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A NÖ A GYÜLEKEZETBEN.
Közel két évtizedes lelkipásztori tapaszta-

latom, hogy egészséges, pezsdülő gyülekezeti
élet csak ott van, ahol az egyház vezetői mun-
kálkodási teret biztosítanak a nőnek. Az Isten
ügye, a Krisztus ügye, az egyház ügye elsősor-
ban szívügy. Mivel pedig a nő természeténél
fogva szenzibilisebb, mint a férfiú, nagyobb

~,-_._vonzerőt gyakorol.jrá az ft misztikum, amely
többé-kevésbbé minden vallásban található,
amely Isten és Krisztus személyét több vonat-
kozásban körülveszi. A férfiút a kenyér gondja
szorongatja, a férfiú különben is inkább értelmi
életet él és ez csaknem kizárja a misztikum-
hoz való vonzódását. A templomjáró közönség-
nek kétharmada, a bibliaórák látogatóinak ki-
lencven százaléka nő. Hiába próbáljuk a férfia-
kat Luther-szövetségbe, vagy más egyháztársa-
dalmi egyesületekbe tömöríteni, soha ezek az
egyesületek olyan eredményt a gyülekezeti
murikában nem fognak elérni, mint egy jól.
vezetett nőegyesület, vagy akár leányegye-
sület is.

Ami magát .az egyházhűséget illeti, a nő
toronymagasan áll az átlagférfiú fölött. Nem-
régen lapunk hasábjain egy statisztika jelent
meg, amely megdöbbentően mutatott rá ez ál-
lítás igazságaira. E statisztika szerint az egy-
házunk kárára történő száz 'reverzális közül
kilencven esetben a férfiú és 'csak tíz esetben
a nő követ el egyházi hűtlenséget.

A férfiú sokszor csak udvariasságból lesz
a lelkész és az egyház vezetőinek munkatársá-
vá. A nő ambícionálja azt, hogy az egyháznak
szolgálhasson. A nő szíve megmozdul, ha a
gyülekezet hajója meginog, ha szegényügyről,
szeretetintézmény létesítéséről esik szó. Ezeket
a dolgokat a legkisebb faluban is tapasztalnia
kellett a lelkésznek. Nem is akarok újat mon-
dani !

De fölvetem a kérdést: ha a nő ennyire
agilis és ennyire használható a gyülekezeti
munkában, miért nem szélesítjük ki jogait az
egyházban? Miért nem biztosítunk neki több
beleszólást .az egyház ügyeinek intézésében?
Amikor a mult század végén a magyar evan-
gélikus zsinat bizonyos jogokat (közvetett sza-
vazatí és választójogot) biztosított a nőnek az
egyházban, újításával csaknem egyedülállott és
liberális körök újongva üdvözölték a lépést. Pe-
dig abban az újításban abszurdumok is vannak.
Hogy csak egyet említsek: a vegyes házasság-
ban élő nőnek van szavazati és választójoga, a
tiszta házasságban élő asszonytól ugyanezt
megtagadja a törvény. Dehát mindez régen volt.
Mértföldes csizmákkal rohan az élet mellettünk.
Állam, társadalom, sőt más egyházak is réges-
régen túlhaladtak minket.

A közeljövőnek égető feladata tehát a nő
jogát kiterjeszteni az egyházban, a férfiúval
egyenlő aktív, passzív és közvetlen választó-
jogot és szavazati jogot biztosítani.

A nők legnagyobb részének szerénységét és
az evangéliumi asszony alázatosságát ismerve,
meg vagyok győződve, hogy nekik ez a jog nem
is kell és esetleg alkalomadtán tiltakozni is fog-
nak jogkiterjesztésük ellen. Csak hagyjuk őket
tiltakozni és adjuk meg nekik a férfiakkal
egyenlő jogokat, mert az egyházban való tevé-
kenységükre magának az egyháznak van első-
sorban szüksége,

A teremtésben legnagyobb gondolatot: a
feltámadás gondolatát egy asszony szája által
hirdettette el az Úro Talán ezzel akarta meg-
jutalmazni azt a rendületlen hűséget, amelyet
a nő már az idők teljességében tanusított
iránta!
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Ét4dekes jelenségek.

A németországi egyházi forrongás olyan je-
lenségeket is' termel, amelyek nemcsak a harc
mindjobban szélesedő mezejét tárják elénk, ha-
nem e~?,háztörténetileg is érdekesek. Igy az ál-
13;meroszakos beavatkozása, .különösen pedig a
hlv;:;talb~n lévő, vezetők elmozdítása és. új ve-
zetok kirendelése az egyházszervezet egyik
alapkérdését tólta előtérbe: honnét nyeri és
n?,e,rheti az egyházi tiszt viselője a megbíz a-
tasat.

Hivatkoznak az egyik' hitvallásos iratunk-
nak, a schmalkaldi cikkeknek 46. pontjára,
amely azt mo~djá: "Ahol egyház van, meg van
az a parancs IS,·hogy az evangéliumot hirdetni
kell. Ezért az egyháznak hatalmának kell len-
nie, hogy ,egyházi szolgákat igényeljenek, vá-
lasszanak es avassanak fel. Ez a hatalom aján-
dék, melyet az egyháznak maga Isten adott s
melyet semmiféle emberi hatalom el nem vehet.
Amint Pál apostol igazolja Ef. 4,8. "Felment a
magasságba és ajándékokat adott az emberek-

.nek." Ez .ajándékok kőzé, melyekkel az egyház
rendelkezik, tartoznak a lelkészek és' a tanítók
is, akik Krisztus testének építése végett adat-
tak ",Azért, ahol igazi egyház van, ott meg kell
lenm~ anna~ a hatalomnak is, hogy egyházi
szolgakat valasszanak és rendeljenek ki."

~z~kből következik, hogy az államnak az
egyházi szervezetbe való belenyúlása merőben
helyt-elen. De megvan a magyarázata abban,
~ogy a~ ~vang. egyház a maga: tisztségeit nem
onmagabol termelte ki, hanem politikai körül-
ménye~ r állították ~z, élre. Minden idegen be-
a:rat~ozas~ ~l~ve' kizárna az 'apostolica succes-
szo v~sszaalhtasa) mert ez adja meg egyedül az
egyház, ~gazán e~yhá~i jogosultságát, hogy a
maga elere vezeto ket állítson és magának szer-
vezetet alkosson. A német evang. egyházban
a~onhan a~ egyházi felsőbbség et régebben felül-
rol?~1918. ota :pedig alulról (az egyházi pártok)
adják az egyháznak. A régi egyházi alkotmányt
nem az eg~há.z, ~anem az állam adta. Egyedül
~sak a lelke~zl hivatal, mint igehirdető tisztség
apt s~oros. ert~lemben egyházi alapon, a többi
tisztség mmd Idegen tekintélyekből nyerte te-
kintélyét és súlyát. .

Ez aLapo?, az egyház most nem pusztán
csak .ell~nzeklsegre van kötelezve, hanem sok-
kal ink abb arra, hogy olyan egyházi szer-
vezetet teremtsen, amely az egyház természeté-
nek megfelelő. .

~ily~n érdekes, hogy az egyház történeté-
ben IS mmden megismétlődik! o

,K~rtörténeti szempontból érdekes az a hit-
v~llas IS, .arr;elyet, a kie!i lelkész, J. Lorentzen
hozott nyilvánosságra. Ugy tekinthető ez mint
a nemzeti szociálista párthoz . tartozó ~vang
lelkészek hitvallása. o .'

l

"Köszönöm Istennek, hogy itt állhatok,
ahová ő engem állított. Számot akarok adni ön-
magamról. Annak adok számot,' akinek minden-
ről számadással tartozom.

Azért Isten és emberek előtt vallom, hogy
lelkem gyökeréig elszakadok ettől a világtól,
amelynek elve az embereknek való hízelkedés.
Elszakadok e világtól, amelyben minden dolog
mértéke az ember. Köszönöm Istennek, hogy
népem engem követel és én e követelésnek alá-
rendelem magamat, mert tudom, hogy éppen
ebben az alárendelésben áll az én szabadságom!

Ebből folyóIag azt mondom, hogy el kell
utasítanom az olyan egyházat, amely nekem

o hízeleg. Olyan egyházat akarok.. amely az Is-
ten szent akaratában kötve van. Azt is .kijelen-
tem, hogy mit sem használ az Istennek olyan
igéje, amelynek a fogait kitördelték. Nem hasz-

. nál az, olyan Isten sem, aki engem nem tud kő-
vetelni.

En az én Istenemhez szabom magamat és
igazságaival férfiasan akarok szembenézni. Tu-
dom, hogy ez az út, ha le nem térek róla, a
Golgotára vezet, de én ezen az úton akarok
járni, amelyen előbb Luther, Arndt, Stein és
Bismarok járt. En hálából és férfihűségből az
én Udvözítőmhöz szabom magamat, aki az én
bűneimet is magára vette és utat tört nekem az
én mennyei Atyámhoz.

Tudom, hogy életem minden vétkének az ő
keresztje alatt van az ítélete, de azt is tudom,
hogy az olyan Isten, aki nem ítél, meg sem iga-
zíthat és meg sem menthet.

Es ez nemcsak reám áll, hanem o népemre is.
o Nekem nem o kell az olyan vallás, amely csak

ópium a nép számára. Ezért elutasítom azt a
vallást, amely nem engedi az Istent Istennek
maradni. Tudom ugyanis, hogy ha Istent ki-
zárom az életemből, a legveszedelmesebb altató
mérget adom a szívemnek és a lelkiismeretem-
nek. Ahol ellenben Isten az Isten, tehát Úr ott
a vallás nem ópium, hanem dinamit. '

En ismer~m ,azt a nyugtalanságot, amelyet
Isten eme kerdesei okoznak: "Ember, hol.
vagy?" "Ember, hol o a te testvéred?" Ezt a
nyugtalanságot azonban jónak ítélem és nem
akaro~ k~irta~i. Mert én nem akarok olyan ke-
resztye?seget es olyan ker. hitet, amely csupán
az enyem. A keresztyén ember' nem élhet csu-
pán csak magának. Ezért van szükségem az
e~yh.ázra. OlY3;n ~gyházra, amely az Isten ál-
dásait nemz,edekrol-nemzedékre tovább adja.
O,lyan egy,hazra/ am~li' a rábízott isteni igaz-
sagot a hitvall as világos szavaival hirdeti
Olyan.. egyházra, amely magát a néppel szem-
ben kotelezettnek tudja, amely a Szentlélek mű-
helye és eszköze. .

r En. 3;zt;tartom, hogy csak azaz ember iga-
zan, aki imádkozni tud."

, Milyen erő és milyen evangéliumi' öntudat
van ebben a hitvallásban! Erdemesnek tartot-
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tam olvasóink elé hozni, hogy mindnyájan erő-
södjünk meg ezzel is evangéliumi tiszta hitünk-
ben és abban a bizodalmunkban, hogya refor-
máció hazájában még ma is él a reformátorok
lelke és öntudatos keménysége.

D. Ra.ffay Sándor.

Széljegyzetek
az Egyházi Alkotmány vitajához.

Amióta az Evangélikus Élet megindult, is-
mét folyamatba jött az Egyházi Alkotmány
sürgős reformjának a kérdése. Kétségkívül ör-
vendetes maga az a jelenség is, hogy ez a kér-
dés olyan élénk hullámokat vet és a cikkek-
nek, hozzászólásoknak egész sorozatát indította
meg. Különösen is örvendetes az, hogya kér-
déshez jogászok is hozzászólottak és tudásuk-
kal, tapasztalataikkal igyekeztek a kérdések
megoldásához hozzájárulni. Ennek ellenére nem
lephetett meg, hogy dr. Tepliczky Aladár, aki
kezdettől fogva részt vett javaslatokkal és
hozzászólásokkal a vitában, lapunk 28. számá-
ban keserűen felpanaszolja, hogy a vita "nem
felelt meg a hozzá fűzött várakozásnak." "A
gyakorlati irányú cikkek túlnyomó része, - írja,
- úgy hangzott el, - visszhang . nélkül, -
mint a pusztában kiáltó szó. A cikkírók ma-
gukra maradtak' észrevételeikkel, javaslataik-
kal - az egyházi közvélemény nem vette őket
tudomásul. "

Maga dr. Tepliczky Aladár hajlandó ennek
a valóban fájdalmas jelenségnek az okát leg-

. alább részben abban keresni, hogy "világi jogá-
szok bolygatták meg az egyház ügyes-bajos
dolgait, az egyházi tényezők pedig Isten orszá-
gának belügyeibe való illetéktelen beavatkozás-
nak tekintik ezt a világi megmozdulást." S hogy
ez így van, annak az igazolását látja a cikkíró
abban, hogy egyházi és világi felfogás közt
"mélyreható elvi ellentét" van "az egyházi élet
szabályozásának, tehát merőben gyakorlati
irányú kérdésnek a megítélésében." Ezzel kap-
csolatban azután dr. Tepliczky Aladár azt a
véleményét nyilvánítja, hogy ,.a dolog lényege
szempontjából ... egészen mindegy, hogy minek
nevezzük az ezeket az eszközöket (t. i. az egy-
ház "külső életműködését" szabályozó eszközö-
ket) rendszerbe foglaló művet: alkotmánynak-e,
vagyalapszabálynak."

Valóban: az itt megnyilatkozó felfogás és
azon teológiai megalapozottsáeú felszólalás
közt, amelyre dr. Teplíczkv Aladár céloz, mély-
reható elvi ellentét van. S a magam részéről
szívből sajnálom, azt, hogy a vitának éppen
ezen pont jához nem szóltak hozzá - egyház-
jogászaink. Mert ebben a kérdésben első sorban
equházjogászainktól (nem általában jogászaínk-
tói) várhatnánk el véleménynyilvánítást. Csak

ennek a hiányában teszek ehhez a vitához hozzá
éppen egy "széljegyzetet." A jogi életnek összes
területein nem lehet igazán eredményesen dol-
gozni, ha a gyakorlati munkát a jog alapvető
elvi kérdéseiben való tisztánlátás nem vezérli;
mennyi függ pl. a büntető jogban attól, hogy
valaki a büntetés lényegét miben állapítja meg!
Igy az egyház szervezetének a kérdésére nézve
sem lényegtelen az, hogy az egyház lényegét
miben látjuk és nyilvánvaló az is, hogy ennek
a lényegfelismerésnek meg vannak a következ-
ményei a "külső életműködés" legapróbb el-
ágazásaiig. Erről ma nem volna szabad, hogy
véleményeltérés legyen köztünk. S ha van ilyen
eltérés, akkor ennek a gyökere csak abban van,
hogy az alapvető fogalmak teljesen tisztázatla-
nok. S ennek az ellentétnek a kiküszöbölésére
.éppen nincsen más mód, mint hogy azok, akik
az egyházi alkotmánynak oly nagyon szükséges
és sürgős reformjában közre akarnak műkődni,
igyekezzenek tisztába jönni ezekkel az alapvető
kérdésekkel. Ez pl. a katolikus egyházban min-
den egyháztag előtt, minden egyházjogász szá-
mára nyilvánvaló. De nemcsak a katolikus egy-
házban van ez így, hanem így van anémet
evangélikus egyházban is.' Elég, ha az ember
olyan egyházjogokra utal, mint Sohm, vagy
az oly fiatalon elhúnyt Holstein, akiknek a
munkái a teológiai kutatást is megtermékenyi-
tették.

Talán nagy.on is keménynek tetszik az, amit
itt csak röviden kifejtettem. De szükséges, hogy
ebben a tekintetben nyílt an beszéljünk. Tudom
azt, hogy a jelenlegi helyzet, t. i. az alapfogal-
mak tisztázatlansága nem állott elő az "egy-
háziak" sok súlyos mulasztás a nélkül. De ha
ma a teológiai tudományosság új. utakat keres
és végső létfeltételeire való új ráeszmélés sei
igyekezik az egyház gyakorlati szolgálatára,
akkor az egyház ügyeivel foglalkozó "világiak-
tói" is azt kell kérni, hogy ne a visszahozha-
tatlanul letűnt XIX. század ideológiájával köze-
ledjenek a megoldásra váró kérdésekhez.

De hogy mindezt egy példán is megvilágít-
sam : dr. Tepliczky Aladár nevezett cikkében
utal arra, hogy az Evang. Élet 7. számában
közölt egy törvény javaslatot a gyülekezeti kép-
viselötestületek kőtelező megalkotásáról. Ez a
törvényjavaslat abból a helyes felismerésből in-
dul ki, hogy a gyülekezetek ügyeinek intézésére
a szűkebb képviselőtestület (konvent) alkalma-
sabb, mint a gyülekezeti közgyűlés. A gyakor-
latban persze minden azon fordul meg, hogy ez
a képviselőtestület hogyan alakul meg, azaz
milyen tagokból tevődik össze. A javaslat 4.
~-ában felsoroltak azonban egyáltalán nem
adják meg a jogi alapját annak, hogy a lehe-
tőség határain belül valóban az egyház ügyei-
nek az intézése szempontjából életképes képvi-
selőtestiiletek alakuljanak meg. Pedig egy ilyen

. jogszabályozásnak az értelme abban van, hogy
az egyház ügyeit helyesen intéző képviselő-
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Az evangélikus tnagyar .ifjúság
eg'yetlen lapja a havonként

tnegjelenő
Minden evangélikus fiú és leány feltétlenül tnég szeptetnber
folY8tnán fizessen elő az Ifjú Évekre. Előfizetni· lehet a vaIIástanár
uraknáI és a kiadóhivatalnál (Budapest, IV., Deák=tér 4.) valamint
tninden lelkészi' hivatalnál.

testület alakításának a feltételeit biztosítsa. A
szóban forgó tervezet viszont egyszerűen át-
veszi az E. A. 41. §-ának b) pontját anélkül,
hogy meggondolná az ott található rendelke-
zésnek a hiányosságát: az egyházi adónak a
lerovása magában még nem kielégítő "képesí-
tés" arra, hogy valaki az egyház ügyeinek az
intézésébe helyesen tudjon befolyni. Viszont az
E. A. ezen rendelkezése csak logikus folyo-
mánya annak a demokratikus (társulati) alap-
elvnek, amely az egész E. A.-t áthatja. Nekem
az egyház lényegének a felismeréséből származó
és azzal megokolt meggyőződésem, hogy ez az
alapelv, mint az egyház szervezete felépítésének
az alapelve, tárgyilag helytelen, dr. Tepliczky
Aladár viszont azon a véleményen van, hogy
"egészen mindegy", vajjon az Egyház szerve-
zetének a felépítésénél a társulati elvből indu-
lunk-e ki, mint azt az E. A. 1. és 24. §-a (akár-
csak valamely turistaegylet, vagy dalárda)
teszi, vagy pedig más elvből. Ebből érthető,
hogy azon okok közt, amelyek valamely gyü-
lekezeti tagot megfosztanak a képviselőtestü-
letbe való választhatástól, ugyanazok az okok
.és körülmények szerepelnek, amelyek mutatis
mutandis bármely dalárdánál vagy turistaegy-
letnél szerepelhetnek. De az egész §:ban sehol
sincs célzás arra, hogyaképviselőtestületi tag-
ságnál egy pozitív kritériumnak kell lennie,
amely nélkül az egész képviselőtestület felada-
tainak az elvégzésére alkalmatlan, t. i. hogy a
konventtagoknak az Egyházban benne élő, evan-
géliomi vallásosságú s ennek megfelelő tiszta
erkölcsi életfolytatást mutató gyülekezeti ta-
goknak kell lenniök. Űgy vgondolom, felesleges
azt bizonyítani, hogy az Egyházban való ezen
benne élés, ez az evangéliomi vallásosság, ez az
erkölcsös életfolytatás más és több, mint az a
polgári feddhetetlenség, amelyet az' említett
törvény tervezet 4. §-ának a)-d) pontjai körül-
írnak és több is, mint ugyanott az e)-f) pon-
tok meghatározása, Hogy mennyire az életből
és a tapasztalásból származik az a kritika,
amelyet 'itt gyakoroltam, azt könnyen meg-
állapíthatja az, aki megfigyeli az egyházunk
legtöbb gyülekeztében meglévő és működő
presbytériumok és konventek munkáját. Ezek
mind a szóban forgó törvény tervezet szellemé-
ben és alapelveinek az értelmében jöttek létre
s életképeseknek és a gyülekezetet valóban

.Il

építő testületeknek csak ott bizonyulnak, ahol
a gyülekezet elnöksége túlmenőleg az E. A.
rendelkezésein (persze anélkül, hogy az E. A.
imperativ rendelkezéseit megszegné) energiku-
san arra törekszik, hogya képviselőtestületek-
be és egyházközségi tanácsokba a belső vallá-
sos életet élő, evangéliomi lelkületű egyház-
tagok kerüljenek bele.

