, hogy a gödöllői táborozás
magvetés, amely elesett nemzetünk javára maj-
dan gazdag gyümölcsöket teremhet, mert általa
ezer és ezer jó barátot szerzünk népünknek ...
ennek az összefutásnak nagy jelentőségét mo-
rális hatásában látom. "

A mi népünk mindig hajlamos .volt a szép,
a jó, a nemes, az igaz befogadására .. Ne szé-
gyeljen hát morális hatásokat venni ezektől az
ifjaktóI. Az apák üljenek le most fiaik. lábai-

. hoz és tanulják meg tőlük azt, amit a világ-
háború és forradalmak lázában, úgy látszik, el-
felejtettek: egymás kölcsönös megbecsülését
fajra és felekezetre való tekintet nélkül. A
cserkészet nem az elnemzetietlenítés programm-
ját vallja, hanem a külőnböző nemzetek erkölcsi
és kultúrális értékeinek megbecsülésére nevel.

Üljenek le az apák fiaik lábaihoz; és tanul-
janak azoktól, akiket a világ .minden tajairó.~
egy táborba és egyakaratra tudott hozni aa
erkölcsi integritás gondolata!' ' .Ó: '
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A német birodalmi püspök választása.
Az ifjú nemzedék Bodelschwingh lelkészt

jelölte a birodalmi püspöki állásra. Velük szem-
ben aNémet Keresztyének csoportvezetőinek
május 23-án tartott értekezlete Müller lelkészt

jelölte az állásra. Másnap a hivatalos megb~zot-
tak Kapler elnöklete alatt Bodelschwmgh
.püspöksége mellett foglaltak állást. Hozzájuk
csatlakoztak a tartományi egyházak Berlinben
május 26. és 27-én összegyülekezett képviselői
is, akiknek jelenlétében Kapler elnök birodalmi
püspöki minőségében üdvözölte Bodelschwin-
ghet. Ez a választást Isten iránt való engedel-
mességből elfogadta, kijelentvén. hogy tisztét

.az egyház, az állam és a nép szolgálatának. ko-
moly felelősségével kívánja betölteni. Nyilat-
kozatát imával fejezte be.

Május 28-án közzétették azt az alkotmány-
tervezetet, amelyet Loecumban készítettek. E
szerint a német evangélikus egyház azonos jogú
hitvallásúak szövetsége, amelyben az egész né-
met protestántizmus egyesül. A hitvallásoka~
azonbanérintetlenül hagyják. Ezzel a felekezeti
széttagoltság megszűnik. Az élre egy lutheri
hitvallású birodalmi püspököt állítanak, aki mel-
lett egy lelkészekből álló testület működik. A
törvényadás és az egyházvezetés terén anémet
nemzeti zsinat a legfőbb segítőtárs. A zsinatot
azonban olyanokból alkotják, akik egyház-
építő munkával tették méltókká magukat a
megválasztásra. A közhasznú munkaerők tömö-
rítésére kisebb testületek is alakulnak. Végül a
következő hitvallást szövegezték meg: "Min-
den bizodalmunkat mennyei Atyánkba, a min-
denható Istenbe helyezzük. Neki és az őparan-
esclatainak vagyunk mindig és mindenben fe-
lelősek. Valljuk, hogy gonosz és visszás élet-
módunkkal Isten előtt elveszendők vagyunk.
Szilárd bizalommal tekintünk azonban Urunk
Jézus Krisztusra, az Isten egyszülött fiára, aki

. e földön értünk harcolt, szenvedett, meghalt és
feltámadott. Benne van számunkra a bűnbocsá-
nat, a felszabadulás,' az élet és az üdvösség. Is-
ten Szent Lelke az igazság és az erő lelke, aki
bennünket, Jézus Krisztus egyházának tagjait
arra nógat, hogy szóval és élettel mindenütt,
de különös en a családi élet és a hivatás köré-
ben a nép közt és a hazában Üdvözítőnk hit-
vallói és harcosai legyünk. A földi élet gondjai
és szükségei között, a bizalom és a felelősség
érzésével várakozunk Krisztus visszajövetelére,
aki dicsőségének országában örök teljességet
hoz magával." ; .
. Idáig minden rendben folyt. Az együttes

örvendező munka lüktetését a hármas bizottság
egyik tagja, Hesse, zavarta meg, aki a refor-
mátusok nevében kijelentette, hogy ők az egy;
ház vezetését csak a mennyei király uralma
alatt a lelkészek, tanítók, presbiterek és diako-
nusók szolgálatában tudják látni. Merő lehe-
tetlenségnek tartják a püspöki állást. Mégia

szeretetből és a birodalmi egyház egysége ér-
dekében nem ellenzik, hogy az egyház kifelé
való képviseltetése és a lelkészi szelgálatok
irányítás a érdekében birodalmi püspök álljon
az egységesegyház élén. Kikötik azonban, hogy
a loecumi megállapodás értelmében a püspök
helyettese a református ügyeket a maga hit-
vallása szellemében és a maga egyházának meg-
szabása szerint önállóan vezethesse .

Az új birodalmi püspök május 27-én kiált-
ványt adott ki :"Még egyszer adott az Isten
népünknek módot, hogy az. idők mélységeiből
új rendre jusson, amely az erős és tiszta jö-
vendőhöz utat nyit. Az idők ilyen fordulása-
kor a keresztyénség is arra van kötelezve, hogy
újjá alakítsa életét. Legnagyobb szüksége van
az egységre és a szabadságra, hogy, népünk szá-
mára az -örök igazság szószólója lehessen.

Nem volna azonban sok értelme, ha az egy-
háznak csak külső köntösét foltozgatnánk. Be-

"lülről kell megújhodnia. Ez pedig csak akkor
történhetik meg, ha Krisztus szavát követi:
mert elközelgett az Isten· országa, azért· kell
megváltoznotok. Az érzésbeli megváltozás azon-
ban a bűntudaton indul meg. A német egyház
Isten előtt beismeri, hogy sokat vétkezett és
mulasztott, Nem fogta fel elég komolyan azt a
felelősséget, amelyet Isten az evangéliumban
ráruházott. Igazabbaknak, alázatosabbaknak és
mozgékonyabbaknak kellett volna lennünk, s
bátrabban szembeszállnunk azokkal a hatal-
makkal, amelyek az embereket a pénz rabsá-
gába igázták és a szolgálat helyébe az önzést
ültették. Inségével és vétkével annak világos-
ságába lép most az egyház, aki egyedül képes
az egységet és az életet megadni. Bizodalmun-
kat egészen az Istenbe vetjük, aki bennünket a
mi Urunk Jézus Krisztus halála és feltámadása
által megváltott a haláltól úgy, hogy .neki szív-
ben engedhetünk.

Ez az engedelmesség állít minket munkába.
Az egyház legfőbb munkája pedig az igehírde-
tés. Ezért olyan nyelvet kérünk tőle, amelyet
mindenki megért. Olyan embereket, tanultakat
és tanulatlanokat, akik az Isten igéjét új utakon
juttatják a nép tömegeihez. Ez ige nyomán kö-
zelednek majd egymáshoz az emberek, akiket
eddig a gyűlölet és a viszálykodás elválasztott.
Ez az ige adja vissza a lélek otthonát és ez
igéből fakadnak a szeretet testvéri cselekedetei. .
Igy válik majd az egyház az állam szabad se-
gítőtársává, a nép szolgálatában. Köszönjük Is-
tennek, hogy olyan kormányt adott, amely a

. történetet tisztelve, erős kézzel működik a jobb
jövendőn és visszaadja mindazt, ami a munkát
becsültté teszi: Atyáink fegyelmét, hűségét és
megbízhatóságát. Örvendő készséggel ajánljuk
fel szívünket és kezünket népünk szelgálatára.
Minden áldozatot meghozunk, hogy a munka-
nélküliséget .Ieküzdjük és gyermekeinknek a
német földön .nyugalmas otthont biztosítsunk.

Hogy pedig az evangélikus egyház erőit e
szolgálatra felszabaditsuk, szerosabban kell tö-
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mörülnünk. E tömörítésre irányuló akarat bi-
zonyságául birodalmi püspöki állást szerveztek.
Nem kívántam ezt a tisztséget, de az engedel-
messég útját járom. Ha az egyház felelős meg-
bizottai e tisztet rám ruházták, aki a szegények
és betegek gondozásából jövök, úgy ez a kö-
rülmény utat mutat nekem, amelyen tovább il'
járnom kell. Ez a szolgálat útja. Ha rajtam

. állna, inkább lennék birodalmi diakónus, mint
birodalmi püspök. De nem az elnevezésen for-
dul meg a dolog."

A püspök a sajtó képviselői előtt is nyi-
latkozott, amiből csak a következő gondolato-
kat említjük. Az evangélium élő igéje mindig
új élet forrása. Mégis meg kell tartanunk re-
formációi hitvallásainkat, nem azért, mert
ereklyék, hanem azért, mert hitnek okmányai,
amelyekhez nemzedékek vére és élete fűződik.
Az egyháznak bensőségesen ki kell vennie ré-
szét abból a munkából, amellyel a nép magát
a nyomorból és a halálból kiemelve, a fegyelem-
hez és a testvériséghez tér vissza. Az egyház-
nak a ma gyermekeihez, a ma nyelvén kell be-
szélnie.· A létesítendő egyház nem lehet avult
formák őrizője, hanem szolgálnia kell. Ö nem
álmodozik, mikor egyházszolgálatról van szó.
Béthelben a szegények és az összetörött em-
berek közt tanulta meg, hogy az Isten Krisz-
tusban rnűködő ereje még a lehetetlent is lehe-
tővé teszi. E szolgálat érdekéből testvérkezet
nyújt minden körnek és mozgalomnak, amely
az egyházban élő és éltető ...

D. Raffay Sándor.

Az ú] egyházi alkotmány kérdéséhez.
Igaza van drbv. Seregszemléjének abban,'

hogy az Evangélikus Élet alkotmány-revíziós
rovata nem felelt meg a hozzá fűzött várako-
zásnak. Tizennégy cikk látott napvilágot félév
alatt ebben a rovatban. Mindegyike gyakorlati
alapon foglalkozott egyházi alkotmányunk
egyes hibáival és fogyatékosságaival s gyakor-
lati tervekkel 'és javaslatokkal jelölte meg a
javítás irányvonalát. Joggal hihette tehát a
szerkesztőség, hogy egyházi közvéleményünk,
amelyben az évtizedek során felhalmozódott
panaszok bizonyára meggyőződéssé érlelték a
reform szükségességének tudatát, felfigyel az
Evangélikus Életnek erre a komoly munkát
jelentő célkitűzésére, s a jószándékú kísérlet
mihamarább egyetemes egyházunk minden szá-
mottévő tényezőjét közremunkálásra serkentő
mozgalommá erősödik. Nem így történt. A
gyakorlati irányú cikkek túlnyomó része úgy
hangzott el, - visszhang nélkül, - mint a pusz-
tában kiáltó szó. A cikkírók magukra marad-
tak észrevételeikkel, .javaslataikkal - az egy-
házi közvélemény nem vette őket tudomásul.
Miért? Csakugyan a közöny jégkérgéből árad
ez a hűvösség? Vagy az a baj, hogy világi jo-
gászok bolygatták meg az egyház ügyes-bajos

dolgait, az egyházi tényezők pedig Isten orszá-
gának belügyeibe való illetéktelen beavatko-
zásnak tekintik ezt a világi megmozdulást?
Erre a feltevésre is van alapunk, mert olvas-
tunk az egyházi alkotmány és az egyház egy-
máshoz való viszonyárai olyan magyarázatot is,
amely abból az elvont teológiai tételből indul-
ván ki, hogy az egyházi hatalom isteni eredetű,
lekicsinylő értékeléssel csak egy vallásos célú.
egyesület alapszabályainak tekintené azt az
egyházi alkotmányt, amely nem mondaná ki
határozott és világos elvi megalapozás sal az
evangélikus egyházközösségnek az evangélikus
egyház lényegéhez való kötöttségét és nem tar-
talmazná hitvallásszerű kijelentéssel az egyház-
közösségnek Krisztus egyházával való egy-
ségét.

Ahol ilyen mélyreható elvi ellentét van az
egyházi élet szabályozásának, tehát merőben
gyakorlati irányú kérdésnek a megítélésében
az Ú. n. egyházi és világi felfogás között, ott
nem is várhatunk ettől a két tényezőtől ered-
ményes, alkotó együttműködést.

Az egyházközségi képviselőtestületek köte-
lező megalkotásáról szóló ZSInati törvényjavas-
latomat megokoló cikkemben rámutattam arra, .
hogy bármennyire különbözzék is az egyház más
emberi közösségektől abban, hogy létrejöttének
alapja a lélek mélységeiben gyökerezik, céljá-
nak iránytűje pedig a lelki világ és a lelki élet
felé mutat, - külső megjelenésében és élet-
nyilvánulásában mégis csak emberi mű s ezért
ezt a külső életműködését nem is lehet másként,
mint a földön járó, húsból és vérből való ember
értelmi eszközeivel szabályozni. A dolog lényege
szempontjából tehát egészen mindegy, hogy
minek nevezzük az ezeket az eszközöket rend-
szerbe foglaló művet: alkotmánynak-e, vagy
alapszabályoknak. Mind a kettő az egyházi szer-
vezet működését irányító szabályoknak, még
pedig határozottan jogszabályoknak az össze-
foglaló rendszerét jelenti anélkül, hogy ez a'
meghatározás a legkevésbbé is sértené magá-
nak az emberi szabályozásra szoruló szerve-
zetnek a teológia tanítása szerint isteni eredetű
jellegét és valláserkölcsi alapját. A vallásos ne-
velés, a hitelvek tanítása nem az egyházi al-
kotmány, hanem a család,. az iskola és a temp-
lom hivatása. Az egyházi alkotmánynak, mint
szervezeti szabályzatnak már egyenesen fel-
tétele egy azonos vallást követő emberi közös-
ség, a hívek összessége, - nem lehet tehát
alapos kifogást emelni, még a legelvontabb
teológiai dogma álláspontjából sem az E. A. 1.
és 24. §-ának az ellen a fogalommeghatározása
ellen, hogya magyarországi ev. keresztyén egy-
házat híveinek összessége alkotja, az egyház-
község pedig az ev. keresztyének közös vallás-
gyakorlat végett szervezett testülete. Sem a
meg lévő, sem a megalkotandó új alkotmány

"szempontjából nem is lehet más egyházról,
mint az ilyen valóságos, kézzelfogható, vagyis
emberi érzékszervekkel érzékelhető egyházról



4. oldal. EVANGÉ.LIKUS ÉLET 28. szám.

beszélni, mert az Ú. n. láthatatlan egyháznak
szervezete nincs, de nem is lehet.

Senki se féltse tehát tőlünk, jogászoktói az
egyházat, amikor bele akarunk szólni szervezeti
szabályainak a megalkotásába. Ez az aggoda-
lom egyébiránt a protestáns felfogással ellen-
tétben katolikus világszemléletre vallana, mert
helyet adna; a laikus szó eredeti fogalmának,
amely papi rendhez tartozó kiváltságosokat
különböztet 'meg mindenki mással: a laikusok
nagy tömegével szemben. Nem! Ennyire még
ilyen értelemben sem vagyunk mi, jogászok
laikusok.

Az egyházközségi képviselőtestületek köte-
lező megalakításáról szóló zsinati törvény-
javaslattervezetem is azok közé a közlemények
közé tartozik, amelyekről az Evangélikus Élet
olvasóközönsége nem vett tudomást, vagy nem
tartotta érdemesnek a sajtó nyilvánossága előtt
foglalkozni vele. Ez a közöny egy pillanatra
sem ingatta meg azt a meggyőződésemet, hogy
a javaslatomban jogszabályként megformulá-
zott elvet általános egyházi közérdekből meg
kell valósítani, de nem csökkentette azt a haj-
landóságomat sem, hogy ennek a kérdésnek
napirenden tartásával tovább zaklassam egy-'
házi közvéleményünket.Magyarán szólva, az a'
hűvös előkelőség, amellyel az illetékes ténye-
zők elnéztek az én reformtervezetem fölött,
nem szegte kedvemet. Annyira nem, hogy még
tovább is mentem egy lépésseI. Beláttam, hogy
a 'zsinat összehívására még évek ig nem számít-
hatunk, ~ azt azonban lelkiismereti 'kérdésnek
tartom, hogy egyházi közigazgatásunk legkirí-
vóbb 'hibáit és hiányait orvosoini ne késleked-
jünk. Ha tehát nincs akkora lendítő erőnk, hogy
törvényhozásunk gépezetét kiemeljük a maga
kényelmes mozdulatlanságából s így nincs mód
arra, hogy egész egyetemes egyházunkra ki-
terjedő. törvényalkotás sal segítsünk a bajokon,
meg' kell kísérelni a ja vítást.legalább részleges,

. önkormányzati testületeink területi határaira
korlátozott szabályalkotással. Zsinati törvény-
javaslattervezetemet tehát egyházkerületi sza-
,bályrendelettervezetté dolgoztam át s egyház-
megyénk útján meg küldtem a bányai egyház-
kerület elnökségének. Megkértem ezenfelül
egyházmegyénk elnökségét arra, hogy a terve-
zetet szabályszerű tárgyalás végett közölje a
kerület többi egyházmegyéjévei is és hasson
oda, hogy' a javaslat a kerületbeli egyház-
megyék egyöntetű véleménye és kívánsága gya-
nánt kerüljön az egyházkerületi közgyűlés elé,
A felterjesztés és a megkereső átirat el is ment
a püspöki hivatalhoz és az egyházmegyékhez,
de, hogy mi lett a sorsuk, nem tudom. A pest-
megyei alsó egyházmegyének június 30-iki köz-
gyűlésén kellett volna javaslatommal, mint egy-
házkerületi szabályrendelettervezettel foglal-
koznia. A közgyűlést előkészítő értekezleten
azonban megtoldottam rövidnek látszó kardo-
.mat még egy' lépésseI. Minthogy ugyanis már
több, mint két hónap telt el tervezetemnek a

kerülethez történt felterjesztése óta, smég csak
arról sem értesültünk, hogy odajutott-e, még
kevésbbé láttam, vagy kaptam bíztató jelét an-
nak, hogy a kerület foglalkozni fog vele, még
egy fokkal lejjebb szállítottam tervezetem te-
rületi hatáskörét és egyházmegyei szabály-
rendeletté minősitettem áto Ezt azután egyház-
megyei közgyűlésünk el is fogadta s jóváhagyás
végett fel fogja terjeszteni az egyházkerületi
közgyűlés elé. Ez a most már egyházmegyei
szabályrendelet alakjába foglalt tervezet lénye-
gében azonos az Ev. Élet 7.-ik számában kö-
zölt törvényjavaslatommal. Csak annyiban mó-
dosult, hogy kimaradtak belőle azok a rendel-
kezések, amelyek, mint az E. A. tételes sza-
bályaival ellentétesek, csak törvényhozási úton
valósíthatók meg.

Tudom, hogy ennek az egyházmegyei sza-
bályrendeletünknek nehéz akadályversenyt kell
majd megfutnia az egyházkerület közgyűlésén.
Egészen bizonyos, hogy az E. A. 48.-ának azt a
rendelkezését fogják minél magasabbra emelt
.akadálynak elébe tartani, hogy az egyházközsé-
geknek joguk van képviselőtestületet alkotni,
tehát nem lehet ennek a jognak a gyakorlását
reájuk kényszeríteni. Ez a felfogás az önkor-
mányzati jognak túlzott, betűkbe kapaszkodó
értékelését s az eszköznek (az önkormányzat-
nak) öncéllá való emelését jelentené s újabb
elismeréshez juttatná a hírhedt 11. §-nak any-
nyiszor félremagyarázott jelentőségét. Mert az
E. A. azzal, hogy elvben megengedi az egyház-
községeknek a közgyűlési hatáskörrel felruhá-
zott képviselőtestületek alkotását, nem csorbí-
totta a felsőbb egyházi hatóságoknak az egy-
házi közigazgatást irányító törvényes felügye-
leti hatáskörét. Ez a hatáskör pedig, az egész
alkotmány és a benne szabályozott egyházi
szervezet célja és szelleme szerint magában fog-
lalja azt a jogot is, hogy az egyházmegye és
feljebb a többi egyházi testület a maga' sza-
bályrendelet alkotási jogkörébe vonhatja az
egyházközségek képviselőtestület-alkotási jogá-
nak gyakorlati szabályozását, anélkül, hogy ez-
zel vétene az E. A. ellen. A lelkészválasztás is
alkotmányban gyökerező joga az egyházközség-
nek, mégis szabályrendelettel korlátozták ezt a
jogot akként, hogy a hivatalosan jelöltek kö-'
rére szűkítették annak gyakorlási terét, ami
végeredményben s a választási jog betűszerinti
értelmében sokkal inkább jelenthetne a ll. §.
tömegbújtó eszmekörévei magyarázott egyház-
községi mindenhatóság rovására jogfosztást,
mint a felügyeleti hatáskörrel törvényesen fel-
ruházott felsőbb egyházi hatóságnak az a pa-
rancsa, hogy az egyházközség egyházi köz-
érdekből tartozik élni azzal a joggal, amelyet
az E. A. reá ruházott.

Ami ennek az alkotmánykiegészítő szabá-
lyozásnak az érdemét illeti, nevezetesen .azt,
hogy képviselőtestületekre elkerülhetetlen szük-
ség van, ez annyira kézenfekvő, oly világos
igazság, hogy' annak meggyőző erejét aprólé-
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kos magyarázgatásokkal tovább fokozni már
nem lehet. Nem is azért. írtam ezeket a soro-
kat, hogy ennek az önmagában és önmagáért
túlontúl eleget mondó igazságnak felesleges
szószólója legyek, hanem, hogy arra kérjem a
bányai egyházkerület közgyűlésének tagjait:
vegyék pártfogásukba azt az egyházi közérde-
ket, amelyet ezzel az egyházmegyei szabály-
rendelettel szolgálni akarunk s ne áldozzák fel
annak érvényesülését a betűmagyarázat ké-
nyeímének.

Dr. Tepliczky Aladár.

Ifjak és öregek.
"Öregek és ifjak" ~ vagy ifjak és öregek? Jel-

lemző, hogy ezt a két fogalmat jelszóvá avatták és
szinte erőnek erejével problémaként dobták bele a köz-
vélemény égő tavába ... Pedig ez sohasem volt és nem
is lesz probléma. S amenhyiben ilyenné erösza'kolják is
azt, a természet örök törvénye szerint oldódott és ol-
dódik meg ez a kérdés mindenütt és mindenkor. Te-
hát természetesen és nem erőszakosan. A mai kert
jellemző türelmetlenség, idegesség, mohóság és animó-
zitás a mesterkélt és kiprovokált viták folyamán e kér-
dés szinte már oda látszik mérgesední, hogy ... le kell
bunkózni az öregeket! Ha pap, ha esperes, ha püspök.
Csodálatosnak látszik az is, hogy az úgynevezett "öre-
gek" ezt a nagy ricsaj os zajgást, abajg ást, mintha nem
hallanák, csak egyoldalú csendes megadással türnék
és talán várnák a köztérről 'való eltakaríttatásuk
gyászindulóját . .. Avagy talán hozzájuk illő felsőbb-
séges méltósággal térnek napirendre ezen Izgelödés-
mozgolódás kóros tünetein. Magam sem szólamlanék
meg, ha erkölcsi felelősséget nem éreznék abban a te-
kintetben, hegy ez a kérdés hamis vágányokra ne te-
relödjék és illetéktelen célok szolgálatának végzetes
kátyújába ne zökkenjen. Evégből, - anélkül, hogy a
felszínen lévő kérdést a magam részéről érdemben kí-
vánnám tárgyalni - nagyjában csak az eddig nyilvá-
nosságra került véleményekre vagy nyilatkozatokra
próbálok reflektáini :

Ez a kérdés, mint megoldandó feladat, komolyabb
formájában "Nemzedékek problémája és az egyház"
címen a f. é. június havában tartott soproni konferen-
cián tárgyalódott, ahová a lelkészeknek jóformán egy-
ötödrésze sem juthatott el, bizonyára elsősorban anyagi
okok miatt. Itt, ha alapokból jóí értesültünk, szó volt
arról, hogy az idősebb és ifjabb nemzedék a korkü-
lönbségen, hatalmi és kenyérkérdésen kívül lelkületük,
illetve világnézetük alapján választódik el egymástól.
Minden egyéb mozzanatot figyelmen kívül hagyva,
fontos elválasztó fal a lelkület, illetve az ennek alap-
ját képező világnézet. Megfontolandó, hogy a lelkület,
illetve világnézet nemcsak az öregek és ifjak 'között
lehet elválasztó fal vagy szakadék, ür, hanem az öre-
gek és öregek, valamint az ifjak és ifjak között is.
S ez már nagy baja,' sőt betegsége lenne közegyházunk-
nak. Mert érzületnek és világnézetnek úgy az öregek-
nél, mínt ifjaknál csak is eiJyfélbnek kell lennie, t. 1.
tisztán evangéliominak. Szomorú az a megállapítás is,
hogy az öregekre csak annyiban volna szükség, ameny-
nyiben ök "fékező elernként" szerepelnek az ifjúság
hevével szemben. Csak ez a negatívum volna írható az
idősek javára és semmi pozitívum? Szegény öreg lim-
lomok, akik, "mint az egyház mozdonyvezetői, 40 éves
szolgálat után nyugalomba menjetek". Itt megemlí-
tem hogy Nagymagyarország idejében egy dunántúli
nagy gyülekezetben 2-3 Icáplán szolgált egy 80 éves
lelkész mellett, aki alig is mozdult ki a sok filiával és
szórvánnyal bíró nagy területre. De mennyi bajt csi-
náltak volna az ifjak, ha nincs a kormányrúdnál egy

bölcs, tapasztalt öreg, akinek 'a kisujja is többet 'ért a
fiatalok minden kritikus 'eszénél és újmódi tudományá-
nál. "Jó az öreg a háznál", tartja a kőzmondás. Még- •
jobb az egyháznál. "Többet ér az öreg tanácsa, mint
az ifjú gáncsa."

"A két' nemzedék teológiája" címü cí'kk ,,'Közép-
korú" tollából ugyancsak az' öregek és ifjak problémá-
jával foglalkozik az "Evangélikus Élet" folyó évi 26-ik
számában. "Megértheti egymást a két lelkésznemzedék ?
Lelkileg egymás mellett áll-e a 60-as és 30-as korosz-
tály?" Határozottan felelhetjük : megérti és egymás
mellett áll, mint az apa az ö fia mellett, akit az előbbi
jól ismer és megért. Csa:k akarnia kell az ifjúságnak
is, hogy megértse az idősebbet, mert az idősebb részé-
ről minden föltétel megvan a megértésre. Hisz ez az
idősebb nemzedék zuhant bele tetőtől-talpig a béke
csendes kc.rszakából a világfelforgató nagy háborús idők
és ezek következményeinek zivatarába, amelyet átélt
átharcolt, átszenvedett és átáldczgatott. Végzetszerűleg
preparálva van arra, hogy megértse az elmúlt szomorú
és a mai még szomorúbb időszak szülötteít, az új nem-
zedéket. A régi, nemzedéket sem Hegél, Ritschl, Har-
nack, stb. teológiája és szelleme nevelte és éltette, ha-
nem egyedül a Krrsztusé, amely kizárólag alkalmas
arra hogy ma ,és mindenkor építse é's fenntartsa az
egyházat. '

"Uj teológiát keres az új nemzedék?" Ne keres-
sen mást, csak a Krisztusét! "Teológiai ideálja: egy-
házat építő, missziói tevékenységre inspiráló, megtérest
kiprovokáló hitrendszer után vágyódík az újabb nem-
zedék?" Erre vágyódik és ezt akarja megvalósítani a
régi nemzedék is. Ez a feladata s nem más minden
nemzedéknek minden korban.

Azon megállapításokhoz is, amelyeket "Hozzá-
szólások egy nem hallott konferenciai beszédhez" címü
cikk jelez, amely ugyancsak az ,,,Evangélikus Élet'! f.
évi 22. számában tárgyalja ismét az öregek és ifjak
úgynevezett problémáját, nagyon sok szó fér. E cikk
következtetései szerint éppen az idősebb korosztály
nem gyümölcsöztethetné mindazon drága lelki tulaj-
donságokat és kincseket, amelyek a lelki élet terén
való tevékenykedésnél legdöntőbb fontosságúak: gya-
korlat, élettapasztalat, érettség, tudás, lelki, íüetve hit-
élmény, stb, Mindezeket nem értékesíthetné egyháza
javára éppen az a már igazán lelki atyjává, jobban a
lelkek atyjává éredett lelkész, akinek nemcsak test,
hanem lélek szerint is gyermekei vannak, akiket, jól'
ismer, éppen azért jól is vezethet, befolyásolhat, irá-
nyíthat. Mindebből következik, hogy minden lelkész s
éppen az idősebb, 50-60, sokszor 70-es éveiben aján-
dékc.zza meg gyülekezetét életének és lelki tartalmának
áldásos gyümölcseível gazdagon . . .' Igaz, hogy ezt
legtöbb esetben ember nem, csakis az Isten szeme lát-
hatja és látja is. Éppen ezért a jelzett kabbalisztikus
számok általában kabbalisztikusok maradnak, mert
ezeket éppen a lelki élet terén húzza keresztül a .min-
dennapi tapasztalat.

Nem kell hát, szinte keresten-keresve, szembe-
állítani az öregek et és ifjakat, - van elég más ellentét
az életben - mert azok úgysem fognak .egymással
szempen harcolni, mindegyiknek szüksége 'van a má-
sfkra, Sőt egyik a másikat természetszerűen egészíti
ki. Mindegyikre szüksége van az anyaszentegyház-
nak. "Ürt", pláne "tátongó ürt" se keressünk a kettő
között, mert ez nincs sehol, nem is volt és nem is lesz
soha, amig mind a kettő Egyet keres, sőt Egyben él
lelkesen: Krisztusban, akiben mindnyájan békésen ta-
lálkoznak.

És ha mégis volna ellentét a két 'korosztály kö-
zött talán manapság, akkor azt más nem okozhatna,
mint egyesegyedül a kenyérkérdés, vagyís, <LZ ifjúság
elhelyezkedésének hangoskodó kérdése, amint .azt az
"Ujság" című politikai napilap a folyó évi július 20-iki
számának "Ifjúság" című vezér cikke megállapítja, szo-
morú következtetésekkel a világi ifjúság rovására. S
így ez az egész kérdés a maga teljes meztelenségében
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kos magyarázgatásokkal tovább fokozni már
nem lehet. Nem is azért írtam ezeket a soro-
kat, hogy ennek az önmagában és önmagáért
túlontúl eleget mondó igazságnak felesleges
szószólója legyek, hanem, hogy arra kérjem a
bányai egyházkerület közgyűlésének tagjait:
vegyék pártfogásukba azt az egyházi közérde-
ket, amelyet ezzel az egyházmegyei szabály-
rendelettel szolgálni akarunk s ne áldozzák fel
annak érvényesüléséta betűmagyarázat ké-
nyelmének.

Dr. Tepliczky Aladár.

Ifjak es öregek.
"Öregek és ifjak" - vagy ifjak és öregek? Jel-

lemző, hogy ezt a két fogalmat jelszóvá avatták és
szinte erőnek erejével problémaként dobták bele a köz-
vélemény égő tavába ... Pedig ez sohasem volt és nem
is lesz probléma. Samennyiben ilyenné erősza'kolják is
azt, a természet örök törvénye szerint oldódott és ol-
dódik meg ez a kérdés mindenütt és mindenkor. Te-
hát természetesen és nem erőszakosan. A mai kort
jellemző türelmetlenség, idegesség, mohóság és animó-
zitás a mesterkélt és kiprovokált viták folyamán e kér-
dés szinte már oda látszik mérgesedni, hogy ... le kell
bunkózni az öregeket! Ha pap, ha esperes, ha püspök.
Csodálatosnak látszik az is, hogy az úgynevezett "öre-
gek" ezt a nagy ricsajos zajgást, abajgást, mintha nem
hallaná'k, csak egyoldalú csendes megadással türnék
és talán várnák a köztérről - való eltakaríttatásuk
gyászindulóját ... Avagy talán hozzájuk illő felsőbb-
séges méltósággal térnek napirendre ezen izgelődés-
mozgolódás kóros tünetein. Magam sem szólamlanék
meg, ha erkölcsi felelősséget nem éreznék abban a te-
kintetben, hegyez a kérdés hamis vágányok ra ne te-
relődjék és illetéktelen célok szolgálatának végzetes
kátyújába ne zö'kkenjen. Evégből, - anélkül, hogy a
felszínen lévő kérdést a magam részéről érdemben ki-
vánnám tárgyalni - nagyjában csak az eddig nyilvá-
nosságra került véleményekre vagy nyilatkozatokra
próbálok reflektáini : ' .

Ez a kérdés, mint megoldandó feladat, kornolyabb
formájában "Nemzedékek problémája és az egyház"
címen a f. é. június havában tartott soproni konferen-
cián tárgyalódott. ahová a lelkészeknek jóformán egy-
ötödrésze sem juthatott el, bizonyára elsősorban anyagí
okok miatt. Itt, ha alapokból jóÍ értesültünk, szó volt
arról, hogy az idősebb és ifjabb nemzedék a korkü-
lönbségen, hatalmi és kenyérkérdésen kívül lelkületük,
illetve világnézetük alapján választódik el egymástól.
Minden egyéb mozzanatot figyelmen kívül hagyva,
fontos elválasztó fal a lelkület, illetve az ennek alap-
ját képező világnézet. Megfontolandó, hogy a lelkület,
illetve világnézet nemcsak az öregek és ifjak között
lehet elválasztó fal vagy szakadék, ür, hanem az öre-
gek és öregek, valamint az ifjak és ifjak között is.
S ez már nagy baja,"sőt betegsége lenne közegyházunk-
nak. Mert érzületnek és világnézetnek úgy az öregek-
nél, inint ifjaknál csak ís eiJyfélének kell lennie, t. í,

tisztán evangéliominak. Szomorú az a megállapítás is,
hogy az öregekre csak annyiban volna szükség, ameny-
nyiben ök "fékező elemként" szerepelnek az ifjúság
nevével szemben. Csak ez a negatívum volna írható az
idősek javára és semmi pozitívum? Szegény öreg lim-
lomok, akik, "mint az egyház mozdonyvezetői, 40 éves
szolgálat után nyugalomba menjetek". Itt megemlí-
tem hogy Nagymagyarország idejében egy dunántúli
nagy gyülekezetben 2-3 'káplán szolgált egy 80 éves
lelkész mellett, aki alig is mozdult ki a sok filiával és
szórvánnyal bíró nagy területre. De mennyi bajt csi-
náltak volna az ifjak, ha nincs a kormányrúdnál egy

bölcs, tapasztalt öreg, aktnek ·a kisujja is többet 'ért a
fiatalok minden kritikus -eszénél és újmódi tudományá-
nál. "Jó az öreg a háznál", tartja a közmondás. Még- •
jobb az egyháznál. "Többet ér az öreg tanácsa, mint
az ifjú gáncsa."

"A két' nemzedék teológiája" című ci'kk "Közép-
korú" tollából ugyancsak az' öregek és ifjak problémá-
jával foglalkozik az "Evangélikus Élet" folyó évi 26-ik
számában. "Megértheti egymást a két lelkésznemzedék ?
Lelkileg egymás mellett all-e a 60-as és 30-as korosz-
tály?" Határozottan felelhetjük: megérti és egymás
mellett áll, mint az apa az ö fia mellett, akit az előbbi
jól ismer és megért. Csa:k akarnia kell az ifjúságnak
is, hogy megértse az idősebbet, mert az idősebb részé-
ről minden föltétel megvan a megértésre. Hisz ez az
idősebb nemzedék zuhant bele tetőtől-talpig a béke
csendes korszakáböl a világfelforgató nagy háborús idők
és ezek következményeinek zívatarába, amelyet átélt
átharcolt, átszenvedett és átáldazgatott. Végzetszerűleg
preparálva van arra, hogy megértse az elmúlt szomorú
és a mai még szomorúbb időszak szülötteit, az új nem-
zedéket. A régi nemzedéket sem Hégél, Rítschl, Har-
nack, stb. teológiája és szelleme nevelte és éltette, ha-
nem egyedül a Krisztusé, amely kizárólag alkalmas
arra hogy ma .és mindenkor építse és fenntartsa az
egyházat.

"Uj teológiát keres az új nemzedék ?" Ne keres-
sen mást, csak a Krisztusét! "Teológiai ideálja: egy-
házat építő, míssziól tevékenységre inspiráló, megtérést
kiprovokáló hitrendszer után vágyódik az újabb nem-
zedék?" Erre vágyódik és ezt akarja megvalósítani a
régi nemzedék is. Ez a feladata s nem más minden
nemzedéknek minden korban.

Azon megállapításokhoz is, amelyeket "Hozzá-
szólások egy nem hallatt konferenciai beszédhez" címü
cikk jelez, amely ugyancsak az ."Evangélikus Élet" f.
évi 22. számában tárgyalja ismét az öregek és ifjak
úgynevezett problémáját, nagyon sok szó fér. E cikk
következtetései szerint éppen az idősebb korosztály
nem gyümölcsöztethetné mindazon drága lelki tulaj-
donságokat és kincseket, amelyek a lelki élet terén
való tevékenykedésnél legdöntőbb fontosságúak: gya-
korlat, élettapasztalat, érettség, tudás, lelki, Illetve hit-
élmény, stb. Mindezeket nem értékesíthetné egyháza
javára éppen az a már igazán lelki atyjává, jobban a
lelkek atyjává éredett lelkész, akinek nemcsak test,
hanem lélek szerint is gyermekei vannak, akiket. jól'
ismer, éppen azért jól is vezethet, befolyásolhat, irá-
nyithat. Mindebből következik, hogy minden lelkész s
éppen az idősebb, 50-60, sokszor 70-es éveiben aján-
dékozza meg gyülekezetét életének és lelki tartalmának
áldásos gyümölcseivel gazdagon . . . - Igaz, hogy ezt
legtöbb esetben ember nem" csakis az Isten szeme lát-
hatja és látja is. Éppen ezért a jelzett kabbalisztikus
számok általában kabbalisztikusok maradnak, mert
ezeket éppen a lelki élet terén húzza keresztül a .min-
dennapi tapasztalat.

Nem kell hát, szinte keresten-keresve, szembe-
állítani az öregeket és ifjakat, - van elég más ellentét
az életben - mert azok úgysem fognak .egymással
szempen harcolni, mindegyiknek szüksége 'van a má-
síkra. Sőt egyik a másikat természetszerűen egészíti
ki. Mindegyikre szüksége van az anyaszentegyház-
nak. "Ürt", pláne "tátongó ürt" se keressünk a kettő
között, mert ez nincs sehol, nem is volt és nem is lesz
soha, amíg mind a kettő Egyet keres, sőt Egyben él
lelkesen: Krisztusban, akiben mindnyájan békésen ta-
lálkoznak.

És ha mégis volna ellentét a két korosztály kö-
zött talán manapság', akkor azt más nem okozhatná,
mint egyesegyedül a kenyérkérdés, vagyís, az ifjúság
elhelyezkedésének hangoskodó . kérdése, amint azt az
"Ujság" címü polrtíkaí napilap a folyó évi július 20-iki
számának "Ifjúság"című vezércikke megállapítja, szo-
morú következtetések'keI. a világi ifjúság rovására. S
így ez az egész kérdés a maga teljes meztelenségében
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nem látszik egyébnek, mint a. szellemi, illetve, egyházi
érdek tetszetős álruhájába öltöztetett kenyérkérdésnek.

o Olyan kérdésnek, amely végzete sen veszedelmeztetheti
egyházunk magasabb érdekeinek szellemi légkörét.
Többé-kevésbbé s előbb-utóbb megfertőztetheti azt.

Egyébként egyelőre nem baj e kérdésnek komoly
irányú feszegetése.Sőt szükségszerü rossznak- látszik,
mert bizonyos lendületet visz bele az egyházi élet álla-
tag légkörébe és felfrissíti azt.

Petrovtes Pál.

FIGYELÖ.
Amikor "Nagyszokoly veszedelme" címen

írtunk, és a Nagyszokolyoknak pusztulására, a
falusi gyülekezetek elnéptelenedés ére hívtuk fel
a .fígyelmet, azt mondták, nem olyan nagy a
veszedelem, hiszen ott vannak a lelkészek, akik
-'amennyire az embertől telik - őrt állnak és
vigyáznak a nyájra. Az elnéptelenedés általá-
nos. A gazdasági romlás miatt li falu népe a
városok felé húzódik és amit falun vesztünk,
azt a városi gyülekezetekben ismét visszanyer-
jük. Ez az okoskodás minket semmiképen meg
nem r nyugtatott, mert ha ez általános tünet
volna, nemcsak a mieink, hanem a római kato-
likus egyház falusi gyülekezetei is elnéptele-
nednének. Pedig éppen ellenkezőleg történik.
Róma a rni rovásunkra terjeszkedik a falvak-
ban. Sőt, ahol résen nem vagyunk, a mi ká-
runkra terjeszkedik' a kálvinizmus is. Tudunk
olyan politikai községekről, amelyek félszázada
még színevangélikusok voltak, ma már fele--
részben más vallásúak. Legújabban Nagy-
bábony veszedelméről hallottunk, ahol az el-
néptelenedés következtében lelkészt tartani már
képtelenek. Pedig jó öreg Szenteh Gábor pa-
,poskodása idején ez virágzó gyülekezet volt ...
Azután ... azután hát jött egy lelkész, aki nem
állt hivatása magaslatán és az egyházi élet ha-
nyatlani, a gyülekezet néptelenedni kezdett.
Ime, mennyi múlik a lelkész arravalóságán.
Ezért hangsúlyozzuk újra: még néptelenedés
esetén s~m szabad positioinkat feladni. A ke-
rületeknek a legnagyobb áldozatokat kell hoz-
niok, hogy ezek a nagymultú egyházak lelké-
szek nélkül ne maradjanak. Mert bárhogy virá-
gozzanak is a városi gyülekezetek, az egészsé-
ges utánpótlást veszítik el, ha elvesztjük a fa-
lusi gyülekezetek et. Nagybábony veszedelmére
felhívjuk az -illetékesek figyelmét. ' •

* *
A "szent jobb" pörben a magyar bíróság

második .fokon megsemmisítette a Töreky ta-
nács ítéletét és a torzsai református lelkészt,
aki azt állította, hogy a "szent jobb" imádása
fétisimádás, felmentette. Még pedig azzal az
indokolással, hogy a keresztyén ember valóban

,egyedül csak az Istent imádja. Mit szól ehhez
a legújabb kato~ikus hittudós: Töreky?!!

* 'ií'

A Meinl kávé, cukor, csokoládécég üzletei'
jól prosperálnak egész Közép-Európában. Ma-
gyarország nagyobb városait is megszállva
tartják. Újabban képecskéket helyeznek el a
csokoládécsomagokban, amelyeknek a hátlap-
ján ez olvasható; Jutalomdíj : 5 dkg étcsokolá-
dét adunk, 20 darab kéknyomású képeeskének
egyszerre való visszaszármaztatása ellenében.
Egyszerű üzleti fogás, semmi kifogásunk ellene. '
De szólnunk kell a képecskékről, amelyeket a
csomagokban elhelyeznek. Újabban ugyanis.
magyar történeti vonatkozású képek bújnak elő
a csomagokból. Két egymásután következő cso-
magból gyermekeim ugyanazt a képet húzták
elő. A kép aláírása: "Pázmány Péter a protes-
táns magyarokat vissza akarja hódítani a ka-
tolikus egyháznak." Pázmány ezen a képen
ugyan nem valami hódító ellenreformátornak,
hanem inkább középkori oszlopszentnek formá-
jában jelenik meg, de a vele szemben álló pro-
testáns magyarok annál daliásabbak. Ha a
Meinl-cég - ki tudja, milyen hatások közbe-
jöttével - katolikus propagandának szánta ké-
pét, sikert nem fog elérni. Legfeljebb azt nyer-
heti, hogy a magyar protestánsok leszoknak a
Meinl-féle tea, kávé és csokoládé élvezéséről.
Hova el nem jut a katolikus akció keze?!

I

* *
A napilapok híradása szerint a Népszövet-

ség vezető tényezői azzal a gondolattal foglal-
koznak, hogy miután Japán kilépett a szövet-
ségből és igy a tanácsban megüresedett egy ál-
landó tagság, azt a Szentszéknek fogják fel-
ajánlani, miután a Vatikán a lateráni szerző-
dés következtében világi hatalom lett. - Ha a
Népszövetség tíz-egynéhány 'esztendei tanács-
kozás után egyetlen pozitivumot tudna felmu-
tatni, ha tehát népek és emberek sorsának in-
tézésében komoly.an lehetne venni, talán bán-
tana minket, hogy a római egyház ilyen "elő-
kelőt' testületben .képviselethez jut, míg a pro-
testáns érdekek képviseletévei nem törődik a
szövetség. De éppen a kínai-japán konfliktus
mutatja, hogy milyen tehetetlen és koravén in-
tézmény ez a szövetség, amely ösztövér életét
szemfényvesztésekkel tudja csak meghosszab-
bítani. Ha a Népszövetség örökös farizeusjáté-
kához csak fedezetet akar találni a Szentszék-
ben, mint erkölcsi testületben, akkor Rómának
.Jegrnelegebben" gratulálunk. ehhez a kitün-
tetéshez.

* *
Vasárnap a: kelenföldi templomban zseb-

tolvajok jártak. Egy esküvői tumultu st hasz-
náltak fel bűnös üzelmeikre. Az Isten házába
latrok jöttek, hogy visszaéijenek az áhítatba
merült, magukat legalább ezen az egy helyen
teljes biztonságban érző hívek jóhiszeműségé-
veI. Hogy milyen elvetemültségre vall az Isten
házában az Isten törvényeit ilyen bűnös úton
áthágni, arról itt nem beszélünk. De a megtör- I
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tént szomorú esetből vonjunk le két figyelmez-
tetést. Az egyik arra int, hogy különösen akkor,
amikor a templomban nagyobb tömeg van
együtt, úgy, hogy a zsebtolvajok a tolakodás-
ban nyugodtan dolgozhatnak, éber szemmel
őriztessük híveink vagyoni biztonságát. A má-
sik figyelmeztetés a híveknek szól. Régi rossz

"szokás, hogy esküvők végeztével a résztvevő
hívek elözönlik az oltár előtti térséget, jókíván-
ságaikkal az ifjú pár felé törtetve. Nem aka-
runk ennek a sokszor ízléstelen, sőt egészség-
telen szokásnak esztétikai oldaláról beszélni, le-
gyen elég az, hogy az ilyen oltárelőtti tumul-
tusok szolgáltattak alkalmat ezeknek az Isten
házába belopódzó bűnözőknek a tolvajlásra. Ta-
lán ez a tény is hozzájárul ahhoz, hogy elhagy-
juk a már sokszor kifogásolt és kellemetlen es-
küvői helyszíni gratulációkat. Gondoljuk meg,
hogy egy levéllel, vagy egy távirattal elejét
vehetjük úgy az áhítatrontó tumultusnak, mint
az ezzel járó zsebtolvajlásoknak. rmg.

Az angol Lordok Házában szó került a há-
zassági törvényről. Egy 70 éves agglegény, név-
szerint Snell lord nagy beszédben a házasság
intézménye ellen foglalt állást. Többek között
hangsúlyozta, hogy "kötözni való bolond" az a
férfi, aki a házasság igáját kényszer nélkül a
nyakába veszi. Beszéde végén törvény javaslatot
terjesztett elő, amelyben példás büntetést kér
azokra, akiI<- "kellő intelligencia hiányában"
házasságra mernek gondolni. - Meg vagyunk
győződve arról, hogy Snell lord szavait még
csak nem is megbotránkozás, hanem sajnálko-
zó mosoly kísérte. Mégis figyelemre méltó és
gondolkozásra indít, hogy a konzervatív Angliá-
nak e tisztes testületében ilyen szellem által su-
galmazottszavak elhangozhattak. újabb figyel-
meztetés ez, hogyakeresztyénség szentesített
intézményeit ne csak a keleti ragály ellen vé-
delmezze, de nézzen' néha arra, is, amerről ve-
szélyt közeledni nem is sejt. rmg.

Iskoláink.
A Tolna-Baranya-Somogyi Ág. Hitv. Evangéli-

kus Egyházmegye bon y h á d i reálgimnáziumának
1932-33., évről szóló értesítőjét Hajas Béla igazgató
teszi közzé. Az iskola 1806-ban létesült Sárszentlőrin-
cen, honnan 1870-ben helyezték át Bonyhádra. Az inté-
zetben 14 rendes- és 2 óraadó tanár működik. Vitéz
Zerinváry János most ünnepli tanári működésének 25
éves jubileumát. Az elmúlt év fegyelmi és tanulmányi
állapota kielégítő volt. Nagy gondot fordítottak a nö-
vendékek vallásos és hazafias nevelésére. Az intézetben
a következő ifjúsági egyesületek működtek : Belmisz-
sziói Kör, Petőfi Kör, Sportkör, ,,179. sz. Rákóczi" cser-
készcsapat és a keretében müködö Csaba apródcsapat.
A gírnnázíummal kapcsolatos internátusban az évi bent-
lakási díj 160 pengő. A tápíntézetben fejenként évi
225 pengőért 'kapnak a növendékek teljes, ellátást. Az

'intézet tanulóinak száma az elmúlt évben 303 nyilvá-
nos és 27 magántanuló. Vallás szerinti megoszlás:
evangélikus 155; református 21; róm. kat. 132; gör.
kat. 1; izr.' 14.

*

A kőszegi "Gyurátz Ferenc" Ag. Hitv. Evangéli-
kus Leánynevelőintézet 1932-"-33.-évról k~adott értesítő-
jében Arató István igazgató számol be az elmúlt isko-
lai év eseményeiről. Az intézetben 14 rendes-, 1 helyet-
tes- és 3 óraadó tanár működött. A tanulók vallásos és
hazafias nevelését szolgálták az iskolai ünnepségek és
az ifjúsági egyesületek, amelyek: Belmissziói Egyesü-
let, "Széchenyi István" önképzökör, Sport 'E;gyesület,
Tanulmányi elömenetelükben nagy segítségükre voltak
a növendékeknek a tanulmányi' kirándulások és' az if-
júsági könyvtár. Nagy gondot fordttottak a, modern
nyelvek tanítására és gyakorlására, Az intézetnek az
elmúlt évben 124 tanulója volt. 'Ebből evangélíkus G9;
református 17; róm. kat, 26; izr. 12. Az értesítő' rész-
letesen ismerteti az intézet rnternátusába való felvétel
feltételeit, az internátus házirendjét, 'és minden, az in-
ternátussal kapcsolatos tudnivalót.'

. *
A szarvasi evangélikus tanítónőképző 1932~33.

évi értesítője eredményes munkásságról tesz tanubi-
zonyságot. Az' intézet tanári testülete Kiss Sándor

,ig,azgatóval az élén mindent megtett, hogYa,növendé-
kek míndazt az elméleti és gyakorlati tudást elsajátít-
sák, amelyre jövendő hivatásukban szükség lesz"Nagy
gondot fordítottak a nevelésre, melynek főcélja vallá-
sos és müvelt magyar lányokat adni egyházunknak és
hazánknak. A tanítás egész évben az államí tanterv
alapján folyt, a kántorképzést a kántorképzési tan-
terv alapján végezték. A növendékek az intézet elemi
iskolájában gyakorlati tanításokat végeztek, hospital-
tak, a téli időben a IV. és V .éves növendékek vasárnapi
iskolát tartottak. Az intézetben a következő ifjúsági
egyesületek működtek: Ifjúsági Luther Szövetség és-a
keretében müködö Ifjúsági Gyámintézet, ' Greguss
Ágost Ifjúsági Önképzőkör, Ifjúsági Segélyegylet, Iljú-
sági Sportkör, 95. sz. "Papp-Váryné Sziklay Sz," CSeL-

készleánycsapat. Az intézet tanulóinak létszáma az' el-
múlt+évben 162 volt. ElJből evangélikus 131;' reformá-
tus 18; róm kat. 11; izr. 2. Képesítővizsgálatot tett 39
növendék; a kántori vizsgálatot 21 növendék .végezte
el sikerrel. A vidéki növendékek az intézet ínternátusá-
ban nyernek lakást és ellátást havi 30-50 P köz-
tartási díj' ellenében.

~I~-=-I__ H_I_R_E_K_. _l!J
SZENTHAROMSAG UTANI NYOLCADIK

VASARNAP.'

Máté 7, 15-'23.

Akinek a fejét a keresztvíz érte, az külső-
leg a keresztyének közösségébe tartozik; De ez
a keresztvíz magában senkit nem üdvözít.
Aminthogy mai evangéliumunk alapján is olyan
keresztyéneket állíthatunk az olvasó elé, akik
nem üdvözülnekJ akik a mennyek országába
nem jutnak. ,Kik ezek? Elsősorban az álszen-
tek) akik itt nyüzsögnek körülöttünkJ juhoknak
ruhájában koeeledmelc a gyanútlan hívek [eté,
belül pedig ragadozó farkasok. Sátánt szolgáló
törekvéseiknek a szeniséq látszatát adják. De
ugyanúgy nem üdvözülnek a szájjal keresztyén-
kedőkJ akiknek minden szava ietenimádás, de
minden cselekedet a keresztről szóló -beseéd
megcsúfolása. Gondoljunk csak azokra a nép-
vezérekre, akik a nyílt színen szinte hetven-
kedve vallják magukat Krisztus-követőknek és
Iközben népek és társadalmi 'o~zt~l1l.~_k elZen
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gyilkos terveket /orralnak. - Végül elvettet-
nek Isten orcája elől azok is, akik istenes cse-
lekedeteik dícséretéből ki nem fogynak és nem
emlékeznek arra, hogy nem a cselekedet, ha-
nem a hit üdvözít, hogy százszor annyi jót
tehetünk) mint amennyit teszünk) mégis csak:
érdemetlen és haszontalan- szolgák. maradunk)
aJkik6't csak Krisztus vére válthat meg kárho-
zattól'és haláltól.

" . - A gödöllői cserkészvilágtáborozás alkalmával
augusztus 6-án D. Raffay Sándor püspök tart istenttsz-
teletet;a tábor' összes protestáns résztvevője számára.

- A török kormány megváltoztatta lsten nevét.
Nyelvtisztítási szempontokra hivatkozva, a török kor-
mány eltörölte' az arab eredetű Allah szót, s helyette
új török szót iktatott be. A törököknek ezentúl Allah
helyett T.aurict'·keÍl mondaniok, a müezzin nem Allah
akbár-t. kiált a mínaret erkélyéről, hanem Tauri ubu-
dur-t, Brusszában emiatt a régi gondolkodású török pa-
pok lázadást; szítottak. Kemál pasa maga ment le a
lázadás színhelyére és -néhány mohamedán papot fel-
akasztatott. .

intézet ülése. Délután 3 órakor aszódi iskolai bizott-
ság. Délután 5 órakor előértekezlet. Délután 6 órakor
vallásos-est a Deák-téri templomban. Szeptember 28-án:
délelőtt fél 9 órakor istentisztelet, utána 9 órakor a
közgyűlés kezdete. Tárgysorozat: 1. A közgyülés meg-
alakulása, elnöki megnyitása. 2. Püspök jelentése. 3.
Fontosabb miniszteri rendeletek. 4. Megbízottak ki-
küldése az egyetemes közgyűlésre. 5. Egyházmegyék
előterjesztései. 6. Jogügyi bizottság jelentései. 7. Pénz-
ügyi bizottság jelentései. 8. Számvevőszék jelentése. 9.
Tanügyi bizottság jelentése: a) elemi iskoláról, b ) pol-
gári iskolákról, c) középiskolákról, d) tanítóképzöröl,
10. Aszódi leányiskolai bizottság jelentései. 11. Jelen-
tés á Baldácsy-alapítványról. 12. Missziói és belmísszíöí
bizottság jelentése. 13. Bizottsági jelentés a Baldácsy-
alap segélyezéséről, továbbá a Székács- és Geitz-alap-
ról. 14. Kerületi Lelkész-Egyesület jelentése. 15. Ke-
rületi Luther-Szövetség jelentése. 16. Jelentés a ke-
rületi gyámintézetről. 17. Jelentés a levéltárról. 18.
Kerületi segélyző-egyesület jelentése. 19. Múltévi jegy-
zőkönyvvel kapcsolat.os jelentések. 20. Indítványok. A
közgyűlés bezárása.