S ha mindezt össze akarjuk foglalni: az
E. A. reformjának átgondolt, egységes munká-
latnak kell lennie és pedig olyanformán, hogy
az az Egyház lényegének helyes felismerésé-
ből indul ki és ezt a felismerést teszi az egész
épület alapjává, annak minden egyes része for-
máló elvévé. Enélkül az összes reformterveze-
tek csak ötletek maradnak, és legyenek külön-
ben bármily egészséges és helyes felismerések
kifejezői, célt tévesztenek, eredménytelenek
maradnak, sőt esetleg csak zűrzavart okoznak.
Éppen azért igen kérem dr. Tepliczky Aladárt
és mindazokat, akik az Evang. Élet hasábjain
az egyházi alkotmány reformjához hozzászól-
tak és akiknek egyházunk iránti szeretete, buz-
gólkodása szólal meg írásuknak minden sorá-
ban, hogy ezt a kritikát ne vegyék zokon, ha-
nem keressék annak belső igazságát, hogy így
eltűnjék a "mélyreható elvi ellentét" és meg-
találjuk az egyházunk építéséhez vezető helyes
utat.

Lic. Dr. Karner Károly)
egyetemi tanár.

Még egyszer: "A presbyterH
.

(Levél a szerkesztöhöz.)

Nagytiszteletű Uram!
Üdvös munkát végzett, amikor a presbyter ér-

telmi és spirituális kellékeit tette szóvá az E. É. július
hó 23-i számában. Ha lehet, kérném, szíveskedjék e
kései és gyenge visszhangnak ott helyet adni.

A presbytereket az egyházközség választja, de
valójában előbb a lelkész válogatja őket össze.

Az összeválogatásnál kétféle szempont szokott ér-
vényesülni.

Az egyik szerint a presbyteri állást régi, jónevű
családok férfiainak s különösen olyanoknak kell );enn-
tartaní. akik a közélet terén nevet szereztek, akik [ö
mödba jutottak, vagy pedig - legalább is - az ér-
telmi pályákról valók.

Ki ne örülne annak, hogy annyi régi, ösmert nevü
evangélikus családunk van s annak, hogy ha az egy-
háziasság nemcsak vélt kötelesség, hanem belső sajá-

, ,
IFJU EVEK
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tosság őbennük s ki ne szeretné, ha nemesi és főnemesi
osztályunknak a nagyobb 'hányada volna evangéli-
kus. Nemrégiben, egy presbyteri eskütételnél a lelkész
nyíltan meg is mondta, hogy ez a tisztség tulajdon-
képen jónevű családok sarjainak volt mindig az előjoga ..
(Bizony, az ott összegyült presbyterek szabad összevá-
logatás után kerültek össze.)

Nem így a mi bánya'kerületi püspökünk, akinek
li legutóbbi újévi beszédében volt egypár szava a pres-
byterek közömbösségére s kertelés nélkül bejelentette,
hogy egypár tündöklő nevet ki fog közülök a legköze-
lebbi választáskor hagyni.

Az összeválogatásnak a másik módja szabadabb
kézzel szokott történni s hasonlít - ha nem tévedek .-
a Rotary Clubok tagválasztási módjához, ahol egy-
egy foglalkozási ágnak valamelyik kíváló képviselojét
hívják meg a tagságra. Nálunk a foglalkozásbeli ki-
válóság helyett - értelmi és vagyoni cenzus nélkül -
azt nézik, hogy a presbyter-jelöltünk olyan lelkületű
ember legyen, aki szereti a vallást, azután az evangé-
likus vallást s azután az egyházát.

A vallást szeretni annyit tesz, mint hogy érezze,
hogy ő natura theologica. Vitára tud szállni, ha kell,
azokkal az úgynevezett modern emberekkel, akik mín-
dent az emberi értelem mérlegére tesznek s akiket
megzavar az életnek az úgynevezett irracionális eleme.
Ha ö újságot olvas, keresi azt, ami benne' a keresztyén-
ségröl újság, vagy, ami a vallással foglalkozik, mint
ahogy másnak a sport a kedvenc rovata. Különösen
érdekli a katolicizmus és a protestántizmus viszonya.
Annak a kis hírnek, hogy az itt lévő idegen cserkészek
közül az angolok, a skótok és a svédek lettek :it közön-
ség, kedvencei, megörül, mert megerősíti abban, hogya
protestáns szellem az, amely mindenkinek kedves egyé-
niségeket tud nevelni. Hozzánőtt a kereszténységhez s
a protestántizmushoz, a kérdésein elgondolkozik ma-
gányos sétáin s tesz érette valamit, akár tudják má-
sok, akár nem. .

Aki e kettőt szereti, az szereti egyházát is. Meg-
fordítva ez nem mindig áll. Van presbyter, aki azt
mondja, én jogász vagy pénzügyi szakember vagyok,
eljárok egyik-másik gyűlésre, az egyháznak a rendel-
kezésére bocsátom tudásomat, használok neki s ezzel
megtettem a magamét. (Persze, olyan is van, aki ezt
sem teszi meg.) Ez nem elég, mert ez annyi, amennyit
egy politikai pártkörnek is meg azoktak tenni, amint
arra rá is mutatott az a jó kép, amelyet az Evangé-
likus Élet a július 23-i számában a presbyterről meg-
rajzolt.

Hittestvéri üdvözlettel vagyok Szerkesztő Urnak

regr tisztelője:
K-y H-ó.

FIGYELÖ.
Kortörténet egy prédikációban. Ez év jú-

lius 2-án Faiset. superintendens (Freienwalde
P.) Péter 1. 4, 12-19. alapján a mai német egy-
házi helyzetet jellemző prédikációt tartott.' Eb-
ből minden magyarázkodás helyett csak néhány
mondatot idézünk: "Nem várhat játok tőlem,
hogy hálára és dícséretre buzduljak azért,
hogy.az egyház elveszítette szabadságát és hogy
annak szolgái többé már nem a lelkiisme-
retük szerint cselekedhetnek, hanern 'a Német
Keresztyének parancsai szerint kénytelenek cse-
lekedni; ha nem akarnak büntetést vonni ma-
gukra." - "A legteljesebb nyilvánosság előtt
kijelentem, hogy egy ielkész semmiféle párthoz
nem tartozhatik, mert ő a népéhez tartozik" ...

"Én az új állam mellett állok, de nem állok
azért aNémet Keresztyének mellett, mert a
kettő nem azonos, akárhogyan akarják is ve-
lünk elhitetni." - "Amint a dolgok ma álla-
nak, az államhoz hű, de az államtól szabad
egyház hangoztatásával a szenvedés van össze-
kötve. Számolok azzal a lehetőség gel, hogy
engem hivatalomtói megfosztanak és elmozdi-
tanak, sőt talán le is tartóztatnak. mert min-
denkit üldöznek és bántalmaznak, aki nem a
Német Keresztyénekhez tartozik. Ám legyen!
Egyszer már be kell bizonyítanunk, hogy az
evangélíumot komolyan vesszük és hogya szen-
vedés nem holmi szokatlan újdonság.a szá-
munkra ... Eddig csak szép szólamokat beszél-
tünk Jézus ama mondásáról, hogy aki követni
akar, vegye fel a keresztjét, - most itt az idő,
hogy tettekkel igazoljuk, hogy ezeket a szava-
kat Jézus hozzánk intézte." - "A,bban meg-
egyezek aNémet Keresztyénekkel, hogy ez a
nyomorúság nem érdemetlenül ért bennünket:
az egyház reformálása szükséges. Csak az esz-
közökben nem értek egyet velük: az egyházat
kívülről, államhatalmi eszközökkel reformálni
nem lehet, hanem belülről kell .az új életnek ki-
felé hatnia." * ,y,

ANémet Keresztyének mozgalmának ve-
zére, H essenielder lelkész, ez év július 2-án ki-
áltványt adott ki, amelyben hangsúlyozza, hogy
ők nem egyéni érvényesülésre törekszenek, ha-
nem arra, hogy az egyház alakuljon át a népet
szolgáló intézménnyé. Ők nem hatalomra vá-
gyakoznak, hanem szolgálatot keresnek. Nem
emberek ellen harcolnak, hanem a német nép
lelkének nyugalmáért és kielégítéséért.- Me-
lyiknek van itt igaza? Hossenieldemek-e., vagy
Fais.ztnak? Vagy valami végzetes félreértés
támadt a két párt között? Melyiknek álláspont-
ját fogja majd igazolni a történelem? És me-
lyik fogja kiépíteni azt az új nemzeti egyházat,

.amelynek ma még csak a születése, vajúdó ver-
gődései állanak előttünk? Bizonyos, hogy az
evangelium ügye Németországban új reformá-
ció küszöbéhez jutott. Adja Isten, hogy útja a
diadalmas hódítás útja legyen.

* *
Iqae szavak. "Ahol keresztyén, ahol evan-

géliumi egyház van, ott harc is van. Harc az
evangéliumért. A keresztyén ember azért har-
col, hogy az Isten igéjét az egész világ

. hallgassa. A keresztyén ember azért harcol,
hogy népe az Isten igéjének v.aló engedel-
messég által tiszta és erős legyen. A ke-
resztyén azért harcol, hogy őmaga az
Isten igéjének való engedelmesség révén
Isten szolgája lehessen. Harci eszköze az
imádság, a hitvallás, a hitben való megmara-
dás. Az egyház egész küzdelme lelki küzdelem."
- Nálunk, a kicsinyes pártharcok és a szé-
gyenletes személyeskedések országában, ugyan
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mikor jutunk annak felismerésére, hogy a ke-
resztyén emberekhez és a Krisztus egyházaihoz
csak az ilyen harc illik, amilyenről a fentebbi
igaz szavak szólnak!

* *
A hitvallást kevés egyháztag ismeri. En-

nek nemcsak ők okai, hanem a vallástanítást
intéző egyházi tényezők is. Nem tudok egyetlen
tantervet, amely az ágostai hitvallás részlete-
sebb ismertetését követelné. Megelégszünk az
egyetemes, vagyis Apostoli hitvallással, amit a
keresztelés nél mindig elmondunk, a reformátu-
sok pedig minden temetésnél is elmondanak.
Szinte érthetetlen, hogy a különös hitval-
lások ismeretére nem fektetünk súlyt. A most
folyó németországi egyházi szervezkedés folya-
mán minden párt és minden egyházi közösség
erőteljesen hangsúlyozta a saját hitvallásához
való ragaszkodást. A birodalmi püspökség po-
litikai jelöltje, Müller lelkész erre vonatkozólag'
a következő nyilatkozatot tette: "A sajtóban
félreértések következtében az a látszat támadt,
mintha az egyház újjáépítésénél a hitvallás alá-
rendelt jelentőségű volna. Én kezdettől fogva
azon az állásponton vagyok, hogy a reformáció
hitvallásos anyagát teljes egészében meg kell
tartanunk. Az egyháznak azonban viszont a
jelenkor égető kérdéseivel szemben is hitvallá-
sos kijelentést kell tennie." Kívánatos, hogy
vallástanáraink egyetemes értekezlete foglal-
kozzék ezzel a kérdéssel és találja meg a mód-
ját annak, hogy az ifjúság valláserkölcsi neve-
lése terén az evangélikus öntudatot nevelő hit-
vallásos iratok ismertetésével az evangélikus
kötelességtudatot felébresztő szociáletikai mun-
ka ismertetését is társítsák. Ha erre az egye-
temes vallástanítási útasítás nem ád módot és
nem nyújt keretet, készítsenek új tantervet, de
addig gondoskodjanak az élet szükségleteinek
kielégítéséről, míg azt nyugodt megfontolással.
és nem a kényszerítés kapkodás ával tehetik.

Kínek szolgáltatható ki
az Úrvacsora?

Egy nem régen lefolyt egyházmegyei közgyülésen
az esperes évi jelentésében arról is beszámolt, hogy
egyik 'egyházközségben a lelkész 50 római katolikusnak
is kiszolgáltatta az Urvacsorát. Ezt az esperes hely-
telenítette; ellenben a lelkész felszólalásában nem-
csupán védte a maga álláspontját, hanem cselekedetét
dícséretre és elismerésre méltónak tartotta.

Talán nem lesz fölösleges, ha ezzel kapcsolatban
e lap hasábjam is szó esik arról: hogyan viselkedjék
az evangélikus lelkész azon római katolikusokkal, il-
letve másvallásúakkal szemben, akik tőle akarnak Ur-
vacsorát venni? (Az eset kíkapcsolandó, amikor a lel-
kész nem ismerve minden egyháztagot. másvallásúnak.
"mint is:ineretlennek szolgáltatja ki az Urvacsorát.)

, Az bizonyos, hogy az ember nagyon könnyen ki-
sértésbe eshetik, amikor például ,egy vegyesházasság
római katolikus fele azzal jön hozzá, hogy a plébános

nem akarja őt "megaldoztatni", vagy "meggyóntatni",
mivel nem kötött kárunkra, illetőleg mivel javunkra
adott reverzálist. Jobb esetben ezt a feleletet kapja:
Térjen át hozzánk. Vagy - különösen ha nem mutat
hajlandóságot, nem akar áttérni: Ne törődjék semmivel
sem, .Ielkem. Ha ott nem akarják meggyóntatni, jöjjön
el a mi Urvacsoránkra. Ilyen esetekben az Urvacsora

. eszközzé süllyed le, amellyel másvallásúakat csábítunk
egyházunk ba. Mégha az ö felfogásuk az Urvacsorára
von.atkozólag egyeznek is a mienkkel, akkor sem lenne
helyénvaló e felelet. De nyilvánvaló és tudott dolog,
hogy a két egyház között e tant illetőleg milyen nagy
különbségek vannak. '

Tanításunk szerint - a Szentírással egybehang-
zóan (1. kor. 11, 27-29.) - az úrvacsoravételt kellő
előkészületnek kell megelőznie; ennek híján az illető
nem nyer áldást, erősödést a hitben, vígaszt a szenve-
désben, azaz: nem jut közösségbe az élő Krisztussal,
hanem "ítéletet eszik és iszik magának ... " S vajjon a
külsőSégekhez szoktatott római katolíkus, aki az Ur-
vacsora evangéliumi lényegét nem érti, képes-e ilyen
méltó előkészületre? S ha ilyeneknek, kellő, méltó .elö-
készülettel nem rendelkezőknek, mégis kiosztatik az
Ur szent teste és vére, kit terhel a felelősség: "Itéletet
eszik és iszik magának ... " - azt-é, aki ily módon
járul az Ur asztalához, vagy, azt, aki elmulasztotta a
figyelmeztetést?

Ne tegyük opus operatummá, pusztán külső cse-
lekedettéa mi Urunk, Jézus Krisztustól nyert drága
kincsünket, az Urvacsorát. Nézzük meg: Kinek osztjuk
ki?! Másrészt e tekintetben legyünk szilárdabbak, kö-
vetkezetesebbek elveinkhez! Ha másvallású óhajtja e jel-
legű lelki szolgálatunkat igénybe venni, szívesen teszünk
eleget, de először tegyen ő eleget az e joggal járó kö-
telezettségeknek. Mert csak azoknak van joguk erre,
akik megkonfirmáltattak, azaz egyházunk tanaiban
kioktattattak, anyagilag fenntartanak és lelkileg támo-
gatnak egy bizonyos evangélíkus gyülekezetet." E szem-
pontból' az Uvacsorának másvallásúak részére való ki-
szolgáltatása jogcsorbítást is jelent a hívekkel szem-
ben. Ne akarjon senki sem más egyházból jövet, rögtön
a mi oltárunkhoz jutni, - míndent megkerülve! Ott
csak evangélíkusoknak van helyük és joguk.

Szerény véleményem szerint másvallásúaknak
csak akkor szolgáltathat juk ki az Urvacsorát, ha azok
nem az ablakon, hanem az ajtón keresztül jönnek oltá-
runkhoz. Ez az ajtó pedig az egyházunkba való áttérés.
Csak miután úgy jogilag, mint lelkileg evangélikusokká
lettek, azaz a konfirmációnak megfelelőleg is kíok-
tattattak, jöhet a betetőzés, a korona: az úrvacsora-
vétel. Segédlelkész.

Iskoláink.
A bányai ágo h. ev. egyházkerület aszódi leány-

nevelő Intézetének az 1932-33. iskolai évről szóló érte-
sítője Koloiont Erzsébet igazgató szerkesztésében jelent
meg. Az intézet jellege: nyilváno ssági joggal felruhá-
zott négyosztályú polgári leányiskola és egyévfolyamú
háztartási és gazdasági iskola. A gazdasági tanfolyam
tárgyai elméletiek és gyakorlati ak. Az elméleti tárgyak
közül a vallás mellett főként nyelveket, magyar írodal-
mat, német és francia nyelvet tanulnak a növendékek.
Gyakorlatilag tanulják a főzést, mosás-vasalást, taka-
rrtást, állatgondozást, kertészetet, fehérnemű- és felső-
ruhavarrást, szövést, kézimunkát és müvészctí tárgya-
kat: éneket, zenét és festést. Mind a polgári iskolában,
mínd a gazdasági tanfolyamon nagy gondot fordítot-

* Sem anyagi ollcnszolgúltatáshoz, sem egy bizonyos
gyülekezet támogatásához nem köthető az Urvacsora kiszol-
gáltatása. ArabIógyilkos; akiré akasztófa vár, aligha tá-
mogat akár anyagilag, akár lelkileg egy bizonyos evangé-
likus gyülekezetet. És mégis! Cikkíró merué-e mogtagfldn1
tőle az Úrvacsora kíszolgáltatáaátj Seerlo,
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tak a növendékek elméleti és gyakorlati kiképzésére,
valláserkölcsi és hazafias nevelésére. Ezt a célt szol-
gálták az intézetben müködő ifjúsági egyesületek is:
az Ifjúsági Luther Szövetség és a Jókai Önképző Kör,
valamint a tanulmányi kirándulások és hazafias ünnep-
ségek. Az intézet növendékeinek száma az elmúlt is-
kolai évben 134 volt. Ezek közül evangélikus 52, ref.
ll, római katolikus 63, görög katolikus 1, izraelita 7,
- Az intézettel kapcsolatos internátusban a bennlakó
növendékek teljes ellátásban részesülnek. Az internátusi
ellátás évi díja 600 P és 10 P gyógydíj.

~ __ H_I_' R_E _K.

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI
TIZENKETTEDIK VASÁRNAP.

Márk 7~31-37.

Az emberek siketek, némák és vakok. Ha
ez testi állapotukra vonatkozik~a huma'Y}:i-
tás nevében segítségetnyújtanak nekik. Al-
taláoam. 'YI4gyra vagyunk ma a humanitás-
sal. A jótékonykodás száz és ezer formájában
nyilatkoz~k ez meg. Korluizakat, szeretet-
intézményeket alapítunk ée mindenképen igye-
kezünk az emberek testi inségén segíteni. Hát
hiszen ez is valami! De megfeledkezünk arról,
hogy a testi bajoknál .százszorta 'YIJagyobbaz a
lelki ínség, amely a mai embert szorongatja.
Vakok vagyunk) ezért-nem látjuk az lsten cso-
dálatos újjavonásait a teremtésben és a ma-o

-qunk: és mások életében. Sikete]: vagyunk, ezért
nem h!all.iuk aet, amit az lsten nev.ében hirdet-
nek nekürvk. És némák vagyunk) amikor tanu-
bizonyságot kellene tennünk arról az Istenről,
aki válságórákban mindig csodálatosan segí-
tett meg. Ezektől a lelki átkoktól és be-
tegségektől ki szabadít meg? Embereknél,
akik la lélek mélyébe látni nem tu/inak, nincs
segítség. Az egyedüli segítő Jézus, aki a
süketnémát meggyógyította e szóval: J)Effata~
azaz nyilatkozzál meg! Adjuk át magunkat az
ő szentséges kezei, az ő újja, az ő lelke érinté-
sének és meg fogunk gyógyulni.

- Címadományozás. A Kormányzó dr. Domján
Elek evangélikus főesperes, sátoraljaújhelyi lelkésznek
a közélet és hitélet terén szerzett érdemei elismeréséül
a kormányfőtanácsosi címet adományozta.

- Adomány a hévizi evangélikus istentiszteletek
céljaira. D. Raff'ay Sándor püspök a hévizi evangélikus
istentiszteletek céljaira 13 darab énekeskönyvet aján-
dékozott.

- Felhívás és kérelem. Egyházkerületi Lelkész
Egyesületünk f. é. szeptember hó 27-én d. e. 9 órakor
.tartja évi rendes közgyülését, Felkérem lelkésztestvé-
reimet: akik előadást tartani kívánnak, e szándékukat
szíveskedjenek velem közölni. Orosháza, 1933. aug. 22.
Kovács Andor, a bányai evangélikus lelk. egyesületé-
nek elnöke.