- Amerika. A csikágói világkiállítással kapcso-
látban hatalmas evangélikus napot is tartottak, ame-
lyen körülbelül 50 ezer evangélikus vett részt. Az ün-
nepély kiemelkedő száma volt a 3800 tagból álló hatal-
mas énekkar szereplése. Az ünnepség után szeretet-
vendégségre gyültek össze a résztvevő evangélikusok ..

- Az Országos Bethlen Gábor Szövetség folyó é.
augusztus hó 12-én szombat este fél 9 órai xozdettel
Balatonfüreden a Kursalon nagytermében kultúrünne-
pélyt rendez. A kultúrest előadói és szereplői: Szató
Imre budapesti református esperes, dr. Gyökössy
Endre, a Petőfi Társaság tagja, Harsányi Zsolt író,
vitéz Csécsi Nagy Imre ny. altábornagy, a Bethlen Gá-
bor Szövetség ü. v. társ elnöke, Szántó Róbert buda-
pesti evangélikus lelkész, Sz. Szalay Ilona, a M. kir.
Operaház v. tagja és Veress Sándor zongoraművész.

- Tatabánya-Felsőgalla. Az evangélikus egyház-
községnek nagy örömünnepe volt július 15-én, amikor is
Isten kegyelméből felavatta a Magyar Általános Kö-
szénbánya R.-T. által használatra adományozott gyüle-
kezeti házát. Felavatásra került az új templom-terem,
nö- és leányegyesületi helyiség. Az avatási szertartást
Podhradszky János fehérkomáromi alesperes végezte.
Az oltárkép et a helyi h. lelkész, Kalavszky Kálmán fes-
tette Richter híres festménye után. Ugyancsak ez alka-
lommal került felavatásra a nőegyesület által adomá-
nyozott új szószék is. Az avató ünnepségen résztvettek:
Balogh István főesperes, a helybeli református egyház
képviselői, az izraelita hitközség elnöksége és még szá-
mosan mások. Az avató ünnepséget szeretetvendégség
követte, melynek szép lelki és anyagi eredménye volt.

- A nevelés célja: Ép testben ép lélek (Morita-
igne) ; A tökéletes úriember (Locke); A boldogság
(Mill Stuart); A hasznos, hazafias és boldog életre
való előkészítés (Basedow) ; Az élet teljessége, a
"complete life" (Herbert Spencer); Az életet úgy ala-
kítani, mint azt a természet kívánja, az egyéni életet
korlátlanul kiéini (Ellen Key); A proletáriátus ügyéért
való 'önfeláldozás és gyakorlati szelídarttás (Lenin).
(Néptanítók Lapja.)

- Csonkahazánk egyetlen magasfekvésű és me"
legvizű tava, a bánki tengerszem. Vize üdít, gyógyít,
levegője tiszta. A festöien széprekvésü tó mellett van
a "Tengerszem pensíó", ahol olcsón lehet lakást és el-
látást kapni. Az érdeklődők forduljanak a Pensió ev.
vezetöségéhez, Bánk. (Nógrád megye.)

. . -' Kérésztyénellenes hangulat uralkodik Egyip-
tómban.· A napilapok közlése szerint az egyiptomi na-
cionalista körökben nagyszabású mozgalom indult meg
arravonatkozólag, hogy a keresztyén missziók kitiltas-
sanak az országból. Mozgalmukra egy jelentéktelen :(e-
gyelmi eset adott okot. Egy arab leánykát a missziói
iskolában valami fegyelmi vétségból kifolyóan megfe-
nyítettek s az sírva ment a rendőrségre és bepanaszol-
ta, hogy azért verték meg, mert nem akart megkeresz-
telkedni. Az egyiptomi, különösen a kairói nemzeti
sajtó szenvedélyesen lázít a keresztyén mísszíók ellen.
Megalakult az Izlám-védelmi Bizottság és kérvényt
nyújtottak be Fuad királyhoz, hogy "vessen véget a
missziók üzelmeínek" .

. - A Budapest Ill. kerületi (óbudai) egyházközség
templom és gyülekezeti ház tervezésére tervpályázatot
tett közzé a Magyar Mérnök- és Építész Egylet Köz-
lönyének f. évi július 30-i számában. Érdeklődők akár
e· lap szerkesztőségében, akár az óbudai lelkészi híva-
talban tudhatnak meg közelebbi részleteket.
.. - Felügyelő-iktatás. A kétbodonyi egyház július
16-án ünnepélyes keretek között iktatta be új felügye-
löjét : Prooay József romhányi földbirtokost és dr. Szu-
chovszky Stindor körorvost. Az iktatást Csőváry De-
zső helyi lelkész végezte. Ugyanakkor tette le az esküt
az új presbiter: Rósinger Jenő gyógyszerész. Az új fel-
ügyelőket BagyinsZ'ky György gondnok, a református
missziói egyház nevében Pozsár István jegyző üdvö-
zölte. Prónay József, majd Szuchovszky Sándor meg-
köszönte a kitüntetést. Az ünnepség a Hymnus elének-
lésévei véget ért.

- A budapesti-kelenföldi egyházközség július
hó 30-án Szántó Róbert lelkész és Zsigmondy Dezső
egyházfelügyelő elnöklete alatt rendkívüli közgyüléet
tartott, amelyen elhatározta, hogy az egyháztagok kö-
zött nagy. gyüjtést indít egy a templom méreteínek
megfelelő orgona mielöbbí beszerzésére. A müvészí or-
gonaterv elkészítésére Zalánffy Aladár zeneakadémiai
tanárt kérik meg. A gyüjtés nagy lelkesedéssel már is
megindult.

. - A bányai ágo hitv. evangélikus egyházkerület
1933. szeptember hó 28-án, Budapesten, a Deák-téri
iskolák termeiben tartja rendes évi közgyűlését. A köz-
gyűlés napirendje: Szeptember 26:án: délelőtt 9 óra- I I
kor ker. Luther-Szövetség ülése. Délelőtt 10 órakor A szerkesztésért felelős: A kiadásért felelős:'
ker. számvevőszék ülése. Délelőtt 10 órakor ker. in- SZ Á.N T Ó R Ó BER TOr. FR 1T Z L Á SZL 6
tézőbizottság ülése. Délután 3 órakor ker. intéző-biz. •••• ...:. • --=
ülésének folytatása. Szeptember 27-én: délelőtt 9 óra- SZERKESZTÖSÉG TELEFONSZÁMA: 59-2-01
kor ker. Lelkész Egyesület ülése. Délelőtt 12 órakor POSTATAKARÉ~PÉNZTÁR( CSEKKSZÁMLA: 1,228
~lnökségek értekezleté. Pélutá;n 3 órakor. ker. Gyám- (BP. SZÉKESFÖV. KÖZSÉGI TAKARÉKPT. CSEKKSZÁMLÁJA).

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V., Csáky-utca lD. 78767
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Kiadja: .
AZ ORSZÁGOS LUTHER SZÖVETSÉG.

EGYHÁZTÁRSADALMI,
BEL MISSZIÓI, KULTURÁLIS ÉS

EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP.'

Megjelenik minden vasárnap.
ELŐFIZETÉSI ÁRA:

Egész évre 4.40, félévre 2.20 pengő.

'A PRÓFÉTA SORSA.
.a:i;t~angol-indiai kormány Sadhu Sundar

Singh,et, az indiai vándorprédikátort, mivel négy
év óta nem ad életjelt magáról, holttá nyilvání-
totta. Prófétasors. Ki tudja, merre érte utól a
halál ezt a lelkes, buzgó, fáradhatatlan evangé-
lizátort ? Talán valamelyik európai nagyváros
chaotikus forgatagában tűnt el, nem ismerve,
nem búcsúzva senkitől: Talán az ázsiai lápok
valamelyike nyelte el, amikor éppen az élet ke-
nyerét vitte elhagyott, éhező embertársaihoz.
Talán a váltóláz emésztette meg erős, férfias,
törhetetlennek látszó testét, amikor a halállal
vívódóknak utolsó vígasztalást vitt. De az is le-
het, hogy él. Csak a világ számára halt meg.
Valahol, ahonnan nem jön levél, sem üzenet,
ahová a tudomány keze még nem ért el, de ahol
még élnek emberek, Isten gyermekei, Krisztus
megváltottjai, akiknek el kellett vinni - úgy
érezte - az evangéliumot. Nem tud, vagy nem
ér rá életjelt adni magáról, mert azt kell hír-
detnie, hogy Krisztus él.

Mindegy. Akár él a vándorprédikátor, akár
elköltözött a Krisztus vitézeinek élcsapatából,
az emberek, a világ halottnak nyilvánították.
Az emberek, a világ számára meghalt Sadhu
Sundar Singh.

Prófétasors.
felmagasztalt, de
fétasors.

Amikor halálhírét meghalljuk, megillető-
dünk, elsóhajtunk egy csendes imát érte, lel-
künkön talán át is suhan egy vágy, hogy bár
minket is a Sundar Singhek sorába állítana Is-
ten, azok közé, akik életüket adták Krisztusért,

Sokszor dícsőített, sokszor
olyan ritkán megkívánt pró-

-•

de azután megelégszünk és kielégítjük vágya-
kozásunkat azzal, hogy mi is a Krisztusnak
szenteltük életünket és ameddig Isten élni en-
ged, szolgálni is fogjuk őt.

De azt nem figyeljük meg, hogy milyen kü-
lönbség van szolgálat és szolgálat között. A
vándorpróféta azért halt meg idejekorán, mert
a Krisztust szolgálta, mi pedig azér szolgáljuk
ot, mert még élünk. Szép csendesen pörgetjük
napjainkat és megadással várjuk az Isten által
kiszabott véget. De közben nagyon ügyelünk
arra, hogy ez a vég, amennyiben tőlünk függ,
minél messzebbre tolódjékki.

Pedig hát Krisztus ügye olyan prófétákat
kíván, akik meg tudnak halni a világnak. Meg
tudnak halni, amikor a Krisztus harcba szólítja,
a világ. mirrden örömének, minden gyönyörűsé-
gének. Meg tudnak halni akkor, amikor el kell
szakadni emberektől, hogy más emberek el ne
szakadjanak Krisztustól. Krisztusnak olyan

. prófétákra van szüksége, akik, ha kell, eleve-
nen el tudják magukat temetni. Akik akkor
is készek a halálra, amikor a leprás lázas hom-
lokát kell végigsimítani, de akkor is, amikor a
krisztustalan hatalom vérpadot ácsol a hívek
számára.

Olyan kevesen vannak Krisztus áldozatos
vitézei, olyan kevesen vannak Sadhu Sundar
Singhek.

De példájuk olykor eszünkbe juttatja, hogy
mindnyájunknak hozzájuk hasonlóvá kellene •
válni.

És ilyenkor szégyeljük magunkat.
rmg.
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Zavarok a németországi
püspökválasztás körül.

Május 27-én a Német Keresztyének nyilat-
kozatot adtak ki, hogy ők csak Müllert fogad-
ják el püspöknek. Kijelentik, hogy a hivatalos
bizottság vagy meghódol,' vagy a legelkesere-
dettebb harcot indítják meg ebben a kérdés-

.ben. Május 29-én Hossenfelder lelkész Kapler-
hez levelet intézett, melyben a bizottságot csat-
lakozásra szólította fel. Egy másik iratban azt
fejtegették, hogyaloccumi megállapodás sze-
rint a, tartományi egyházak megállapodását az
egyháztagoknak is jóvá kell hagyniok.

A birodalmi püspök személye körül meg-
indult harc hetekig foglalkoztatta az egyház
vezetőit és híveit, de a nagy többség Bodel-
schwingh mellé állt. Igy az ó-porosz unió vala-
mennyi generálszuperintendense, a belmisszió
munkásai, az ifjúsági egyesületek, a szabad
protestánsok német szö1'etsége stb. Ezekkel
szemben június 2-án a Német Keresztyének egy
nyilatkozatban kifogásolták, hogy a püspök-
választásról a kancellár megbízottját, Müller
lelkészt előzőleg nem értesítették és hogy a
püspök bevezetése sem történt alkotmányos
módon.

A hivatalos egyház június 4-én cáfolóiratot
adott ki, melybenarra hivatkozik, hogy Loe-
cumban megegyeztek, hogy a különböző egy-
házi mozgalmak meghallgatása után a tarto-
mányi egyházak képviselői összejönnek az al-
kotmány alapelveinek megbeszélése és a meg-
választandó püspök kijelölése érdekében. Erről
a hármas bizottság majd jelentést tesz a kan-
cellárnak. A kancellár megbizottja azonban utó-
lagosan azt kérte, hogy előbb menjenek a kan-
cellárhoz, mielőtt a püspök személye dolgában
megállapodnak. E kívánságba a megbizottak
beleegyeztek, a kihallgatás azonban külpolitikai
okokból elmaradt. . De elmaradt azért is, mert
a kancellár azt kívánta, hogy csak akkor men-
jenek hozzá, mikor az elvek és a személy dol-
gában megegyeznek. A loecumi megállapodás-
ban szó sincs arról, hogy a választást a hivek-
nek is jóvá kell hagyniok, csupán olyan ünnepi
istentiszteletre gondoltak, amelyen a hívek az
egyház alkotmányát és az új egyház megala-
kítását elismerik. Itt már nem lehet szó sze-

• mélyekről, mert ezt a kérdést előbb kellett el-
intézniök. De azért sem lehetett szó egyetemes
szavazásról. mert a demokratikus szavazási
rendszert egyetemes en elítélték. Mivel azonban
aNémet Keresztyének csoportvezetői május
23-án tartott értekezletükön Müllert jelölték a
püspöki állásra..a hivatalos egyházak képviselői
még aznap délután kénytelenek voltak a ma-
guk részéről is állást foglalni, s Bodelschwin-
ghet jelölték, amivel a loecumi megállapodást
nem ,s,zegték meg.

A megválasztott püspök július 4-én pün-
kösdi szózatot intézett a gyülekezetekhez, me-
lyet minden szószéken felolvastak. ANémet
Keresztyének ez ellen is tiltakoztak, de tiltako-
zásuk eredménytelen volt. Csak Berlin-Friede-
nau gyülekezetében vonult ki a felolvasás alatt
mintegy tíz ember, mire a gyülekezet többi
része felállva elénekelte Luther énekét. Macha-
novban is akadtak, akik kivonultak, de viszont
a mozgalom hívei közt is voltak, akik az új
püspököt üdvözölték.

Marahrens püspök, a hivatalos bizottság
tagja egyik újságban kijelentette, hogya Né-
met Keresztyén mozgalom nem igényelheti ma-
gának a döntő szerepet, és hogy a kijelölt
püspököt .a birodalmi alkotmány 137. ·szakasza
értelmében a kormánynak el kell fogadnia. Vi-
szont olyan paragrafus nincs, amely alapján a
kérdésben a híveket meg kellene szavaztatni.
Közben a német egyházak lelkészei, ,valamint
az egyesült, a lutheri és a kálvini egyházak
rajnavidéki együttes ülésükben kimondták,
hogy Bodelschwingh mindenkép a legalkalma-
sabb ember a vezetésre. Ellene mondtak min-
den egyházi diktatúrának. Tiltakoztak minden
papuralmi és államvallási törekvés ellen.

Voltak azonban, akik úgy az alkotmányo-
zás, mint a püspökség kérdésében ellentétes
állaspontot foglaltak el. Igy az északi porosz
Kuptsch lelkész, aki egy cikkben kijelentette,
hogy az alkotmányozás" fordítva indult, mert
előbb választottak püspö köt, mint megszervez-
ték az egyházat, s így félő, hogy mindkettő
hívek nélkül marad. Nem ismer el olyan egy-
házat, amely az Ó-testamentomot a régi mó-
don Szentírásnak tartjá. .

A zavart még jobban növelte Kapler elnök .
egészségi okokból történt lemondása, minek
következtében a porosz egyház tanácsa az ügyek
vezetésével egyházi bizto si minőségében Stol-
tenhoff generálszuperintendenst bízta meg. Ezt
a megbízást a porosz kultuszminiszter alkot-
mányellenesnek minősítette, és· június 24-én a
porosz tartományi egyházak élére kormány-
biztost nevezett ki. Az egyházi ügyek vezeté-
sét Hossenfelder lelkészre, a jogi ügyeket pedig
Werner ügyvédre bízta.

Bodelschwingh erre a püspöki megbízatást
visszaadta, mivel kormánybiztos mellett nem
látja annak lehetőségét, hogy a vállalt felada-
tot teljesíthesse. Mivel a politikai biztos a sajtó-
szövetség vezetőit is· és a belmisszió irá-
nyítóit is kicserélte, június 26-án az Eisenach-
ban összegyülekezett porosz tartományi egy-
házak tiltakozást adtak ki és az állami tör-
vényszék előtt is panaszt emeltek a miniszter
eljárása ellen. Élesen tiltakoztak egy lelkész
politikai megbízása ellen, s ezért a következő
vasárnapra minden templomban bűnbánatot
hírdettek, hogy ügyüket alázatosan :Istenhez
felebbezzék.
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Másnap, június 27-én a miniszteri biztos
rádiószózatot intézett' a porosz egyházakhoz.
Kijelentette, hogy az állam nem nézheti tovább
a viszályt, amely a birodalmi püspöki állás kö-
rül keletkezett és a népet pártokra tépi.En-
nek megszűntetése nemcsak az államnak, ha-
nem az egyháznak is érdeke. Az állam nem
támadó célzattal, hanem segítő szándékkal
nyúlt bele az egyházi ügyekbe. Szerinte tör-
vényellenes volt, hogy az egyház Kapler helyére
egyházi biztost küldött ki. Neki az a meg-
bizatása, hogy a már feloszlatott egyházi tes-
tületek helyére újakat szervezzen. Ő a hagyo-
mányos hitvallásokat nem érinti, sőt az egy-
házi alakulásokat és azok értékes berendezését
is tiszteletben tartja. Nagy munkába fogtak,
és nem lehet eltűrni, hogy ennek végzését olyan
tényezők hátráltassák, amelyek, mikor egy-
házat emlegetnek, magukna gondolnak.

Június 28-án Göring porosz miniszterelnök
Rust dr. kultuszminiszterhez a következő leve-
let intézte: "E napokban többször kértek, hogy
a sajnálatos egyházi vitában az Ön intézkedé-
seit semmisítsem meg. A kérést elutasítottam,
mert mindig az volt meggyőződésem, hogy a
birodalmi püspök' kinevezése még csak terv.
Nagyon csodálkoztani, mikor a választás meg-
történtéről értesültem. Nézetem szerint még
csak államegyházunk van és nem birodalmi
egyházunk, tehát birodalmi püspökről nem be-
szélhetünk. A forradalomig a' porosz király volt
a porosz egyház legfőbb püspöke. Az intézke-
dés joga most a porosz kormányra, illetőleg
miniszterelnökre szállt áto Ez alapon a tarto-
mányi egyház alkotmányában hozzájárulásunk
nélkül nem képzelhető változás. Megállapítom,
hogy az egyház részéről a porosz kormányhoz
a birodalmi püspök behelyezése dolgában fel-
terjesztés nem érkezett. Ezért határoztam el
magamat pár nappal ezelőtt, hogy Önnek az
egyházi viták megszüntetés ére felhatalmazást
adok. Most ezt a felhatalmazást írásban is meg-
adom, hogy minden helyesnek látszó lépést ön-
állóan megtehessen és átruházom Önre, mint a
miniszterelnök és mint a birodalmi elnök he-
lyettese minden jogomat!"

Ez volt a helyzet június hó vegen. Mit ho-
zott a július hónap, arról később fogunk be-
számolni. D. Raffay Sándor.

Válasz, a Fígvelönek.

Nagytiszteletű Szerkesztö Úr!

Az Evangélikus Elet ezidei 27.. számában, annak
6. lapján, a Figyelő rovatban nyilvánosságra hozta
Szerkesztő Úr azt a szomorú felfedezését, hogy a nyír-
egyházi ágo h. ev. Kossuth Lajos-reálgimnáziumnak az
elmult tanévi 450 tanulója 'közül csupán 84, ejtsd: nyolc-
vannégy volt ev. vallású és az illetékesektől felvilágo-
sítást kér erről a különös arányról.

Mint Iskolánknak ezidőszeríntí igazgatója, talán
legtlletékesebbnek érezhetem magamat arra, hogy a

kezemben lévő statisztikai adatok felhasználásával és
a nálamnál idősebb, (én még csak 15 éve vagyok nyír-
egyházi) vezető egyházi és iskolai pozíciókat betöltő
egyéniségek felvilágosítása alapján, közöljem nt. Szer-
kesztö úrral azt a tényt, hogy a nyíregyházi főgimná-
zíumban (1924. óta reálgimnáziumban) az ev. tanulök
száma mindenkor csak a 18 és 25% között ingadozott.

Hogy éppen a legutóbbi iskolai évben legkisebb a
százalék, annak legfőbb oka minden bizonnyal a gaz-
dasági válság, mert bizonyára nem egy ev. szülő ke-
rült abba a kellemetlen helyzetbe, hogy nem tudta a
fiát a mi ev. reálgimnáziumunkba járatni annak elég
magas felvételi és tandíja miatt (128.- P) és ezért in-
kább választotta az olcsóbb (56.- P) polgári fiúiskolát,
amelynek 455 tanulója között 108, azaz 23.7% volt
az evangélikus, ha ·fiát egyáltalában magasabb iskolai
műveltséghez akarta juttatni.

A nyíregyházi ev. egyházközségnek 18.000 híve
között minimálisan 70% a kisgazdatársadalomhoz tar-
tozik" akikben iskolánk alapítása - 1861. - óta bizo-
nyos, apáról-fiúra szálló ellenszenv uralkodik a gim-
náziummal szemben. Ennek dokumentálására elegendő
rámutatnom arra, a majdnem egyházi szakadást elő-
idéző harcra, amely iskolánk 'kormányzótanácsa és a
Markó József egyházi felügyelő vezetése alatt álló kis-
gazda-presbitérium között kítört, amikor Nyíregyháza
város tanácsa 1861-ben 100.000 frt-os alapítványt léte-
sített az ev. egyház javára azzal a kikötéssel, hogy
annak évi 5000.- frtot kitévő kamataiból az egyház
középiskcdá.t tartson fenn. A. gazdapresbitérium ezt az
5000.- frtnyi összeget az egyháznak követelte szabad
rendelkezésre (földet akartak venni az egyház szá-
mára), visszautasítva a középiskola fenntartásának kö-
telezettségét ; a városi tanács ellenben ragaszkodott
a maga feltételéhez, az iskola kormányzótanácsa is
a középiskola megalapozása és fejlesztése mellett fog-
lalt állást. Ennek a három évig tartó harcnak, Markó
felügyelő bukása után, az lett a következménye, hogy
az egyház évtizedeken át 1000.- frtot lefoglalt a 'ka-
matokból a maga céljaira, kísgazdaríú pedig évek
hosszú során át feléje sem nézett a gimnáziumnak. Ma
is csak annyi ból enyhébb ez a feszült helyzet, hogy a
többgyermekes kisgazdaapa ritka kivételként, egyik
fiát beiratja a gimnázium ba, azzal a célzattal, hogy a
taníttatási költségek fedezésével a fiú egyúttal kikapta
az apai jussát és mint végzett, diplomás ember majd
megkeresi a maga kenyerét. Legtöbb esetben azon-
ban - ez a szomorú 'tapasztalatunk - az ilyen kís-
gazdafiúk a felsőbb osztályokban már nemütik meg
a középískolai mértéket és többszöri bukás után ki-
maradnak. Persze, vannak örvendetes kivételek is! '

Az intelligens középosztály, amely 10%-nál nem
több az egyházban, annál buzgóbban látogattatja is-
kolánkat fiaival, úgyhogyezidén a 84 ev. tanuló kö-
zül 62 a tisztviselő- és egyéb értelmiségi szülönek a
gyermeke. ' .

Nyíregyháza 'környéke sem tudja iskolánkat
számbavehető ev. tanulókkal táplálni, mert hiszen
Szabolcs megye tÚlnyomó' részben ref. lakosságú és
ez az arány az ev. és ref. tanulök között meg is van
iskolánkban.

Szóvá lehetne tenni azt is, hogy ev. tanulóink ré-
szére alacsonyabb tandíjat szabjunk és így tegyük le-
hetövé iskolánk látogatását azok számára is, akik a
magas tandíj miatt különben nem járhatnak hozzánk.
Ezzel a 'kérdéssel már, többízben foglalkozott iskolánk
kormányzótanácsa, de a végső határozat az volt, hogy:

1. mivel iskolánk nem felekezeti, hanem ki-
mondottan városi alapítvány, abban egyforma el-
bánásban kell részesíteni anyagi tekintetben is
minden felekezetnek a fiát, hiszen a városi költ-
ségvetésbe évről-évre felvett gimnáziumi segélyhez
(jelenleg 2000.- P) minden felekezetü adófizető
.polgár egyformán járul hozzá;

2. mivel az egyház soha egy fíllérnyí anyagi
hozzájárulással nem támogatta iskolánkat, kény-
telen a kormányzótanács . mínden eszközt meg-
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ragadni, hogy iskolánk anyagi fenntartását is
biztosíthassa. Ez pedig a jelenlegi 'körülmények
között csak úgy lehetséges, ha a 450-es tanuló-
létszám mellett mindenki egyformán megfizeti a
128.- P felvételi és tandíjat. Kívételt képeznek
ez alól természetesen a jeles elömenetelű, szegény-
sorsú, tandíjkedvezményre érdemes tanulók. Ezt
az általános tandíjfizetö 'kötelezettséget ma az is
indokolja, hogy az úgynevezett állami fízetéskí-
egészítö hozzájárulás pár év alatt 92 és fél szá-
zalékról 76 és fél százalékra szállt alá, a külön-
bözetet persze az iskolának kell elöteremtenie.
Jövedelmet hajtó ingatlanunk nincs, a tandíj on
kívül - a városi segélyt már éve'k óta nem bír-
juk megkapni a város leromlott pénzügyi hely-
zete miatt - más jövedelmi forrással nem ren-
delkezünk.
Ime, nagytiszteletű uram, nagy vonásokban a fe-

lelet arra a kérdésre, amelyet nyilvánosan, a sajtó út-
ján volt szíves felvetni, szerény véleményem szerint
nem éppen legnagyobb hasznára a mi iskolánknak,
mert ellenfeleink figyelmét is felhívta erre, a mi ber-
keinkben különben már régóta köztudomású, ösi ba-
junkra.

Fogadja Szerkesztö úr igaz hittestvéri üdvözlete-
met azért a különben bát hangú és nyiltlelkű irányért,
amelyet új lapja képvisel.

Annak kijelentésével, ho/?y felvilágosító szavaim-
nak akár egész terjedelmükben, akár kívonatosan való
nyilvánosságra hozásához hozzájárulok, vagyok

Nyíregyházán, 1933. augusztus 4-én,

szívélyes üdvözlettel:
Zsolnai .Vilmos,

reálgimnáziumi igazgató.

Fájó kérdések öszinte, nyílt tárgyalása lehet fájó,
de ártalmas sohasem. Az operáció sokszor fájdalmasabb
a bajnál, amely szükségessé tette, de alávetjük magun-
kat, mert gyógyulást remélünk. Szer'kesztö.

Krónika.
Egy amerikai evangélikus lelkész századik

születése napján tartotta gyülekezetétől való
búcsúbeszédét. Azt írják róla, hogy 92 éves ko-
rában vette át az egyik rosszul szerkesztett
egyházi lapot, s olyan fiatalos energiával szer-
kesztette, hogya lap előfizetőinek száma meg-
kétszereződött.

Az egyik balatoni fürdőhelyen évek óta tar-
tamik a nyaralók részére főként ott nyaraló
evang. lelkészek istentiszteleteket. Bár. ezen a
helyen az evangélikusok vannak összehasonlít-
hatatlan túlsúlyban, időnként református isten-
tiszteletek tartasaról is gondoskodnak. Ez a
gyülekezeti lelkesedés olyan szépen fejlődik,
hogy már templom építését is elhatározták a
nyaralók. Az egyik itt lakó nyugdíjas evan-
gélikus tanító 2000 pengős alapítványt tett. S
amikor a perselypénzek, adományok egyre sza-
porodnak, a napokban itt fungáló ref. lelkész
munkája végeztével azt hírdeti: úgy hallom,
hogy templomot akar építeni a gyülekezet.' Ada-
kozzanak. . .'

A somogyi parton nyaral. a szegedi egye-
temi Luther Szövetség néhány diákja. Velük
van a lelkész is. Egy napon meglátogatta ezt
a tábort Fizély Ödön is. Nem tudjuk, miért
jött ide? Talán lelkésztestvérét akarta meg-
látogatni? Vagy, anyag?t gyűjtöt.t újsá.gj.~ ~é-
szére? Vagy tal an a Cirkevné Listy kiküldött
tudósítója volt? Vagy' mégis van benne valami
honvágy azok után, akiket írásaiban mindig
csak dorgál?

* *
Két kartárs beszélget a balatonmenti vasút

egyik Ill. osztályú kocsijában. Az egyik róm.
kat. lelkész. Olyan ember, aki nem olvassa a
Magyar Kultúrát 's nincs jó véleménye Pezen-
hoferről. Evangélikus rokonsága van s vala-
mikor a mi felekezeti iskoláinkban is tanított.
Szóba kerül a reverzális kérdés. Őszintéri beval-
lotta, hogy nem helyesli Róma erőszakosságát.
Reménykedik is abban, hogya közel jövőben
változásnak kell következni.

Talán jó lett volna Svoy püspökkel fasori
ev. gimnáziumi vallástanár korában egyházi'
kérdésekről sokat és őszintén beszélgetni. Talán
jó lett volna Virágh, pécsi püspökkel bonyhádi
kisdiák korában megkedveltetni az ev. egyházat.
S jó volna, ha minden iskolában s minden falu-
ban az egymás mellett fungáló lelkészek barát-
ságosan tudnák megakadályozni . Róma politi-
káját. Már megtörtént a történelemben az, hogy
a rosszul informált Rómát jól informálták.

Róma "Casti connubii" című enciklikájára
már a magyar tudomány is megadta a választ.
A sterilizálás gondolatát már hazánkban is fel-
vetették. A protestánsok egyke-gyakorlatát
igazolta a gazdasági élet s az elszaporodott és
igen nagy mértékben vészes betegségek miatt
degenerált emberiség helyett a faj és ember-
nemesítés problémáján fáradozik a világ. Két-
ségtelenül. veszélyesnek mutatkozik ez az újító
indítvány, de ami kialakul belőle, talán a pro-
testántizmust fogja igazolni, de nem fogja he-
lyeselni azt pl. sohasem, amit a pápai ének-
kar tagjaival csinálnak az eunuchhá való át-
alakítással. Egy szép tenor hangé rt bűn egy
férfit férfiatlanítani.

A saecularizált világ észrevette már, hogy
missziók is vannak. A svéd parlamenti ellen-
zék sokalja az ötmillió svéd koronát missziói
célokra, Amerikában is lukszusnak minősítik a
feketékről való lelki és testi gondoskodást, s az
éhinségben haldokló orosz kommunista felsőbb
parancsra visszautasítja az európai mentő se-
gélyakció gondolatát. Ezért került a misszió
gondolata bizonyos mértékben krízisbe, De
ugyanakkor hazai egyházunkban erősödik ez a
gondolat.

Egy gyorsírói rekord-teljesítményeire
büszke bajnok sportot csinált abból, hogy hi-
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res szónokok beszédeit leírhatta. Amikor már
szép gyűjteménye volt, interjút is adott a be-
széd és szónoklás értékeiről. Azt mondja, hogy
az egyházi szónokok a leglassúbbak. Monoton
sálmos kihangsúlyozásukban azonban jóformán
semmit sem mondanak. Ez a nyilatkozat lé-
nyege, de a helyzet mégis csak az, hogy van-
nak gyors beszédű, szónokaink is, mondani-
valója is van mindeniknek, s van nagy áhítatos
hallgató közönség is.

• •
Fezer tübingeni egyetemi gyak. teol. tanár

Berlinbe helyeztetett ugyanarra aszakra. Po- ,
Iitikai ügyességével és nagyszerű összekötteté-
seivel hamar érkezett el Berlinbe. Tudományos
munkássága alig van, de arról tudunk, hogy
homiletikai vitáiban eddig mindig vereséget
szenvedett. Ugyanakkor Barth Károlyt kiuta-
sítják Németországból s vándorbotot vesz ke-
zébe az a tanár, akinek lehettek talán teológiai
tévedései, de arra megfelelő professzor volt
egy évtizeden át, hog felébresztette a világ
teológiai lelkiismeretét.

G.L.

Werthmann crímderodeí lelkész
levele a szerkesztőhöz.

" .
Crimderode bei N ordluiusen;

. 1933. július 10.

Igen tisztelt Kartárs Úr!

Bocsásson meg, hogy hozzám intézett kér-
déseire csak most válaszolok. J(özben sok dol-
gom akadt és az utolsó hetekben nem is volt
könnyű a jelenlegi német egyházi helyzetről
végleges ítéletet mondani, mivel az események
egymást sarkon követték. Most a következők-
ről értesíthetem:

A nemzeti szociálista forradalom a német-.
"országi evangélikus egyházban is nagy válto-
zásokat idézett elő. A Hitler kormány itt ket-
tős álláspontot foglal el:

1. Nagy súlyt helyez egy erős evangélikus.
egyház meqieremtésére, ellentétben azokkal a
kormányokkal, amelyek 1933. január 30-ig áll-
tak az ország élén. Azok az evangélikus egy-
házat csak megtűrték, a Hitler-kormány nagy-
ra növeli. Hitler tudja, hogy a vallásos élet
ápolása az' egészséges népi és állami életnek
föltétele éspedig egy történeti vallásnak az
ápolása. Németországban pedig történeti vallás
csak az evangélikus és a katolikuso

2. A kormány az államtól független ~van-
gélikus egyházat akar. Hitler a március 21-én
tartott nemzetgyűlé si beszédében, valamint az
országos egyházak képviselői előtt ismételten
hangsúlyozta, hogy egyházi dolgokba 'nem akar

beavatkozni.Hitlernek ez a kettős állásfog-
lalása látható kifejezést nyert abban, hogy
Müller katonai körzeti lelkészt a birodalmi kan-
cellár meghatalmazottjává nevezte ki evangéli-
kus egyházi ügyekben. Ezzel szoros kapcsolat
létesült kormány és egyház között az egyház
szabadságának teljes fenntartásával.

A két legfontosabb esemény, amely egy
fél éven belül a németországi evangélikus egy-
házakban lejátszódott, a birodalmi püspök vá-
lasztása és a porosz állam belenyúlása az egy-
házi viszonyok ba. A birodalmi püspök kérdé-
sét a "Német keresztyének" kezdeményezték,
tehát az az egyesülés, amely a régi hitvallást
érintetlenül hagyja, de azt a nemzeti szociáliz-
mus szellemében a német gondolattal és né-
met népiséggel akarja egyesíteni. Ezt a cso-
portosulást az állam nagy kedvezményekben
részesíti és nagyon sok állam-miniszter és ma-
gas állami hivatalnok tartozik közéjük. A "Né-
met Keresztyének" fő célja a 29 német orszá-.
gos egyház szorosabb összekapcsolása egy lu-
theri birodalmi püspök vezetése alatt, de a lu-
theri és a kálvini hitvallások megóvás ával. A
legnagyobb német országos egyháznak, a po-
rosz uniónak lelkészelnöke, D. Kapler fogta
meg ezt a kérdést, határozott tervet dolgozott
ki és munkatársakul maga mellé vette D. Ma-
rahrenset, a hannoveri lutheri országos egyház
püspökét és az elberfeldi református lelkészt,
T. Hesset. A megbeszélések Loecumban (Han-
nover) történtek, amelyeken' a birodalmi kan-
cellár meghatalmazott ja is résztvett. A három
nevezett férfiú a legtöbb országos egyházzal
egyetértésben D. Bodelschwingh lelkészt válasz-
totta birodalmi püspökke, aki a bétheli misszió
nagy alapítójának a fia. Ez azonban a "Német
Keresztyének" legerélyesebb tiltakozásával ta-
lálkozott, akik a maguk részéről Müller kato-
nai körzeti lelkész mellé álltak. Az ú. n. "Jung-
reformatorische Bewegung", amely mind na-
gyobb befolyást nyer, Bodelschwingh oldalán
állt, mivel Müllertől féltette az egyház szabad-
ságát. Bodelschwingh általánosan becsült és
tiszteletreméltó egyéniség, aki a belmisszió, az
önkéntes munkateljesítés és a telepítés terén
hatalmas dolgokat alkotott. Mindenütt ismerik
mély kegyességét, de a "Német Keresztyének"
körében azt hiszik, hogy ez a kegyesség szűk,
nem elég távolbalátó, tehát nem alkalmas, arra,
hogy a nemzeti szociálista állam keletkezőben
lévő birodalmi egyházát vezethesse. Bodel-
schwínghet, mint birodalmi püspököt pünkösd
napján iktatták be ünnepélyesen hivatalába a
berlini Sion templomban. De a sajnálatos egy-
házi harc ezzel lángolt fel csak igazán. Hitler
Bodelschwinghet nem fogadta. Csaknem ví-
gasztalanokká lettek az állapotok az evangéli-
kus egyházban.

Ekkor végre június 24-én mintegy tiszto-
gató zivatar jött a porosz kultusz miniszternek ,
Rust-nak beavatkozása. Rust a porosz állam
evangélikus országos egyházának komisszáriu-
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sává Jaegerminiszteri igazgatót nevezte ki,
minekutána törvénytelennek nyilvánította azt
a választást, amellyel az ó-porosz legfőbb egy-
házi tanács Stoltenhoff superintendenst vá-
lasztotta elnökévé. Az egyes porosz országos
egyházak élére Jaeger alkomisszáriusokat
nevezett ki. ,Az összes egyházi képviselőtestüle-
teket feloszlatták és újjáalakításuk immáron
nem választás, hanem kinevezés útján törté-
nik. Jaeger és az általa meghatalmazottak ne-
vezték ki ezeket a testületeket. Ezekben a kép-
viselőtestületekben ma már csak tanácskoznak.
Szavazás nem történik, mert mindenütt az el-
nöklő dönt. Egyes Poroszországon kívüli orszá-
gos egyházakban is ebben a szellemben történt
az átalakulás. Ezzel a változással természete-
sen sok kellemetlenség jár. Az ó-porosz unióban
a legfelsőbb egyházi törvényszéknek egész se-
reg tagját, úgyszintén generálsuperintendense-
ket és superintendenseket bocsátottak el állá-
sukból. Rust kultuszminiszter kemény szava-
kat használt velük szemben, de nem igazság-
talanul. Mert még nem keresztyén szociálisták
részéről. is megállapították, hogy a legfelsőbb
egyházi tanácsban sok minden nem úgy volt,
ahogy lennie kellett volna. Magas tisztviselők,
akik megkövesedett és élettelen gondolkozásuk-
kal új idők szavát "meg nem értették, uralkod-
tak itt. A hannoveri lutheri országos egyház-
ban az új rendet egészen símán átvették és
bizonyára nincs egyetlen hannoveri lelkész, aki
emiatt panaszkodnék. Az új kinevezések által
hasznavehetetlen erőket távolítottak el az egy-
házból. Nagyon üdvös, hogy egyházi képviselő-
testületek tagjainak korhatára az 55. életév,
mert ezzel ifjú életerők áradnak az egyházba
és az egyház megvénhedését el lehet kerülni.
Ugyancsak üdvös dolog, hogy lehetőleg csak
nemzeti szociálisták viselhetnek egyházi tiszt-
séget, mert ezáltal egyház és nép egysége biz-
tosítva van.

Közben Müller katonai körzeti lelkész az
evangélikus Kirchenbund vezetését átvette. Egy
a vezetése alatt álló bizottság, a belügyminisz-
ter közbejöttével most dolgozik az alapítandó
birodalmi egyház alkotmányán. A birodalmi
püspökség kérdését egyelőre levették a napi-
rendről. A tárgyalások az egyház szempontjait
tekintve, kedvező mederben haladnak.

A birodalom és az országok kormányainak
belenyúlása egyházi ügyekbe tulajdonképen
csak azt ielenti, hogy az egyház sok béklyó-
tói szabadulóban van. Ez a beavatkozás egész
bizonyosan csak átmeneti. Néhány hét mulva
ország-világ előtt ismét nyilvánvaló lesz a né-
met evangélikus egyház szabadsága. Nemcsak
állami beavatkozás alól szabadul fel, hanem
szabadon szolgálhatja az álmából felébredt né-
met nép érdekeit is.

Az a meggyőződésem, hogy ez a rövid tu-
dósítás a teljes igazságot tartalmazza. Hálá-
san köszönöm a nagy érdeklődést, amelyet egy-

házunk iránt tanusít. Bátorítólag és fölemelő-
leg hat az a tudat, hogy a magyar evangélikus
egyház élénk érdeklődéssei nézi azt a harcot,
amelyet mi az egyház és a nemzet boldogabb
jövőjeért folytatunk.

Maradtam kiváló tiszteletem kifejezésével,

Werthmann) lelkész.

Helvreigazitás

az "Egy magyal' szószéki beszéd "szlovenszkói"
bírálatához" eimíí cikk bevezetéséhez.

Lic. Fizély Ödön somorjaí ev, lelkész, a felvidéki
Evangélikus Lap felelős szerkesztője, július hó 30-án
hozzám intézett levelében a fenti címmel az Evangé-
likus Élet 27-ik számában megjelent cikkem bevezető
részének helyreigazttását kérte tőlem, mert Halmi Béla
volt somorjai lelkész síremlé'kének felavatása csak jú-
lius 2-án történt meg, ennélfogva . erről a síremlék-
avatásról az Evangélikus Lap június 30-iki számában
nem lehetett szó, A helyreigazítást pedig azért tartja
szükségesnek, mert cikkem kiinduló pontjának beállí-
tása öt igaztalanul abban a színben tünteti fel, mintha
a kérdéses síremlék megtört ént felállítását tudatosan
hallgatta volna el abban a lapszámban, amelyben cik-
kem tulajdonképeni tárgyának: a Cirkevné Listy köz-
lernényének és méltatásának oly előkelő helyet bizto-
sított.

Lic, Fizély Ödön lelkész úr kívánságának jogos-
ságát készséggel elismerem. Az ö közlése nyomán meg-
állapítom, hogy az Evangélikus Lap június 30-iki száma
valóban nem adhatott hírt a síremlék megtörtént !el-
ávatásáról, miután ez az esemény csak két nappal ké-
sőbb következett be. Ehhez képest cikkem első be-
kezdését, - az inkriminált bevezetést, -'- ezennel hely-
reigazítva, a 'következö szövegezéssel tárom az Evan-
gélikus Élet kedves olvasói elé:

"Az Evangélikus Élet július 16-iki számában hí-
rül adta, hogya csehek által megszállott Somorján a
közelmult napokban avatták fel azt a síremléket, ame-
lyet "híveinek hálája és áldozatos szeretete" állított
dr. Halmi Bélának, "a somorjai volt magyar evangéli-
kus szabadegyház vértanú-papjának" hamvai fölé. Kö-
rülbelül abban az időtájban, amelyben a somorjai gyü-
lekezet ennek a síremlék-avatás nak az előkészületeivel
foglalkozott, kítüzvén azt a napot, amelyet a Halmi
Béla vértanúságára emlékező kegyelet gyászünneppé
fog majd szentelni a somorjaí magyar evangélikusok
lelkében, állíthatta össze az ugyancsak Somorján meg-
jelenő Evangélikus Lap felelős szerkesztője ennek a
felvidéki (az ottani nyelvjárás szerint szlovenszkóí )
egyházi, iskolai és társadalmi folyóiratnak június 30-iki
számát. A készülö síremlék-avatásról nem esik szó
ebben a lapszámban, ellenben előkelő helyet foglal el
benne a Církevné Listy címü felvidéki tótnyelvü evan-
gélikus lap egy cikkének magyar fordítása, amelyet
meleg együttérzésról tanuskodó magyarázat kíséreté-
ben "okulásul" tár olvasói elé a szerkesztő s azt a kér-
dést intézi vele a rni csonkaországbeli evangélikus lel-
készeinkhez, hogy: "csak így tudtok prédikálni?" ...

A kérdéses dátum ban való jóhiszemű tévedésem-
nek ezzel a helyreigazításával, - remél em, - eleget
tettem a történeti hűség iránt tartozó 'kötelességemnek.

Annak megítélését azonban, hegy ez a helyre-
igazítás mennyivel fogja szebb világításba állítani az
Evangélikus Lap magatartását s mennyiben fogja csök-
kenteni mindannak az igazságát, amit a Cirkevné Listy
bírálatáról, de főképen annak az Evangélikus Lapra
gyakorolt hatásáról elmondottam, - az Evangélikus
Élet olvasóira kell biznom.

Dr. Tepliczky Aladár.
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IIiJ I KÜLFÖLDI HIREK. Ilii I
A würtenbergi minisztérium beszüntette a

zsidóság részére megállapított államsegélyt.
:,1- ::~

Olaszországban a katolikus fanatizmus
négy protestáns istentiszteleti helyiséget be-
záratott. Az egyik ilyen helyiségben Isten Igé-
jének hírdetése alatt feltett kalappal jelent meg
a hatóság képviselője.

:'ff. *
A német szabadkőműves páholyok önként

feloszlottak.

Angliában hivatalosan is megalakult az is-
o tentelenek szövetsége. Bejelentésükben közöl-
ték, hogy Moszkvával hivatalos összeköttetés-
ben vannak.

Európában csak Orosz- és Spanyolország
nem közvetít rádión istentiszteletet. .

* *
A Bostonban székelő League of Nations

Association Beethoven IX. .szimf'óniájának első
16 taktusának megszövegezésére, amely általá-
nos békehimnusz lett volna, pályázatot hírde-
tett, s mivel a beérkezett pályázatok eredmény-
telenek voltak, az újabb pályázati határidőt
szeptember elejére tólták ki.

::1= '*
Két nyilatkozat: Rabindranath Tagore írja

párisi látogatásáról: "Európa koporsója felett
táncol." Igy beszél Ázsia. Amerika hasonló nagy
szelleme, Perci val White írja: "A művészetet
nem becsüljük, a költészetről nem akarunk

o tudni, a vallástól balra kanyarodunk, az egész-
séggel nem törődünk, de imádjuk a pénzt."

* ~{:
Kelet-Turkesztánból megindult a mohame-

dánok kivándorlása. Miután az orosz szovjet
üldözi már a mohamedánizmust is, a multak
tapasztalatain okulva, így védekezik a muszlim.

* *
Szíriában felfedezték a legősibb keresztyén

templomot a 200 körüli évekből. Képei mo-
zaikokból.állíttattak össze. Két képe: - A fel-
támadás és Krisztus betegeket gyógyít - egé-
szenjó állapotban voltak rekonstruálhatók.

* :~
Amerikában 1934. január elsejévei új és

nagy mozgalom indul meg Jouth for Christ,
az Ifjúság Krisztusért címmel.

* *
Európai }vatolikus lapok állandóan írnak a

protestántizmus hanyatlásáról. Ezzel szemben
az amerikai protestántizmus azt közli, hogy a
gazdasági depresszió következtében is feltűnően
növekszik az egyházak közönsége. Az elmult
évben (1932) legnagyobb arányú növekedése
egyházunk nak van: 58.523 lélek .:

.* *

Az angol-indiai kormány Sadhu Sundar
Singh vándorprédikátort, miután 4 év óta nem
ad életjelt magáról, holttá nyilvánította.

* *
Új hangos Luther-filmet fognak adni a ne-

met mozik november 10-én. o

* *
A bajor kultuszminisztérium közlése alap-

Jan vált köztudomásúvá, hogy lelepleztek egy
katolikus-kommunista kultúrközösséget.

* *
új orgona építési és készítési módszert pró-

bálnak ki Franciaországban. Az eddigi sípok és
kürtök, s it régi dinamika helyett elektromos
hullámok villanásával és rezgésenergiáival álo
lították össze az új orgonát. A nyers erőhango-
kat hangerősítők közbeiktatásával ,színezik s
próbálják hangban a régi orgona hangjához ha-
sonítani. . Közli: G. L.

Iskoláink.
- A nyíregyházi ágo hitv. evang. leányg'imnázium

1932-33. évi értesítője Adorján Ferenc igazgató szer-
kesztésében jelent meg. Az intézet tanulóinak száma:
265. Ebből evangélikus 34, református 80, római kat.
59, gör. kat. 11, gör. kel. 3, izr. 78. A tanári testületet
az ifjúság valláserkölcsi nevelésében az a gondolat ve-
zette, hogy olyanná neveljék az ifjúságot, "hogy teljes
odaadással teljesítsék az evangéliumi parancsot: Sze-
resd Istenedet és szeresd felebarátodat!" Az intézet
állandó kapcsolatot tartott fenn a szülői házzal a
szülöí értekezletek által, valamint azzal, hogy "Ellen-
örzö Könyv"-et adott ki, amelyből a szülök áIIandóán
figyelemmel kísérhették leányaik előmenetelét és maga-
viseletét. Az intézet anyagi erejéhez mérten nagy áldo-
zatokat hozott, hogy szegénysorsú tanulóin segíthes-
sen. - A tanulók vallásos és hazafias érzelmeinek el-
mélyítését szolgálták az iskolai ünnepségek. 'Az inté-
zetben a következő egyesületek müködtek i. Önképzőkör,
Ifjúsági Segítőegyesület, Ifj. Segítöegyesület Segítő-
könyvtára, Ifj. Vöröskereszt Egyesület, Ifj. Sportkör,
Daloskör. A Vöröskereszt Végrehajtó Bizottsága ezüst-
éremmel tüntette ki az igazgatót és az egyesület
tanárelnökét a szegényügy terén kifejtett áldásos mü-
ködésükért.

~I__H_I _R _E_K.
SZENTHAROMSAG UTANI KILENCEDIK

VASARNAP.
Lukács 16, 1-9.

A hamis sáfárról szóló példázat helyes
megértése még az Igével rendszeresen táplál-
kozó ember számára is nehéz. Aki a hamis sá-
fárt ravasz, és szerintünk erkölcsileg alaposan
kifogásolható eljárásáért megdícséri> ugyan
nf3m Jézus> hanem a példázatbeli úr> tie maga
Jézus is szinte követendő eljárásnak tartja a
hamis sáfár önmagáról való gondoskodását. ,)Én
is mondom néktek> ezerezzetek magatoknak ba-
rátokat a hamis mammonból", A pénz> a ha-
mis mammon is eszköz lehet az ember kezében
az örök hajlékok biztosítására> ha helyesen és
eszesen élünk vele. De a kérdés tulajdonképen
aJkkor lesz világossá előttünk, ha megértjük}
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hogy Jézus a példázatbeli úrral együtt a hamis
sáfárnak nem erkölcsösségét) hanem csupán
eszességét dícséri és állítja példának. Azt a le-
leményességet) gyors felfogást és elhatározást)
amely a világ fiait a világosság fiaival szemben
ann.yira jellemzi. A világosság fiai) bár világos-
ságban) de tunyán és gondtalanul mozognak.
A napok és velük együtt a szent alkalmak el-
röpülnek anélkül) hogy kezüket is kinyújtanák
utánuk. A világosság biztonságos kényelmet
kölcsönöz és eközben elfelejtik) hogy maquk-
nak, is kellene valamit tenni a mennyei hajlé-
kok :biztosításáért. Eszességet) leleményessé-
get és fürgeséget tamuthatunk a világ fiaitól.
Megtanulhatjuk azt) hogy minden eszközt fel
kell használnunk) minden alkalmat meg kell ra-
qadmunk, minden lehetőséget ki kell használ-
nunk azért, hogy egyszer befogadjanak ben-
'nünket az örök hajlékokba. Különben ebben a
világban a világ fiainak eszesséf!e) a másikban
pedig a magunk esztelensége miatt nem talál-
juk meg azt) amire vágyunk. rmg.

- Hírek a cserkész-világtábarból. A gödöllői
.Iamboree alkalmából az Egyetemes Egyház Ifjúsági
Belmissziói Bizottsága két kis füzetet adott ki a tá-
bor protestáns résztvevői között való terjesztés céljá-
bóL Az egyikben négy nyelven üdvözli a hazánkba jött
külföldi protestáns fiúkat D. báró Radvánszky Albert
egyetemes felügyelő és D. D. Raffay Sándor bánya-
kerületi püspök. Röviden adja a magyar evangélikus
egyház történetét, multját és jelenjét, majd néhány
szóban ismerteti az ICHTHYS mozgalmat. A másik
füzet címe: "Vedd és olvasd!" és a magyar evangélt-
kus résztvevők számára készült. Üdvözlés után a tá-
bori ev. istentiszteletek rendjét, Luther reggeli és esti
imáját, csendes percekre szánt rövid elmélkedéseket,
cserkész-imákat Vidovszky Kálmán imakönyvéből és
azokat az ismereteket tartalmazza, amelyeket minden
magyar evangélikus cserkésznek tudnia kell a Jambo-
reeröl, az evangéliumi cserkészetről, a Bibliáról, az
egyházról, a nemzetről és a felebarátokról. - Itt em-
lítjük meg, hogy hatodikán, vasárnap D. D. Raffay
Sándor püspök tartott tábori istentiszteletet a Jambo-
ree összes magyar protestáns résztvevője számára.

- Halálozás. Dr. Tóth Kálmán, a fasori evangé-
likus főgimnázium ny. tanára, hatvannyolc éves korá-

I ban váratlanul meghalt. Az elhúnyt a classica philoló-
giának volt neves tanára s a magyar közéletnek sok
kiválQsága tartozott egykor tanítványai közé.

- Egyházmegyei közgyűlések. A mosoni evangé-
likus egyházmegye Hegyeshalomban tartott ezévi köz-
gyűlése ünnepélyesen iktatta be az új felügyelöt, az
egyházmegye világi elnökét: Lepossa Dániel tábla-
bírót: A gyűlésen Wenk Károly esperes évi jelentése
után Ringbauer Károly, Zimmermann János alesperes,
Csatáry Elek felügyelő és mások szólaltak fel. - A
soproni felső evangélikus egyházmegye, Sopronban
tartott közgyülését Schindler András soproni polgár-
mesterhelyettes, felügyelö nyitotta meg és az ifjú nem-
zedék vallásos nevelésének kimélyítése mellett emelt
szót. Scholtz Ödön esperes évi jelentésében lelkesen
emlékezett meg Luther' Márton születésének ezidén be-
telő négyszázötvenedik évfordulójáról. Ziermann Lajos
kormányfőtanácsos, soproni lelkész az iskolaügy ör-
vendetes fejlödéséről számolt be.

- Hírek a megszállott területről. A felsőmicsinyei
evangélikus egyház Furgyik Vilmos besztercebányai
posztógyárost egyhangúlag felügyelőjévé választotta.
Az új felügyelőt a napokbaniktatták be ünnepélyes
keretek között. - A csehszlovák országos hivatal fel-
szólitotta a szlovenszkói egyetemes egyházat, hogy
nemzeti ünnepek alkalmával a templomi istentisztele- SZERKESZTÖSÉG TELEFONSZÁMA:~ 59~-2~-"O-1 ....J
teken 'vezesse be az állami himnuszok éneklését. Az POSTATAKARÉKPÉNZTÁR1 CSEKKSZÁMLA: 1,228
egyetemes egyház 2!solnán tartott ülésén az egyetemes (BP. SZÉKESFÖV. KÖZSÉGI TAKARÉKPT. CSEKKSZÁMLÁJA).