- A pestmegyei ág. h. ev. felső egyházmegye
rendes évi közgyűlése Oinkotán augusztus 21. és 22.
napjain. A közgyülés 21-én délután bizottsági ülések-
kel kezdődött. Este gyámintézeti közgyülés volt, ame-
lyen G08ztonyi Tibor kir. kamarás, egyházfelügyelöt

iktattá:k be a gyámintézet elnöki tisztébe. Az új elnö-
köt. Qhugy~k Pál lelkész, gyámintézeti társelnök üdvö-
zölte. A gyámintézeti vallásos esten Margócsy István
acsai lelkész beszélt. Este a cinkotai ifjúság fáklyás-
menetben vonult a lelkésziakra, ahol a lelkészi szolgá-
latának 40. évét betöltő Blatniczky Pál főesperest része-
sítették meleg ünneplésben a hívekkel együtt. Flk'kor
adták át az ünnepeltnek a cinkotai hívek ajándékát:
egy ezüst kelyhet, valamint a rákosszentmíhályí-sas-,
halmi fiókegyházak ajándékát. - 22-én reggel 9 órakor
az Úr szent vacsoráját osztották ki. A közgyűlés fél 10
órakor vette kezdetét, amelyen megnyitó beszédet báró
Prónay György, egyházmegyei világi elnök mondott.
Beszédében rámutatott a gyülekezetek szomorúan sú-
Iyos anyagi helyzetére, és nagy takarékosságra hívta
fel. a gyülekezetek figyelmét. Majd a jubiláns Blat-
niczky főesperest üdvözölte. Az elnöki megnyitó után
N ey Géza vármegyei főjegyző átadta a főesperesne'k a
kormányzói Signum Laudist. Kemény Lajos budapesti
esperes a bányakerületi püspök nevében köszöntötte a
-jubilánst, Chugyik Pál alesperes üdvözlő beszéde után
átadta az egyházmegye tisztviselőinek ajándékát: egy
díszalbumot és a jubiláns olajképét. Ezután az üdvöz-
lések egész sora következett, amelyekre az ünnepelt fő-
esperes meghatva válaszolt. - Majd előterjesztette évi
jelentését, amelyből csak azt emeljük ki, hogy a rákos-
szentmihályi fiókegyház megkezdte templomépítését.
A főesperes 'kimerítő jelentése után az alesperes olvasta
fel tanügyi jelentését. Majd megtárgyalták agyülés
elintézendő ügyeit és kiegészítették az egyházmegyei
tisztikart. Pénztáros lett Torda Gyula, egyházi jegyzök :
Prőhle Sándor és Mezei Jozset, egyházmegyei törvény-
széki bíró: vitéz Pétery Aladár. Az egyházmegyei köz-
gyüléssel egyidőben tartották meg évi közgyülésüket
az egyházmegyei tanítók is.

- A hegyaljai egyházmegye közgyűlése. A hegy-
aljai egyházmegye augusztus 23.. és 24.-én Miskolcon
tartotta évi közgyülését, .melynek különös jelentőséget
adott, hogy az egyházmegye felügyelője, Lichtenstein
László főispán, most töltötte be felügyelői tisztének 10.
esztendejét. A gyűlés két 'kimagasló pontja volt az egy-
házmegyei felügyelő megnyitó beszéde és Duszik Lajos
főesperes jelentése. A közgyülés mély hálával és tisz-
telettel üdvözölte báró Radvánszky Albert egyetemes
felügyelőnket, aki 10 éve áll egyetemes egyházunk élén.
Ugyancsak bensőséges szeretettel köszöntötte dr. Ze-
lenka Lajos kerületi felügyelőt, aki szintén 10 éve fel-
ügyelője a tiszai kerületnek. Meleg szeretetéröl. ésra-
gaszkodásáról biztosította Lichtenstein László főispánt,
egyházmegyei felügyelőt aki ez évben töltötte be 20
éves egyházközségi és 10 éves egyházmegyei szelgála-
tat. A nevezetes jubileum emlékéül a közgyülés egy
remek veretü ezüst kelyhet nyújtott át a jubiláns egy-
házmegyei felügyelőnek az egyházmegye közönsége
nevében. Geduly Henrik püspök és dr. Zelenka Lajos
kerületi felügyelő a személyes megjelenésben akadá-
lyozva lévén, levélben üdvözölték Lichtenstein Lászlót.
Köszöntötte a közgyűlés a testvéregyházmegye főespe-
resét, dr. Domján Eleket, aki 40 éves lelkészi szelgála-
tának határához ért el, Tóth József esperest, fancsali
lelkészt és Ligeti Ede sajó'kazai lelkészt 25 .éves és
Tavassy Zoltán újcsanálosi lelkészt 15 évi lelkészi mü-
ködése alkalmából. Üdvözölte a két újonnan megválasz-
tott felügyelőt: Ottlyk Árpád és Sztehló Zoltán köz-
gyűlési tagokat. Az egyházmegye törvényszéki bíráivá
Tóth József, Tavassy Zoltán, Záhony Dezső, dr. Reisz
Elemér, dr. Röck Aladár és Gerhardt Béla tagokat
választotta meg.Iskolalátogató Berényi. Sándor .és
Platthy Miklós lett. Az egyházmegye új jegyzője Erdős
Mihály. Az egyetemes lelkészválasztási szabály-
rendeletet azon jogszabállyal kiegészítőnek véli,
hogy a helyettes lelkész pályázása esetén a:
megüresedett lelkészi hivatalt csak addig timheti be,
ameddig pályázatát be nem adja. Ennek meg-
történtévei megbízatása megszüntnek tekintendő a
pályázatának beadásakor helyettesi állását azonnal el-
hagyni tartozik s az általa Ideiglenesen betöltött lelké- .
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szi állomási helyéről is el kell távoznia. Indoka ennek,
hogy egyenlő feltételek legyenek kötelezők és 'érvénye-
sek valamennyi pályázóra. Ezt a javaslatot az egyete-
mes közgyűléshez is felterjeszti. A gyámintézet jelen-
tésénél kiemeli· Tállyát, mely kis egyház 120·pengót
gyüjtött a gyámintézet javára. Különbözö ügyek tár-
gyalása után a közgyülés Duszik Lajos főesperes imá-
jával végetért. A közgyűlést társas ebéd követte, me-
lyen meleg ünneplésben részesítették Lichtenstein
László egyházmegyei felügyelőt.

- Lelkészgyűlés a Szepességben. A felvidéki né-
illet lelkészek egyesülete 1933. szeptember 8-án tartja
TátraIomnicon 10. évi közgyülését, melynek keretében
Prőhle Henrik pozsonyi lelkész tartja a reggeli áhita-
tot, Rátz Vilmos pozsonyi lelkész "Misszió és egyház"
címen tart előadást, Wágner György lőcsei lelkész pe-
pedig "Egyház, népegyház. egyházi egyesületek és
ezeknek egymáshoz való viszonya" címen beszél.

Arató-ünnep. A tótkomlósi gazdakör augusztus
26-án nagy 'arató-ünnepet rendezett, amellyel kapcso-
latban az egybegyült előkelő vendégek előtt be-
mutatták a tótkomlósi lakodalmi szokásokat és
az evangélikus nőegyesület 'kézimunka-kiállítását.
Az ünnep főr..endezője dr. Lányi Márton tötkomlösí
országgyűlési képviselő, a Bányai Egyházkerület jegy-
zője volt. Az ünnepségen megjelent József kir. herceg
is, akit az egyházközség és az egyházkerület nevében
D. Raff'ay Sándor püspök üdvözölt. A kézimunkakiállí-
tás megnyitására a főherceget a püspökné kérte föl.
A püspöki párt keresztül utaztában már Orosházán
meleg szeretettel üdvözölte a községi előljáróság és a
presbitérium. Megismétlődött ez az üdvözlés Tótkom-
lóson, ahol József főherceget a vármegyei főispán,
D. Raffay püspöket pedig a főszolgabíró köszöntötte.
Jelen volt az ünnepségen dr. Sztranyavszky Sándor
orosházi egyházfelügyelő, a Nemzeti Egység Párt jának
elnöke is, akit úgy Orosházán, mint Tótkomlóson nagy
lelkesedéssel vettek körül. Az aratási ünnep a templom-
mal szemben, a községháza előtti téren folyt le. Az
ünnepet lelkes beszéddel dr. Lányi Márton nyitotta
meg. Majd az emelvényen összegyülekezett előkelősé-
gek előtt díszmenet vonult el, amely a földmíves nép
kenyérszerzö munkájának egész folyamatát mutatta
be. A menet érdekesebb csoportjai voltak: a hatökrös
szekér, a daloló arató leányok és legények, a malomba
índulö gabona- és a lakodalmas menet. A menetet be-
zárta egy kocsiderék kalács. Megható volt, ahogya sze-
kér megállt az emelvény előtt és az egyik gazda elő-
állt és a püspököt: mepkérte, hogy áldarui. meg kenye-
riiket, D. Raffay Sándor megható imádságban kérte
az Egek Urát, hogy áldana meg a nép esztendei fárad-
ságának gyümölcsét és ahogy a termést most darabok-
ban látják, úgy lássák meg csakhamar ismét egészben
az áldott magyar anyaföldet. A.lakosok ezrei levett ka-
lappal hallgatták a püspök imádságát. - Az evan-
gélikus nöegyesület kézimunka-kiállítása olyan gyö-
nyörű és formákban gazdag volt, hogy akik láttá'k,
újra meggyőződhettek arról, hogyanépművészetet el- .
hanyagolni nem szabad.

--.: A Luther nap - állami ünnep. Az eislebeni
ünnepi Luther-hét alkalmából a német Luther-nap fő-
rendezője kijelentette, hogy a jövő évtől kezdve októ-
ber 31-ike, tehát az a nap, amelyen Luther kiszögezte
a wittenbergi templom kapujára a. reformáció híttéte-
leit, állami ünnep lesz. Luther ugyanis nemcsak az
evangélikus egyház megalapítója volt, hanem mint a
mai német nyelv és irodalom alapvetöje, az egységes
németség úttörőjének is tekintendő.

- A valláselhagyás feltételei Ausztriában. A
"Wiener Zeitung a következő rendeletet közli: Minden
esetben, amikor valaki valamely egyházi vagy feleke-
zeti közösségböl kilépni szándékozik, meg kell győződni
az illető személyazonosságáról, tizennegyedik életévé-

nek betöltéséröl és arról, vajjon kilépési nyilatkozatá-
nak időpontjában nem volt-e olyan szellemi vagy ke-
délyállapotban, amely akaratának szabadságát kizárja.
Evégből a kilépni szándékozókat megfelelő idő múlva
hacsak ezt a halál veszedelme nem zárja ki, hivatalo-
san meg kell idézni és kikérdezni. A 'hatóságok töb-
beknek közös kilépési nyilatkozatát nem vehetik tu-
domásul.

- Két könyv. Túróczy Zoltán: Ime! Ezen a cí-
men adja ki Túróczy Zoltán györi lelkész, a neves egy-
házi szónok kb. 40 szószéki igehirdetését, bibliaórai
és konferenciai előadását. - Stanley Jones-Szabó Jó-
zsef: Krisztus mindenütt. A könyvet a Szentlélek kitöl-
tésének 1900.' évfordulója" alkalmából írta a pünkösd-
röl az indiai mísszícnárius, Stanley Jones. Angol ere-
detije már több kiadást ért s több n elvre is lefordí-
tották. Magyarra Szabó József győri püspöki másod-
lelkész fordította. Előszót D. Kapi Béla.püspök ir hozzá.
Mind a két könyv a reformáció emlékünnepére jelenik
meg. Előfizetési ára szeptember 15-ig az előfizetési ár
beküldése esetén portómentes küldésseI egyenként 3.50
pengő. Bolti áruk 4.50 pengő lesz. öt előfizető után egy
tiszteletpéldány. Az előfizetés a "Harangszó" kiadó-
hivatalának küldendö be. (Győr, Petőfi-tér 2.) Posta-
takarékpénztárr csekkszámla száma: 30.526.

- Nyelvoktatás. Francia, német, olasz, angol, la-
tin és klasszikai görög nyelvből s irodalomból szak-
szerű oktatást adok. Tanári vizsgára korrepeticiót!
Dr. ph. Scholcz Ödön, Bpest, VIlI., József-utca 9. ajtó 6.

A SZERKESZTŐ ÜZENETEI.
K. Po' Salgótarján. A megüresedő lelkészi és ta-

nítói állásokra vonatkozó pályázatokat mi eddig is ha-
ladéktalanul és díjtalanul közöltük. Sajnos, a pályázati
felhívások jó részét szerkesztőségünkhöz nem küldik
be. Vonatkozik ez különösen a tanítói állásokra, ame-
lyeket az egyházi lapok megkerülésével rendszerint a
Néptanítók Lapjában tesznek közzé. Levelével kapcso-
latban e helyen is felszólítjuk az illetékeseket, hogy a
megüresedett egyházi állások pályázati hirdetéseit
minden esetben küldjék meg a mi lapunknak is.

Édes otthon. Versében sok mély, meleg érzés
van, de kidolgozása nem sikerűlt.

Dunántúli. 1. Az E. A. 374. paragrafusa expressis
verbis kimondja, hogya panaszlottnak joga van magát
a vizsgálatnál az öt illető jogok tekintetében ügyvéd
által képviseltetni. A vizsgálóbírónak tehát nincs joga
akár panaszlottat, akár annak ügyvéd képviselőjét a
vizsgálat alkalmával kizárni. 2. Ami a második kérdé-
sét illeti, a gyülekezetnek joga van ugyan választani,
ha a nyugdíjazottat végleg nem is elégítette ki, de
van egy" morális parancs, amely minden tételes tör-
vénynél erősebb és ez azt diktálja, hogy ,a gyülekezet
egy új választással új terheket ne vegyen magára,
amíg nyilgdíjazott szolgájával .szemben kötelezett-
ségei vannak.

'

A szerkesztésért felelős: 'Akiadásért felelős:
. SZ Á NT Ó R Ó BER TOr. FR 1T Z L Á SZL Ó

SZERKESZTÓSÉG TELEFONSZÁM A: 59-2-01

POSTATAKARÉKPÉNZTÁR1 CSEKKSZÁMLA: 1,228
(BP. SZÉKESFÓV. KÖZSÉGI TAKARÉKPT. CSEKKSZÁMLÁJA).
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A' KENYÉR MEGÁLDÁSA.
A magyar ember a búzát életnek is neve-

zi. Méltán. Hiszen belőle készül a testi '31etet
mindenekfölött tápláló kenyér, a magyar em-
ber áldott, foszlós fehér kenyere, Nem csoda,
ha az aratás befejezése a magyar ember szent
ünnepe, amikor .hálatelt szívvel borul térdre
alkotója előtt, aki a föld csodáit .3S áldásait
feltárta előtte. Leg.alább így volt hajdanán, a
béke boldog éveiben. Aratási hálaünnepektől
és felvonulásoktói volt hangos az ország. Az-
óta, hogya halál tartotta dús aratását letarolt
.végek en, azóta, hogya kenyeret adó magyar
földet szétszabdalták és ennek a - nagy kerek
kenyérnek kis és nagy éhesek dühödötten neki-
estek, a m~gyar ember aratási ünnepe is hal-
kabbvaz imádság.a is keserűbb. De a halkabb
ünneplést, a keserűbb 'imádkozást is meghallják
ott, ahol a szíveket vizsgálják.
. Aratási hálaünnepet tartottak 'I'ótkomló-
son a nyelvre tót, de érzésben magyar evangé-
likusok. Az előkelőségek előtt hatalmas menet
vonult fel; amely a kenyérszerzés egész folya-
.matát mutatta be. Ennek az ünnepségnek két
momentuma mellett nem mehetünk el szótla-
nul. Az egyik az, hogy a menetben gyászruhás
leányok vitték a közismert trianoni keresztet.
Az lehetetlenség, hogya népek sorsát intéző
hatalmas Isten meg ne tekintse azt a népet
nyomorúságában, amelynek fiai és leányai ilyen
nemes és komoly ·méltósággal gyászolnak. Nem
volt ott szó a revízióról. nem hangzott el a pa-
nasz, a jajszó, de akik látták a' felvonulást,
azoknak a szívét összeszorította valami, azok-
nak torkát fojtogatta a sírás. De átjárta lelkü-
ket.az a bizonyosság is, hogy jön a feltámadás.

" A:másik volt a kenyér megáldása! Nap-
barnitotta arató állt m~g a kerület ,főpás?tora

Megjelenik minden vasárnap,
ELŐFIZETÉSI ÁRA:

Egész évre 4.40, félévre 2.20 pengő,

előtt és keresetlen szavakkal kérte meg, áldaná
meg kenyerüket, egy esztendő fáradságának
gyümölcsét. Nem hal meg az a nép, amelynek
ajkán a dús aratás nyomán ilyen spontán tör;
elő az Isten iriinti hála: érzése. Nem ken félteni
azt az egyházat, amelynek gyermekei ennyire
áhítják még földi viszonylataikban is az isten-
áldást. Beszélnek arról, hogy az egyetemes gaz-
dasági romlás válságos helyzetbe sodorta a
falu népét is, úgy, hogy lelke ma minden uzél-
sőségre kapható és a bolsevista dudva a falu
népének lélekugarán burjánzik ma igazán. 'I'ót-
komlós másról beszél. Arról, amit nap-nap
után orosz földről is jelentenek, hogy a föld né-
pét Istentől elszakasztani nem lehet, hogy akik
.víharban es égzengésben. derűben és napsütés-
ben megnyilatkozni látják csaknem naponta az
.Isten 'csodáit, azokat emberi gondolat és emberi
praktika az Istentől elszakasztani nem tudja.

.A püspök' megáldotta a tótkomlósiak ke-
nyerét és mintha egy nagy Urasztala tárult
volna fel az ezer és ezer ember előtt, vettek
a kenyérből és megelégültek. És akik látták,
mondják, hogy áldást osztónak és áldást ve-
vőknek könny ragyogott szemükben.

Az aratási ünnepnek ez a könnyvetése a
le~áldottab aratást ígéri!

Krisztus Urunk a kenyér megáldásával '8S
megszegésével az Urvacsora sakrámentumát
szerzette. János ev.angéliumában magát élő ke-
nyérnek mondja. Ezzel a kenyérnek.felmagasz-
tosult helyet juttatott a hitéletben. "

Vajha olyankor, .amikor az új kenyérben
rejlő áldást népünk megköszöni Istennek, arra
az áldásra' is gondolna, amely :;LZ élő kenyér-
ben: Jézus Krisztusban adatott nekünk.



2: oldal. 33. szám.

Magyar evangélikus tudósaink
a barokk kerszakban.

Ismeretes, hogy Szekfű Gyula a Magyar
Történet VI. kötetével sebben különösen a
"barokk műveltség" egyoldalú, nagyon is túl-
zott magasztalásaival mily erős vitát keltett.
(Lásd Asztalos Miklós és S. Szabó József cik-
keit. Protestáns Szemle, 1932. 266. és 309. lap.)
Szekfű valóságos ódákat zeng a XVIII. század
jezsuita-katolicizmusáról. Amit Toldy, Beöthy,
Pintér, Kornis, Harsányi István, Rácz Lajos
méltán mondanak nemzetietlen kornak,az most
Szekfű felfedezésével egyszerre erősen nemze-
tivé;a magyarság megmentőjévé lett. Nem a

.protestánsok, hanem a Bécsből, Rómából irá-
nyított jezsuiták lesznek a magyar nemzeti
szellem igazi képviselői. Az egykorú protes-
táns műveltséget Szekfű az ódai magas szár-
nyalás közben majdnem teljesen elfelejti; csak
elvétve, úgy mellékesen, szinte kelletlenül em-
líti. A bizonyítékokat azonban saját igazságai
mellett is elmulasztja felsorakoztatni és van-
nak ellenmondásai,

Bél Mátyásnak a magyar földet, magyar
nyelvet és történelmet ismertető hatalmas mű-
vei mellett hova törpülnek . a jezsuita-iratok.
Bárány György evangélikus lelkész írta az első
magyarnyelvű neveléstant. És mennyire sürge-
tik ezek a buzgó pietista lelkészek a magyar
nyelv művelését. Mily gazdag volt a magyar
pietisták irodalma. Az evangélikus Perliczy
János írta=Nógrád megyében 1740-beri a nép
számára a két magyarnyelvű .orvosi könyvet.
Es mit jelentenek a XVIII. században Czvittin-
ger, Rotarides. Ribini János, Tomka-Szászky
János, Torkos András és. József, Tessedik Sá-
muel, Wallaszky Pál és a soproni Nagy György
nevei. A reformátusok közül csak Bod Pétert
emIítem. Bél Mátyásról Haán Lajos óta sokan
írtak. Legutóbb' dr. Losonczi Zoltán. A ma-
gyar pietista lelkészeket (Bárány, Torkos,
Vásonyi stb.) Thiemann Tivadar elismerése sze-
rint e sorok írója mutatta be először. Míg
Szekfű olvasói a mi nagy jainkat teljesen el nem
feledik, itt most csak Ribinit és Tomka-Szász-
kyt akarjuk kiragadni a mellőzöttek közül.