Nyomatott Uj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V., Csáky-utca 10. 78792

presbitérium megállapította, hogy az állami hímnuszok-
ban az Isten neve nem fordul elő s ezért a felvetett
kérdésben elutasító álláspontot foglal el. - Az egye-
temes presbitérium ez alkalommal a Dérer-féle iskolai
törvényjavaslattal is foglalkozott és megállapította

'róla, hogy az nem szolgálhat a reform kiinduló pont-
jául. Az evangélikus egyház ragaszkodik iskoláihoz és
vagyonát nem adja áto - A bácskai evangélikus fő-
esperesi hivatal most írta ki a pályázatot a Konráth
Vilmos halálával megüresedett újverbászi evangélikus
lelkészi állásra. - A jugoszláv királysági református
egyház legutóbb megalkotott új egyházi törvényei értel-
mében az ottani gyűlekezetek megválasztották első
püspöküket és országos egyházi gondnokukat. A dél-
vidéki reformátusság első püspöke Agoston Sándor ed-
digi főesperes, bácsfeketehegyi lelkész lett. Az első
országos egyházi gondnok pedig dr. Kurz Henrik
ügyvéd.

- VII. Országos Ifjúsági C. E. Konferencia. A
Bethánia Egylet augusztus 19-től 21-ig rendezi VII.
Országos Ifjúsági Konferencíáját Tahitótfalun. Jelent-;
kezési határidő: augusztus 14. Jelentkezni lehet a Bé-~
thánia Egylet titkári hivatalában (Bpest, VIlI., Gyulai
Pál-utca 9.), vagy a tahitótfalusi református lelkészi
hiv,atalban.

- A békési ágo h'itv. ev. egyházmegye 1933. július
hó 25-én tartotta rendes évi közgyűlését, melyen Kovács
Andor esperes, kormányfő tanácsos és dr. Haviár Gyula
felügyelő, korrnányrötanacsos elnököltek. A közgyülés
napirend elött foglalkozott azokkal a támadásokkal,
melyek a hősök napján tartott rádióbeszédjéért az es-
perest a felvidéki ev. lapokban érték. A közgyűlés fel-
háborodással utasította vissza a támadást, az esperest
bizalmáról biztosította és beszédjével azonosította ma-
gát, egyben megkereste határozatilag a kerületi köz-
gyűlést, hogy ez ellen a minősíthetetlen és a felvidé-
kiekkel felvett testvéri tárgyalásokat megbontó táma-
dással szemben foglaljon állást. A közgyűlés a továbbiak-
ban foglalkozott az egyes egyházközségek nehéz anyagi
helyzetével s a segítség gyakorlati lehetőségeivel, amely-
nek során ajánlotta egyházközségeinek, hogy az adó-
behajtást vétessék együttes adókezelésbe a politikai
községgel, hogy így az adók eredményesebb befolyását
biztosíthassák. Kálmán Rezső elhalálozásával meg-
üresedett, illetve a választások révén folytatói ag meg-
üresedő helye'ket a következően töltötték be: egyház-
megyei egyházi főjegyző lett Bartos Pál szarvasi lel-
kész, egyházi jegyző Jeszenszky János tótkomlósi lel-
kész, tanfelügyelő Szelényi János szarvasi lelkész, akit
egyúttal a Luther Szövetség elnökének is megválasz-
tottak. Körlelkész lett Chovan József csabaceüdí lel-
kész. Megalakították ezenkívül az iskolalátogató bi-
zottságokat. Több adminisztratív ügyelintézése után
foglalkozott még a közgyűlés az állami és közigazga-
tási ágazatokban .az evangélikus erők nem arányos al-
kalmazásával s az egyházat az utóbbi időben katolikus
részről ért ismételt támadásokkal. drbv.

- Megválasztották a német egyház országos
püspökét. A legutóbbi egyházi választások eredménye-
képen Miiller kerületi hadsereg lelkészt, a nemzeti szo-
ciálista egyházi mozgalom vezérét augusztus 4-én a
porosz egyházi tanács egyhangúan országos püspökk é
választotta.

- A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Világszövet-
ségének napja Gödöllőn. Augusztus 5~én a Keresztyén
Ifjúsági Egyesületek Világszövetsége egész napos ér-
tekeztetet tartott a gödöllői cserkész-világtáborban
mintegy 200 külföldi és magyar Cserkésztiszt számára.
A tanácskozáson a Világszövetség időszerű 'kérdéseit
beszélték meg, majd déli fél 1 órakor a gödöllői refor-
mátus és evangélikus egyházak ünnepi ebéden látták
vendégtil az értekezlet tagjait.

A szerkesztésért felelős:
SZÁNTÓ RÓBERT

A kiadás ért felelős:
Dr. FRITZ LÁSZLÓ
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Egész évre 4.40, félévre 2.20 pengő.-
. A PARÓCHIA ÜVEGFALAI.

Néhai való jó gyakorlati-teológiai profesz-
szorunk sokszor mondta előttünk: a paróchia
falai üvegből vannak. Az ilyen jellemző mon-
dások hihetetlen hatással vannak a hallga-
tókra. En nem fogom elfelejteni soha, de tu-
dom, más is, aki hallotta, eszében tartja és
mindig hasznát látja, hogy egy ilyen "frap-
páns" mondás sal felhívták a figyelmét a lel-
kész belső, magán életének jelentőségére.

Mert hiszen arról van szó. A paróchia a
lelkész lakása, a lelkész magánéletének szín-
tere. Nevezzük egyelőre a lelkész magánéleté-
nek azt a tevékenységet, .azt az életet, amely a
templomi és egyéb nyilvános funkciókon, hiva-
talos és a szorosan vett pasztorális tevékeny-
ségen túl idejét kitölti. .

A lelkész mindenkor a közfigyelem tárgya.
Sokan azt hiszik, hogy csak a szószéken, vagy
a sírnál. Nem. Akkor is, amikor családja kö-
rében vacsoránál ül, vagy meghitt baráti kör-
ben szórakozik. A lelkész meggyújtott gyertya,
amelyet nem lehet, de nem is szabad elrejteni.
Körös-körül figyelő tekintetek szegezödnek rá
nemcsak akkor, amikor ajkáról az Igét lesik,
de akkor is, amikor azt hiszi, hogy egyedül
van.

A paróchia üvegfal ain át elsősorban azt
figyelik, hogy a lelkész milyen családi életet él.
Es az üvegfalaknak az a tulajdonságuk, hogy
nemcsak a fényt, hanem a hangos szót is át-
bocsátják. A civódó hitvestársak, zsörtölődő
papné és veszekedő lelkész, a neveletlen gyer-
mekek hangja sokkal messzebbre hangzik
mint más emberé. De messzire hangzik és vi~
lágosan látszik az üvegfalon keresztül a pap-
lakon mulatozók lármája és viselkedése is. A
nagyhangon bemondott "ultimók" és .Jcontra-
ultimók", izgalmas kártyacsaták sorsát más-
nap már minden ember tudja.

"'.
A paróchia falai üvegből vannak.
És ez nagyon jól van így, mert .amíg egy-

részről a hiányzó belső fékező erőt a nyilvá-
nosságtói való tartózkodás helyettesíti, más-
részt azoknál, akiknek nem kell félni az üveg-
falak áttetszőségétől, a lelkésznek munkájában
osztályosai, segítői lehetnek. A szószéken hír-
detett erények megvalósíthatását a lelkésznél
és családjánál szeretik a hívek ellesni. Az üveg-
falakon keresztül figyelik, hogy a lelkész vaj-
jon nem iszik-e bort, amikor vizet prédikál. A
hivatása magaslatán álló lelkész ezt a rend-
kívüli helyzetét kihasználja, hasznosítja. Élete
példáját az üvegfalon keresztül megmutatja
híveinek és ez sokszor többet ér a legjobb pré-
dikációnál is. Beszélhet valaki a mindennapi
élet vallásosságáról, családi békéről, szorga-
lomról, hivatáshűségről. szeretetről, ha az üveg-
falak mást mutatnak. De az is igaz, hogy a jó
prédikációhoz legjobb illusztráció az, ami a pa-
róchia falain át látszik.

Aki elfelejti, hogy nemcsak munkája, ha-
nem magánélete is állandóan a nyilvánosság
előtt folyik, az hiába keresi törekvései siker-
telenségének az okát, nem fogja megtalálni
másban, mint abban, hogya paróchia falait át-
láthatatlanok nak hitte.

Aki pedig úgy él, úgy munkálkodik, pihen,
vagy szórakozik, hogy az üvegből való falakon
áttetsző kép mindig hívei okulására szolgálhat,
kevesebb tehetséggel és munkával is sokkal je-
lentősebb eredményeket érhet el.

~s állapítsuk meg végül azt, hogya lelkész-
nek nincs magánélete, mert amit másnál annak
nevezünk, az a lelkésznél a hívek számára adott
példa és ami másnál csendes titok, az a lelkész-
nél a leghangosabb prédikáció.

Próbáljuk meg.
rmg.
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A költségelÖírányzat.

A békési ev. egyházmegye ezévi rende~
közgyűlésén Zoltán Emil lelkész, egyházmegyeI
számvevő egy érdekes eszmét vetett fel: .ne~
volna-e célszerű a politikai alakulatok mintá-
jára nemcsak a zárószámadások, hanem a költ-
ségvetés és illetve költségelőirányzat kötelező
felülvizsgálatát is intézményesíteni?

A gondolat sokkal mélyebbre ható, sem-
mirit első hallásra azt gondoljuk. Tudott dolog,
hogy egyházközségeink évek óta anyagi nehéz-
ségekkel küzdenek. Eleinte általában ezt .az
adó nem fizetése számlájára írták azzal az in-
dokolással, hogy az általános gazdasági le-
romlás okozta elszegényedés .következtében
esett vissza az adózás s mindaddig, míg a hely-
zet nem javul - itt sem lehet javulást remélni.
Újabban azonban, hogy a szükség kényszerítő
ereje reászorította az egyházközségek vezetőit
s a felettes hatóságokat, hogy jobban nézzenek
a mélyére a dolognak s tegyenek valamit a sza-
nálás érdekében - hovatovább arra jöttek reá,
hogy a nem vitatható gazdasági leromlás mel-
lett még egy másik ok is van, ami a lerom-
lást okozza. Ez pedig az egyes egyházközségek
nem helyes gazdálkodása. Megállapítást nyert
igen sok helyen, hogy az egyházközségek nem
voltak tisztában saját helyzetükkel s teherbíró-

. képességükkel s ezért oly vállalkozásba - épít-
kezés, vétel stb. - mentek bele, melyet most
utólag nem képesek amortizálni, - más helyen
viszont olyan adminisztrációt tartanak Zenn,

.ami szükségtelen.
Ezen okok felismerése ad jelentőséget Zol-

tán Emil gondolatának. Mindenki ismeri a po-
litikai községek háztartását, mely szerint a
költségvetés a megye felülvizsgálata alá kerül
s csak annak jóváhagyása - esetleg annak
törlése, .átjavítása után vehető az foganatba.
Ugynezt igen üdvös volna egyházközségeinkben
is meghonosítani. Nem áltatom sem magamat,
sem másokat azzal, hogy e réven most már
meg fog szűnni minden baj, - mert hiszen a
régieket ezzel nem lehet kiküszöbölni: - de
mindenesetre annyi eredménye ennek volna,

. hogy a jövőbeni helytelenségeket kiküszöbölné
s ezzel megakadályozná a deficit további növe-
·kedését. Ez pedig már magában véve is nagy
eredménynek tekinthető.

Nézzükmost már, hogyan lehetne ezt gya-
korlatilag megvalósítani ? Az E. A. 262-266.
§-ai rendelkeznek a: költségelőirányzat meg-
alkotásáról skezeléséről. Ezek szerint az egy-
házközség tanácsa tartozik minden évben az
egyháztagokra kivetendő járandóságokat meg-
állapítani, ezzel kapcsolatban elkészíteni. a költ-
ségelőirányzatot, azt a közgyűléssei letárgyal-
tatni s a jogerős határozatot az esperessel kö-
zölni, bejelenteni. Az egyes egyháztagok ez el-
lerr a számvevőszékhez felebbezhetnek.

A felhívott szakaszokból kitűnőleg, ha az
egyházközség alakilag helyesen jár el s szabály-
szerű időben a kész költségelőirányzatot az es-
peres nek bejelenti, úgy az egyházi felsőbbség
érdemben nem foglalkozhat .a költségvetéssel,
akármilyen hibás, vagy túlméretezett is az; sőt,
ha esetleg az ellen egyes egyháztag felebbezés-
sel is élne, akkor is csak az vonható vizsgálat
alá, hogy az illető egyháztaggal szemben tör-
tént e szabálytalanság a kivetés körül. vagy
sem, de maga a költségvetés érdeme egyáltalán
nem. vonható a felülvizsgálat körébe.

Nyilvánvaló tehát,. hogy itt bizonyos hiány
van, melyet pótolni kell és lehet is. A lehetősé:
get megadják az E. A. 224. és 283. § §-ai, melyek
szerint minden egyházi hatóság a felettes ha-
tóság rendelkezéseinek sérelme nélkül külön
szabályrendeletet alkothat a felsőbbség jóvá-
hagyása mellett, továbbá, hogy az összes egy-
házi hatóságok a felső hatóságok rendelkezé-
seinek korlátai között a háztartás kezeléséről
önkormányzati jogkörükben szabadon intézked-
nek, végül, hogy az egyházmegyék háztartási
szabályrendelet alkotására kötelezve vannak.
Miután pedig az E. A. nem rendelkezik s ek-
ként nem tiltja a költségvetés, illetve költség-
előirányzat felülvizsgálását, természetes, hogy
a fent hivatolt szakaszok alkalmazásával meg
van a mód és alkalom adva arra, hogy a költ-
ségvetés és költségelőirányzat felülvizsgálása
intézményesen elrendeltessék, és pedig a meg-
lévő háztartási szabályrendeletek megfelelő mó-
dosítása, illetve, ahol ez nincs, ott az ily irányú .
-háztartási szabályrendelet megalkotása által.

Úgy tudom, az egyházmegyék egy igen
nagy százalékában hiányzik a háztartási sza-
bályrendelet. A meglévő szabályrendeletek sem
intézkednek a költségelőirányzat felülvizsgála-
táról. Az elkövetkező lépés tehát az, hogy a
fent előterjesztettek figyelembevételével akár
az egyházkerület egy általános szabályozással,
- avagy, ha az· e részben hatáskörtúllépést
látna - úgy az egyes egyházmegyék alkossa-
nak s illetve módosítsanak a háztartási szabály-
rendeleten oly irányban, mely az egyházközsé-
gek költségelőirányzatának kötelező egyház-
megyei felülvizsgálatát kimondaná .

. Nem hiszem, hogy e módosítás ellen
bárhonnan is komoly ellenvetés merülne fel.
Végtére a mai nehéz helyzetben egyetlen
felelős tényező sem vállalhatja magára egy
esetleges elutasító álláspont terhét és kő-
vetkezményeit, Inkább kívülről számítok el-
lenállásra a felelőtlen elemek részéről, kik
bizonyára .most is elő fogják hajánál fogva.
rángatni azt a hírhedt 11. §-ts megint
az egyházközségek jogainak csorbításáról
fognak dörögni. De hát ezen túl kell esnünk,
vagy, ha úgy tetszik, ezt bele kell kalkulálni
a dologba, Ünneprontó mindig volt, van és lesz
- ez már örök emberi gyarlóságunk. Azok,
kik komolyan foglalkoznak egyházunk dolgai-
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val, belátják ez eszme helyességét s tekintet
nélkül a kívülről jövő dörgedelmekre, meg fog-
ják azt valósítani. .

Közelebbről véve vizsgálat alá a felvetett
gondolatot, a helyes gyakorlati megoldás sze-
rintem az volna, hogy minden egyházközség az
E. A. rendelkezéseinek betartásával elkészített
költségvetését és költségelőirányzatát köteles az
egyházmegyei számvevőszék hez beterjeszteni,
mely azt az egyházmegyei számvevőnek adja
ki átvizsgálás és véleményes jelentéstétel yé-
gett. A számvevő jelentése alapján a számvevő-
szék dönt a kérdésben s döntése az E. A.
266. §. mintájára végrehajtandó, ellene birto-
kon kívül az egyházmegyei közgyűléshez van
felebbezésnek helye. Itt csak még egyet látnék
szükségesnek kimondani: t. i. úgy a költség-
vetés bemutatását, mint a számvevő jelentését
s ezzel kapcsolatban a számvevőszék döntését
rövid, záros határidőhöz kívánom kötni, ne-
hogy az időbeli kés edelemmel a költségvetés
elhúzódjék s az egyházközség költségvetésen
kívüli állapotba jusson. Úgy kell tehát a határ-
időket megállapítani, hogy a költségvetési év
kezdetéig a számvevőszék döntése megtörtén-
jék, erről a község értesítést nyerjen s ez ala-
pon tudja az új költségvetési évet miként sze-
relje be.

Ismétlem, a mai zilált anyagi helyzetben
lévő egyházközségek vezetőségének ebből nem
hátránya, csak előnye származhat, s maga az
egyházközség is csak nyerhet vele.

drbv.

Felhívás.
.Adakozzatok és Igy emlékezzetek

Luther Mártonra!

1483. nov. 10. - 1933. nov. 10.

"A lutheri evangélikus keresztyén ség a
nagy reformátor 450. születése napját készül
ünnepelni. 1483. november 10-ike, amikor Luther
-Márton született, a különös isteni kegyelem-
nek napja volt.

Luther visszaadta az egyháznak azt az
ajándékot, amelyet elvesztett: a Jézus Krisz-
tusban megnyilatkozott isteni kegyelemről szóló
hamisítatlan evangéliumot. De amit elfelejtett,
feladata teljesítésére is késztette, hogy a Jé-
zus Krisztusról szóló hamisítatlan evangéliumot
megőrizze és róla tanúbizonyságot tegyen.
Ugyanez az adomány és feladat fokozott mér-
tékben követeli egyházunkban jogait. Világfor-
dulóhoz értünk, ezért felednünk .nem szabad,
hogy egyházunk nak szegénységében csak egy
kíncse, küzdelmében csak egy fegyvere van: az
Ur szava, az erős prófétai és apostoli szó, amely
nekünk Isten kegyelméről kezeskedik.

Világ lutheránusai! Legyünk hívek az Is-
ten tiszta Igéjének és sakrámentumainak meg-
tartásában és hírdetésében! Az 1933. év Luther-
jubileuma tegyen minket az evangélium hatá-
rozott bizonyságtévőivé azok előtt, akik szom-
jaznak utána.

Európa Keletén a nagy ukrán nép - mint-
egy negyvenmillió ember - a reformáció óráit
éli. Egy katolikus teológus így nyilatkozott:
"Nálunk ukránoknál most kezdődik az 1517.
esztendő." Számtalan' helyen követelik az uk-
rán nyelvű bibliát és az evangélikus igehírde-
tést. Lutheri egyház alakult és belsőleg és kül-
sőleg bámulatosan növekedőben van. Ez az ifjú
egyház a neki átadótt evangéliumot az egész
ukrán nép jelenébe akarja állítani. Egyházköz-
ségeinek és lelkipásztorainak sürgősen szüksé-
gük van a mi tetterős támogatásunkra. Most
bizonyosodik majd be, hogy az ős-lutheri egy-
ház az Isten igéjét csak birja-e, vagy cselekszi
is és hogy árad-e belőle' életerő.

Minden lutheri hittestvérünket felszólít juk ,
hogy ebben a jubileumi esztendőben járuljon
hozzá ahhoz a Luther Márton adománuhoz,
amelyet az ukrán lutheri egyhá:z javára világ-
szerte gyűjtünk. Ez a Luther Márton adomány,
amelyet a lutheri világkonvent végrehajtó-
bizottságával egyetértésben a "Martin Luther
Bund" kezel, hármas célt fog szolgálni: az uk-
rán nyelvű bibliák terjesztését, ukrán prédiká-
torok kiképzését és létfenntartásuk biztosítását
és egy evangélikus egyházi központ kiépítését
Stanislauban, mint ahonnan ez idő szerint a
mozgalmat irányítják. A Luther Márton ado-
mány beszéljen arról, hogy valóban szűntele-
nül emlékezünk arra, amit Isten az ő szolgája,
Luther Márton által nekünk adott. Miközben
másoknak visszük azt az evangéliumot, amelyet

. Isten segedelmével Luther hamisítatlanul adott
vissza nekünk, a lutheri multat és lutheri jelent
eggyé olvaszt juk és 1933. nov. 10-ét az áldás
napjává avat juk.

Hozzájárulásokat a Luther Márton ado-
mányhoz minden lelkészi hivatal elfogad és to-
vábbít! Isten áldása legyen nemes szándékun-
kon és az ő segedelme hozzon közelebb célunk
megvalósításához! '

. Hadd vonatkozzék az egyházra is a 118.
zsoltár verse, amely Lutherunknak Coburgban
erőt és vígasztalást adott:

Nem halok meg, hanem élek és hírdetem az
Úrnak cselekedeteit."

* *
·A felhívást 18 országos egyház képviselői

írták alá. Magyar részről az aláírók: D. báró
Radvánszky Albert egyetemes felügyelő, D. D.
Raffay Sándor püspök, Ziermann Lajos kor-
mányfőtanácsos, a magyarhoni G: A. gyám-
intéz ef elnöke, Scholtz Ödön és Bárdy Ernő es-
peresek.
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Verst?k.

KISLEANYOM EMLÉKKÖNYVÉBE.

A szíved legyen tiszta, jó
A lelked [ehér, mint a hó
És aki szeqénu, aki ároa,
Fordulj felé karod kitárva.
Szeresd az erdát, mezőt~ rétet.
Örülj a madár énekének,
A csillaqokmak, holdsugárna;k,
Örülj minden kis vadvirágnak.
- És ez is eljön majd idő~el~ -
Ha valaki meghajigál kővel,
Fizess a rosszért áldó Ikézzet
Hajítsd Te vissza lágy kenyérrel.

Rózsásné Flatt Zsóka.

ANY AM SIRJA FELÉ SÓHAJTOK.

Milyen mély bánat szállt ma rám!
Ilyen bús bánattal talán
Élni se tudna más, csak én,
Kinek sötétlő két szemén
Oly régi vendég már a bú ...

Szívembe tőrt ütött az est.
Oly édes illat lenqedez;
Hajammal j'átszadoz a szél
Körülcsókdossa homlokom,
S tovasuhan a lombokon.

Anyám szent csókját hozta tán.
Elkapta sóhajom talán
S most viszi, viezi, fut vele
Egy messzi drága sír fele ...

Rózsásné Flatt zsók'a.

A "Magyar KultúraH

es a protestáns női 'tisztesség.
Az "Evang. Elet" olvasói ismerik azt a tá-

madást,' melyet a "Magyar Kultúra" c. jezsuita
sajtótermék hasábjain újabban Loyola Ignác-
nak egy "bátor lovagja" intézett a protestáns
nők tisztessége ellen. Olyan a támadás, hogy
annak viszonzását tiltja nemcsak jóízlésünk és
keresztyéni érzésünk, hanem. az a tény is, hogy
a protestáns nők erkölcsi értéke nem szorul
védelemre. Bőven tanuskodik arról a magyar
történelem is, azoknak az értékeknek a révén,
melyekkel protestáns anyák ajándékozták 'meg
a magyar hazát. Pedig gyümölcséről ismerik
meg a fát. Elszenvedjük a sérelmet a szenvedő
Krisztus példájával és Máté 11-12. versei-
ben foglalt szavaival vígasztalódván s nem
vesszük fel a Loyola-vitéz által hozzánkcsapott

kesztyűt, ha mindjárt a tér, amelyre a bátor
lovag kimerészkedett ellenünk, épen a "Magyar
Kultúra" táborára nézve nagyon kényes mező
a párviadalra. Csupán egyre hívom fel mind-
azok figyelmét, kiket érdekel az, hogy minek
tulajdoníthatja vajjon a "Magyar Kultúra" er-
kölcsbírója azt az erkölcsi pluszt, melyet a ka-
tolikus nők javára a protestáns nőktől meg-
tagad s akik szeretnék megtudni azt, hogy
mennyire nem állhat meg (józan ésszel őmaga
sem hiheti el) Loyola tanítványának az össze-
hasonlítása. Irjanak "Róbert Grassmanns Ver-
lag, Sieitin" címre, s rendeljék meg a követ-
kező két kis művet. Az első: "Briefe als seine.
Heiligkeit den Papt über die Fragen: Wo ist
die Pestbeule (dögvészes kelevény) der christ-
lichen Kirche und die antichristliche Part ei in
der christlichen Kirche zu finden." Szerzője
Grassmann R. Megjelent 1926. X. Nádásban 124
oldalon. A második kis mű címe ez: Auszüge
aus der von den Ptipetere Gregor XVI. Pius IX.)
Leo XIII. als Norm für die römische Kirche
sanktionierten Moralth6ologie des Heiligen Dr.
Alphonsus Maria de Liguori und die furchtbare
Gefahr dieser Moraltheologie für die Sittlich-
keit der Völker." A mű szerzője szintén Grass-
mann Róbert. Átdolgozta s államférfiaknak,
bíráknak, katonatiszteknek, lelkészeknek, taní-
tóknak, családapáknak és vallásos egyesületek-
nek ajánlva, ~92-edszer 1000 példányban kiadta
1926. Dr. G. Grassmann, 94 oldalon. Ajánlom
különösen az utóbbi munka elolvasását mind-
azoknak, kiknek átdolgozója azt szánta. Igen
tanulságos összehasonlításokra ad alkalmat a
szerző, amelyekből semmiesetre sem az fog ki-
tűnni, mintha a tiszta evangéliumon, Krisz-
tusnak szeplőtelen és a biblia s történelem fenn-
költ nőalakjainak példáján nevelődő protestáns
nő bármilyen más felekezetű nővel szemben is
erkölcsi inferioritásban lehetne. Ha akadt olyan
férfi, aki hajlandó volt esetleg, hogy a "Ma-
gyar Kultúra" erkölcsbírálójának adjon igazat,
az e munkák elolvasása közben meg fog győ-
ződni tévedéséről s arról, hogy a protestáns női
tisztesség hős támadója mily messze van az
igazságtól. Aki józan ítélőképességgel, ép er-
kölcsi érzékkel olvassa el az ajánlott füzetek
közül különösen az utolsót, aki tisztában van
szavaknak és gondolatoknak a lelket megrontó,
a képzeleti és érzelemvilágát bemocskoló hatá-
sával s mindehhez ismeri azt az érzelem- és
gondolatvilágot, amelyben és azokat az ideálo-
kat, amelyeken nevelődnek protestáns leánya-
ink, az megborzadva fogja belátni, hogy józan
ész és ép erkölcsi érzék mellett a protestáns
nők tisztességének hős megtámadója maga sem
hihet állításai igazságában. Hozzáteszem, hogy
a szerző különösen az utóbb emIített munkában
a bíróság és bírósági szakértők által igazolt
adatokat sorol fel. Csak egyetlen olyan dol-
got említünk meg a sok közül, melyeket a je-
zsuita erkölcstanból a szerző bírál, egy olyant,
amely még elbírja a nyomdafestéket, neveze-
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tesen azt, amely szerint Anna (egy férjes nő)
elkövetett házasságtörését, hogyan tagadhatja
le háromszor férje előtt, anélkül, hogy bűnt
követne el. Ebből is sejtheti az olvasó, hogy
milyen dolgokról van itt szó.

Hozzátok pedig, női tisztességtekben lova-
giatlanul megtámadott és megbántott magyar
protestáns leány- és asszony testvéreim, az az
üzenetem: Szerezze meg valamelyik nőegylet a
fent idézett két kis munkát (magatok ne ol-
vassátok el, mert nem a Ti tiszta lelketeknek
való) s küldje el viszonzásul bántalmazótok
számára a "Magyar Kultúra" kiadóhivatalába
's kérjetek feleletet tőle e két kérdésre. Annak
tulajdonítja-e a jezsuita erkölcshős a Ti, sze-
rinte való erkölcsi inferioritastokat, hogy
leány- és asszonykorotokban nem liguori szt.
Alphons jezsuita morálteológiája szerint gon-
doztak benneteket? Tud-e felmutatni egyetlen-
egy olyan gondolatot, vagy hatást a Ti neve-
léstekből és lelki gondozástokból, melyben egy-
házatok részesít benneteket, mint amilyenek-
től csak úgy hemzseg a fentemlített két mun-
kában jellemzett és kifogásolt jezsuita morál-
teológia ?

Schmidt János)
ev. lelkész.

Az új Evangélikus Egyházi
Törvény Könyv.

V,aló igaz, hogy nagy szükségünk volna rá. ÉS,
akik az egyházi élet területén dolgozunk, jobban nélkü-
lözzük, mint a falat kenyeret. Nem mondhatnám, hogy
a kérdés nem érdekelne. senkit. Sőt. De tétlenségre va-
gyunk kárhoztatva. A zsinat összehívása körül a leg-
teljesebb bizonytalanság uralkodik és a leg-fantasztiku-
sabb hírek vannak forgalomban. Hallatszik, hogy bizo-
nyos körök a zsinatot csak akkor gondolják összehívan-
dónak, ha majd az országnak megkoronázott királya
lesz. Ha tényleg igy is áll a dolog, igen reménytelen
a helyzet, mert azt senki sem tudja, hogy a királykér-
dés mikor és hogyan fog megoldódni. Az is hallatszik,
hogya mostani zavaros állapot nem megfelelő egy
esetleg évtizedekre szóló. munka megalkotására. Iste-
nem, akkor soha se tervezzünk maradandóbb müve-
ket, mert hiszen e földön mindig bizonytalan a helyzet
és minden olyan múlandó. Ez, sajnos, Pató Pál-féle
okosodásnak tüník fel. Egyházunk története igazolja,
hogy hitbuzgó és tettvágyó őseink éppen a legzivata-
rosabb időkben teremtették meg a legáldásthozóbb
müveíket. Mert voltak Isten lelkétől áthatott vezetőik,
akik tudtak lelkesíteni, mert maguk is égtek az egy-
házuk iránti szeretet lángjától és irányítottak és elöl-
jártak a munkában. Ma hiányzik a hitbuzgó munka
szeretetnek, építésnek, irányításnak ez a lángja, azért
tesped minden élet az evangélikus Sionban, mint a
kertben, amelynek nincsen kertésze.

Nem lehet összehívni a zsinatot ? Mondjuk. De a le-
tárgyalandó anyagot elő lehet készíteni és közzé lehet
tenni: Miért nem indítják meg a munkát az illetékes tes-
tületek? Jogászaink, egyházukat féltőn szeretö s érette
dolgozni kész lelkészeink, hiszem, örömmel vennék ki
részüket il. szent munkából. És be kell vonni a mun-
kába a lelkészi értekezleteket is, amelyek müködése
kevés kivétellel amúgy is rendszertelen, sőt ötletszerü,

Fel kell azért a zsinaton letárgyalandó anyagot
osztani s azt idején munkába adni, hogy a zsinat elő-
estéjén az egész anyag tárgyalásra elő legyen ké-

szitve. Milyen pezsdülő munka indulhatna meg, ha ve"
zetö köreink ezt meg is valósítanák! Mert az új egy-
házi alkotmány, az új Evangélikus Egyházi Törvény
Könyv kell, hogy monumentális mü legyen s hogy az
is lehessen, idején kell a nagy munkához fogni.

Az új Evangélikus Egyházi Törvény Könyvtől
mindenekelőtt azt kívánjuk, hogy az egész egyházi éle-
tet ölelje fel és az egyházi élet egész területére vonat-
kozólag tartalmazzon megfelelő jogszabályokat. Most
a mi egyházi törvénykönyvünk e. tekintetben hiányos,
azért szükségesnek tartanám, ha az E. A. tartalma bö-
víttetnék. Az E. A. a következö hat részben tárgyalja
az egyházi törvényeket: I. Általános határozatok.
II. Hatóságok. Tisztviselők. Ill. Zsinat. IV. Iskolák.
V. Háztartás. VI. Törvénykezés. Szükségesnek tarta-
nám ezeken felül az egyház belső életére, ahitéletre,
istentiszteleti, jótékonysági életre vonatkozó jogszabá-
lyok megalkotását. (Misszió, egyesületi élet, gyáminté-
zet, stb.) Hogy az egyház építése ne csak közigazga-
tásí, de hitéleti vonatkozásban is egységes irányelvek
szerint történjék.

'Mindenesetre kívánatos, hogy a részletkérdések-
ben is annyira teljes legyen, hogy akár az egyházkor-
mányzati, akár háztartási, törvénykezési, vagy egyház"
építési ügyekben megbízható, világos tanácsadót kap-
junk benne.

A másik igen fontos követelésünk az, hogy az
egész új törvénykönyvet, annak mínden törvénycikkét
az evarigélium szelleme hassa áto A mostani törvény-
könyvünk nem egy helyen, de különös en törvénykezési
részében szinte embertelenül rideg, amit az új törvény-
könyvben feltétlenül el kell kerülni.

Bármilyenek is azok az akadályok, amelyek az
egyházi törvényhozó testület összehívását gátolják, azt
tartom, hogy az előkészítő munkálatokat az egész vona-
lon meg kell indítani.

Mayer Pál
ev. lelkész.

Könyvismertetés.
A somogyi ágostai hitvallású evangélikus keresz-

tyén egyházmegye története. Pályadíjnyertes mü, Irta:
Mesterházy Sándor evangélikus esperes.·1932. 95 oldal.
Ára: 1.20 P. - A könyv szerzője alapos és mélyreható
tanulmányozások alapján állította össze ezt a müvet a
reformáció 400-ik évfordulóján, kiadására azonban csak
1932-ben került sor. Először általánosan ismerteti a so-
mogyi egyházmegye történetét a reformáció meggyö-
kerezésétől napjainkig. Átvezeti az olvasót a reformá-
ció és ellenreformáció küzdelmein, megismerteti az egy-
házmegyének első szervezését, majd a "türelmi rende-
let" kiadása és a vallásegyenlőség kimondása utáni
helyzetet tárja elénk. Ezután az egyházmegye egyes
gyülekezeteinek történetét ismerteti a) Magyarorszá-
gon; b) Horvát-Szlavonországban. Minden kis egyház-
község története külön lelki élmény az olvasó szá-
mára. Megelevenednek előttünk apostoli lelkületü lelki-
pásztorok, egyházfelügyelők, tanítók, akik vészterhes
és nehéz időkben éppen úgy, mint jó napokban, hittel
és Istenbe vetett bizalommal kormányozták egyházunk
hajóját Életrekelnek a hívek, akiknek minden kis
gyülekezetben az volt az első törekvésük, hogy Isten-
nek hajlékot építsenek ésiskolát alapítsanak és semmi
áldozattól sem riadtak vissza, hogy azt megtartsák.
Amikor pedig a katolíkus erőszak elvette azokat, nem
csüggedtek, hanem hívek maradtak és a romokon új
életet teremtettek. - Ez a mü tartalmi szempontból
és stílus tekintetében is igen alkalmas arra, hogy hi-
tünket megerősítse és lelkünket Istenhez emelje. Az
ősök nagyszerű példája megmutatja nekünk, késő uno-
káknak, hogyan kell híven megmaradni Krisztus mel-
lett küzdelemben és jó napokban és hogyan kell egy-
házunk fejlődésén és megmaradásan munkálkodnunk
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áldozatos lélekkel mindhalálig. Bár minél többen vol-
nának, akik ezt a könyvet megszereznék és az ősök
példáján felbuzdulva, még több szeretettel ragaszkod-
nának sokat küzdő egyházunkhoz. N. r.

Iskoláink.
A Dunántúli Ag. Hitv. Ev. Egyházkerület soproni

Tanítóképző-Intézetének 1932-33. ískolaí évről szóló
értesítője Hamar Gyula igazgató szerkesztésében
jelent meg. Az intézet folyó évi október hó 3-án ün-
nepli önálló működésének 75. éves évfordulóját. Az el-
múlt iskolaév történetének ismertetéséből látjuk, hogy
az intézet igazgatója és tanárai milyen nagyszerű mun-
kát végeztek, hogyanövendékekből vallásos, erkölcsös,
hazafias, testileg ép tanítói egyéniségeket neveljenek.
Nagy gondot fordítottak a tanulók elméleti és gyakor-
lati kiképzésére. A tanulmányi előmenetelt nagyban
elősegítették a tanulmányi .kirándulások, vallásos, iro-
dalmi és müvészetí előadások, tárlatok látogatása. A
gyakorlati kiképzés az intézet gyakorlóiskolájában való
hospítálások és gyakorlati tanítások formájában tör-
tént. Az intézetnek nagyszerű botanikus kertje van. Az
intézetben a következő ifjúsági egyesületek müködtek :
Kapi Béla Ifjúsági Belmissziói Egyesület, Pálfy-Kör
,(ifj. önképzőkör), Ifjúsági Sportkör, "Pálfy" csérkész-
csapat. Az intézet tanulóinak száma az elmúlt iskolai
évben 150 volt. Ezek közül evangélikus 140; reformá-
tus 1; unitárius 1; róm. kat. 8. Tanítói oklevelet nyert
29 jelölt. A kántori képesítot 28 növendék állta meg
sikeresen. Leventeoktatói képesítést nyert 34 jelölt.

Apróságok-nagy dolgok.
A Lélek kardja.

Mikor VI. Edvárdot kilenc éves korában
Anglia, Skócia és Irország királyává koronáz-
ták, a koronázási szertartáshoz három kardot
készítettek elő, jeléül a hármas birodalomnak.

A gyermekkirály azonban komoly hangon
így szólt: JVIégegy hiányzik! A szertartás-
mester attól való félelmében, hogy a szertartás
apró részlete körül valamit kifelejtett, alázato-
san közeledett a királyhoz és > aggodalommal
kérdezte, mi hiányzik.

Edvárd így felelt: "Hiányzik még a Biblia,
a Lélek kardja, mely nélkül semmik vagyunk és
semmit sem tehetünk."

A szeretet mindent béfedez.
Nagy Sándor udvari festőjéről jegyezték

fel a következőket: A festő azt a megbízást
kapta, hogy uráról élethű képet fessen. A do-
log nehéz volt, mert Sándor homlokát hatal-
mas, egy perzsa harcos kardjától eredő forra-
dás éktelenítette. A festő így gondolkozott:
"Ha a forradást láthatóvá teszem, elcsúfitom
uralkodóm képét; de ha elhagyom, nem lesz
hű a kép." Ügyes megoldást talált. A királyt
gondolkozó helyzetben ábrázolta, miközben fe-
jét jobbjára támasztja és a kéz egyik ujja ügye-
sen eltakarta a forradást. Nekünk is mindig
utat és módot kell találnunk, hogy szeretetünk
ujjával eltakarhassuk felebarátaink hiányait.

És ha ez nem elegendő, takarjuk el egész te-
nyerünkkel. A szeretet soha el nem múlik.

*' *
A legjobb bibliafordítás.

Komoly fiatalemberek társaságában szó
volt arról, hogy melyik bibliafordítás a legjobb
a világon. Az egyik azt, a másik ezt a fordítást
vélte legtökéletesebbnek. Egyszerre megszólalt
az egyik jelenlévő fiatalember: Ami engem
illet, én édesanyám bibliafordítását tartom a
legtökéletesebbnek. Édesanyám ugyanis egész
életében fordítgatta a Bibliát a mindennapi: élet
nyelvére s példájával leélte előttünk annak igaz-
ságait. Fordításában sohasem volt homály, ért-
hetetlenség, zavar. Nem kívánok magamnak
szebbet, jobbat, minthogy én is úgy tudjom a
Bibliát fordítani az élet nyelvére.

'*' '*'

A gyár és kolostor.
Két ember beszélget egy gyár udvarán. A

gyár azelőtt kolostor volt, amelyben barátok
laktak.

- Vajjon miért pusztult el ez a kolostor ?
- találgatta az egyik ember.

- Azért pusztult el, mert benne csakis
imádkoztak, de nem dolgoztak, - -felelt a má-
sik. Ennek a gyárnak is el kell pusztulnia, mert
ebben meg csak dolgoznak, imádkozni meg el-
felednek. Áldás csak ott van, ahol imádkoznak
és dolgoznak.

,.. ol<

Rabíndranath Tagore és Sadhu Sundar Singh,
két hindu férfiú többször jártak Európában.
Előbbi, mint pantheista igyekezett hitének szó-
ban és írásban híveket szerezni, utóbbi ezzel
szemben a bibliai evangéliumot hírdette. Egy
alkalommal egy délfranciaországi kikötőben ta-
lálkoztak, amikor a Sadhu Európába érkezett
és Tagore hazafelé készülődött. Sundar így
szólt honfitársához :

- Mit hirdettél a nyugati keresztyéneknek?
Tagore így felelt:
- Az indiai világnézetet.
A Sadhut ez a válasz nem elégítette ki.
- Nincs is egységes indiai világnézet, -

szólt - mert ahogy mindenütt a világon, úgy
Indiában is vannak materialisták és ideálisták,
theisták és atheisták.

Tagore ezt elismerte, de ő is kérdéssel jött:
- És mit akarsz te a nyugatiaknak hir-

detni?
A Sadhu nem jött zavarba:
- Nem akarok másról tudni és mást hir-

detni, mint a keresztrefeszített Krisztust, India
és az egész világ Üdvözítőjét.

'*' '*'

Régi parabola.
Élt valamikor egy leány, akinek öt fivére
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volt . .Az első muzsikus volt, a második festö, a
harmadik kereskedő, a negyedik szakács és az
ötödik építőmester.

Volt a leánynak egy megfizethetetlen gyé-
mánt ja és mind az öt fiú meg szerette volna azt
szerezni. A zenész mennyei muzsikát ígért a
leánynak, ha a gyémántot neki adja. De a leány
ezt kérdezte :

- Mi lesz, ha a zene ütemei elnémultak?
- és nem adta oda agyémántot.

Erre a festő jelent meg, aki ilyen ígéretet
tett: .

- A képek képét festem meg neked a
gyémántért.

De a leány ezzel utasította el:
- Nézd, képed színei .egész bizonyosan el-

halványodnak. Nem úgy a gyémánt ragyogása,
ezért inkább ezt tartom meg.

Harmadiknak a kereskedő jelent meg.
- Oh, húgom, hajóimon a Keletnek min-

den jóillatát és fűszerét elhozom neked, éde-
sen illatozó rózsákat és liliomokat, egész kertre
valót, csak a gyémántot add nekem.

De a leány figyelmeztette a kereskedőt
arra, hogyajóillat elpárolog és a rózsák és
liliomok elhervadnak ...

Eljött a szakács is.
- Kedves húgom, fejedelmi lakomát ké-

szítek számodra a gyémántért-:
A leánynak készen volt a felelete:
- A lakoma után nemsokára ismét meg-

éhezem. Azért hagyd nekem a gyémántomat.
Utóljára az építőmester kopogtatott. Feje-

delemasszonyhoz méltó palotát akart neki
emelni.

- A fejedelemasszony sem kerüli el a
gondokat, - kiáltott a leány - bármily fényes
palotában lakik is. És gondokkal teli palotáért
gyémántom nem eladó.

Miután a testvérek szomorúan távoztak,
egy nagy birodalom fejedelme jelent meg, hogy
a gyémántot elnyerje.

- A gyémántért odaadom magamat és
mindent, amit tulajdonomban találsz.

A leányt a fejedelem titokzatos hatalma el-
ragadta és bizalommal szólt:

- Ajánlatodat elfogadom és én is odaadok
neked mindent, ami az enyém.

Azt mondják, ez a leány mindvégig boldog
és örömteli volt és a fejedelem birodalmában
mindent megtalált, ami után vágyott.

Es igaz ez a történet a leányról és a gyé-
mántról. Mert ez a leány az emberi lélek, a
megfizethetetlen drágakő pedig a szeretet. Az
öt fivére az ember öt érzéke, amelyek mind-
egyike egyedül akar uralkodni a lélek szeretete
fölött.

És a nagy birodalom fejedelme, aki a sze-
retetért versengett? Sejtitek, ki ő? Mennyei

magasságokból szállt egykor alá, hogy a por-
ban eltemetett, de neki drága emberlelkeket ke-
resse. Találkoztál már vele?

Te is örömteli leszel társaságában és .orszá-
gában mindent megtalálsz, ami után vágya-
kozol. .

HIR E K.

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI TIZEDIK
VASÁRNAP.

Lukács 19~ 4.1-4.8.
Hit és haecezeretet. Sokan szembeállítják

a kettőt~ mintha egyik kizárná a másikat) vagy
egymás alá rendelik; az elsőség kérdését vitat-
va. Én elsősor ban magyar vagyok) aeuuim. ke-
resztyén) - szokták mondani. Vagy megfor-
dítva: én keresztyén vagyok először) azután
magyar. Pedig a kettőt nem lehet, nem is sza-
bad. sem szembeállítani) sem egymás alá ren-
delni. - Jézus sírt Jeruzsálem felett) mert előre
látta hazája fővárosának) a szeni városnak be-
következő pusztulását. Ki tagadhatja meg tőle
a hazaszeretetet? De hát, ha annyira szerette
hazáját) miért nem használta fel hatalmát an-
nak meqmeniéséres - kérdezhet-né valaki.
Könnyű a felelet: mert Jeruzsálem pusztulásá-
ban Istennek) az Atyának végzését látta) az
Isten iránt engedelmes lelke pedig nem engedte)
hogy annak akaratával szembeszáll/on. Jeru-
zsálem megérdemelte a büntetést ée ha Jézus
szeméből könnyek törtek is ki a pusztulás elő-
reláttieám; Isten akarata előtt meghajolt ésalá-
zatos lelke bizonyára előre vetítette a Getsemá-
né hamqulatát: Mindazáltal ne úgy legyen)
amint én.akarom) hanem .amint te. Tudta) hogy
hazáját karddal) dárdával) háborúval úgysem
mentheti meg. De talán még megmentheti az-
zal) ha népét a haragvó Istenhez fordítja.
Azért nem [ásult, nem merült el a tétlen honfi-
búban, hanem erélsies kezekkel korbácsolta ki
Isten házából a kufárokat. A legtevéke-
n,yebb hazaszeretet az Isten iránt való szere-
tet. Aki hazájának szolgálni akar, szolgáljon
Istennek. rmg.

- Meghalt Hamar István ny. református teológiai
tanár. A Fehérkereszt kórházban augusztus l1-én, pén-
teken délután hosszas szenvedés után 66 éves korában
meghalt Hamar István ny. református teológiai tanár,
kormányfőtanácsos. Az elhúnyt kirnag asló egyénisége
volt a református egyháznak. Mint teológiai tanár ér-
tékes tudományos munkásságot fejtett ki: írt héber
nyelvtant, ótestamentumi irodalmi történetet és ma-
gyarázta az ótestamentum legtöbb könyvét, Halála
súlyos csapás a teológiai tudományra és a református
egyházi életre nézve. Temetése hétfőn délután volt.
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- J!UtJileum.A cinkotai evangélikus egyház aug.
22-én délelőtt fél 10 órakor esperességi közgyűlés kere-
tében' ünnepli meg Blatniczky Pál cinkotai lelkész, a
pestmegyei felső egyházmegye főesperesének 40 éves
lelkészi jubileumát. A közgyűlés után közebéd iesz.

- Lelkészegyesülett segély. A Magyarhoni Ev.
Lelkészegyesület elnökének kérésére a m. kir. belügy-
miniszter gyermekeiket házon kívül taníttató lelkészek
segélyezésére 500 pengőt engedélyezett. Ez összeg
szétosztását a lelkészsegélyezési alap bizottsága végzi.
A megfelelően felszerelt kérvények beadásának határ-
ideje augusztus 31.

-,A karnagy-képesítő bizottságúj tagjai. A val-
lás- és közoktatásügyi miniszter az országos egyházi
karnagy-képesítő bizottság tagjaivá az 1935-36. tanév
végéig szóló megbízatással a Zeneművészeti Főiskola
főigazgatójának vagy helyettesének elnöklete alatt Za-
lánffy Aladárt, a Deák-téri evangélikus templom kar-
nagyát, rajta kívül Molnár Imrét, Bárdos Lajost, Har-
math Arturt. Koudela Gézát, RieglerErnőt es Vaszy
Viktort nevezte ki.

- A dunáninneni egyházkerület közgyülése. A
dunáninneni Ag. Hitv. Evangélikus Egyházkerület 1933.
évi szeptember hó 7-én Magy,aróvárott tartja rendes
évi közgyűlését., Előzőleg; szeptember 4., 5. és '3-án bi-
zottsági ülések lesznek. Szeptember 5-én este fél 7 óra-
kor gyámintézeti istentisztelet, 6-án este 7 órakor val-
lásos est lesz. Kedvezményes vasúti jegyekért Kírchner'
Rezső püspöki titkárnál, elszállásolás végett pedig Szűcs
Sándor magyaróvári lelkésznél kell Jelentkezni legké-
sőbb augusztus hó 25-ig s utóbbival közlendő a Ma-
gyaróvárra érkezés pontos ideje is.

- Tompa Mihály emléke. A gömörmegyei Hanva
községben, ahol Tompa Mihály lelkészkedett és meg-
halt, emléket állítanak a iköltönek. Az emlékművet ősz-
szel, Farkas István tiszáninneni református püspök lá-
togatásakor leplezik le nagy ünnepségek keretében.

- Óriási biblia. Egy losangelesi könyvkiadó cég a
maga nemében páratlanul álló bibliát nyomatott. A
biblia nyolcvanezernegyvennyolc oldal, súlya fél tonna: A
betűk oly nagyok, hogy jószemű ember ötven méter
távolságról olvashatja. Mint nyomdai termék, a biblia
mindenesetre nagyon érdekes alkotás, de az ötszáz kilós
könyvnek aligha akad vevője.

-,A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Nemzetközi
Cserkészbizottsága augusztus ll-én, péntekén Iunch-
csal egybekötve bizottsági gyűlést tartott, amelyen
résztvettek a Jamboreen időző összes nemzetközi KIE
vezetőemberek C. Gimbel dán delegátus elnökléséveI.

~ Hírek a Délvidékről. A brassói ágo h. ev. ma-
gyar egyházmegye f. évi szeptember 6-7., és 8-án a
Hosszúfalu-alszegi evangélikus egyházközségben tartja
1933. évi rendes közgyűlését a következő tárgysorozat-
tal : Szeptember 6-án d. e. 9 órakor az egyházmegyei
törvényszék ülése. Szeptember 7-én d. e. 9 órakor egy-
házmegyei lelkészi értekezlet s a különböző bizottságok
ülései; d. U. 3 órakor pedig egyházmegyei elöér'tekez-
letek. Szeptember 8-án d. e. 9 órakor istentisztelet. 10
órakor egyházmegyei közgyülés. Az ünnepi istentiszte-
letet a közgyűlés napján Bíró Lászlo esperes végzi. - A
romániai zsinatpresbiteri magyar evangélikus egyház-
kerület egyházközségei az egy évvel ezelőtt elhúnyt
báró. Ambrózy Andor helyébe egyhangúlag Purgly
Lászlo, volt aradmegyei főispánt, sofronyai földbirto-
kost választották felügyelőjükké. Isten áldását kérjük
az, új felügyelő működésére.

- Istentagadó és szabadszerelmi propaganda
Csehországban. Csehszlovákiában az ateista mozga-
lom aggasztóan terjed. A mozgalom, amelynek évek
óta két folyóirata jelent meg csehszlovák nyelven, most
még egy lapot ad ki "Az ateizmus lobogója alatt"
címmel. Ez a három sajtótermék kifejezetten kommu-
nísta irányzatú. Kissé enyhébb irányzatú folyóiratok
nap-nap után bukkannak fel. Ezek közül a hosszabb

ideje megjelenő "Slunce" (Nap) címü meglehetös nagy
befolyást gyakorol a csehszlovák ríataiságra. Mindezek
a lapok a vallásellenes propagandát egybekapcsolják
a szabadszerelem prédikálás ával.

A nógrádi evangélikus esperesség közgyűlése. A
nógrádi evangélikus csperesség folyó hó 10-én tartotta
Salgótarjánban az acélgyári kaszinóban ezévi rendes
közgyülését, melyen dr. Sztranyavszky Sándor kerü-
leti felügyelő, Kiss István püspök, dr. Soldos Béla fő-
ispán, Gömöry Leiml László miniszteri tanácsos, dr. Ko-
vács Sándor egyetemi tanár, Horváth Sándor polgár-
mester, Mihalovics Samu főesperes, Kardos Gyula al-
esperes is megjelentek. A közgyűlésnek különleges ün-
nepi jelleget adott az, hogy dr. Sztranyav8zky Sándor
ez évben töltötte be egyházfelügyelői működésének 25.
évét. Salgótarján képviselője életének ezen jubileumi
ünnepét a város közönsége is magáévá tette és feleke-
zeti különbség nélkül üdvözölte a jubiláns egyházfel-
ügyelöt. Az ünnepséget közének, Mihalovics Samu fő-
esperes imája és Laszkáry Gyula kormányfőtanácsos
megnyitó beszéde vezette be. Az egyházmegye hivatalos
szónoka Meskó Károly egyházmegyei főjegyző volt,
aki megemlékezett dr. Sztranyavszky Sándor önzetlen,
közéleti működéséről. Az esperességi tanítóság részé-
ről Bérczes Lajos elnök, az Erzsébet Tudomány Egye-
tem és Magyar Luther Társaság részéről dr. Kovács
Sándor, az egyházkerület részéről Kiss István püspök
üdvözölték dr. Sztranyavszky Sándort. Dr. Soldos Béla
főispán beszéde után Traum Péter esperes-plébános
megértéstöl és felekezeti békesség után való vágytól
áthatott beszédben a salgótarjání róm. kat. egyház kép-
viseletében beszélt, - Szabó Dezső ref. lel'kész a refor-
mátus, _. Slézinger Dániel rabbi az izraelita hitköz-
ség, - Kardos Gyula a balassagyarmáti ev. egyház, -
dr. Förster Kálmán polgármester a város közönsége, -
dr. Förster Kálmánné a salgótarjání asszonyok, - vé-
gül dr. Csengődy Lajos lelkész a helyi evangélikus egy-
ház üdvözletét tolmácsolta. Dr. Sztranyavszky Sándor
megköszönte az iránta való ragaszkodás és becsülés
megnyilatkozásait és kifejezte, hogy a társadalmi és
felekezeti különbség nélkül mindenki részéről spontán
kitörő ünneplést útmutatásnak tekinti a magyar köz-
élet számára. Csak ilyen összefogás mellett biztosít-
hatjuk a jobb magyar jövendő felépítését. Utalt arra,
hogy bár Traum ésperes-plébános szavai a plébániákon
és a főpásztori hajlékokban befogadást találnának.
Szünet után kezdetét vette a közgyűlés napirendjének
tárgyalása, amelynek során Mihalovics Samu főesperes
évi jelentését, Kardos Gyula a tanügyí bizottság és a
gyámintézet, - dr. Kirschner János a jogügyi bizott-
ság, - Kaján József a számvevőség, - Révész Alfréd
a lelkészi riyugdíjintézet, - dr. Csengődy Lajos a Lel-
készegyesület, - Bérczes Lajos a tanító egyesület je-
lentését terjesztette elő. A közgyüléssel kapcsolatban
9-én délelőtt a Lelkészegyesület ülésezett dr. Csengődy
Lajos elnökléséveI. Bevezetésül .Mihalovics főesperes
úrvacsorát osztott. Szekey András egyházasdengelegi
lelkész avegyesházasságról, - Huszágh Gyula Jézus
kijelenté si kertársat ról tartott előadást. Szende
Miklós pénztári jelentését terjesztette elő. A bizottsági
ülések után este 7 órakor gyámintézeti istentisztelet
volt, amelyen a szerit szolgálatot Fábry Mihály szügyi
lelkész végezte.

- Kérelem. Az Egyetemi Luther Szövetség El-
nöksége azzal a kérelemrnél fordul hittestvéreinkhez,
hogy házitanító. korrepetitor stb. szüksége esetén, szí-
ves megkeresésükkel pártfogolják a Szövetség tagjait.
Cím: VIlI., József-körút 42., IL 11. '
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Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V., Csáky-utca 10. 78813



bvang.tlittudományi harbopron.
1933. augusztus 27.
t

1. évfolyam.

..

Szerkesztöség és kiadóhivatal:
BUDAPEST, 1., LENKE-Ú~ 56.

Kia(lja:
AZ ORSZÁGOS LUTHER SZÖVETSÉG.