*
, . Tudjuk, hogy a régi Latin iskolában szigo-
rúan tilos volt a diákok közt a magyar beszéd
úgy a jezsuitáknál s a többi szerzeteseknél, mint
a protestánsoknál is. A pápai kollégiumban
például, ha a sáfár magyar nyelven való be-
szélgetésen kapta rajt a tanulót, akkor ennek
büntető táblácskát (ferula, signum) akasztot-
tak a nyakába s mint szégyenítő kölöncöt
hordta egész nap, ha csak más diák is hasonló
hibába nem esett s akkor ennek nyakába+ke-
rült a signum. Hét végén a tanár első kérdése.
volt i "Quis, habet, sígnum?" Es pálcaveréssel,

kárcerrel fizetett érte. Virág Benedek is Mé-
száros József váli plébánosnak írt versében
mondja:
"Tudhatá: mestereink törzsökkel, szalmakalap-

. pal
S többi csúfságokkal büntették édes anyák nak
Nyelvét mibennünk."

Virág Nagykaniasán és Pécsett végezte a
középiskolát. .

A szigorú tilalom ellenére is azonban a
diákok titkon mégis beszéltek magyarul, sőt
verseket is írtak. Haynóczi Dániel soproni igaz-

. gatót remek latinságáért magyar Cicerónak
nevezték s midőn 1747-ben meghalt, a diákok
nagy ügyességre valló szép magyar verset ír-
tak a halálára ..Az elfogultság a, nyelv dolgában

. oly nagy volt a magyar tudósok között is, hogy
Sinai Miklós, a debreceni jeles professzor 1797
április 25-én ezt írta naplójába: "A superinten-
dentális gyűlés elvégezte, hogy minden tudomá-
nyokat a professzorok a collegiumban magya-
rul tanítsanak. Via ad barbarieml" Es milyen
barbárságnak tekinté a magyar nyelvet a főne-
.messég még a múltszázad elején is. A nagy
Széchenyi István gróf is csak későn tanult meg
magyarul. .

, Ilyen világban követi el Ribini János, a
soproni liceum 28 éves igazgatója azt a me-
részséget, hogy 1751. újév napján a magyar
nyelvetmagasztaló s. ennek művelését.követelő,
beszédet mond az ifjúság és városi közönség
előtt. Ribini nyitramegyel volt, aki Nemeské-
ren, Sopron megyében tanulta meg a magyar
nyelvet és szerette meg a magyar népet. A szó-
noki beszéd azonban most is latin volt. Kőnnyű
belátni, miért volt szükség akkor még magyar,
hazafias tárgyakról is Latinul beszélni. Sylves-
ter János latinul, Bél Mátyás, Nagy György
németül írt magyar nyelvtant. Szirmay Antal
még a magyar példabeszédeket és közmondás 0-

kat is Latin nyelven ismertette. (Hung. in pa-
rabolis. Buda, 1804.)

Ribininek ez az úttörő és nagy visszhangot
keltő beszéde a soproni nyomdászatnak igen
ritka, ma alig található terméke. Sopronban, a
szülőhelyén nincs meg egyetlen példányban
sem. Demegtaláltam egyetemes ev. egyházunk
budapesti levéltárában az igen értékes kézira-
tok egyik kötetében. (V. 11. sz. 143. i.) A címe:
Joannis Ribiny Oratio de culturo. linguae Hun-
garicae. Soproni Calend. J. MDCCLI. (Typis
Joannis Josephi Siess. 4. r. 21. lap.) Ráírva a
tulajdonosok nevei is: "Dono accepi ab CIs.
Sam. Kuszmányi 1769. ego Ladislaus Dravecz
de eadem." S alul ismét: "Viro S. R. CI. D.
Danleli Sartorio mittit Fabri."

Ujévkor, az 1751. év első napján mondta
el Ribini .ezt a beszédét a soproni líceum nagy-
termében az ifjúság és a városi közönség előtt.
Hogy maradandóbb legyen a hatása, ki is nyom-
tatta és. pedig tizenhét, a tanulásban és- jóma-
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Magyar evangélikus tudósaink
a barokk korszakban,

Ismeretes, hogy Szekfű Gyula a Magyar
Történet VI. kötetével sebben különösen a
"barokk műveltség" egyoldalú, nagyon is túl-
zott magasztalásaival mily erős vitát keltett.
(Lásd Asztalos Miklós és S. Szabó József cik-
keit. Protestáns Szemle, 1932. 266. és 309. lap.)
Szekfű valóságos ódákat zeng a XVIII. század
jezsuíta-katoIícizmusáró1. Amit Toldy, Beöthy,
Pintér, Kornis, Harsányi István, Rácz Lajos
méltán mondanak nemzetietlen kornak, az most
Szekfű felfedezésével egyszerre erősen nemze-
tivé;a magyarság megmentőjévé lett. Nem a
protestánsok, hanern a Bécsből, Rómából irá-
nyított jezsuiták lesznek a magyar nemzeti
szellem igazi képviselői. Az egykorú protes-
táns műveltséget Szekfű az ódai magas szár-
nyalás közben majdnem teljesen elfelejti; csak
elvétve, úgy mellékesen, szinte kelletlenül em-
líti. A bizonyítékokat azonban saját igazságai
mellett is elmulasztja felsorakoztatni és van-
nak ellenmondásaí.

Bél Mátyásnak a magyar földet, magyar
nyelvet és történelmet ismertető hatalmas mű-
vei mellett hova törpülnek . a jezsuita-iratok.
Bárány György evangélikus lelkész írta az első
magyarnyelvű neveléstant. :IDsmennyire sürge-
tik ezek a buzgó pietista lelkészek a magyar
nyelv művelését, Mily gazdag volt a magyar
pietisták irodalma. Az. evangélikus Perliczy
János irtar Nógrád megyében 1740-beri a nép
számara a két magyarnyelvű .orvosi könyvét,
Es mit jelentenek a XVIII. században Czvittin-
ger, Rotarides. Ribini János, Tomka-Szászky
János, Torkos András és. József, Tessedik Sá-
muel, Wallaszky Pál és a soproni Nagy György
nevei. .A reformátusok közül csak Bod Pétert
említem. Bél Mátyásról Haán Lajos óta sokan
írtak. Legutóbb' dr. Losonczi Zoltán. A ma-
gyar pietista lelkészeket (Bárány, Torkos,
Vásonyi stb.) Thiemann Tivadar elismerése sze-
rint e sorok írója mutatta be először. Míg
Szekfű olvasói a mi nagy jainkat teljesen el nem
feledik, itt most csak Ribinit és Tomka-Szász-
kyt akarjuk kiragadni a mellőzöttek közül.

*
, , Tudjuk, hogy a régi Latin iskolában szigo-
rúan tilos volt a diákok közt a magyar beszéd
úgy a jezsuitáknál s a többi szerzeteseknél, mint
a' protestánsoknál is. A pápai kollégiumban
például, ha a sáfár magyar nyelven való be-
szélgetésen kapta rajt a tanulót, akkor ennek
büntető táblácskát (ferula, signum) akasztot-
tak a nyakába s mint szégyenítő kölöncöt
hordta egész nap, ha csak más diák is hasonló
hibábá nem esett s akkor ennek nyakába 'ke-
rült a signum. Hét végén a tanár első kérdése.
volt ~. "Quis habet, signum ?" Es pálcaveréssel,

kárcerrel fizetett érte. Virág Benedek is Mé-
száros József váli plébánosnak írt versében
mondja: '
"Tudhatá: mesterei nk törzsökkel, szalmakalap-

pal
S többi csúfságokkal büntették édes anyáknak
Nyelvét mibennünk."

Virág Nagykaniasán és Pécsett végezte a
középiskolát. .

A szigorú tilalom ellenére is azonban a
diákok titkon mégis beszéltek magyarul, sőt
verseket js írtak. Haynóczi Dániel soproni igaz-
gatót remek latinságáért magyar Cicerónak
nevezték s midőn 1747-ben meghalt, a diákok
nagy ügyességre valló szép magyar verset Ir-

. tak a halálára. Az .elfogultság a-nyelv dolgában
. oly nagy volt a magyar tudósok között is, hogy
Sinai Miklós, a debreceni jeles professzor 1797
április 25-én ezt írta naplójába: "A superinten-
dentális gyűlés elvégezte, hogy minden tudomá-
nyokat a professzorok a collegiumban magya-
rul tanítsanak. Via ad barbariem!" Es milyen
barbárságnak tekinté a magyar nyelvet a főne-
messég még a múltszázad elején is. A nagy

.Széchenyi István gróf is csak későn tanult meg
magyarul. .

, Ilyen világban követi el Ribini János) a
soproni liceum 28 éves igazgatója azt a me-
részséget, hogy 1751. újév napján a magyar
nyelvet.magasztaló .s ennek művelésétJ~-öv~telp,
beszédet mond az ifjúság és városi közönség
előtt. Ribini nyitramegyei volt, aki Nemeské-
ren, Sopron megyében tanulta meg a magyar
nyelvet-és 'szerette meg a magyar ,népet. A szó-
noki beszéd azonban most is latin volt. Könnyű
belátni, miért volt szűkség akkor még magyar,
hazafias tárgyakról is Latinul beszélni. Sylves-
ter János latinul, Bél Mátyás, Nagy György
németül irt magyar nyelvtant. Szirmay Antal
még a magyar példabeszédeket és közmondáso-
kat is Latin nyelven ismertette. (Hung. in pa-
rabolis. Buda, 1804.)

Ribininek ez az úttörő és nagy visszhangot
keltő beszéde a soproni nyomdászatnak igen
ritka, ma alig található terméke. Sopronban, a
szülőhelyén nincs meg egy.etlen példányban
sem. De megtaláltam egyetemes ev. egyházunk
budapesti levéltárában az igen értékes kézira-
tok egyik kötetében. (V. 11. sz. 143. 1.) A címe:
Joannis Ribiny Oratio de cuitura linguae Hun-
qaricae. Soproni Calend. J. MDCCLI. (Typis
Joannis Josephi Siess. 4. r. 21. lap.) Ráírva II
tulajdonosok nevei is: "Dono accepi ab CIs.
Sam. Kuszmányi 1769. ego Ladislaus Dravecz
de eadem." S alul ismét: "Viro S. R. CI. D.
Dánieli Sartorio mittit Fabri."

. Ujévkor,az 1751. év első napján mondta
el Ribini .ezt a beszédét a soproni liceum nagy-
termében az ifjúság és a városi közönség előtt.
Hogy maradandóbb legyen a hatása, ki is nyom-
tatta és. pedig tizenhét, a tanulásban és jóma-
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gaviseletben kiváló magyar nemes ifjúnak
ajánlva, akiknek nevei: báró Hellenbach
György, Radvánszky Ferenc, Jeszenák István
és János testvérek, Prónay László és Prónay
Pál de Tót Próna, Bene Ádám és Pál de Nán-
dor, Sréter Pál de Szanda, Kartsay Antal La-
jos, Mikoviny Tamás Lajos, Toppertzer János,
Vidos.Zsigmond és Sándor testvérek, Korponay
László és Pajor Miklós. E névsor is mutatja,
mily kiváló családok fiai tanultak akkor Sop-
ronban. APrónay és Radvánszky ifjak előbb,
Torkos József lelkész idejében Győrött tanul-
tak, de itt 1749-ben elfoglalták az evangéliku-
sok templomát és iskoláját.

D. Payr Sándor.

Még néhány szó az egyházközségi
képviselötestületek kérdéséhez.
Köszönöm Nikodémusz Károly egyházkerületi

főjegyző úrnak az Evangélikus Élet augusztus .27-iki
számában közreadott értékes felszólalását, amellyel
az egyházközségi képviselötestületek kötelező megal-
kotása tárgyában megindított akcióm segítségére jönni
szíves volt. Támogatásának erkölcsi értékét hivatali
állásának tekintélyén kívül különösen az adja meg,
hagy több évtizedes lelkipásztori müködése folyamán
szerzett tapasztalatai, amelyeket a tőlünk elszakított
erdélyi területen s .a míeínktöl bizonyára több tekintet-
ben eltérő egyháztársadalmi viszonyok között szerzett,
öt is ugyanarra a megállapításra vezették s ugyan-
átTa' a' meggyőződésre bírták, ami -engem-a 'kérdés~fel-~
vetés ére s az egyetemes egyházi kezérdeknek meg-
felelő megoldás megkísérlésére indított.

Azon a próbálkozáson azonban, amellyel a bras-
sói magyar evangélikus egyházközség saját önkor-
mányzati jogkörében kívánja megszervezni a képviselő-
testületet, mi már régen túl vagyunk. Az E. A. 48. §-a
alapjánvén is a mí (tízezer lélekszámú) gyülekezetünk-
höz fordultam először a képviselőtestület megalkotá-
sát célzó javaslatommal helyi szabályrendelet-tervezet
alakjában. Hatvantagú egyháztanácsunk kímerítö tár-
gyalásután túlnyomó többséggel el is fogadta és sa-
ját határozati javaslataként terjesztette a közgyülés
elé. Itt azután .síkerült a javaslatot néhány népvezér-
nek, aki a maga szélsőséges politikai felfogását az
egyházr élet -terén is szereti és rendszabályozó eszkö-
zeink rogyatékossága miatt gyakran tudja is érvénye-

•sítení, a tömegek előtt annyira népszerü "jogfosztás"
jelszavával elgáncsolnia. Ennek a kísérletnek a ku-
darca, valamint a túlságosan népes 'közgyülések mü-
ködéséről és magatartásáról szerzett egyéb tapaszta-
lataim nemcsak arról győztek meg, hogy a kísérletet
újabb közgyülések előtt megismételni kárbavesző erő-
feszítés volna, hanem arról is, hogy a képviselőtestület-
alkotási "jog" gyakorlását az egyházközségek tetszé-
sére bízni. egyenesen alkotmányjogi, képtelenség.

Megtörtént például a mi gyülekezetünkben (kö-
zelebbröl nem jelölöm meg), hogya 'közgyűlés - ter-
mészetesen az egyháztanács javaslatának elvetésével
- az E. A. 245. §-ának parancsoló rendelkezése elle-
nére egyszerüen törölte a költségvetés több olyan té-
telét,amely a feltétlenül fedezendő egyházi szükségle-
tekröl gondoskodott s ezzel a határozatával valósággal
költségvetésen kívüli (exlex) helyezetet teremtett úgy,
hogy a 265. §. alkalmazásával egyházmegyénk főespe-
rese volt kénytelen az egyházközség költségvetését
hatalmi szóval összeállítani és megállapítani. ,

. Hallottam olyan esetről is, amikor egy egyház-
községünk a földreform során neki juttatott földet,

.-:.. jóllehet, azzal kedvező feltételek mellett és znéltá-
nyos ellenszolgáltatás fejében gyarapíthatta volna va-
gyonát -, nem fogadta el, a felsőbb egyházi hatóság
pedig az e tárgyban benyújtott felebbezést azzal a
megokolással utasította el, hogy az egyházközséget
önkormányzati jogánál fogva nem lehet akarata elle-
nére vagyonszerzésre kényszeríteni.

Az önkormányzati jognak ilyen értelmezése va-'
lósággal szuverén felségjogot bitorló egyházi "államot
az államban" nevel az egyházközségből s a természe-
ténél fogva szabadosságra hajló tömegekben bálvány-
ímádássá torzítja az autonómia céltudatos megbecsü-
lését. ,

Mert a mi egyházi önkormátnyzati jogunk lényege,
értelme, értéke és jelentősége nem az egyházközségben
rejlő hatalom vagy reruieikezési jog az egyház felsőbb
szerveivel szemben, hanem egész egyházi szervezetünk
függetlensége és önálWlsága kifelé, az államhatalom-
mal szemben. Magán az egyházi élet szervezetén belül
azonban érvényesülnie kell felülről-lefelé az irányító,
ellenőrzö és fékező erőnek és hatalomnak addig a mér-
tékig, ameddig azt az egész szervezet életcéljai és az
ehhez ígazodó :egyházi közérdek megkívánja.

Ez az alapgondolat hatotta át és ez a megfonto-
lás vezette, egyházmegyei közgyűlésünket akkor, ami-
kor javaslatomat elfogadta. Elfogadta pedig anélkül,
hogy ezzel meglévő egyházi alkotmányunknak akár té-
teles rendelkezéseit, akár szellemét megsértette volna,

Ezért ehelyütt is ismételten kérem egyháztársa-
dalmunk megértő támogatását ahhoz, hogy egyház-
megyei szabályrendeletünk az egyházkerület jóváha-
gyásával szentesített tételes jogszabállyá váljék.

Dr. Tepliczky Aladár.

Szórványainkról.
Közegyházi feladataink egyik legfonto-

sabbja szórványaink gondozása. Mindenki fel-
mérheti ennek a feladatnak nagyságát, ha meg-
tudja, hogy Csonkamagyarországon elszórva,
szervezetlenül éppen annyi evangélikus lélek él,
mint Békéscsabán és Szarvas on két vidéki leg-
nagyobb gyülekezetünkben együttvéve. Az
1930-iki népszámlálás adatai alapján (miután
a legapróbb számok ig a legutóbbi egyházi be"
szervezések 'ismeretének hiányában pontos ada-
tot riem adhatok), kb. 51 ezer lélek.

Ennyi azoknak a hitsorsosainknak a szá-
ma, akik sem anya-, leány-, vagy fiókegyhá-
zakban, seni az újabban mind sűrűbben alakuló
missziói egyházközségekben nincsenek bent,
tehát a beszervezettség és legtöbbször a gondo-
zás tekintetében is' teljesen az evangélikus egy-
házon kívül vannak.

Ezeknek a hittestvéreinknek egyházi és
iskolai (lelki és gyermekneveltetési) szükség-
leteit 1901 óta a református testvéregyház elé-
gíti ki a két testvéregyház között 1900-ban
(Egy. gy. jkv. 71. p.) és 1901-ben kötött meg-
egyezés 10-21. §-ai szerint. Ez a testvéri es
szellemű egyesség azonban nem zárja ki, el-
lenkezőleg inkább feltételezi azt, hogy' "csatla-
kozott" viszonyban lévő, vagy szórványokban
élő híveit mindegyik felekezet maga gondozza.
(11., 13. és 14. §§-ok.)

Szabad' tehát a tér és az út egyrészt ah-
hoz, hogy szórványainkat valami formában



4. oldal. EVANGÉLIKUS ÉLET 33.· szám.

megszervezzük, egyházi életünkbe bekapcsol-
juk, másrészt lelkileg akár az igehirdetés, akár
a sajtó útján gondozzuk. . .

Ezúttal csak néhány vonás ból álló helyzet-
képet óhajtok adni az Ev.angélikus Élet t. olva-
sóinak szórványainkról.

Szórvány négyféle módon alakul.
A leggyakoribb a »szétszóródás" következ-

tében fellépő szórvány. Idegen felekezetű ten-
gerbe kerül innen is, onnan is egy-egy evagéli-
kus család. Egymásra találnak. és aggódva;
féltve, küzdve őrzik hitüket. Amíg őrzik. Ha
soká nem nyernek. testvéri bíztatást, evangéli-
kus új erőt, - szétmorzsolódnak. Anagyalföldi
evangélikus egyházközségekből tisztviselő, vas-
utas, iparos, 'kereskedő, munkás, cseléd, stb.
százával szóródik szét az ország különböző ré-
szeibe. Jó volna ezekről komoly an gondoskodni,
mert sokan is vannak, várják is a segítő, meg-
tartó testvérjobbot. -

Abban a hatalmas szórványkörben, ame-
lyik Mezőtúr és Debrecen, Szolnok és Komádi,
Gyula és Salgótarján(?) között fekszik, kb.
5500 evangélikus lélek 'él és ebben a 100 km
átmérőjű körben nincsen egyetlen szervezett
egyházközségünk, mégcsak egy fiókegyházunk
sem.

A Dunántúlon kb. 18000 evangélikusél szór-
ványokban.

A dunáninneni kerületnek is megvan a
szórványgondja. Csak Nógrád megyében közel
3000 ezer lélek él a szórványokban.