Evangélikus papok
Körüljártam ezen a nyáron az egész Ba-

laton mentét. Kenesétől Keszthelyig és Keszt-
helytől Aligáig az üdülŐk. és szeretetíntézmé-
nyek egész seregét .'.láttam. Gyermekszanató-
riumokat, állami és községi tisztviselők üdülő-
telepeit, a Protestáns Árvaház, a Székesfővá-
rosi Erzsébet leányárvaház, a Református Ta-

. Jlárok, a Kereskedelmi Iskolai Tanárok, az
Evangélikus Tanítók, a Nyomorék Gyermekek,
.az OTI tisztviselők, a katolikus tisztviselőnők
stb.; stb. nyaralóhelyeit . .. Es ez adta ne-
kem a gondolatot, hogy jó volna az evangéli-
kus papok és tanárok üdülőházát is megterem-teni. . , . ~ ., .

. Az üdülőháznak kiváltképen alkalmas hely
Révfülöp volna' elsőrendűen kiépített strand-
jaival, már magaslatina-k nevezhető levegőjével,
hegyeivel, erdeivel és a' kőzelben lévő pompás
kirándulóhelyeivel (Pálköve, Ecséri rom, Bada-
csony, Szigliget, Tátika, Sümeg, stb.) Révfülöp
eddig is az evangélikus Balaton-rajongóknak
volt találkozóhelye, úgy, hogy egészen komoly
a . terv, Révfülöpön evangélikus. templomot
építeni.

Ami a kérdés anyagi oldalát illeti, a 'meg-
oldás olyanformán kínálkoznék, hogya mozga-
lomhoz csatlakozó lelkészek és tanárok (eset-
leg más egyházi tisztséget viselők is) havonta
egy pengő tagságot fizetnének. (Allamnál, vagy
községnél alkalmazott ev. tanárok is csatla-
kezhatnának. ) Ötszáz ember ilyenformán évi
60QOpengőt jelentene úgy, hogy az első év el-
múltával már telekvásárlásra. a harmadik évben
ben ,pedig .építésre gondolhatnánk. Ez az üdülő-
ház minden tagnak és családtagjainak a 'leg-'
kedvezőbb fö.ltételek melléttIegalább évi három
heti üdülés~. biztosítana. ,Ennyit egyelőre az
anyagiakról. ,

Az. anyagi.ikérdésnél százszorta fontosabb
az az erkölcsi haszon, amely ennek az együt-'

31. szám.
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, Megjelenik minden vasárnap.
ELŐFIZETÉSI ÁRA:

Egész évre '4.40, félévre 2.20 pengő.

,es tanárok üdülőháza .
tes' üdülésnek a nyomában járna.' Az országban
lelkészkedő papság egy évben egyszer találko-
zik - az egyetemes gyűlés napján. Futó isme-
retségek, alig szóváltások az egész vonalon.i Né-
hány név szerepel állandóan a nyilvánosság
előtt. Mellettük, ki tudja, hány érték vész el az
ismeretlenség éjszakájában? Egy' ilyen közös
üdülés nemcsak ezeket az értékeket hozná kö-
zelebb az' egyházi nyilvánossághoz, hanem
olyan gondolatok és eszmék kitermelésére ve-
zetne, amelyeknek tárgyalására nagygyűléscink
nem alkalmasak és amelyek minden nyilvános
szócsatánál jobban vinnek előre az egyház ha-
jóját. Karizmákat kicserélni csak ilyen helyen
lehet igazán. .

Még ennél is fontosabbnak tartom azon-
ban a lelkészkedő papság és a tanárság köze-
lebb jutását. Papok és pedagógusok együttmű-
ködése nélkül nincs igazi egyházi élet. Valami-.
kor a kettő egy hivatal volt. Új.idők nagy fel-
adatai kívánatossá tették a különválasztást. Be
mintha a különválasztás szakadást is hozott
volna. Sehol egy érintkezési pont evangélikus
tanárok és papok között. Ahol mégis van vala-
melyes nexus, az személyes barátságra, vezet-'
hető vissza. Ez így nem maradhat. Pap és tanár-
nem játszhat ja egymással szemben az előkelő
idegent. Mit gondolsz, kedves olvasó, egy kő-
Z08 evangélikus üdülő. nem hozná kőzelebb egy-
máshoz azokat, akik hivatásuknál fogva együvé:
tartoznak ? .

Gondolkozzunk, beszélgessünk. róla és csat-
lakozzunk. Ha ötszáz tagot gyűjtünk; .három
év mulva áll az üdülőház és a magyar tenger
partjain büszkén hirdeti az evangélikus össze-
tartás teremtő erejét." '.

A szerkesztőség ..kéri a hozzászólásokat.
A csatlakozók neveit hétról-hétre kőzőlni
fogjuk.
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Nehéz válságban.
A "Kampfende Kirche" című röpirat meg-

állapítja, hogy mióta a jún. 23-24. Eisenachban
ülésező "Deutsch-Evang. Kirchenausschuss"
ülésére beütött az a bomba, hogy Poroszország-
ban állami bizto st állítottak az evang. egyház
élére, többé már nem személyekről (Bodel-
schwingh - Müller) , nem is pártokról és csopor-
tosulásokról (Deutsche Christen - Jungrefor-
matorische Bewegung stb.), hanem magáról az
egyházról van szó. Van-e hát Németországban
evang. egyház? Vannak-e emberek, akik lelki-
ismeretük kényszerítése alapján életüket teszik
fel az evangéliumra? Most már' csak két front-
ra lehet sorakozni: a bátrakera és a gyává-
kéra. ,

"Kajafás a nagyobb bajt elkerülendő ítélte
Jézust halálra e szavakkal: Jobb, hogy egy em-
ber haljon meg, mint hogy az egész nép el-
vesszen."

A .német nép a nagyobb bajt elkerülendő
írta alá a békeszerződést és vallotta magát a
háború okozójának. ,

1918-ban a polgárság és a Zentrum a na-
gyobb bajt elkerülendő csatlakozott a marxis-
mushoz.

Luthert a nagyobb baj elkerülése végett
hívták egyszer vissza Wormsba.

A nagyobb bajt elkerülendő tartoznak ma
a német evang. lelkészek ... '"

Örömmel és elismeréssel mutat rá a cikk-
Író, hogy az Eisenachban egybegyűlt General-
superintendensek az állami biztos ellen nemcsak
tiltakoztak, hanem a birodalmi törvényszéknél
panaszt is emeltek. Külön is kiemeli Dibeliust )
aki komoly tiltakozó levelet intézett az állami
biztoshoz. Ugyanezt tette Bodelschwingh is.
Kapler pedig magához a birodalmi kancellárhoz
fordult egy terjedelmes irattal, amelyből a kö-
vetkező részleteket jó nekünk is megismernünk.

Az állami' biztos kiküldését Kapler az egy-
házra nézve megszégyenítőnek tartja. Az evang.
egyház ügye nem olyan, mint egy osztályé a
kultuszminisztériumban. Az ilyen intézkedesek-
ből csak vallási harc (Kulturkampf) keletkez-
hetik. Megállapítja, hogy az eljárás hátterében
az a szándék lappang, hogy az egyházi hatal-
mat a Német Keresztyének mozgalmának kezé-
re adják. Az állam e mozgalom előfogatává
tette magát. Inkább szabadegyházzá válnak, de
az egyház függetlenségét feláldozni nem fog-
ják. Az állami biztos mellé egyházi alelnökké ki-
küldött H ossenjelder lelkész ellen az összes
porosz fősuperintendensek egyhangúlag tilta-
koztak s az egyházat ért sérelem miatt elren-'
delt bűnbánó istentiszteletet parancsszóra sem
vonták vissza. Ez a jelenség eléggé igazolja,
hogy az evang. egyházi vezetők a szenvedést
hozó harcra is készen 'állanak. Ugyanilyen ellen-
állásra készek az összes lelkészek is, még azok
is, akik kezdettől fogva a nemzeti szociálisták

táborába tartoznak. A nemzeti szociálizmusnak
a vallási mozgalommal való azonosítása közön-
séges csalás, amit kétségtelenül bizonyít a diák-
ság állásfoglalása, amely aNémet Keresztyé-
nek uralma ellen mindenütt tiltakozik. Ott nem
politikai, hanem vallási meggyőződések moz-
gatják az .embereket. "A lelkészek többségé-
nek az a meggyőződése, hogya Német Keresz-
tyének túlzó elemei az evangéliumnak az ál-
lamra és az egyházra nézve azonosan végzetes
politikai meghamisítását idézik elő, ami ellen
vérükkel és életükkel tiltakoznak, mert kész-
séggel megadják az államnak, ami az államé,
de az Istennek is meg akarják adni, ami az Is-
tené." - Itt az állam belenyúlt a hit dolgaiba,
mikor politikai vezetés alá vetette az egyházat.
Amit a Német Keresztyének vallási mozgalma
magában nem bírt elérni, azt most elérte az ál-
lam hámbafogásával. A birodalmi kancellár
nem tűrheti el, hogy ugyanaz az állam, amely
a pártokat egyező akaratra kovácsolta össze,
egyházi téren maga jelenjék meg a pártoskodás
köntösében. Azt se hagyja figyelmen kívül,
hogy az evang. egyház a német nemzeti ön-
tudat és fajiság őrzője a birodalom határain
túl is. Ezért nézik ferde szemmel Lengyel-
országban és Litváriiában. Itt csak ürügyre vár-
nak, hogy az evang. egyházat összetörjék. Ez
pedig nyomban meglesz, mihelyt-az evang. egy-
ház állami vezetés' alá kerül. Azt is meg kell
gondolni, hogy csak -szabad egyház- szolgá1hatja
igazán az állam érdekeit. A marxi sta hívek tá-
pora még él és bosszúra vágyik. Velük szem-
ben csak az evangélium szabad hirdetésével le-
het felvenni' a diadalmas harcot. "Az Ön kezé-
be van az evang. egyház külső sorsának talán
hosszú évekre és évtizedekre szóló eltlöntése le-
téve. Ne engedje reménységeinket csalódásba
veszni, vessen véget az összeütközésnek." Bátor
és okos beszéd ez! .

A tanuló ifjúsághoz is köriratot szerkesz-
tettek. Ennek tételei ezek:

1. Az egyház újjáalakulásának egyetlen
alapját az evangélium reformátori felfogásá-
ban látjuk. A tiszta evangéliumegyháza egye-
dül a bűnbocsánat hitéből él és tudja, hogy csak
Krisztus újíthatja meg a Szentlélek által. ' Az
egyház megújhódásának bizonysága az evangé-
lium tisztán való hirdetése és a gyülekezet hitre
és imádkozásra való felébredése.

2. Semmiféle politikai párttal szemben nem
akarunk felelősséget érezni, hanem csupán
az egyházzal szemben. A gyülekezet minden
egyes tagja felelős az egész egyházért. A fele-
lőss;ég pedig azt jelenti, hogy Isten előtt hor-
dozzuk a~;egész egyház vétkeit. A pártoskodás
'bűnétől csak az merites, aki nem vádol, hanem
a mások bűnét magára veszi.

3. Hisszük, hogy Krisztus keresztjének az
egyházi békét csupán csak az egységes érzület
szerezheti vissza. Hogy egyházunk békétlenség-
.be jutott, azt mutatja, hogy meg nem bűcsáto,t!
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bűnökkel van telve. Csak az a gyülekezet élvezi
a békét, amely a közös bűn felismerésében'visz-
szatalál a kereszthez.

. Ezekből a tételekből következik, hogy visz-
szautasítjuk az állam beavatkozását, az egyház-
tól idegen emberek befolyását; Hossenfelder,
Hoff és mindazok szellemi vezetését, akik az
evangéliumot nem a maga tisztaságában hir-
detik. Viszont követeljük az állami biztos visz-
szahívását ; a fősuperintendensek visszahelye-
zését; Bodelschwinghnek ~z egyház egysegesi-
tésének munkájában való részvételét; olyan
istentiszteleti új rendelkezést, hogy a prédiká-
ció és az úrvacsorázás középpontjában a bűn-
bocsánat hirdetése álljon. Istentől pedig kér-
jük a "szentek igazi közösségét."

A német lelkészek számára is állítottak fel
ítélethordozó és irányító tételeket:

1. ArrÍik történnek, ítélete az egyháznak.
Nem emberek ítélete, hanem Istené.· Az
Eisenachban történtek igazolják, hogy az egy-
ház a maga gyengeségeivel, tehetetlenségévei,
a felelősségtől való félelmével és egységben való
hiányával együtt összetört. Nem érdekünk,
hogy egyszerűen. a még meglévőért harcoljunk.
Mi az új egyházért akarunk küzd~ni.. - .

2. Nem vitat juk elaz államnak azt a jogát,
hogy szükségböl,az egyház külső rendjébe is
belenyúljon átmenetileg, hogy véget vessen az
áldatlan állapotoknak. Ennek abelenyúlásnak
azonban, •..a mentő munkán túl .terjednie, nem-
szabad.

3. Vádat emelünk az állam ellen, hogy mi-
kor a ius circa sacra jogát gyakorolja, nem
a felsőbbség emelkedettségével járt el, hanem
a Német Keresztyének ügyvédjévé vált. Ezek
vezetője pedig olyan nyilvános kijelentéseket
tett, amelyeket az Isten igéjével és egyházunk
hitvallásával szemben kötelező eskünk erejénél
fogva vissza kell útasítanunk. Az olyan egy-
ház, amely igazait keráramlatok kedvéért el-
alkudja, többé nem egyház s így magának az
államnak a megvetését is kiérdemelte.

4. A nép csak addig bízhatik az egyházban,
míg az a maga igazait komolyan tartja. Az ál-
lamnak is be kell látnia, hogy az egyház falai-
nál neki is megállás a kötelessége, mert külön-
ben az egyház sem az államnak,' sem a népnek
nem szolgálhat igazán. Az egyházellenes intéz-
kedéseket tehát az államnak vissza kell
vonnia.

5. Az igehirdetés szabadsága megköveteli
az egyházi tisztségek szabadságát. Egy püspö-
köt az egyház csak téves tanításért, az állam.
csak törvényellenes cselekedetért foszthat meg
hivatalától. A lelkészi hivatal betöltésének mi-
ként je felett nem az állam, hanem csak az egy-
ház ítélkezhetik.

. 6. Nem tartják az egyházhoz méltónak,
hogy állami zászlókat és párt jelvényeket külső
parancsra a templomokra kitűzzenek. Az államo.
hűségnek más bizonyítékai is vannak. .

7. A lelkészek még egyéni nézeteik feláldo-
zásá val is készek a nemzet és az állam szolgá-
latára, de az evangéliummal és a hitvallásokkal
szemben esküvel erősített kötöttségükből sem-
mit nem áldozhatnak fel.

8. E nehéz időkben a lelkészek nek egy-
másért kell imádkozniok.

A német egyház és a lelkészi kar bizony
komoly válság tűzében izzik, de a tűz fényé-
ben a reformátori hűség és bátorság vonzó pél-
dái ragyognak fel előttünk!

D. Ratfay Sándor.

Egy tudós theol. professzor halálára.
Folyó his ll-én húnyt el Hamar István ny. ref.

budapesti teológiai professzor epehólyaggyulladásban
a fővárosi Fehér Kereszt kérházban s 14-én temették
a Ráday-utcai református teológiai akadémia dísztermé-
böl, . tanári munkásságának színteréröl. Nyugdíját
mídössze egy évig élvezte, de azt is tanszékének ne-
lyettesítésével töltötte el. Ahhoz a tanári és írói gárdá-
hoz tartozott, amely majd négy évtizeden át Radácsy
Gy.) Mitrovics Gy.) Németh 1,) Petri E.) Szöts F.) JJ,é-
vész K.) Kenessey B.) Osengey G.) Sass B.) Eröss L.)
Tüdös 1.) Nagy K.) Pruzsinszky P') Masznyik E.) - fáj-
dalom, már elhúnytak s a még életben lévők KÖZül
Szabó A.) B. Pap t., Antal G.) Zoványi 1.) Mayel' E.)
payr- S.) Hornyánszky A.) MaTt on L.) Bancsó A. és

. utóbbinak hüséges eperjesi tanítványa: Szlávik M. mükö-
déséhez füződik. Többen közülök püspökök voltak. Mi,
evangélikusok - fájdalom!.- .erre, a szellemí-magas-
latra felemelkedni nem tudtunk s nem akartunk, hogy
tudniillik teológiai tanárt válasszunk meg püspöknek.

Ravatala fölött, amelynek díszes gyászoló közön-
ségében Bulthaeár D. és Farkas 1. püspök is megjelent,
Ravasz L. püspök tartotta a gyászbeszédet, amelyben
Hamar Istvánban a törhetetlen szorgalmú, óriási mun-
kabírású, szeretetteljes és lelkiismeretes professzort, a
tudóst, kevésbbé az írót jellemezte, akiben azonban
annál, amit írt és tanított, több volt az, amit élete pél-
dájával mutatott meg, sőt egyéniségében a kemény, fe-
gyelmezett, önzetlen, bátor, szolgálatkész és meg-
bízható, színte a gyakorlati ídeálízmus megtestesítöjét,
látta.

A főváros által nyújtott Kerepesi-úti temetői disz-
sírja fölött tanártársa: B. Pap I, és Osekey S. s a buda-
pesti egyházmegye részéről Szabó 1. esperes beszélt.

Született 1867-ben, s tanult teológiát Budapesten
és külföldön. Egy évig Szász K. püspök káplánja ls
volt. A kormány főtanácsosi címmel, polgártársai szé-
kesfővárosi képviselőtestületi tagsággal tisztelték meg.

Hosszas tanári munkássága alatt értékes tudo-
mányos és irodalmi munkásságot fejtett ki. Az ószö-
vetségi tanszéket töltötte be. Héber nyelvtana; ószövet-
ség irodalmi és vallástörténete s nemrég megjelent.
Bibliai Lexikona maradanó becsüek. Tudományes és
írói munkásságának célját az egész Szentírás magyará-
zatának feldolgozása és kiadása képezte.

Velünk, evangélikusokkal, ritka baráti viszonyban
állott. E sorok írójával majd négy évtizeden át, főleg
amikor a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapot szerkesz-
tette, állandó irodalmi összeköttetésben állott. Rokon-
szenves egyénisége hozzánk való viszonyában Radá-
csyra emlékeztet. Neki köszönhetem Tschakert-féle
Theol. Ecyklopédiám megjelenését, 1912-ben. Áldassék
részünkről is boldogító em,Iékezete. Have pia anima!

Rákosszentmihály.
Dr. Szlávik Mátyás.
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Evangélikusok a nyíregyházaí
reálgimnáziumban.

Nagy érdeklődéssei olvast am e lap 27. szá-
mában a Figyelő rovatban feltett ama kérdést,
miért van a nyíregyházai reálgimnáziumunkban
olyan kevés evangélikus növendék ?~' Éber
figyelemmelolvastam el - többször is - az
intézet jelenlegi igazgatójának, Zsolnai Vilmos
kedves barátomnak a: kérdésre adott válaszát.
Nem tudtam eloszlatni azt a fájó érzést, amely
végül is megnyilatkozásra kényszerít, bár nem
tartozom a lapban érintett "illetékesek" közé,
hiszen csupán, mint egyház am egyszerű szol-
gája, aki a nyíregyházai főgimnázium neveltje
és annak eddig lelkes barátja vagyok, szólha-
tok' a kérdéshez, még inkább a válaszhoz.

A kérdés föltétlenül jogosult. Azért vannak
egyházunk nevét viselő intézeteink, hogy egy-
házunk szellemének az öntudatos és hűséges
képviselői legyenek. Ez adja meg a létjogosult-
ságukat és hivatásukat. Ezt föltétlenül szol-
gálni tartoznak; amennyiben elfelejtenék ezt, a
kötelességüket, az Anyaszentegyháznak gon-
doskodnia kell róla, hogy érdekeit megfelelően
megvédelmezze. Örömmel vettem, hogy lapunk
Figyelő rovatában egészen egyenesen oda sze-
gezte a kérdését az illetékesek elé.

A jelenlegi reálgimnázium, korábban fő-
gimnázium, mostani igazgatója nagyon tapin-
tatosan ugyan, de olyan irányban nyilatkozott,
amely' kiérezhetőleg neki is nehezére esett, ame-
lyet azonban szó nélkül még sem lehet az evan-
gélikus közvéleménnyel elismertetni', mert ez
teljesen egyházunk érdekeivel ellentétben álló
és a tényleges helyzetnek sem megfelelő. Az
van ám abban a válaszban, hogyanyíregyházai
ágo hitv. evangélikus, Kossuth Lajos nevét vi-
selő reálgimnáziumunk nem felekezeti, tehát va-
lami szintelen városi iskola, mert azt .az egy-
ház nem alapította, a fenntartásához se járul
hozzá, ha tehát egy fiIIérnyi anyagi hozzájáru-
lást se nyújt, akkor hallgatólagosan tűrnie kell,
hogy ott egy afféle felekezetközi, talán feleke-
zetletlen irány érvényesüljön, amely tudomásul
veszi a 'jelenlegi vallási megoszlást,serrimit se
tesz annak az érdekében, hogy az iskola nevé-
ben, szellemében, nöyendékeinek a létszámában
egyházi iskolánk legyen. Ezzel minden hivata-
los egyházi tényezőnek, lapunknak pedig, mint
az evangélikus közvélemény irányítójának, föl-
tétlenül szembe kell szállania. '

Úgy emlékszem, hogy a korábban megala-
pított algimnázium főgimnáziummá fejlesztése-
kor voltak azok a harcok, amelyekre utal Zsol-
nai igazgató. Ilyen harcok bizonyára máshol is
voltak, hiszen a jövőre gondoló vezérek gyakran
állnak a megnemértés pergőtűzében. Győzött
azonban a jobb irány és kifejlődhetett az evan-

" A nyíregyházai evangélikus Ieányközépískolá-
nak meg csak 34 evangélikus tanulója van. Szerk.

gélikus Nyíregyháza teljesen megindokolt egy-
házi jóérzésének megnyilvánulásaképén. hálából
az evangélikus egyház iránt, amelynek a most
olyan széppé fejlődött Nyíregyháza a megalapi-
tását, fejlődését, virágzását köszönheti, az ágo
hitv. evangélikus főgimnázium megalapítása.
Ha az egyház, mint szervezet nem is működött .
közre a megalapításnál olyan mértékben, amely
igazán örvendetes lett volna, mégis öntudatos
evangélikusok alapították meg ezt a középisko-
lát.· Az egyházközség hivatalos vezetői ott vol-
tak mindenkor annak irányításában, az evangé-
likus egyházközség méltó büszkeséggel tekin-
tett arra az intézményre, amelyről többször is
hallottam, hogy "önállóvá" fejlődött.

Az mindenesetre sajnálatos, hogy a nyír-
egyházai egyházközség nem karolja fel jobban
ezt a szép intézményét, s híveinek a tekintélyes
része még nem jutott oda, hogy fiait ennek a
falai közé küldje. Azt is elismerjük, hogy Sza-
bolcs vármegye nem igen tudja táplálni ev. ta-
nuló sereggel ezt az iskolát, mert a megyében
kevés az evangélikus lakosság. Arra kérem
azonban az intézet buzgó, öntudatos evangéli-
kus igazgatóját, ne álljon itt meg, hanem lássa
meg, hogy a nyíregyházi evangélikus reálgim-.
názium arra van hivatva, hogy a tiszai egyház-
kerületnek, széles környék evangélikusainak a
kedvelt középiskolája legyen.' Van evangélikus
területe ennek a középiskolánknak, csak meg
kell vele ismertetni és kedveltetni ezt az is-
kolát.

Szeretném, ha a reálgimnázium tanári kara,
amelyhez a baráti szeretet sok édes szála fűz
és az a kormányzó tanács, amely iránt mélysé-
ges tiszteletet érzek, nem tartaná magára nézve
lealázónak azt az evangélikus bűnbánatot,
amelynek, ismerjük be evangélikus meggyőző-
déssel,őszinteséggel, nagyon megvan az oka.és
a szükségessége. . '~'

Nem kívánok erről többet szólni. Ha belát-
juk azt, hogy evangélikus egyházunknak evan-
gélikus szellemű iskolákra, s ezt a Szelle-
met hordozó és terjesztő tanférfiakra van
szüksége, akkor már megtaláltuk azt az
alapot, amelyen iskoláink fennmaradhatnak

. és tovább fejlődhetnek, mert az evangélikus
közvélemény is feléjük fordul és nem sebekkel
és fájó érzésekkel fog elfordulni azoktól.
. A nyíregyházai főgimnáziumunk, ' illetve

reálgimnáziumunk is bűnös abban, hogy olyan
szellemet engedett be a falai közé, amely nem
fakad az evangélikus egyház multjából, hivatá-
sából és elpusztítja annak életadó forrásait. A
leghatározottabb evangélikus egyházi szellemet
keressük és követeljük meg minden egyházunk
nevét viselő intézményünktől, mert csak azokat
lehet támogatnunk, csak azoknak ismerhetjük
el az egyház területén a létjogosultságukat.

Az igen tisztelt kormányzó- tanács vegye
felülvizsgálat alá az igazgató. által idézett ha-
tározatát, a felekezetközis,6g:pő~,emelje.evangé-
likus intézménnyé az iskoláját és őrködjék ébe-
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Az evangélikus :magy~r ifjúság
eg·yetlen· lapja a havonként

:megjelenő
Minden evangélikus fiú és leány feltétlenül :még szepte:mber
folya:mán fizessen elő az Ifjú Évekre. Előfizetni lehet a vallástanár
uraknál és a kiadóhivatalnál (Budapest, IV., Deák=tér 4.) valalI1int
minden lelkészi hivatalnál.

ren az evangélikus egyházi szellem felett és a
tanári kar által éreztesse a szeretetét azokkal
az evangélikus gyermekekkel, akiket az evan-
gélikus iskolát kereső szülék nagy bizalommal
és az evangélikus szellem ápolásának hő vágyá-
val küldenek és fognak küldeni oda.

Egyházi nevű, de felekezetközi, színtelen
szellemű iskolára semilyen fokon sincs szük-
sége az evangélikus egyháznak, mert ezek csak
ártanak neki és hamis színben mutatják az
evangélikus egyház igazi szellemét.

Marcsek János.

Az egyházközségi képviselőtestület.
(Egyházi alkotmáhyunk reformjához.)

, Egyházi Alkotmányunk 38. §-a ór'telmében az
. egyházközségnek kormányzó és képviseleti hatósága
az egyházközségi közgyűlés, ami bővebben kifejtve azt
']élenti, hogy az egyházközség összes ügyeit, teljes jog-
gal, az egyházközségi közgyülés intézi (a felettes egy-
l1ázhatóság ellenőrzése mellett ) ,

Hogy Egyházi Alkotmányunknak ez az evangé-
liumi alapelvböl folyó intézkedése a gyakorlatban,
kÜföpösen népesebb egyházközségekben mít jelent -
azt~azok előtt, akik egyházi életünkben egy kevés jár-

. tassággal bírnak -, nem kell külön fejtegetni.
; Egyházi Alkotmányunk egyébként előre látta az

egyházi közgyűlések által való kormányzásnak a ne-
hézkességét s törvényszakaszban (48. §) intézkedett
aziránt, hagy ez a nehézkesség - az egyházkőzségi köz-
gyűlés hatáskörébe lépö képviselőtestület megalkotá-
sával ..." kiküszöbőlhető legyen minden egyházközség-
ben, ahql a' közgyülési tagok száma a 300-at felül ba-
ladja. '.~ .. . •

Nem tudom megérteni, hogy az egyházközségek
az Egyházi Alkotmány által nyújtott ezt a iehetöséget
mindezideig alig-alig vették igénybe. .

Pedig tapasztalhatták sokszorosan, hogy az egy-
házközségi közgyüíés

1. nehézkes: szabályszerű. összehívásához leg-
alább 8 nap szükséges!

2. Nem alapos: tagjai folyton változnak, a tár-
gyalásra kerülö ügyek elözményeít és összefüggését
kellőképen nem ismerik. .

3. Határozatképessége a jelenlévők számához- nem
lévén kötve: azt :a veszedelmet hordja magában, hogy
5-6 ember határozhat az egész egyházközség nevében,
esetleg megváltoztatva népes egyháztanácsüléseknek
igen megfontolt határozatait is.