Pest megye keleti egyharmada, különösen
délkeleti sarka teljesen szórvány terület. Ebben
a megyében közel 13 ezer lélek él a szórványok-
ban.
\ ' .. Békés megye északkeleti sarkában közel
1000 lélek él elég nagy távolságban evangélikus
gyülekezetektől.

.Az arad-békési egyházmegyéhez körülbelül
3000 lélek tartozik, akik szervezett gyülekeze"
teken kívül élnek.
. E legutóbbi békésmegyei szórványok nagy-

része már a szórványok második kategóriájá-
hoz tartozik, amelyek ugyanis »terjeszkedés"
folytán keletkeznek.

,A mi szorgalmas, takarékos és igénytelen
népünk földszerző törekvésében sokszor nem
áll meg városa, vagy községe határánál. At-
megy a szomszéd község területére, ott is vesz,
terjeszkedik és nem egyszer egész nagy határré-
szeket telepít be. A nagy távolság miatt is, ame-
lyik. elválasztj.a anyaközségétől, a szaporodás
folytán is tanyátépít a szerzett földön és las-
san elszakado zik az ősi hajléktóI. Kisebb-na-
gyobb szórványok keletkeznek, amelyek lakói-
.nak egy része, eleinte a nagyobbik, aztán a ki-
sebbik, tartj.a még a kapcsolatot az anyaegy-
házközséggel, - de mindig nagyobb és nagyobb
a' híveknek az a tömege, amelyik az. új, messze-
fekvő területen végleg letelepszik ésa távoli,

30, 40, 50 kilométernyire fekvő templomtó~ ~s
egyházközségtől elszakad és ~j alap~k~n l~e-
nyel és vár lelki gondozast. Békéscsaba.
Szarvas Orosháza, Nyíregyháza, Kiskőrös so-
kat tud~ának ezekről az új feladatokról be-
szélni.
. Még .két módja van a szórvány képződés-
nek.

Igen fontos. és nagy figyelmet érdemlő a
»település" folytán keletkező szórványok kér-
dése. Ezt a jelenséget Budapest körül szemlél-
hetjük, hol a .legutóbbi emberöltő alatt valóság-
gal a földből nőttek ki hatalmas városok (Uj-
pest 67 ezer, Pestszenterzsébet 67 ezer, Ki~p~st
64 ezer, Rákospalota 42 ezer, Pestszentlőrinc
30 ezer, Csepel 22 ezer, Budafok 19 ezer lakos-
sal) és ezekben, valamint a budapestkörnyéki
különböző, rohamos fejlődésű telepeken :3zát.
mcttévő és gondozásra váró evangélikus töme-
gek települtek össze. Ime, a ,szó!vár~xokn~k ~z
az új formája is a fontos es egetoen sur gos
feladatoknak egész tömegét helyezi a közegy-
ház asztalára.

.A negyedik szórványalakulás igen szomo-
rúa [elmoresolodás" útján fellépő. Ilyen,
há'ra I~tennek, talán nem sok van. De mégis
feljegyzem az alábbi fájdalmas adatokat. Csé-
pán 1900-ban 103 evangélikus lélek volt, 1930-
ban csak 59, Ambrózfalván 1012 volt, most 931
van, Salgótarjánban volt 1385 és van 1141. \Ez
az utóbbi valószínűleg a bányászat pangasa
folytán következett be.)

Még nagyon sok mondanivalóm volna' és
talán lesz is a szórványkérdésekben. Rengeteg
eszméltető hívó serkentő, sőt a riadó és vész-
kiáltás er~jével' ható adat fekszik előttem.
Azért szedtem össze, hogy mintegy "megafón",
tovább adjam azoknak, akik messzebb állanak,
a kenyérgonddal küzde~ek, vagy m~s.ról beszél,~
getve, nem hallgat jak az eva~gehkus mezo
egyik legsúlyosabb jelentőségű beszédét.

..8. P.

. Fezer professzor védelme.
Mélyen Tisztelt Szerkesztő Ur!

Az "Evangélikus Élet" folyó évi 29. számában
Fezer tübingeni professzorról szóló híradáshoz kényte-
len vagyok egypár szöt hozzáfűzni. Elnézését kérem,
hogy ezt csak mcst teszem, de mivel nem rég jötte,m
haza Németországból, későn került kezembe nb. .lapja.
Én az elmúlt évben Fezer hallgatója voltam s a tanít-
ványi hála és az objektív igazság kötelez arra, hogy
öt téves forrásokból származó híradásokkal szemben
megvédeni igyekezzem.

1. Tévedésen alapszik az a beállítás, mintha ö a tu-
dományban járatlan ember lenne. Hiszen ö rnínt gya-
korlati professzor otthon van a többi teológiai és böl-
cseleti tudományágban is. S ha nagyobb tudományos
murrkát még nem is írt, azt mégsem lehet róla írni,
hegy "tudományos munkája alig van", mert négy olyan
értékes könyve jelent meg, amelyek csak tudós tollá-
.ból eredhettek ..
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2.. Tévedésen alapszik az a híradás is, hogy ö

"homiletikai vitáiban eddig mindig vereséget szenve-
détt". Ennek éppéri az ellenkezője áll! Amint az uj
teológusgeneráció Barthban látja döntöszavú dogmati-
kusát, úgy Fezerre, mint a maj idők legkitűnőbb és
iránytadó gyakorlati professzorára tekint, Bizonyítéka
ennek az is, hogy a világ legkülönbözőbb tájáról [ön-
nek az érdeklődő levelek: vajjon Fezer Tübingenben
van-e még? Az illetŐk csak ebben az esetben jönnek
Tübíngenbe.

.3. Téves információk .sugallhatták azt a beállítást
is, mintha Fezer "politikai ügyességének és nagyszerű
összeköttetéseinek"köszönhetné' azt, hogy "Berlinbe
helyeztetett át". Téves' már azért ls, mert anémet
egyetemek még ma is meglévő autonomiájuk mellett
egy-egy megüresedett tanszékre azt hívják meg, akit
erre alkálmasnak találnak s az illetőnek joga van erre
igen-t vagy nem-et mondani. .Athelyezésröl vagy kine-
vezésről szó sem lehet.

De téves a beállítás azért is, mert Fezer egy-
általában nem evez a polítíka vizein; ambícióját nem a
stréberség hajtja; hanem lelkiismerete, amely egyetlen
féladátot ismer. csak, még pedig azt, hogy a német
népet újból az .evangéliumhoz vezesse! Az tény, hogy
Hitler uralomrajutása után Fezer is beállt a Hitler-
pártba. De miért tette ezt? Németországban ma az a
felfogás, hogy aki hazáját igazán szereti s annak meg-
mentésén dolgozni akar, az most Hitler. oldalára .áll és
vele együtt küzd az elhatalmasodott erkölcsi züllés és
rendetlenség ellen, Fezer, mint talpig hazafi, másként
nem cseiekedhetett!

4.. Egyebekben . sem érheti Fezert semmiféle
~áncs, mert· ö életét a legeszményibb értelemben a
szeretet törvénye alá helyezte. Kérdem, játszhatik-e
hiúsági kérdés szerepet olyan embernél, akiről köztu-
domású, hogy jövedelmét a nincstelenek és nyomorgók

-r- ••• segltéséré lordítjá.? "'.' -,
Megtöltenék-eia templomot egy olyan embernél,

mint amilyet az említett "KróI).ika" állít az Evangélikus
Élet olvasói elé Fezerben, a szomjúlelkű tömegek any-
nyira, hogy állóhely sem található a máskor ürességtöl
kongó templomban?

Lehet-e stréber az, .aki hite és tántoríthatatlan
Krisztus-katona volta miatt többször nézett farkas-
szemet a halállal a vörös Németországban? Vagy lehet-e
stréber' az az ember, akinek háromszor ·ajánlották fel
anémet. birodalmi. püspökséget s aki ezt háromszor
hárította el magátó'l? Lehet-e olyan értéktelen -ember
az, akit a németországi egyházat átalakító munkála-
tokhoz az összes teológiai fakultások mtnt bizalmasu-
kat és megbízottjukat küldték ki? •

Engedelmet kérqk a Tek. Szerkesztő Urtól.alkal-
matlankodásomért, de meg kellett írnom ezeket. az
igénytelen sorokat; hogy professzorom igazi arculatát
megmutassam.

Szarvas, 1933. aug. 31.
Kiváló tisztelettel

Ifj. Kelló Gusztáv
ev. teológus.

Akali szerepe az evangélikus
ifjúsági munkában.

Ennek a balatonmenti kisközségnek a neve még
ismeretlen az evangélikusok előtt. Isten segítségével a
jövőben sok szö esik majd róla. Ez a kis falu és en-
nek még kísebb leányegyháza lesz arra hivatva, hogy
nyári táborozási alkalmat, helyet adjon az evangélikus
iyús~~·na~. . ..,_,

A még gyerrnekcipöben, járó evangélikus ifjúsági
munka fejlődésének nagy akadálya, egy megfelelő
nyári táborozásokra alkalmas táborterületnek a hiá-
nya. Aki ismeri az ifjúsági munka lelki alkatát és
hallja annak szívdobogását, tudja azt, hogy az ifjúság
egy munkában eltöltött esztendő befejezését nem tudja
máskép elképzelni, mínt egy-egy táborozássaí, négy-öt
napi kedves együttléttel valahol a Balaton partján.

Az ifjúsági munkának ezt az igényét .ismerve, a
KIE evangélikus ága a zalai egyházmegye terül etén,
Akaliban (Balatonfüred mellett) 30 évre kibérelt egy
a táborozás céljaira kiválóan megfelelő négyezer négy-
szögöl területet.

Ezt a területet kell most a táborozás céljaira
alkalmassá tennünk. Barakkokat (esetleg kőépülete-
ket), konyhát és más helyiségeket kell építeni, kútat
ásni, fásítani . és füvesíteni az egész területet, hogy a
következő évben már az evangélikus ifjúság itt tábo-
rozhassék. Ezt azonban- csak' úgy lehet megvalósítani,

. ha ennek az ügynek szolgálatában az egész evangéli-
kus társadalom összefog. Mert nem az ifjúság egy ré-
tegének, hanem az összifjúságnak s ezen keresztül az
evang. társadalomnak ügye ennek a tábornak a fel-
építése. Ifjúsági munkánk már .mindenütt kialakulóban
van. Van középiskolás, egyetemi, van KIE és van
leánymunkánk, de saját táborozásí helye, nyári ottho-
na egyiknek sincs. Az Akaliban létesítendö tábor közös
találkozó helye lenne tehát a különféle egyesületekbe
és mozgalmakba tömörült evangélikus ifjúságnak.

De az ifjúsági munka, mellett ez a tábor még kü-
lön egyházi célokat is szolgálhatna. Legalább a közel-
ben meg lehetne oldani a szórvány ifjúságának a kon-
firmációi oktatását is. A tábor kőépületei egész télen
rendelkezésre állnának. A szórvány beliek konfirmá-
ciói oktatása mellett még egyházi gyülések, esetleg
tanfolyamok is otthont találnának itt. Egyszóval na-
gyon szépen értékesíteni lehetne az elkészített tábor-
nelyet, .• _. _~ _.~' -,.-,..__ ,,,,,,.,.. _,

A kérdés csak az, egyházunk tagjai és közületeí
mennyiben tartják fontesnak ezt az ügyet, hogy egysé-
gesen annak szelgálatára legyenek. Ezzel az egész
üggyel kapcsolatban sok hozzászólást és sok tervet
várunk olvasóinktói is.

Erős. Sándor
ev. ifj. titkár, s. ·lelkész.

Iskolalak.
A szegedi evangélikus elernl iskola múlt évi je-

lentése most jelent meg a gyülekezet havi lapjában.
A tanulók száma 94 volt. Ebből 75 evangélikus. Az
összes elsőéves ev. tanköteles ek az evangélikus iskolába
iratkoztak be. Dacára a, város nagy kíterjedésének, II

IV. osztályig bezárólag csak 13 gyermek járt idegen
iskolába. Az iskola két· tantermes, négy osztályú. Ki-
tünö vezető tanítója vitéz Magyar János, kisegítő la-
pító Vághí Pál. Az Evangélikus Nőegylet az Iskolában
'példás szocális tevékenységet fejtett ki. A múlt -tan-
évben negyven szegénygyermeknek 7280 tízóraít
osztott ki (2 dl, meleg tej és egy darab ke-
nyér) és 3376 ingyen ebédet : adott azoknak a.
gyermekeknek, akik még a szegénykonyhához
sem jutottak. Karácsonykor 35 gyermeket teljesen új
ruha-cipővel és télikabáttal, évközben 17 gyermeket
használt ruhával látott el. Egy gyönge gyermeket a
Felvidéken nyaraltattak levegőváltozás céljából. Az
.összeg 3235 pengő. A tanítók a gyermekeket vházan-
ként látogatják. A hitoktatáson ésgyermekísteattsate-

.leteken kívül vasárnapi iskolában végzik a gyermekek
vallásos ne.velését.. . . '.~. ,. ., ~,.
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r '1 .," ANY AM!
<-j ,',
,.:,. Anyám) Téged már sír takar
,::,.,:' . Es porlik a két drága kar)

. A Te karod: Két hű karod,
Me·ly meleg volt ée ringatott

. Es úgy a szívedhez ölelt
Kiskorombom; ha aliaiott.

ArI,yám) Téged már sír takar
És 'porlik a két drága. kar
És porlik a két drága kéz)
Mely oly édes volt) mint a méz
Simögatónr ha átsuhant

'!." 4z arc könnyázott bársonyán
': Megenyhítve a, szív sebét.

I '. Anyám) Téged már sír föd el
És soha többé nem jön et
Nem ér fülünk höz drága szód.
A hangod töqbé nem zenél,
Nem hozza hozzánk el a szél
Wívó szavadr 6 drága szok,
Melyek becéztek hajdJanán! -

. En édes) dráfJa) jó Anyám! -

;:":.. "

De 'Jaj! Téged már sír takar
És porlik a két dráqa kar ...
Nem néz többé á drága szem)

, Az égő) fé'rtylő sárga szem
Se boldoqan, szerelmesen;
".Eemegbopsájtón) moeoluoqoa,
Mint világító fáklya fénye
Nem lán?ol felénk már loboqoa ..

.,' '

Anyám) Téged már sír takar
És porlik a két drága kar ...
A szád nem csókol már soha
A csókod édes méz bora
- 4.kárhogy ázunk-fázunk itten-
Nem melenget meg már) noha
Úgy elkelne egy kis meleg! -
És porrá hull a szent szíved ...

Rózsásné Flatt Zsóka.

.i'.' ....,.

li ,

HIRE K.

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI TIZENHARMA-
'i' DIK VASÁRNAP.

, Lukács 10) '23-27.

, r '))Eredj el és te is aképen cselekedjél." Ez-
zel'.az intéssel fejezte be Jézus az irgalmas
somaritánusról mondott példázatot. Es ez az
,egy1/1;ondat magában többet és ékesszólóbban
beszél sok prédikáciqnál. Nem csek: a jarizeus-

n;ak) ,((;kihez Jézus intézte, de mindnyájunknak)
a~ik az irgalmas samarittimus példázatát ismer-
jük. Es nem csak ezzel az egy példázattal kap-
csolatban) de kopcsolataam: Jézus minflen taní-
tásával is. A példa nagyszerű hatóerejéről van
itt szó . .......:.Te is úgy cselekedjél. Minta sama-
ritánus. Mint az) aki annak :a vérében fetrengő
idegen) sőt ellenséges zsidónak segítséget nyúj-
tott. Te is úgy cselekedjél. Szeresd felebaráto-
dat. Seeresd akkor is) ha nem tartozik csaui-
dod, rokonságod) baráti lcoriui, érdekkörök tag-
jai .]rozé. Szeresd akikor is) ha nem ismered)
'Vagy ha ellenséges indulatait ismered is. Es ez
a szeretet ne legyen üres szóbeszéd. Tettekben,
megsegítő áldozatkészségben, a bajba jutotthoz
való lehajlásbam, a: sértő szó és tett elfelejté-
sében, magad megtagadásában nyilvánuljék
meg) mint a samaritá'YI/Usnál. ÖnzőJ gyűlölködő,
viszályt szító) haraqoá mai ember) neked szól
a legrövidebb prédikáció: Eredj el és te is
aképen' cselekedjél.

rmg.
- A tiszai evangélikus egyházkerület kö:r,gyű-

lése. A tiszai evangélikus egyházkerület közgyülését
szeptember 14-én tartják Miskolcon, dr, Geduly Henrik
püspök és dr, ZeIenka Lajos budapesti itélötáblaí ta-
nácselnök, felügyelő elnöklésével. A megelőző napokon
az egyházkerület bizottságai, tanítói, gyámintézete
ülésezik, majd nagy vallásos estét t:artanak.

- A dunántúli egyházkerület 1933 október hó
5-én"tartja évi rendes közgyülését Sopronban,•.A.XaB.r.
úti' kedvezményes jegy' váltására jogosító igazolványt
igénylők jelentsék be igényüket a püspöki hivatalnáL

- Eljegyzés. Cséry Lajos dombóvári lelkész és
Sokoray Vilma, Szentgotthárd, jegyesek.

- Tanévnyitás a budapesti evangélikus iskolák-
ban. A budapesti fasori gimnáziumban nzeptember
9-én, a Deák-téri leánygimnáziumban és elemi rskolá-
ban pedig szeptember hó 15-én nyitják meg a tanévet.
A tanítást szeptember ll-én, illetőleg 16-án kezdik. ~.
Ezzel kapcsolatban felhívjuk a f'ígyelmet arra, .hogy
az egyházát szeretö evangélikus szülö gyermekét még
áldozatok árán is .evangélíkus iskolába küldi,mert az
evangélium szellemét csak ezekben az iskolákban 13a-
játíthatja el.

- A csanád-csongrádi egyházmegye évi rendes
közgyűlese augusztus 29-én volt Pitvaroson v. Purgly
Emil egyházmegyei felügyelő és .Saguly János főespe-
res elnöklete alatt. Az előző napon a bizottságok ülé-
seztek. A közgyülésen az egyházmegyei felügyelő az
egyházak mai fontos hivatására mutatott rá s vá-
zolva azok nehéz helyzetet, az egyházakat takarékos-
ságra hívta rel. A főesperesi jelentés, miután Luther
születésének 450. jubileumáról hálás szívvel emlékezett

.meg, rámutatott az egyházmegyébe kebelezett egyhá-
zak aggasztó és örvendetes jelenségeire. Az egyház-
megyei tisztviselők mandátuma lejárván, a közgyülés
elrendelte az egyházközségekben a szavazást úgy az
egyházmegyei másodfelügyelöi, mínt a főesperesi és
alesperesi tisztségekre. Megejtette az általános tiszt-
újítást is. Egyed Aladár egyházmegyei belmissziói elő-
adó jelentésében beszámolt az egyházmegye területén
tartott konferenciákról: három presbiteri, két leány-
és egy középískolaí konferenciáról. A belmissziói mun-
kások részére öt belmisszió rüzetet adott ki, amelyek
útmutatásokat, indításokat és anyagot adtak a 'bel-
missziói munkához. Jelentése kapcsán az egyházmegye
elhatározta, hogy október közepén Szegeden az egy-
házmegye lelkészei, tanítói és felügyelői részére bel-
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missziói konferenciát tartanak. A különböző bizottsá-
gok jelentései után a közgyülés jóváhagyó tudomásul
vette a szegedi evangélikus egyház új szabályrendele-
tét és Temetkezési Egyesületének alapszabályait. A
pesti alsó evangélikus egyházmegye indítványát az
egyházközségi képviselőtestületek kötelező megalakí-
tásáról szintén letárgyalta a .közgy:iíléss óvatosságot
ajánlott a kötelező megalakítás kimondásával szemben. '

- Lelkészbeiktatás. A csömöri egyházközség
Galáth György segédlelkészt . választotta ielkészévé,
akit Blatniczky Pál főesperes iktatott hivatalába szep-
tember 3-án.

- Családi hírek, Schulek Tibor honvédségi lel-
kész neje szeptember 4-én egészséges leánygyermek-
nek adott életet a budapesti helyőrségi kórházban. -
Leánygyermeké született Csőváry Dezső kétbodonyi
Leánygyermeke is született Csóváry Dezső kétdobonyi
László evangélikus leánygimnáziumi vallástanár nejé-
nek szeptember 5-én egészséges fiúgyermeke- született
a Vöröskereszt kórházban. .

,- A soproni evangélikus tanítóképző intézet 75
éves jubileuma. A dunántúli egyházkerület Sopronban
folyó évi október 5-én tartandó közg'yülésével kapcso-
latban megünnepli a soproni evangélikus tanítóképző-
intézet fennállásának: 75. éves évfordulóját. Az intézet
öröm- és hálaünnepe október 3-án délelőtt 10 órakor
lesz a soproni evangélíkus templomban, ahol D. Kapi
Béla püspök hirdeti,Il1~j(t az ,)gét, fél 12 órakor pedig
az intézet ímatermében folytatódik az ünnepség. Az is-
kolai ünnepélyt dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi
felügyelő nyitja meg, Az iskolai ünnepélyen megújít-
ják a soproni evangélikus tanítóképző intézet volt nö-
vendékeinek szövetségét. Az ünnepélyt megelőzően 8
órakor a dunántúli egyházkerület tanító egyesülete
tartja évi' közgyülését Sopronban. Alkalom kínálkozik
mos!....arr.a.,..:..hogy~el1'angélikusgyülekezeteink-Gs .család-
jaink áldozatos szeretettel siessenek az anyagi gondok-
kal küzdő intézet segítségére, hiszen egyetemes egy-
házunkban nagy számmal vannak egyházközségek, is-
kolák, családok, melyek a soproni evangélikus tanító-
képző intézetből kikerült derék tanítóikra mindenkor
őszinte hálával gondolhatnak.

.- A miskolci evangélikTUs jogakadémia hírei.
Az alapvizsgálatok szeptember hó 12-16. napjáig tar-
tatnak. ,Az 1933-34. tanév első felére szeptember
1-23-ig lehet beiratkozni. Indokolt esetben szeptem-
ber 24-töl október 1-ig is vesznek fel hallgatókat. Az
első féléves hallgatók beiratkozása szeptember 11-13.
napokon lesz.. A tandíjmentességi kérvények beadásá-
nak határideje szeptember 6. Az előadások kezdete
szeptember 25.

- A szegedi evangélikus nőegyesület október
1-én a szegedi Széchenyi-téren népünnepélyt rendez,
amelynek' tiszta jövedelmét a szegény-segélyező alap
gyarapítására fordítja.

- A kískorúak vallásváltoztatása. A belügymi-
nisztérium a kískorú gyermekek vallásváltoztatása
ügyében elvi jelentőségü döntést hozott. Az egyik ha-
tározat kimondja, hogya 7-18 éves kerban lévő gyer-
mekek a gyámhatóság beleegyezésével áttérhetnek
szüleik közös vallására, abban az esetben is, ha a ve-
gyes vallású szülök egyike házastársa halála után tért
át annak vallására. A másik ügyben hozott elvi döntés
azt mondja, hogya 7-18 éves korban lévő gyermekek
a gyámhatóság beleegyezésével még abban az esetben
is áttérhetnek szüleik közös vallására, ha a vegyesval-
lású szülök harmadik közös, bevett vagy törvényesen
elismert vallásra térnének áto

- Lelkésziktatás. Múlt h6 27-én iktatta be a
szomszédos lelkészek segédletévei Iglón Varga Imre
szepesi esperes, a fájdalom, 'knrán elhúnyt dr. Walser .
Gyula helyére fényes ünnepségek között dr. Kárpáti
.János szepesolaszi lelkészt. A lélekemelő beiktatáson

volt eperjesi igazgató-tanára, Gömöry János s dr. 'Szlá-
vik Mátyás nyug. tealógiai akadémiai dékántanár', vá-
lamint dr. Kolchbrenner Hugó -esperességí felügyelő "is
megjelent. Az új lelkészt ritka bizalommal fogadták és
ünnepelték. '

- Nagy temetés. Múlt h6 26-án temették,',"el
Nagyszalókon a· tátraaljai szepesi intelligencia' nagy
részvételével dr. Gúhr Mihály nagyhírü tátraszéplakí
igazgató-főorvost, tátraaljaí ' esperességi felügyelőt.
A megható gyászbeszédet Varga Imre szepesi esperes
tartotta, aki mélységes hálával méltatta benne a Tátra,
a szenvedö emberiség, a tátraaljaí esperesség : ésla
késmárki liceum fenkölt lelkű nagy halottját. A mai
Szepesség eg'yrk legnagyobb és legismertebb evangé-
likus kultúrembere volt. Húsz lelkész és közel .hárorrí-
ezer ember kísérte a sírjához. Ravatala felett a külön-
bözö képviseletek részéről húsz beszéd hangzott .el.
Temetésén gömöri Szentiványi József felvidéki. má-
gyar pártelnökön kívül csonka hazánkból lIOpin~r
Guido műépítész, felsőházi tag és dr. Szlávik' Mát'yás
teológiai dékántanár is megjelent. A százszázalékig
német és magyar gyászoló közönség előtt Osooerda
csehszlovák püspök töt beszédet mondótt. . ,- '

- A brassói magyar ágostai hitvallású evangéli-
kus egyházmegye közgyűlése. A brassói magyar evan-
gélikus egyházmegye folyó évi szeptember 6--':'7'."·és
8.:"án tartotta évi rendes közgyülését Hosszúfáru-
alszegen. Szeptember 6. és 7-én az egyházmegyei' tör-
vényszék ülése és előértekezlet volt. Szeptember' 8-ah
re~gel Bíró László esperes' tartott ístenttszteíétet,
utana pedig kezdetét vette a közgyülés, amelyet dr.
Papp Endre egyházmegyei felügyelő nyitott megrtel-
kes beszéddel. Az esperes évi jelentésének előterjesz-
tése után az alesperes számolt be az elemi iskolákról
és a hitoktatás állapotáról. A számvevőszék jelentése
után megtár:gy'a.!lá~~M_~g:yházl!legyeJ.93(._,éyiköltség.-

.vetését. Majd foglalkoztak a beérkezett különböz'ö
felébbezésekkel; beszámoltak a bukaresti evangélikus
magyar egyház megalakulásáról és eddigi inii-
ködéséről. Megbeszélték Luther Márton 450-ik
születési évfordulójának megünneplését. Majd k~p-
viselőket küldtek ki az egyházkerületi közgyülésre.
Több kisebb ügynek és indítványnak a letárgyaláSa
után a közgyülés végetért. ' ',xi')

- Evangélikus üjúsági táborozás, Balatonszar-
szön. A KIE evangélikus ága a múlt hó közepénr ·táll-
totta négynapos ifjúsági táborozását Balatonszárszén. ,
A résztvevők száma 40 volt. A táborozás előadásai,
eszmecserét, megbeszéléseí mellett az' evangéliklis
águnk által Akaliban kibérelt táborhelynek a beéprtésí
tervei foglalkoztatták legjobban a résztvevőket.' SOK
érdekes és értékes terv. merült fel erre vonatkozólag.
A táborozáson résztvett két esperes egyházmegyéje
részéről a legmesszebbmenő támogatást biztosította.
Szó van arról, hogy egyházmegyék közösen építenek
egy-egy barakket. A családias hangú és szeüemü.tábo-
rozás azzal a reménységgel oszlott -szét, hogy a 'követ,'-
kező esztendőben sokkal nagyobb létszámmal 'már<Jl,z
akali táborhelyen jön össze. .•.. .;j _ !

- A' nógrádi papnék konferencíája, Kis~'ts,t,)áriií~
püspölené meghívására Sámsonházán tartották a..nog:
rádi papnék ezévi konferenciájukat, amelyet l{í~s
Istvánné püspökné nyitott meg imával. 'Utána Miliafo;'
vits Samuné főesperes neje mondott üdvözlő besiéaét
amelyben vázolta a Papnék Otthonának heíyzetét, :,~\l
ennek támogatását ajánlotta a papnék. figyei,méne;;
Egyben a konferenciát jövőre a béri parokiára hívtá
meg. Szrna János lelkész bibliamagyarázata után Be-
licza Andrásné tartott felolvasást a modern iskolai
nevelésről, végül dr. Csengődy Lajosné 'olvasott fel 'Hit;
Remény' és Szeretet CÍmen. Az értekezletet Kiss Ist~
vánné zárószavai fejezték be, amelynek keretében fel-
vetette azt az eszmét, hogy tehetősebb híveíuket.ni
Papnék Otthonának támogatására a reformácíö ,-Un.
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nepén hívják fel az egyházak, amiből segélyező alapot
lehetne létesíteni. Konferencia után Kiss István püspök
,l,átta vendégül a' résztvevőket. Majd az iskolában ren-
.dezett szép kézimunkakiállítást nézték meg~ ahol II
magyarruhás kíslányok üdvözölték a megjelent pap-
nékat s a Hymnusz eléneklése után mindeniket virág-
'Csokorral' ajándékozfák meg. Aidott nap meleg emlé-
){~Ve,ltértek hazaSámsonházáról a' nógrádi papnek.

',' '" : -- A felső pestmegyei csperesség lelkészi könyv-
tára,'részére a következő könyvadományokat kaptuk:
.Légrády Testvérek 200 darab. Holmok Irma úrhölgy
dBudapest, Gschwindt-gyár) 2 darab. Tomasek Emma
úrnö .tBudapest, Társ-u. 12.) 41 darab. Hálás köszö-
nettel. -Iklad, 1933 augusztus 28. Mayer Pál evangélikus
lel-kész. ' ,

~ c' ", i _' Anyánk. Ezen a címen 'adja kia közeljövöben
'Özv:'Vargha Gyuláné legújabb fordítását. A könyvet
'V:eielné Rappard, Emmy írta és édesanyjának, az áldo-
~atos .Ielkü Rappardné, Gobat Dórának életéből közöl
Ck~eket. Előfizetési ára: 2.50 .r. Elöfizetőgyüjtö-ívért
és külön elörízetéssel a fordítóhoz forduljunk. Címe:
öZV. Vargha Gyuláné, Budapest, II., Batthyány-utca
13. szám.

-";'::",::.....-Kiváló külföldi vendégek érkeznek szeptember
~ll;özepénMagyarországra. A, Nemzetközi Vasúti- Alko-
holellenes ,Szövetség, mely az üzembiztonság és a fe-
,gyelem érdekeinek szolgálatában Európának majdnem
.mínden országában rendkívül kiterjedt -és áldásos te-
'\iékenységet fejt ki, szeptember 10-től 13-ig Belgrád-
:l:w,n"tartja kétévenkénti kongresszusát. A kongresszus
,ö~szes' tagjai Magyarországra jönnek azután s két és
, félnap .alatt Budapestet megt.ekíntík. A Dr. vitéz Csia
,1S'á:n,do,r.máv. igazgatósági . főorvos által valakított és
.elnöklete alatt müködö Magyar Absztinens Vasutasok
~gyesülete, ez alkalommal .a Vasúti és Hajózási Klub

r eVL, , Csengery-utca 68.) feldíszített nagytermében két
)3~6adó estét rendez, melyre a magyar evangéliumi cgy-
.házak és egyesületek közönségét is meghívja ezúton.
i~ ~;>;ept.14-én negyed 7 órakor Dr. Gonser J. egye-
.temí tanár (Berlín-Dahlem) "Az alkohol és a közleke-
dés" címen, E.gli JlJJkab, az ellikoni (Svájc) alkoholbe-

,teg .gyógyíntézet igazgatója "Alkoholbetegek kezelése"
Ciineritartanak magyarra tolmácsolt előadást. - Szept.
15-én 5-7-ig a következő tolmácsolt előadások hang-
zanak el: Weber Károly, a Nemzetközi Vasúti Alkohol-
-ellenes.: Szövetség elnöke (Zürich) megnyitó beszédet
.mond. .Braruit Ferenc Antxü mérnök, a nc,lland állam-
vasutak osztályfőnöke (Utrecht): "Alkohol és üzem-
.bíztonsag" I Liebetrau, anémet, birodalmi vasutak igaz-
.gatöja - (Oderai Frankfurt): "Alkohol és baleseti'.
;!)p. Békés Aladár, az osztrák szövetségi vasutak egész-
.ségügyí tanácsosa (Bécs): "Alkohol és látóképesség".
J}eauchamps H., a francia alkoholellenes vasutas szö-
.vetség : elnöke (Páris) . : "Az alkohol és a család".
.Isr.: Dobrodolac János, a jugoszláviai államvasutak ny.
.egészségügyí főnöke (Belgrád): "Az alkohol beteg-
.pénztári vonatkozásai". - Az alkohorkérdés Magyar-
'Ql'szágon kezd mind égetőbbé válni. A szölövel beülte-
tett terület~k óriási kiterjedése, a leküzdhetetlen kivi-
teli akadályok, a bornak minden tekintetben katasztró-
'fáHs:Ólcsósága népünk széles rétegeinek elíszákosodá-
'sá.(vdnják maguk után. Különösen mutatkozní kezd
1~~'a, yasutasságon, mely könnyü mCtZgásánálfogva,1l
legkönnyebben jut borhoz. Kiszámíthatatlan következ-
ményei 'vannak ennek erkölcsi és közbiztonsági szem-
'pgntbÓl. Éppen ezért fontos, hogy mínél szélesebb ~ö-
rök, .és főleg az evangéliumi munkások érdeklödjenek
ll: kérdés iránt., "
-~j(Á - .

w, ,""-,- Szászország uj evangéhkus püspöke. A drez-
pen.i -országházban a napokban nyitották meg ünnepé-
lyesen' az .ú] országos zsinatot. Az elnöklő Lehmann
frejbergi főegyháztanácsos javaslatára D. Ihmels utód-
jáuL .egyhangúlag Koch lelkészt választották meg or-
slllágQs--'>püspökke, .

Palesztina lakossága 1922-től 1932-ig 757.182
lélekszámról 1,035,821-re emelkedett. A növekedés il

három fő vallás : szerint a következőleg osztik meg:
1922 ' 1!132'

Mohamedánok 590.890 7159.712'
Keresztények 73.024.,~·'91.396 ...
:Z;si9ók . 83.749 "'174.1'60

amiből kitűnik,hogy a zsidók szaporodása (főleg a
bevándorlás útján) a legjelentékenyebb. Jeruzsálem
népessége - ugyanezen idő. alatt 62.678cról 90;593-ra
emelkedett." A szaporulat legnagyobbrészt itt is a zsí-
"dék'ra esik. .', .,

- Luther-napok Wittenbergben. Szeptember 9-
13'. napjain Luther: .yárosában, Wittenbergben nagy, or-
szagos ' ünnepségek.-Iesznek Luther születésének .450.
évfordulóján., Az ünnepségek során ünnepélyes isten-
tiszteletek,' .ifjúsági demonstrációk, Luther szíuda-

, rabok, evangélikus asszonyok napja, -egykorú törté-
nelmi bemutatók. A wíttenbergí ünnepségekkel veszí
kezdetét a németországi Luther-ünnepségek sorozata,
melyek a nagy reformátor életét és munkáját fogják

'a nérriet nép, elé elevenen odaállítaní.

, -:o- A Luther-Otthon budapesti egyetemi és főis-
kolai internátusban az 1933-34. tanévre' még betöl-
tésre vár néhány hely. Prospektussal az ígazgatöság
szolg~l. Címe: Budapest, VIIL, ÜllŐi-út 24.

- Gyorsíró-gépíró tanfolyam. A Bethánia gyors-
és gépíróiskola május hó 1-én IV., Kossuth Lajos-utca
i. szám alá költözött s att "Merctir'," gyorsíró- és gép-
íróiskola ',címmel folytatja müködését. 1Jj tanfolyamok
szeptember 15-én kezdődnek úgy kezdők, mint haladók
részére. Beíratkozní lehet bármíkor, 'akár a Bethánia-

.Egyletben, VIlI., Gyulai Pál-utca: 9., a'kárpedig Kos-
suth Lajos-utca 1. szám alatt az iskola vezetöjénél.

Kapható könyvek.
Koren Pál volt békéscsabai evangélikus lelkész

jeles művei közül még a következők .kaphatók nagyon
kerlátolt számban:

Pál levele a zsidókhoz (440 old )' 5.- P
Jézus szenvedése (405 old.) 5.- P
Jézus csodái (250. old.) . 2.- P
Jézus beszédei (400 old.). . ,'5 ...,-'j,'"
Vasárnapi epístolaí szövegek (248 o.) 3.- P
'Dr. Szeberényi: Protestáns, Kultúrkönyvtár :30-

rozatos müveiböl még raktáron vannak:
-Luther ~agy Loyola . 6.--= P
Kierkegaard: Önvizsgálat ,. ',;. 3.:- P
Kierkegaard: Isten változatlansága ·-,50
Luther ultramontán ócsárlói . 4.- P
Gusztáv Adolf, magyar! tót 'nyelven 1.-'- P', ,

<, Ujdonság: Szociális tanulmány. Dr.
.: Szeberényi : .Marxtól-:-Leninig 3.- 'p
,Szállítás utánvéttel." vagy a pénznek előre 'v~JÓ

bekü1dése mellett az 58.080 sz. csekkszámlánkra.

Ev. Egyházi Könyvkereskedés
Békéscsaba. '

A szerkes~tésért felefős: l' , .A kiadásért felelős: '1
s Z Á N T Ó R Ó BER TOr. F RIT Z L Á SZL Ó