Az "Evangélikus Élet'·' egyházi életünknek ezt a
régóta tapasztalt "önlefékezését" igyekszik hatást a-
lanná tenni akkor, amikor az Egyházi Alkotmány re-
viziójának sürgetésével kapcsolatban nemcsak a ba-
jokra hívja fel a figyelmet, hanem az orvoslás lehető-
ségére is rámutat. S a magam részéről sikert kívánok
Dr. Tepliczky Aladárnak, aki az "Evangélikus Élet"
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egyik legutóbbi számában el nem kedvetlenedő kítartás-
sal és ötletességgel igyekszik kikényszeriteni a b"Yó-
gyító eljárás sürgős bevezetését.

A brassói magyar evangélikus egyházközség,
amelyik a Romániához csatolt területen lévő más 23
evangélikus egyházközséggel együtt megtartotta régi
egyházi alkotmányát, egy évvel ezelőtt szintén erre az
útra lépett, csak a kérdést még egyszerűbb formá-
ban: nem Egyházi Alkotmány-módosítással, nem egy-
házkerületi, nem egyházmegyei, hanem egyházközségi
szabályrendelet keretében óhajtotta megoldani. Azon-
ban, tekintettel arra, hogy a mai rohanó korban még
az így keletkező időveszteség is számottevő: egy újabb
meggondolás alapján ezt az időveszteséget is elhárítva,
az egyházközségi képviselőtestületet egyszerű közgyü-
lési határozattal szándékozik életre hívni.

Az idevonatkozó határozati javasiatunk már ké-
szen is van és röviden körülbelül a következöképen
hangzik:

"Mondja ki az egyházközségi közgyűlés, hogy az
Egyházi Alkotmány 48. §-a alapján megszervezi az
egyházközségi képviselőtestületet, amely az' egyházi
tisztviselők választását, valamint az egyháztanács és
képviselőtestület tagjainak választását kívéve, minden
más tekintetben az egyházközségi közgyűlés hatáskö-
rébe lép s annak minden teendőjét végzi, s egyúttal
bízza meg az egyházközség tanácsát a képviselőtestü-
let müködését is felölelő egyházközségi szabályrendelet
megalkotásávaL"

Az egyházközségi közgyülé si határozatnak az
egyházmegyei közgyűlés (illetve egyházmegyeí elnök-
ség) részéről való megerősítése után a képviselőtestü-
let megkezdheti alkotmányszerű müködését.; mivel a
kerületi közgyűlés jóváhagyása alá eső szabályrendelet
már csak a részletkérdéseket fogja szabályozni.

Elgondolásunk szerint a képviselőtestületet sür-
gős esetekben 36, sőt 24 óra alatt össze lehet hívni, a
határozatképességhez ki lehet 'kötni a képviselötestü-
let abszolút többségének jelenlétét s a képvíselótestület
tagjainak helyes kiválasztása esetén biztosítani lehet
a tárgyalás alá kerülő ügyeknél az egységes szempon-
tok érvényesítését s következetes' mérlegelését.'

Uj dolgokat mindezzel nem mondottam. Nem is
akartam mondaní. Csak röviden össze akartam :roglalni
mindazt, amit .22 éves lelkipásztori működésem s egy
cikluson át vitt .főesperesi tisztségem alatt ebben :J.
kérdésben magam is annyiszor (sokszor fájdalmasan) ,
tapasztaltam. S tapasztalatommal is segítségére akar-
tam jönni azoknak, akik a reformok sürgetése 'közben
tétlen. panaszok helyett meg akarják ragadni azokat a
lehetőségeket, amelyeket régi Egyházi Alkotmányunk
is bőven nyújt - az egyházi élet felvirágoztatására.

Brassó, 1933. augusztus hó.
Nikodémusz Károly

egyházkerületi főjegyző,

FIGYELö.
Kettészakadt a magyarországi görögkeleti

egyház) illetőleg tulajdonképen három részre
szakadt. A görögkeleti szertartású magyarok

. ,,,
IFJU EVEK



6. oldal. EVANGÉLIKUS ÉLET 31. szám.

már régebben függetlenítették magukat a budai
szerb püspök juriszdictiója alól és most ugyan-
ezt tették a Magyarországon lakó görög szár-
mazású görögkeletiek is. Maréknyi csapatocska :
ma már, akik azonban még mindig mintegy har-
míncmillió pengő egyházi vagyon fölött rendel-
keznek. Ennek a szakadásnak nem kis mér-
tékben hazafias indoka van. A magyarországi
görögök ugyanis magyarokká lettek. Nem úgy
azok a szerbek, akik az Ausztriával való há-
zasságunk eredményeképen itt az ország szívé-
ben telep edtek meg és anyagi függetlenségre
tettek szert. Zubkovics György budai görög-
keleti püspöknek, a magyar főrendiház tagjá-
nak az összeomlás után első dolga volt magát
a konstantinápolyi patriarchatus alól függetle-
níteni és magát a belgrádi patriarcha jogható-
sága alá vetni. Többet is tett ennél. Lesietett
Belgrádba és letette a hűséges küt Sándor szerb
királynak. Azután visszatért Budára és maradt
továbbra is' magyar főrend, magyar egyházi fő-
méltóság, a magyarországi görögkeleti egyház
püspöke. És Magyarország feldarabolásán~k
okai között szerepel az is, hogy a magyarsag
türelmetlen" és "igazságtalan" volt a nemze-

.tiségi kisebbségekkel szemben. Ezt a jó hírün.- ,
ket is Ausztriának kösz.önhetjük. A magyar-
országi görögök megadták a választ Zubkovics
Gyö,rgynek. És a magyar állam?

, Sajnálom, :de a fentieket m~g kell~tt írl}o~.
Sajnálom, főleg azért, .mert Roma tul~apa!,a~-
val szemben a görögkeleti lelkészek mar beke-
ben természetes fegyvertársain~ voltak, ak~k-
nek szövetségében nem egy kemény .harcot VIV-
tunk, főleg a délvidék~n., ~z a viszony nem
hidegült el az ö!,sz,eomlasuta~ ~~m, meg B:~~or
sem, amikor peldaul Jugoszláviában a gorog-
keleti egyház lett uralkodó egyházz~: ~zabad:
kán ma is hivatalban van az a gőrőgkeletí
szerb lelkész, akit már békében "pop Iszó" né-
ven becézett a város közönsége. Népszerű em-
ber volt már akkor. Ez a népszerűség azonban
nem nyújtott neki védelmet. A fanatikus cső-
cselék Éljen a háború, vesszen Szerbia" kiál-
tással '~ szabadkai korzóra hurcolta őt, gú-
nyolta sértegette, megtépdeste szakállát csak
azért, ~ert a szabadkai szerb egyházközség feje
volt. Igaz, hogy ezek felelőtlen emberek.,Vo:1ta:k
és ugyanez a csőcselék később "Vesszen a ha-
ború, éljen Lenin" üvöltéssel a bolsevizn:us kar-
jaiba vetette magát, de ez mit sem valtozt~t
azon, hogy "pop Iszó"-t a magyar vil~~ban s~-
l~os sérelem érte és ~ tömeg brutah.~as.a el_ol
a hatóság védelme ala kellett menekulme. Es,
most jön a történet csattanója. ,,~op Iszó:' a
rezsimváltozás után nemhogy bosszut nem allt,
hanem igazi pásztori lelkülettel az egyházi és
nemzeti kisebbségek védelmezőjévé lett, Akár-
hányszor találkoztam vele a szabadkai város-
háza folyosóján, amint ügyefogyott, szegény,

elirvult magyarok dolgát igazgatta a szerb
dzsungelben. Az igazság kedvéért ezt is meg
kellett írnom!

* '"'
Keszthelyen a főszolgabirói szék megürese-

dett. Minden jel azt mutatta, hogy ezt az örök-
séget egy arra mindenképen érdemes evangé-
likus ember nyeri el. Népszerű volt és bizonyo-
san megválasztották volna. Ekkor . . . amint
ez nálunk most már általánosan szokásos, a
plébániahivatal irányítása mellett megindult az
ellenakció. "Harcot indítunk és felekezeti kér-
dést csinálunk belőle, ha pályázni mer ... "
hangzott és a mi derék, jó emberünk, aki úgy
látszik, feletteseitől is "szelíd" intelmet kapott,
nem nyújtotta be pályázatát. Azóta Keszthe-
lyen is áll a kultúrharc. - Más. Balatonszaba-
diban a protestáns fürdővendégeknek a gyer-
mekszanatórium éttermében hirdetik vasárna-
ponként az Igét. Az egész istentisztelet alatt
olyan éktelen ajtócsapkodás, pohár és tányér-
csörömpölés, ki- és bejárkálás folyik, hogy áhí-
tatos elmélyedésről itt szó sem lehet. De e~
másként nem is történhetik. A szanatóriumban
apácák végzik a felügyeletet. Az állami, társa-
dalmi 'és községi jótékony intézményeket Ma-
gyárországon mindenütt megszállva tartják az
apácák és fanatizmusukkal megbontják a lel-
kek' egyensúlyát. Ideje volna véget vetni en-
nek a "Wirtschaft"-nak.

* *
Ezeknek az "apróságoknak" is van örven-:

detes ellenképük. A nógrádi evang. esperesség
évi közgyűlésén .melegen ünnepelték dr. Sztra-
nyavszky Sándort abból az alkalomból, hogy'
huszonöt éve egyházfelügyelő. A református.
lelkész, a zsidó rabbi, sőt a római kat. plébános.
is üdvözölte az ünnepeltet. Ez utóbbi többek kö- .
zött íg-yszólt: "A vallásos meggyőződés keretei
nem lehetnek elválasztó kerítések a haza polgá-
rai között.' Okos beszéd, becsületes magyar
beszéd! Vajha ez a szellem általánossá lenne!

'X< *,
Dr. Czillinger Lóránd a "Palota-Újpest" '

c. politikai hetilap f. évi 30. számában a "Ma-
gyar irredenta" c. cikkben' többek közt így ír:
"A németségre és magyarságra még a .~ele~e-.
zés (?) átka is nehezedik. A Luther-követők-:
nél azonban már megcsillan a liturgi ával és a.
kettős kereszt jelképpel (?) a hitegységre tö-
rekvés. Őket úgyse Luther tmgikus életének
gyarló cselekedetei) hanem az egyedi és.
nemzeti egyéniség szabad kifejtésének ma már:'
veszedelmesnek bizonyult vágya tartják külön-
állásban." Nem fontos ez az egész badarság,
mégis ideiktatjuk, hogy olvasóink lássák, hogy'
még jelentéktelen vidéki lapocskákban is pró-
bálnak aknák at elhelyezni ellenünk.

* *
A Nemzeti Újság", a római katolikus pap-

ság lapja, augusztus 13-ikiszáníában egész 01-·
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dalas cikkben számol be Finnországról. Feltárja
ez a cikk az olvasó előtt Finnország területi
viszonyainak a mostohaságát, de egyben rá-
mutat arra is, hogy a .népességnek csupán 5
ezreléke munkanélküli. A megélhetés pedig eb-
ben az országban, ahol több a víz, mint a meg-
művelésre alkalmas földterület, kifogástalan-
nak mondható. Mindenfélét fölemlít a cikkíró,
csak azt az egyet nem, hogy Finnország la-
kosainak 99 százaléka evangélikus vallású.

~I......_H_I_R_E_K_._,~

SZENTHAROMSAG UTANI TIZENEGYEDIK
VASARNAP.

Lukács 18~9-1lj.

Két .ember ment fel a templomba imád-o
leoeni. Egy vágy vitte fel mind a kettőt: be-
szélgetni a mennyei Atyával és megbékélt szív-
vel' térni vissza. A [arizeus, aki tU zsidÓlk meg-
ítélése ezerint igaz ember volt, büszkén adott
hálát Istennek) hogy nem olyan) mint egyéb
emberek és mellét vetve sorolta fel cselekede-
teit: ))Bőjtölök egy héten kétszer; dézemá:
adok mindenből) amit seerzek:" Érdérn&~}té tette
teh# magát arra) hogy Isten megjutalmazza.
A publikánus pedig) tU mindenki által megvetett
és elkerült bűnös) alázatosan hajtotta meg fe-

jét és úgy rebegte: )i sten, légy irgalmas ne-
kem) bűnösnek." Egy vágy vitte fel mind a
k~ttőt a templomba és mégis milyen más volt a
visszatérésük. A farizeus a 1'égi gőgös) büszke
szívvel tért otthonába) míg tU vámszedő meg-
békétien hagyta el a templomot. - Két emberi
seumek: kétféle megnyilatkozása Isten előtt. És
mi hogyan imádkozunk? A farizeus gőgös ön-
teltségével állunk-e Isten elé) vag,y a vámszedő
alázatával hajtjuk meg fejünket előtte? Aláza-
tos sziouel. adunk-e hálát azért) hogy Isten ál-
dásainak részeseivé lehettünk) vagy pedig jó-
cselekedeteink tudatában szinte követeljük Is-
tentől a jutalmat? Vigyázzunk. Ha Isten meg-
áldott anyagi és szellemi javakJkal) ha több le-
hetőségünk van a keresztyéni cselekedetek gya-
korláeára, nincsen jogunk a farizeushoz hason-
l6an állni Isten elé. A gőgös sziveket Isten
megalázza. De hajtsuk meg fejünket a vám-
szedő alázatával. Lássuk meg gyarlóságainkat
és ismerjük be) hogy ha mindent megtettünk
is) haszontalan szolgák vagyunk csupán és ak-
ikor megtaláljuk szívünk nyugalmát. Akkor a
mennyei Atya felmagasztal minket.

N.!.
- A Dunáninneni ~gost ..Hitv. Evangélikus Egy-

házkerület 1933. é.vl s,zeptember hó 7-én Magyaróvárott
rendes évi közgyüléstvtart Kiss István püspök és dr.
Sztranyavszky Sándor felligytllő· elnökléte watt. -

'.",. o'

1: Az ülések sorrendje: Szeptember 4-én. Délelőtt 10-1
óráig: Az egyházkerület 1932. évi számadásainak
megvízsgálása. (Budapesten a kerületi pénztárban.)
Délután 5,-7 óráig: A számvevőszék ülése. Szeptember
5-én. Délelőtt 11~1 óráig: Gyámintézeti bizottsági ülés.
Délután' 3~5 óráig: A tanügyi. bizottság illése. 5-% 7
óráig: Oyámíntézetí közgyűlés. Este %7 órakor: Gyám~
intézeti istentisztelet. Szeptember 6-án. Délelőtt 8-12
óráig: A pénzügyi és jogügyi bízottságok együttes
ülése. 12-1 óráig: A segélyosztó bizottság zártülése.
(Tagok: az egyházmegyék elnöksége, a kerületi jegy-
zők és a kerületi pénztáros.) Délután 4-6 óráig: ~e-.
rilleti lelkészi értekezlet. 6 órakor: . Kerületi. gyülési
eíöértekezlet. Este 7 órakor: Vallásos est. Szeptember
7-én. Délelőtt 9 órakor: Kerületi közgyülés. - II. A
közgyülés tárgysorozata : 1. A kerületi felügyelő elnöki
megnyitója. 2. A közgyülés megalakulása, jegyző-
könyvhitelesítők kiküldése. 3. A püspök évi jelentése.
4. Elnöki elöterjesztések, 5. Választások. 6. Miniszteri
rendeletek. 7. Képviselők választása az egyetemes köz-
gyűlésre. 8.' Az 1848:XX. tc. végrehajtása. 9. Jelentés
az egyetemes nyugdíjintézetről. 10. A kerületi pénzügyi
bizottság jelentése. 11. A kerületi számvevőszék jelen-
tése. 12. A kerületi tanügyi bizottság jelentése. 13. A
kerületi jogügyi ·bizottság jelentése. 14. Jelentés a mís-
siókról. :15. Gyámintézeti jelentés. 16. Levéltárosi jelen-
tés. 17. Jelentés a kerületi lelkészi értekezletrot. 18. Je-
lentés a kórházak és fogházak lelkipásztori gondozásá-
ról. Az egyházmegyék felterjesztései, indítványok. -
Kedvezményes vasúti jegyekért .Kirchner Rezső püs-
pöki titkárnál, elszállásolás végett pedig' Szücs Sándor
magyaróvári lelkésznél kell jelentkezni legkésőbb aug.
hó 25-ig s utóbbival közlendő a Magyaróvárra érkezés
pontos ideje is.

- A Kormányzö elismerése. A Kormányzó meg-
engedte, hogy Blatniczky Pál cin'kotai evangélikus lel-

sz-föesperesnek az egyházi és társadalmt=élet terén
kifejtett érdemes tevékenységéért elismerését tudtul
adják. E magas kitüntetés alkalmából meleg szeretet-
tel köszöntjük a nemes és buzgó egyházi férfiút.

- Címadományozás. A Kormányzó a földmívelés-
ügyi miniszter előterjesztésére Frónius O'sll';kár dr. gaz-
dasági főtanácsos, ny. mínlszterí osztálytanácsosnak a
közszolgálat terén kifejtett buzgó működéséért a zní-
niszteri tanácsost cimet adományozta. Frónius dr. a
Budapest-kelenföldí evangélikus egyház'község taná-
csának nagybuzgalmú tagja.

- Uj kormányfötanácsos. A Kormányzó Majthé-
nyi Béla kereskedelmi tanácsos, gy6gyárunagykeres-
kedőnek a kormányfőtanácsosi címet : adományozta.
Majthényi Béla a Budapest-kelenföldi evangélikus
egyházközség áldozatos, buzgó presbytere, akit ez al-.
kalomból e helyen is szeretettel köszöntünk.

- Választás. A budapesti evangélikus leánygim-
názium iskolaorvosává és egészségtantanárává dr. Sif-
tár Kamillát választották. A rokonszenves orvosnő
Siftár Károly bodóhegyi evangélikus lelkész leánya.

- Gyászhír. kisjeszeni Jeszenszky József tb. vár-
megyeí főjegyző, árvaszéki ülnök, főispáni titkár, a
szolnoki evangélikus egyházközség jegyzője, a szol-
noki evangéli'kus hitélet megindítója; foly6 hó 17-én
reggel elhúnyt. A megboldogult földi maradványait
18-án délután helyezték örök nyugalomra nagy részvét
mellett,

- Hirek a Délvidékról. A bánsági evangéhkus
egyházmegye augusztus 3-án tartotta az iÍjabb hat
esztendőre megválasztott Kund .Vilmos főesperes és
Gramberg Hermann egyházmegyei felügyelő társelnök-
lete alatt Franzfelden ezévi rendes közgyülését. Az egy-
házmegye lélekszáma 12.450. Az egyházi élet mínden
kérdésével részletesen foglalkozó és az egyes egyházak-
nak a legtöbb esetben súlyos helyzetét öszíntén feltáró
esperesi jelentés tudomásul vétele után a közgyülés a.
hitoktatásról és annak ellenőrzéséről szerzett tudomást,
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majd a számvevőszék és a pénzügyi biz. javaslatainak
meghallgatása után megállapította az egyházm. jövő évi
költségvetését, majd felebbezéseket intézett el. Az egy-
házmegye tanácskozásatval kapcsolatban, augusztus
2-án este az egyházmegyei Gusztáv Adolf .Egyesület
tartotta meg ünnepi istentisztelettel egyb.ekötött be-
számoló közgyülését. - A bánsági egyházmegye Csep-
csányi Istvánt hívta meg esperességi segédlelkésznek. -
A bácsi evangélikus egyházmegye augusztus 16-án
tartja közgyülését Ujsóvén. Ez a közgyülés fogja a
tavasszal megválasztott új egyházmegyei felügyelőt,
Dr.' Zimmermann Andort hivatalába beiktatni. Az egy-
házmegye lélekszáma 39.712. - A tíszakálmánfalvaí
evangélikus gyülekezet a napokban ünnepelte meg ben-
sőségesen lelkészének, Achátz Bélának 25 éves papi ju-
bileumát. Hálás gyülekezete jókívánságainak tolmácso-
lása mellett értékes ajándékkal lepte meg ez alkalom-
mal a lelkészt. - A bácsmegyei Kucurán özv. :"Iaasz
Henrikné, szül. Roth Zsófia egy házat és egy hozzátar-
tozó szép kertet ajándékozott az ottani evangélikus
egyházközségnek azzal a rendeltetéssel, hogy a ház
"Luther Otthon" névvel a gyülekezet céljait szol-
gálja: - A "Protestáns Díakonía Egyesület" augusztus
20-án tartotta meg évi közgyülését Ujverbászon.

_ Dán és norvég lelkészek üdvözölték a magyar
evangélikusokat. A cserkész-világtábor befejezése al-
kalmából, a norvég és dán csapatokkal együtt érkezett
lelkészek a gödöllőiev,angélikus templomban nagysza-
bású ünnepély keretében adták át nemzetük és egyhá- '
zuk köszöntését a., magyar evangélikusoknak. Virág
Jenő egyházkerületi mísszíöi lelkész üdvözölte a 'ven-
dégeket. Eínar Follum norvég lelkész, majd Nils .Lund
kopenhágai dán lelkész szóltak ezután és népük testvéri
érzéseit tolmácsolták a magyar nemzet íránt.... .- - ',.~ . ,

- Ö.tv~néves a györi evangéÍikus szeretetotthon.
Luther születésének négyszázados évfordulója emlékére,
1883.öszén .nyította meg/ ·l?zegénygondozó,.•~sárvainté-
zetét .a györi evangimkJls, gyülekezet. Az"árvaházon .(is
szegényházon kívül.jna már, müködík a ieányinternátus,
is, amelyben a győri kőzépiskolába járó leányok talál-
nak otthont" továbbá a Gusztáv Adolf-Otthon, amely
magános nőknek szolgál panzió-napközi otthon gya-
nánt; ebédeltetési akeíójá, amely szegény eiemi ;,skolás
gyermekek ellatáslltólJ?, gondoskodik, valamint diako-
nissza intézete. Ai' ég'ynii' nagyszabású keretek között-
készül megünnepelm az intézmény ,ötvenéves jubileu-
mát.

-' A szegédf egyház Luther-jubíleum-tervezete.
1933: évi októb'ét"há 29-WI '1933. évi november 12-i't.
Októbér 29-éFl'<'(vasárnap) d, e. az ünnepségeket meg-
nyitó istenttsatelet. Délután (3'órakor templomi 'hang- '
verseny. Luther ének-költ.észetének köréből. . Október
30-án este előkészület azok részére, akik' másnap az
Úrvacsorával élni kívánnak ..-Október 31-én délelőtt re-
formácíóí ístentísztelet, Urvacsorával egybekötve. Dél-'
után az egyetemi és középískolaí Luther, Szövetség'ek '
közös rerormácíőí ünnepe. November :2-'án vallásos est'
keretében' előadás: Hogyan lett Luther reformátorrá.
November 3-án vallásos .est keretében előadás:: :Guther
az ellenség szemében. November 4-én vallásos est kere-.
tében elöadás : Luther a hívek szemében. Ezután elöké- ,
szület azok részére, akik másnap az Urvacsorával élni
kívánnak. November ő-én főistentisztelet.az eredeti ev.
lrturg'iaí 'rend szerírrt. Délután vetitettképes előadás,
Luther -munkásság ának történeti helyeíröl, .a gyüleke-
zettagjai .részére, November ,6-án vallásos est kereté-
ben előadás: Egyedül kegyelemből, egyedül a hít Mtal,
egyedül ai egyházban. November 7-én vallásos est .ke-
retében előadás: Luther tanítása az egyházról. Novem-
ber 8-án vallásos est keretében előadás: Az Urvacsora
szentsége Luther -tanításában. Novemper 9-én vallásos
est keretében előadás: Luther tanítása a keresztyén'.
ember szabadságáról. Novemher 10-én,:ünnepi ístentísz-:
telet az eredeti evangéli1k-'Uslit1,lrgi~i"reJld szertnt külön
az elemi ískolaíés külön a középiskolai tanulók részére.

Delútán .míndkét ifjúságnak külön-külön vetítettképes
előadás Luther munkásságának történeti színtereiről.
November ll-én evangélizációs előadások külön a kö-.
zépiskolai, külön az egyetemi ifjúság részére. Délután
előkészület azok részére, akik másnap az Urvacsorával
élni akarnak. November 12-én, vasárnap jubiláris ün-
nepi istentisztelet a gyülekezet részére, az eredeti evan-'
gélikus liturgiai rend szerint. Este a 'I'isza-száltóban.
az egyház rendezésében Luther-ünnepély.

- Evangélikus konferencia Kardoskúton aug.
15-17. napjaín.. A konferencia főtémája: "Krisztus
élete a világban." Az egyes témákat Luther születésé-
nek 450 éves jubileumára való tekintettel a n. hitága-
zat lutheri magyarázata alapján dolgozták fel. A kon-
ferenciát 15-én délután Németh Károly lébényi esperes
nyitotta meg, utána "Konferenciánk feladata" címen
Gáncs Aladár tartott előadást, majd "A hit gyökere"
címen Kiss Samu nagybarátfalui lelkész beszélt. Este
több helyen volt vallásos est. A vallásos estek két fő-
témája: "Miért van szükség lelki ébredésre"és "Ho-
gyan ébreszt ma Jézus?" Ugyanazon az esten Oroshá-
zán és Tótkomlóson is volt vallásos est. Előadást Fá-
bián' Imre sárszentlőrinci lelkész és dr. Molnár Gyula
táblabíró tartottak. Ugyancsak ezen az esten Tótkom-
lóson esti istentisitelet VOlt,amelyen töt nyelven Zász-
kaliczky Pál, magyar nyelven Danhauser László pré-
uikált. A vallásos estélyen Johnson Gisle norvég mísz-
sziói lelkész és Wolf Lajos ceglédi lelkész beszéltek. -
Augusztus 16-án "Krisztus vére" címen Urbán Ernő.
"Krisztus országa" címen 'Wolf Lajos tartottak elő-
adást. A legsürgősebb iratterjesztési feladatokról Mar-'
csek János ózdi. és 'I'úróczy .Zoltán győri lelkész szól-
tak. Este a 'klj,rdoskúti gyülekezet számára vallásos est,
volt, amelyen báró Podmaniczky Pál tartott előadást
a karesuandói lappföldi ébredésről. A. gyülekezet sze-
retetét dr. Molnár Gyula köszönte meg. '-, Augusztus:
iT-én a ,;Legsürgősebb külmissziói feladatok" _ címen
Johnson Gisle, "Krisztus és a család" címen Büky Jenö
mekényesi lelkész, "Hogyan ébreszt ma' Jézus lelkípász-.
torokat." címen Túróczy Zoltán győri lelkész, "A nyo-.
mor kiáltása és -Krisztus felelete" címen dr. Hilscher
Zoltán tartottak előadást. A konferenciát az· egyház c '

megye nevében Kovács Andor orosházai esperes, a gyü-.
Iekezet nev.ében .Iancsö ' András lelkész üdvözölte. A,
konferencián a· helybeli résztvevőkön, kívül több mínt
százan' megfordultak.' Résztvett' 33 lelkész 8 tanár
és taníto, 3 teológus, 3 diákonissza és :3 iratterjesztő. '

1" f, ,1 )

.~ A cse.rkész-vilá,gtábor alkalmá~al kiadott, a,
külf'öldi :és magyar' evangélikus cserkészeknek szánt
füzetek költségei re az eddig közölt adományokcin kívül
még e kettőröl adhatunk tudósítást: 'a györi egyház-
megyei gyámintézettől 20,' az ózdi eg yházközség töl 10
pengő. - A Jamboreen résztvevő lelkészek, znínt az
evangélikus Ifjúság lelkípásztonaí, ezúton is kifejezik,
köszönetüket a' fenterrilített célra küldött adományo-
kért. A gyüjtés maradványát: 41.39 pengót az mgyete-
mes Gyámintéz~tpénztárába fizették' be.

., t,l. •

.. - Kérelem. Az 'Egyetemi Luther Szővetség )í::l-
noksége azzal a 'kérelemmel fordúl hittestvéreinkhez
hogy házitanító, korrepetitor stb. szükség esetén, szí~
ves megkeresésük'jl:el pártfogoljak a Szőveteég tagjait.
Cím: VIlI.,' .Iözser-körút 4-2., II. 11. ",'. .

- Nyelvoktatás. .F'rancia, ..német, oiasz, angol, la~', '
tin és klasszikai görög: nyelvből s. irodalomból' szak-.\
szerü ,oktafást adok. Tanári .vízsgára korrepetícíót!
Dr. ph. Scholcz Ödőn, Bpest, VIII.,József-utca 9. ajtó 6_
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