SZERKESZTÖSÉü TELEFONSZÁM A : 59-2-01

POSTATAKÁRÉKPÉNZTÁ,IÚ cS~KKSzÁMr,A t 1,228
(BP. SZÉ~ESFÖV. KQZSÉGl TA,KARÉKPT. CSEKKSZÁMLÁJA),

Nyomatott ' ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V., Csáky-utca 10. ,78886



~~~------~~~--~---~~~=-Mélt.bvangélikus hittudományiSopron.
1933. szeptember vr-f. évfolyam.

Kar
34. szám.

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

Kiadja:
AZ ORSZÁGOS LUTHER SZÖVETSÉG.

EGYHÁZTÁRSADALMI,
BELMISSZIÓI, KULTURÁLIS ÉS

EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP.

Megjeleni\< minden vasárnap.
ELÖFIZETÉSI ÁRA:

Egész évre 4.40, félévre 2.20 pengő.

.

A VALLÁSI HARCOK ELLEN.
Gömbös Gyula miniszterelnök Berettyóúj-

falun nagy bel- és külpolitikai beszédet mondott
és többek között a magyarság életét megrontó
vallási harcokról is szólt. "Megengedhetjük-e
magunknak a mai időkben -- úgyrrwnd -- a
pártoskodást és azt, hogy vallási szempontból
tegyünk különbséget?.. Vannak, akik már
régen szerettek volna hatalomra jutni, most leg-
újabban azzal kísérleteznek, hogy vallási
kérdéssel manőverezzenek engem, azt mond-
v-án, hogy protestáns uralmat vezetek be. En
elsősorban magyar ember vagyok. Tudom, hogy
a magyar katolikusságnak nagy érdemei van-
nak, de amikor megfelelő embereket keresünk
különbőző helyekre, egyedül a rátermettség a
döntő. Én tehát óva intem ezeket a politikus
urakat, hogy ha tarisznyájukban más politikai
érvük nincs, jobban teszik, ha félreállnak. Mert
tűzzel játszani csak a gyermekek szokása."

Végre önérzetes, bátor megnyilatkozás a
leghivatottabb helyről. Ugyanis kezdjük már
únni azt a farizeus síránkozást, amely mindig
a lelkek számának arányát emlegeti, amikor
magas, vagy kevésbbé magas állások és pozí-
ciók betöltéséről van szó.Únjuk azt a farizeus
sírást, amely csak azért jelentkezik, hogy pro-
testáns államférfiak tüzénél süsse meg pecse-
nyéjét. Ünjuk azt a fenyegetést, amely sze-
rint majd jön még az ő idejük, amikor vissza-
szorítják azokat, akik vezetőhelyre tolakodtak,
noha a lakósságnak csak öt százaléka tartozik
ahhoz az egyházhoz és hithez, amelynek köve-
tőiként végzik munkájukat. Mintha ezek az
urak nem tudnák a legjobban, hogy sohasem
volt olyan jó soruk, mint most, amikor pro-
testáns államférfiak vezetik az országot. Mint-
ha nem tudnák és velük együtt mi is nem tud-
nók, hogy ezek a vezetők már puszta udvarias-
ságból és szeméremből sem merik saját hit-
.felekezetüket előnyben részesíteni. Mintha
nem tudnák, hogy jobb soruk van, mint a ka-
tolíkus báró Eötvös, a. katolikus Szilágyi és
Wekerle vralma idején, akik nem törődvén a
katolikus egyház. "érzékenységévei" a gyakor-

latba is átkényszerítették a Kossuth szerzette
vallási egyenlőséget ésa politikai előrelátás
minden kíméletlenségével hozták tető alá a pol-
gári házasságról szóló törvényt.

Állam és község a hatvanhetes kiegyezés
óta még nem favorizálta annyira a római egy-
házat, mint napjainkban. Állam és község hihe-
tetlen erőfeszítéseket végez, hogy római .katolí-
kus templomokat, iskolákat, kultúrintézménye-

...ket,.kolostorokat stb, építsen.és Iétesítsen, míg
ezzel szemben a protestánsoknak csak lehulló
morzsalékok jutnak és három generáció verej-
téke sem tudja lehordani azokat a terheket,
amelyeket egy-egy gyülekezetnek a templom-o
építés, vagy más egyházi építkezés .okozott ..

Soha állami és községi hivatalokban, állá-
sok betöltése és előbbrejutásole körül annyira
nem érdeklődtek az emberek vallási hovatarto-
zandósága iránt.: mint most, a "protestáns"
uralom idején.

Ne beszéljenek, hát ezek az urak,· hanem
őrizzék féltve azt a zsákmányt, amelyet éppen
ezek a kedvező körülmények juttattak nekik.
Valahányszor mostanában a Gellérthegy táján
járok, pedig naponta fordulok meg azon a vi-
déken, keserű érzéssel szemlélem, .hogyan rob-
bántják az évezred es sziklákat, hogy.an váj-
nak észvesztő költséggel alagutakat és bar-
langokat, hogyan építik fel majd a ezen-
sztochovai pálosok kolostorát és hogyan'
játszanak át tekintélyes vagyont annak a'
néhány lengyel barátnak kezére, akiket
minden ok nélkül visszatelepítenek Magyar-
országba.

Közben pedig gyülekezeteink az anyagi
összeroppanás szélén állnak, iskoláinkat be-
zárjuk, mert nem tudjuk fenntartani, kultúr-
és jótékonysági inétzményeink a vagyontalan-
ság híján elsorvadn ak és mi tehetetlenségre
kárhozottan nézzük a: sorvadást .

Hallgassanak tehát, mert mindúntalan
való beszédjükkel és a "p:rotestáns veszedelem"
emlegetésével, minket is szólásra kényszerí-
tenek!
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Ríbírií rektornak a magyar
magasztaló beszéde.

Sopron, 1751.

nyelvet

A beszéd mindenkor a helyhez és időhöz
alkalmazott legyen" - így kezdi Ribini a be-
szédét. "Igy én is csak olyant I?'~ndhat?k"
ami újságával figyelmeteket felkelti es tu~a~-
vágyatokat kielégíti. Mert Isten kegyelméből
új évet kezdünk, új világosság tűnik fel, mely
új dolgokra irányítja elménket és új érzelmek-
kel tölti el szívünket." De igaz a bölcs király
mondása - így folytatja tovább: Nihil sub
sole novi (Pred. kve 1, 9.). A régiek már min-
den újat elmondtak. Tehát nem újat mondoki
hanem olyant, ami előmozdítja a közjót s dí~zt
és dicsőséget szerez a magyar névnek. CaSSIa-
nus kérdi: Cui bono fuerit. Ciceró is azt ta-
nítja, hogy minden tudományban legye~. me?,
az "admirabilis dignitas et pergrata utilitas.
Mi lehetne pedig érdemesebb és hasznosabb,
mint az anyanyelv művelése? Szólani fog .tehát:
de ,lingvae H ungaricae cultura: Es pedig 1. .a
magyar nyelv kiválóságáról, II. nyelv~n~ k}-
művelésének kötelességéről, Il.l.. a kiművelés
eszközeiről,

Nem dícséri nyelvünket annyira, hogy a
szomszéd népekben irigységet keltsen és sze-
~nytelen legyen. Mi szükség e nyelvre dícsé-
retekét halmozni, midőn veleszületett szépsé-
gével eléggé tündöklik. Ki kételkedet~ yalah;:t,
aki magyarul jól tud, e nyelv kedvessegeben es
.előkelő finomságában? Kit nem indít meg. az
a sajátszerű édesség (svavitas), melyet bIZO-
nyos csudálatos méltóság (gravitas) mérsékel
s .ezért mindnyájan megbámulunk. Midőn lel-
kének gyengédségét akarja kifejezni a magyar,
úgy áldjon meg az ég, oly hízelgő az ékesszó-
lása, oly nyájas a beszéde és gyönyörűséges a
megnyilatkozása, hogy akár avaskeménységű
lelkeket is könnyen megindítja és a szivek zá-
rait feltörve utat nyit, magának a kebel legbel-
sőbb rejtekébe. Veszedelmesek a hízelgők és
nyájaskodók szavai, kedves hallg.atóim, akár-
mely nyelven szóljanak is és nehéz nekik ellen-
állani, dea magyar beszéd kellemévei fűszere-
zett szavak valami kimondhatlan hatóerőt rej-
tenek magukban, melynek csak az tud ellen-
állani, aki minden emberi érzést levetkezve va-
lami zord vadságot akar tanusítani.

De ezeket csekélyebbnek tartom. Sokkal
több az, ami engem hazai nyelvünk csodálatára
ragad el. Mert akár az átlátszó világosságot, a
helyes gondolkodásnak és jó előadásnak ezt a
legnagyobb ékességét vizsgálom,. úgy találom,
hogy evvel a kiválóságával a mienk sok más
nyelv felett kitűnik; akár nyelvünknek a szó-
noklat egész alkatáJból csodálatosan előtűnő

.méltóságát veszem figyelembe, a mi nyelvünk--
nél semmi nagyszerűbb et, semmi értékesebbet,
semmi fényesebbet nem találok. A szónoklás

izgatott vagy heves módjával akarsz 'be~zélni?
A magyarok beszédével éred e,zt el leg~obban,
mert csak a. magyarok gyors es felhevult em-
berek. Hosszú; körmondatos szónoklatra v3;n-e
szükséged? A n:;:tgyarok h~ss;abb" ~ogy u?,?
mondjam, terjengosebb szavalt es szo}asform~It .
kell használnod. Végül hát a szólásmodnak bar-
melyik faja kell is, az alacsony, középszer~,
vagy magasztos; bármelyik "é:.zelmet, ~ell ~s
tolmácsolni, a szeretetet, gyulolete~, vidámsá-
got, bánatot, haragot, re~ény.~, felelmet: a

.magyar stílussal helyes;n es ~onn~en lehet azt
kifejezni. Az olasz beszed behízelgő, nem ~aga-
dom a francia kedves, anémet nyomatekos,
megengedem: de mind e sajátságok a magyar
nyelvben oly világosan. meg ,var;nak, h~gy ne~
héz megmondani, melyik erenyevel t~mk ki
leginkább. De nem vagyok oly va~mero, ~ogy
nyelvünket a göröggel, vagy a latmnal bator-
kodnám összemérni! (Ribini előtt ily elragad-
tatással csak mestere, Bél Mátyás szólt a ma-
gyar nyelvről.) .

A magyar nyelv művelését ajánlva, rátér .::
vádra mintha a magyarok nem volnanak JO
latinok. Ennek Janus Pannoniust, Zsámboki Já-
nost és Bél Mátyást szegezi ellenébe, akiknek
műveiről a külföld is nagy dícsérettel szól. El-
lenkezőleg, sokan a latin mellett a magyart ha-
nyagolják el. Akik értik' is, beszélik is a ma-
gyar nyelvet, azok se gondolják, hogy ez már
annyira kiművelt, kicsíszolt és tökéletes, hogy
az utódokra más semmi feladat sem maradt
volna. Amit őseink a folytonos hadakozásban
nem tehettek, azt most nekünk kell pótolnunk a
békében. Tegyétek kötelességteket. Műveljét;k
anyanyelveteket. Rút és nemes lélekhez mel-
tatlan dolog az ősöktől rátok szállott nyelvet
elhanyagolni, A hazait megvetni és a kül,földit
csodálni gyalázat volna. Ha csak valami ma-
gyar vér van bennetek, e kötelesség elől ki nem
térhettek. Nektek lesz ebből legnagyobb hasz-
notok, nemes ifjak, midőn most az iskolából a
jogtudósok mellé (patvaristáknak) a közéíetbe
léptek ki. Szégyen lesz, ha a gyűléseken ma-
gyarul nem tudtok.

Semmi nehézség a magyar nyelv művelé-
sétől el ne riasszon, - mondja Ribini 'a har-
madik részben. A hazaszeretet győzze le az
akadályokat. Bizom benne" hogy megteszitek.
Olvassátok a magyar írókat. Bár több volna a
magyar kőnyv. De csak a jeles műveket olvas-
sátok, ne a léha szerelmes históriákat. Nagy
érdeme volna annak, aki agörög, latin az újabb
külföldi remekműveket a mi hajlékony, szép
és erővel teli magyar nyelvünkre lefordítaná.
Tegyétek meg ezt is. Igy tettek a franciák, az
angolok. Magyar ruhába kell bújtatni a görö-
göt, latint, németet, franciát, angolt, olaszt. De
ezeknek csak a színét, javát. Mennyi fény de-
rülne abból, ha a régiek és ezek a nagy kül-
földiek a mi édes anyanyelvünkön társalogná-
nak velünk és tanítanának . bennünket. Hiszen
úgy az életben, mint az irodalomban előkelő-
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ségre törekszik a magyar, megbecsüli a művelt tünk álló, elkövetkezendő esztendőre és meg-
külföldet. És lesznek Mecénások is, nemes és erősítsük magunkat a reánk váró feladatok
tekintélyes férfiak, akik bőkezűségükkel párt- végzésére, a még ki tudja, meddig visszatérő
fogolják 'a szent munkát. megpróbáltatások viselésére, melyekből ma az

Végül Istenhez könyörögRibini, hogy' Mi- egész világnak, desehol senkinek annyira,
nerva táborában is annyi hőse legyen a magyar mint a magyarnak több méretettannál, mit
hazának, mint arnennyien tűntek ki már Mars zokszó nélkül viselni kész.
mezején katonai erényekkel. "A külföldiek A világ népei és nemzetei, az azoknak élén
többé ne kételkedjenek abban, hogy a hadi tu- haladók keresik a. kölcsönös megértés útjait,
dományban, vagy az irodalom művelésében eszközeit, de alig találják, mert ismét es ismét
érünk-e többet. Adj, óh Isten a magyarnak bé- beletévednek az önzés, rövidlátás, gyűlölködés'
kességet, adj a tanuló ifjúságnak jó erkölcső-" útvesztőibe. Békét hírdetnek, de mégis folytat-
ket, adj áldást, adj dicsőséget. Ez az én buzgó ják a győző és legyőzöttnek nevezett nemzetek
hazaszeretetemnek legkedvesebb megnyilvánu- osztályozását, a győzők a maguk számára te-
lása az újévnek kezdetén." . remtettnek hiszik a világot, szabadságot, az

A barokk korban melyik jezsuita szólt ily önrendelkezés jogát és nem veszik észre, hogy
erővel és lelkesedéssel a magyar nyelvről és amit tesznek, az a háború folytatása, ami a vé-
irodalomról? Ribini pedig nyitramegyei volt gén mindent, őket is romba döntheti.
és tótajkú, aki csak Nemeskéren tanult meg , . Szerte zúzták Közép-Európa Istentől arra
magyarul és -itt szerette meg a magyar népet. teremtett gazdasági egységét és most, - még
Lelkes, beszédének nem is maradt el a hatása. mindig a rombolás csákáfiyát görcsösen szo-
A ritka nyomtatvány megvolt Kis János sop- r'ítva a kezükbe -össze akarják tákolni
roni diák, a későbbi jeles író és püspök könyvei kótya tervek szerint azt, amit ködbeborult
között. Ez a Kis János alapította Sopronban szemmel, aggyal botorul feldúltak. Meddig fog
1790. az első ifjúsági önképzőkört, a Magyar tartani a sötétség, ki tudja?! Egyet azonban
Társaságot. Schwartner Márton volt soproni, éreznünk. kell: azt, hogya hajnal hasadását
majd pesti egyetemi tanár, magyar irodalmi csak akkor éljük meg, ha tűrni, ha egyetérteni.
dolgozatokra tűzött ki pályadíjakat. A magyar igazságunk at fanatikus hittel hirdetni, fárad-
nyelv, magyar zene, tánc és viselet ápolása cél- hatatlanul szolgálni ésannak győzelmében csüg-
jából alapították soproni diákok 1827. a Deák- gedés nélkül bízni tudunk.

-kúti: Vármegyét. Ribini 'neve 'ott-vtlágított-ké=-- -"Még- mirrdig-" vannak+ =rsajnos ~ 'sokan,
sőbb is Sopronban. Zsolnay Sámuel orvos 1830. kik a csonkaország társadalmi egységének
elején a félévi vizsgákon mutatta be Ribini megteremtésében való részvételük, segítésük
fentebbi Oratióját s mindenki csudálkozott, helyett 'a választófalak épségben tartásán, sőt
hogy Sopronban már 80 évelőtt miként véle- megerősítésén fáradoznak, pedig érezniök kel.
kedtek a magyar nyelvről. Midőn 1825. után a lene, hogy egy öntudatos, egységes nemzeti
nagy mozgalom a magyar nyelv ügyében meg- társadalomnak, nemzeti ideálok által megedzett,
indult, maga Kis János püspök újította fel Ri- minden erejének érvényesülésére van szükség
bini emlékét 1830. a Tudományos Gyűjtemény- ahhoz, hogy átmentsük nemzetünket, ezeresz-
ben. Kivonatban ismertette ezt az 1751. évi em- tendős hazánkat egy biztos jövendő számára.
lékezetes beszédét s az életrajzát is. Szükségünk volna erre azért is mert ba-

~ibiniről, ,aki később ~ozsony jeles p~pj~ ~~ rátokat megtartani és barátokat ~egszerezni
,IL ~ozs~f ~o.:aban az elso t~d~.m~nyo.~er~e~~, az a nemzet képes, mely értékes tulajdonokkal
ma IS ~el~~lozhete~~en egyháztörténetünk iroja bír, mely nemzetnek fiai egymás között nem
volt, melto IS lesz tobbet tudnunk. meghasonlottak, nem a hatalom ma úgy is 'ke-

D. Payr Sándor. serves gyakorlásáért küzdenek egymás ellen,
======================= de abban lesznek egymás vetélytársai, hogy

nemzetük natalmát növeljék a társadalom erői-
nek azonos irányban való érvényesítése által.

Azért nem tarthatom sem ildomosnak, sem
szerenesésnek evangélikus egyházunk bármely
~öz~i~ete,vagy tényezője részéről is idegen or-
szág saját ügyeinek mikénti intézése felett
ítéletet gyakorolni, különösen akkor, ha ez az
ítélet igazságtalan és 'a történeti· tényekkel
ellentétben álló.

Egy a marxizmus, sőt kommunizmus által
súlyosan fertőzött, nemzeti önérzetét öntuda-
tát .már-már sárba tiporni kész, az örvény szé-
lén álló nemzetnek onnan való visszatérítése
öntudatára ébresztése, a jövőjében, erejében valÓ

-hitének visszaadása, a nemzet erejének össze-

Krísztus, Luther és a
nemzeti gondolat.

Dr. Sztranyavszky Sándornak
a dunáninneni egyházkerületi közgyűlésen

tartott megnyitóbeszéde.

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Úr!
Mélyen tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés i
, Egy é.v multán ismét összejöttünk, hogy

szamot adjunk egy esztendő végzett munkájá-
ról, hogy visszatekintsünk az egy évbejárt út-
jára, hogy előre vessük tekintetünket az előt-
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fogása és mindennek, ami a nemzet ellen nyíl-
tan, vagy alattomban vétő erélyes szembeállí-
tása nem minősíthető a protestantizmus, vagy
lutheranizmus elvei ellen valónak.

Luther nemzetének nemzeti öntudatára
ébredése nem minősíthető Luther tanításával
szemben állónak. Luther maga natíonalista
volt, izig-vérig német volt, nemzeti érzéseit
nemcsak, 'hogy nem tagadta meg soha, de azt
számtalan kijelentése és munkája bizonyítja is.

Krisztus is bár az egész emberiség meg-
váltására jött, kinyilatkoztatta, hogy elsősor-
ban saját népének, Izrael népének megváltására
küldetett, ne akarja tehát senkisem Krisztust,
'sem Luther tanítását a nacionalista gondolat-
'tal, nemzeti érzéssel szembeállítani.

A magyar történelem is bizonyságot tesz a
mellett, hogya protestantizmus mindenkor a
nemzeti gondolat és öntudat őrzője volt és ha
kellett - a nemzet' álmainak, vágyainak valóra
váltásáért küzdő tábor katonája, nem egyszer
vezére. A lutheri iskola a nemzeti gondolat fa-
'natikusait ésmártirjait nevelte és soha nem
csempészte hívőinek lelkébe a nemzet érdekeit
feláldozni, a nemzeti öntudatot a lelkekből ki-
ölni kész internacionalismust.

Luther 450-ik születési évfordulójának az
'esztendejében lelkünkben hálával iránta ne
homályosítsuk el, de világosítsuk meg az ő
igazságait.

Az elmult ev: eseményeit, ha szemügyre
vesszük, elsősorban a magyar közéletben, poli-
'tikai életben történtekről emlékezzünk.

Amikor az ország Főméltóságú Kormány-
zója Gömbös Gyulára bízta a kormányelnöki
'tisztet, a megelőző év tespedése, program nél-
külisége után a határozott célkitűzések' és ko-
moly cselekvések ideje következett. A kormány-

.elnök a nemzet erőinek összefogására, egy tá-
borba tömörülésére hívta fel az or-szág fiait,
.hogy minden erőnek egy irányban való erősí-
tése fokozza és ne gyengítse a ható erőket.

.Külföldön folytatott tárgyalásai és idebenn a
világgazdasági krizis velünk szemben fokoza-
tosabb mértékben érvényesülő hatásával szem-
beni küzdelme bizalommal sorakoztat ja melléje
azokat az erőket, amelyeknek élete, hazafias lel-

.kiismerete nem ismerte a minden áron való
gáncsoskodást, felekezeti ellentéteket. Mi biza-
lommal tekintünk felé és hiszünk ezer nehéz-
séggel megküzdeni kénytelen vállalkozásának
a s~kerében, mert a nemzet nagy többsége tu-

,databan van annak, hogy az élen haladók célt
.elérni, a felé eredménnyel haladni csak akkor
tudnak, ha az őket követők nem bírálói, de a'
munkában bizalommal résztvevő munkatársai.
A nemzet jövendőjét alapozó munka sikere ér-

,dekében minden becsületes kéznek, minden ma-
gyar agynak pozití v irányban kell hatnia.

,Gömbös Gyula kormányának kultuszmi-
nisztere a magyar történelem kiváló tudós, ,.. " . ,
iroja, ismereje a magyar élet májának is. Vi-

lágos fej, józan ítélet, erős akarat, tiszta kéz,
meleg szív az irányítój a ma a kultuszkormány
munkájának. Hóman Bálint munkája elé min-
den okunk megvan bizalommal tekinteni, mert
mi nem kérünk mást magunknak, mint igazsá-
got, megértést. Ö pedig sem velünk, sem más-
sal szemben az igazság útjáról le nem tér.

Saját egyházunk élete is nyújtott az el-
mult év folyamán örvendetes és fájó ese-
ményeket.

Az egyházkerületi felügyelő ezután Rad-
vánszky Albert báró és Zelenka Lajos dr. ér-
demeiről beszélt 10 éves jubileumuk alkalmá-
ból és meghatott szavakkal búcsúzott az egy-
házkerület nagy ha1ottjától: Okolicsányi Gyu-
lától ! ...

Debrecen.
A "Kálvinista Rómá"-ban, a 120 ezer lakosű

Debrecen szabad királyi városban, ahol 77 ezer lelkes
rejormátue egyháztag van, nekünk evangélikusoknak
is van egy kicsiny,. de erős és virágzó gyüle-kezetiink
2000 lélekkel. !Épen ae idén ünnepli anyaegyházzá lé-
telének öfvenediJk évfordulóját. A gyülekezet hívei
Nagy-Magyarország minden tájáról beköltözött evan-
gélikusok, túZnyomórészt műveit egyének. A gyüleke-
eetnek van a Miklós-utoa 3, szám alatti telkén ima-
háza, emeletes iskolája négy tanítóval, emeletes' lel-
készlakása gyülekezeti termekkel, ezenkívül 50 kat.
hold földje és 30 ezer pengőnyi alapítványa ée alaptö-
kéje. Felügyelője dr. Haendel Vilmos udv. tanácsos.
egyetemi tanár, m. telügyelő.ie dr. Hpyvay Róbert c.
reálfisko~ai igazgató, lelkésze Pass László (lapunk
munkatársa), önálló hitoktató Labosso. Lajos. Igazg.
tanító: Elefánty Sándor, osztály tanítók Földes Elek c.
ig. tanító, Elefánty Ilonka, Povázsay László. Rendes
iskolai orvos dr. Székely Ferenc gyerm. klinik. tanár-
segéd,' iskolai toooroos dr. Radó Bndre.

A gyülekezeti élet adatai az elmúlt munkaévTöl
1932 szeptemberétől. Istentisztelet volt 97, gyermek-
istentisztelet liturgiávct-l 14, gyeTmek-vallásos ünnepély
4. Bibliaóra 22, népszerű teológiai előadás 12, világ-
nézeti előadás 9, templomi oalláeoe este 3, keresztelés
.11, esketés 7, temetés 16 (klinikai idegen halottakkal
együtt), lconfirmáció 20 (köztük két siketnéma is),
Urvacsora-osztás 9 alkalommal, betegeknek lakás'Ulkon
vagy klinikán 6 alkalommal. Ifjúsági mumka. Az Ev.
Leányegyesület a lelkész vezetésével 20 összejövetelt
tartott előadással, bibliamagyarázattal, egyszeT seere-
tetvendégséget rendezett, egyszeT ifjúsági kenteren-
cián vett réset, karácsonukor saját kézimunkáiból ka-
?'ácsonyi vásárt rendezett 96 pengő eredménnuel, ebből
76 pengőt szegény evangélikusok eeqitésére fordított.
- Az Evangélikus Díákegyesület a lelkész vezetésével
12 munkaösszejövetelt tartott el6adásokkal, biblíama-
gyarázattal. Máskor minden szombat este az egyházi
ifjúsági teremben. találkoztak és érintkeetek, SZÓTa-
koztak. - A debTeceni Egyetemi és Főiskolai Luther
Szövetség a lelkész vezetésével az ősszel újra elkezdte
íl ,komoly munkát. Összesen 11 világnézeti vitaestélyt,
két müsoros teaestétut rendezett, több gyűlést tartott,
két ifjúsági konferenciám résetoett ; és szegény tao-
jainak 210 pengő segélyt adott. Az egyházközség nagy-
multú nőegylete, a Filléregylet lelkes, buzgó mumlcát
végzett. A télen öt hónapon át 15-17 szegény evan-
gélikus iskolásnak ingyen, meleg ebédet és uzsonnát
adott napról-napra. Kurácsonukor 800 pen,gőnyi sze-
retetadományt oeetott ki, az egyház pénettirúmatc
ugyancsak 800 pengő adományt juttatott. Több sze-
retetvendégséget, vallásos délutánt, valamint Debrecen
előkelő társadalmának a részvételével az Arany Bika
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díszter.mében magas színvonalú , műsorral teaestélyt
rendezett, - Lelkész szerkesztésében megjelent és ct
híveknek ingyen jár az ,,,Egyakarattal!" című heiyi
belmissziói idöszwki lap. - A gyülekezeten kívül 16
alkalommal vendégszerepelt a lelkész, mint felkért elő-
adá és szónok. Két alkalommal a debreceni rejormátue
templomban is. - Az idegen iskolákba járó evang.
tanulok hitoktatását -az állam által kinevezett Laboesa
Lajos önálló hitoktató végezte 42 tanintézet ben heti
22 órában. - Lelkész látogatást tett 248 helyen. Hit-
oktatást végzett négy tanimtéeetben heti négy órában.
- A lebkései hivata7/ egy évi ügyforgalma 425.

A debreceni egyházunk 4 tamerős isko,lája Debre-
cen szabad királyi város legjobb népiskolája illetéke-
sek megállapítása szerint .. Az elmúlt iskolai évben 50
evangélikus és 97' nuieuallásű: tanuló ja volt. A leg-
előkelőbb, másvallású szülők az evangélikus iskolábam.
taníttatják gyerme,keiket. - Az is100Zai orvosok ki-
váló munkája mellett a tomulok egészsége jó volt. Az
iskolámaik van két kis cserkészcsapata (fiú és Zeány),
kis "Vöröskereszt egyesülete". A tanítói kar a szü-
lőkkel öt szülői értekezletet tartott 9 előadással n,z
"iskolába induló gyermek" lelki-testi világáról. ,Az is-
kolának vwn kölcsön könyvtára és szegénysegélyezési
akciója. '

Az egyházközség előző evt összes bevétele:
31.899.42 P, összes kiadása: 31.866.56 P, pénztári marad-
vány 32.86 P.

Tervbe van véve egy gyülekezeti diakonissza és
egy lelkészi segéderő alkalmazása, hogy az exponált,
roppant széles munkakörű gyülekezet eredményeseb-
ben megfeleljen fontos misszió,ia céljainak.

A dunáninneni egyházkerület
közgyúlése Ma~yarÓvárott. __

A dunáninneni evangélikus egyházkerület szept.
7-én tartotta Magyaróvárott évi rendes közgyűlését
Kiss István püspök és dr. Sztranyavszky Sándor egy-'
házkerületi felügyelő elnöklete alatt. Kiss István püs-
pök imája után' dr. Sztranyavszky Sándor felügyelő
mondotta a megnyitó beszédet, amelyet szöszeríntí szö-
vegében lapunk más helyén közlünk,

Dr. Kovács Sándon egyetemi tanár, egyházkerü-
leti főjegyző napirend elötti felszólalásában köszöntötte
és ünnepelte dr. Sztranyavszky egyházkerületi elnö-
köt, aki 25 évvel ezelőtt kezdte meg nyilvános egyházi
tevékenységét, mint a, surányterényi egyházközség fel-
ügyelője. Szavait nem puszta hódolatnak szánta a köz-
pályán müködö kiválóság előtt, hanem ünnepli öt,
mint 'lelkes egyházi férfiút, akinek vezérszavát a ma-
gyar evangélikus egyházban mindenkinek meg kell
hallania.

Dr. Sztranyavszky egyházkerületi felügyelö meg-
hatódottan mond köszönetet. Huszonöt év határkő,
ahonnan vissza kell tekintenünk és ha visszatekint,
meg kell állapítania, hogy munkatársai, a lelkípász-
torok és felügyelők részéről mindig meleg szívvel ta-
lálkozott. Ha sikerült valamit tennie, 'azt Istennek, és
hűséges munkatársaínak köszöni. Ö úgy érzi, hogy
egy jottányival sem tett többet, mint amennyit a ma-
gyar protestáns embernek tennie kell.

Az egyházkerületi felügyelő javaslatára a köz-
gyűlés üdvözlő sürgönyöket küldött Horthy Miklós
kormányzónak, Gömbös Gyula míntszterelnöknek, Hó-
man Bálint kultuszminiszternek és báró Radvánszky
Albert egyetemes felügyelőnek.

Következett a püspök évi jelentése.
- Még mindig tart a nagy világválság - úgy-

mond -, de a mindent körülvevö sötétség már nem
olyan áthatolhatatlan. Lassan még a legsötétebb és
legelfogultabbelmékben is világosság gyúl, amióta a
hatalmas és müvelt nemzetek vezetőférfiai rámutattak
a világválságból kívezetö egyetlen útra: az igazságta-
lan békekötések revízíőjára. Napról-napra több és erő-

sebb hang harsogja bele a világba a reviziót, s mínt-
hogy amit sokan és erősen akarnak, az meglesz, meg-
lesz a revízió is és vele megszűnik a világ anyagi vál-
sága.

-:- De van a boldogtalan világnak egy más vál-
sága is, amelyről kevesebbet beszélnek és kevesebbet
írnak, mégis sokkalta nagyobb veszedelmet rejteget.
Ez a szellemi, a lelki válság, az erkölcs, a hit, a vallás
válsága, amelynek hazája Szovjetoroszország. A bolse-
vizmus nem akar kevesebbet, mint állati sorba süllyesz-
teni le az emberiséget, s akik kérdik, hogyan nézhetik
ezt: a' nemzetek összetett kezekkel, nem veszik észre,
hogya fasizmus, a hitlerizmus, magyar földön a nem-
zeti öncélúság jegyében a nemzeti egységnek színte
prófétai erővel való propagálása : mindez nem más,
mint a leghatalmasabb védekezés a bolsevizmus vesze-
delme: ellen.

- Nem lehet ezekben a nehéz napokban igaz
magyarnak féltöbb gondja, mint ennek az egységnek
a megőrzése. Aki még most sem retten vissza nem-
zetiségeket egymás ellen izgatni, felekezeti gyűlölséget
hirdetni, társadalmi ellentéteket szítani, az valóban
súlyosan vétkezik egyháza és hazája ellen.

Megemlékezik a továbbiakban Gusztáv Adolf
halála háromszázadik évfordulójáról és Luther szüle-
tésének 450. évfordulójáról. Elbúcsúzik az esztendő
nazv halottjaítól, ígyelsősorban Okolicsányi Gyulától,
a lelkes egyházi férfiútól, Fajnor Dusán felvidéki püs-
nöktöl és gr. Klebelsberg Kunó volt kultusz míníszter-
töl. Megemlékezik a jubiláns egyházi férfiakról, \g-y
báró Radvánszky Albertről és dr. Zelenka F'rígvesröl,
akik tíz éve állanak a legnagyobb egyházi közületek
élén, dr.' Sztranyavszky Sándorról, aki 25 éve egyház-
felügyelő és Kirchner Rezső püspöki titkárról, akí e
rnínöséaében szintén 25 esztendeje szolzál. ~eserű
szavakkal állapítja meg a püspök, hogy rövid idő alatt
t5bb mint 27 szazalekKa:r CSOKKeD.1:-<+az--regynKzketmet
áüamsezélve.v Vásolja a vidéki papok és tanítók nehéz
helvzetét és jelenti. hogy Kalavszky Kálmán lelkész
buzgólkodása folytán megalakulhatott a Tatabánya-
felsőgallai eg-yházközség. Örvendetes statisztikai ada-
tok ról tesz jelentést. Ezek szerint az egyházkerület lel-
keinek száma a tavalvihoz képest 1661 lélekkel, a kon-
firmandusok száma 191-gyel, az úrvacsorázók száma
738-caI emelkedett. Ezzel szemben azonban 66 párral
kevesebb kelt össze, mint az elmúlt esztendőben.

A választás ok és a bizottságok kiegészítése után
képviselőket küldtek ki az egyetemes közgyűlésre. Az
1848. évi XX. tc. mikénti végrehajtásáról Kardos Gyula
alesperes referált. A pénzügyi bizottság ~elentését
Kirchner Rezső, a számvevőszék jelentését Meskó
Károly, a tanügyí bizottság- jelentését Kardos Gyula,
a jogügyi bizottságét dr. Handel Béla terjesztette a
közgyűlés elé. Ennek a jelentésnek kapcsán a legér-
dekesebb határozat a dunáninneni és tiszai kerületnek
egy püspök által való kormányzása kérdéséről szól,
amelyet szószerinti szövegében lapunk következő számá-
ban közlünk. A missziók jelentését és a missziói kör-
zetek új beosztását dr. Kovács Sándor egyetemi tanár
ismertette. Podhradszky János alesperes a nógrádi es-
peresség felterjesztését ismerteti, amely szerint a ke-
rületi közgyűlés keresse meg az egyetemes közgyü-
lést, hogy a diakonissza kiképzés és a diakonissza' in-
tézmények és egyes diakonisszák működése az egyház
fokozottabb ellenőrzése alá helyeztessenek. Előadó
maga is úgy látja, hogy ezen a téren rendet kell te-
remteni. Az egyházkerületi közgyűlés a javaslatot
egyhangúan elfogadta. A közgyűlés Kiss István püspök
zárószavaival és imájával ért véget.

A közgyűlést megelőzően szeptember 6-án tartot-
ták meg a különböző bizottsági üléseket. továbbá az
égyházkerületi lelkész-értekezletet, amelynek kereté-
ben Fadgyas Aladár komáromi lelkész bibliamagyará-
zatot, Szekej András egyházasdengelegi lelkész pedig
"A falusi lelkész belmissziói munkája" címen előadást
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tartott. Dr. Csengődy Lajos ismertette azokat a tár-
gyakat, amelyekkel az egyházmegyei lelkészértekez-
letek ebben az esztendőben foglalkoztak. Kiss István
püspök meleg szavakkal emlékezett meg a lelkészi kar
két halottjáról: Honéczy Aladárról és Lombos János-
ról. .

A vármegyeház dísztermében a püspököt es az
egyházkerületi felügyelőt a' város, a római katolikus
egyház, az Akadémia és az államrendőrség részéröl
üdvözölték. Az üdvözlő szavakra Sztranyavszky kerü-
leti felügyelő válaszolt és kifejezte, hogy az a példás
egyetértés, testvéri szeretet és békesség, amely Ma-
gyaróvár polgári társadalmát áthatja, példaként áll-
hatna az egész magyar nemzet és a magyar táraada-
lom előtt.

Szeptember ő-én este gyámintézeti istentisztelet
volt, amelyen Limbacher Zoltán kisterenyei :elkész
hirdette az Igét és hívta fel a hívek figyelmét a szór-
ványban lévő testvéreknek nagy anyagi és lelki ínsé-
gére.

Szeptember 6-án este il. templomban gyülekezeti
vallásos est volt, amelynek keretében Irányi Kamill
székesfehérvári lelkész ünnepi beszédet mondott, dr.
Wiczián Dezső egyetemi előadó pedig "Luther üzenete"
címen ünnepi előadást tartott. Ugyancsak szeptember
6-án este a kaszinó nagytermében társasvacsorát tar-
tottak, amelyen felszólaltak Kiss István püspök, Csa-
i:áry magyaróvári egyházfelügyelő, Szűcs Sándor lel-
kész, dr. Sattler polgármester, dr. Szt.ranyavszky Sán-
dor egyházkerületi felügyelő, Meskó Károly ielkész 05s
dr: Kovács Sándor egyetemi tanár.

Beszámolónk végén meg kell említenünk a példás
rendezést, amely a magyaróvárt vegyházközség vezető-
ségét és a szíves és testvéri vendégszeretetet, amely ll.
várcs polgármesterét es előljáróságát dícséri.

(-t.)

A legujabb
protestáns teológiai iskola.

Dialektikainak is nevezik, mert igen erős benne
alapítójának: Barth Károlynak intellektuális fantá-
ziája. Erősen kálvini ízű, főleg merev istenfogalmában,
mely sokszor nem fedi az evangélium páli igazságát,
főleg személyes hitfogalmát. Barth istene csaknem meg-
közelíthetetlen ész- és érzékfölötti valóság, az "egé-
szen más", mint a. világ és az ember.

E teológiáról, amellyel ma a teológiai és egy-
házi szaktudósok a külföldön oly sűrűn foglalkoznak,
nálunk tán elsőnek hosszabb tanulmányt írt e sorok
írója· a "Magyar Protestánsok Lapja" 1930. évfolya-
mában, melyben erősen kidomborította e teológia
ószövetségi törvényszerű s szinte ultra-kálvinista jelle-
gét s amelynek állandó vezérgondolata az Isten és az
ember antithezise, teljes ellentéte. 'I'anulmányo'kat
nem rég írt róla TŐTÖkIstván, amelyek meröben ellen-
tétes bírálatban részesültek Tavaszy S. kolozsvári és
Máthé E. budapesti ref. teológiai tanárok részéről a
Protestáns Szemle hasábjain. A mi evangélikus teoló-
gusaink részéről behatóbban foglalkozott e dialektikai
teológiával előadásban -és írásban PTőhle K. es Gaudy
L.,* akik gondosan kerülik Barth módszerének sokszor
homályos és fárasztó o'kfejtését. 1931-ben egy nagyobb
mü jelent meg róla az ismert Keller tollából "Der Weg
der dialektischen Theologie durch die kirchliche Welt"
címen.' Ezt a következőkben mi is követjük.

Svájc e teológia szülőhazája. Gogarten és Bult-
mann tanárok kivételével első vezetői, Barth K., Brun-
ner E. és Thurneysen E. mind svájciak. Annak a svájci
egészséges polgárságnak képviselői, amelynek elég
szellemi életreje van a zivataros, szociális mozgalom-
mal .szemben új életfeladatokat és követelményeket
tűzni az egyház 'elé. A vallási szociálizmus volt az első

':' ,Gáncs Aladár. Szerk.

reménységük, de annak, mint forradalmi békehata-
lomnak teljes csődje volt az ö első csalódásuk. Súlyo-
san érintette őket, hogy minden népek és nemzetek
szocialistái résztvettek a világháborúban.

Vezérük Barth Károly, volt göttingai, majd müns-
teri, jelenleg bonni egyetemi teológiai tanár,' akinek
főleg a római Ievélröl írt kommentárjáIÍak a dialektí-

. kai teológia módszerének kialakulását köszönjük. Ma
már rendszeres dogmatikája is van. Ma nemcsak
Svájcban és Németországban, hanem a külföldon is
sok híve és követője van. Állandó vezérgondolata,
amelyet már a svájci szocialista Kutter is hangozta-
tott, hogy nem az ember aktivitásán, hanem kizárólag
Istennek az akaratán fordul meg minden a világban
és életben. Isten hívja el az embert es saját eszközévé
.teszi s cselekedeteinek ekként értelmet, életének pe-
dig célt ád. Ezt az erős dualizmust csak Pál és Luther
hitfogalma tudja áthídalni. Barth erős teológus-karak-
ter. Szinte féktelen krttíkus, ki félelmet nem ismer s
vallási komolysága szinte radikális. Döntó""~elhatáro-
zásra hív fel s természetesen ellentéteket is vált ki.
(Fájdalmasan értesülünk G. L. tudósításából, hogy
Németorazágból kiutasították.) .

Méltó társa Brunner Emil, jelenleg zürichi teo-
. lógiai tanár. Tanító fia. Erős kultúrkriti'kájával ki"
emelkedett a svájci keresztyén polgárság állítólagos
biztos. álláspontjából. : E kritikájában Schleiermacher
vallásos élmény és érzelem teológiáját is. részesítette,
külföldön is számos előadásban ismertette Barth dia-

.lektikai teológiáját, erősen cáfolva azt, mintha - mint
sokan állítják .- e teológia "a: krízis teológiája" volna.

Harmadik kiváló képviselője 'I'h.urneusen. Ede
Bázelben, -ahol ma a reformátor Ökolampadius utóda.
Isten kegyelméből való szónok és lelkipásztor, akinek
nagy része van 'Barth teológiai fejlődésében. Edzett
harcos, a mai egyházi és teológiai küzdelmek mezején.
Az a svájc, amelynek Kutter és Ragaz közremüködé-
sével oly erős szerepe volt a múltban a vallási szocia-
lizmus kifejlődésében, arra a fent bemutatott és ös-
mertetett 3 teológussal olyan teolögiaí és egyházi

- mozgalomnak a kiinduló pontja, amely messze meg-
haladja egyes országok határait és egyházait.

Egyebekberr a svájci protestantizmusnak viszony-
lag igen egyszerű a mai szellemi alapjellege. A fel-
világosodáson és pietizmuson átment református val-
lásos egyházi tradíció meglehetős en egységes en be-
folyásolta a svájci evangélikus keresztyénség szellemi
habitusát. Ennek a tradíciónak jellegzetes sajátossága
inkább a vallási kifejezés református józanságában,
a szociális magatartás és községalakulás demokrati-
kus polgáriasságában, Zwingli racionális alapvetésében
s 'az élő, tevékeny gyakorlati keresztyénségben, mintsem
a református dogmatikai alapgondolatban: Isten szu-
verénitásában, a kettős predestináció ban, vagy a genfi,
kálvini egyházfegyelemben nyilvánul.

Rákosszentrnihály.
Dr. Szlávilf Mátyás.

FIGYELÖ.
Egy lelkész leveléből:
"A napokban olvastam Az Estben azt a

feltűnően terjedelmesen közőlt egyházmegyei
felügyelői megnyitó beszédet, amelyet Kray-
sell bünt. tszéki tanácselnök mondott Bé-
késcsabán és amelyben nekimegy Hitlernek,
.valamint a nacionalizmusnak, a faji gondolat-
nak, a "Führertum"-nak, jól tudván, hogy hová
céloz . . . Nemrég hallottam, hogyanémet Gusz-
táv Ádolf egyesület a mult évben több segélyt
adott ,a magyarországi evangélikus egyházak-
nak, mint amennyit ezek egész év alatt gyűj-
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töttek a' gyámintézetnek. Ez egy! - Nemrég
kaptam egy levelezőlapot Leipzigból dr. Geiss-
lertől, a Gusztáv Adolf .egyesület vezértitkárá-
tól, aki egyetemi tanár is és ezen a lapon írja,
hogy találkozott Hitlerrel a leipzigi népünnepé-
lyen és összbenyomása ez: "Isten ajándékozta
ezt a csodás embert nekünk!" No most, kép-
zeld el, milyen re akciót vált ki a német evan-
gélikus hitsorsosokban a mi Kraysellünk meg-
nyitó beszéde?! Először is a németországi 40.
milliós evang. egyházat nem kell félteni és nincs
is ott komoly baj! Mindenesetre egy nagy al-
kotmányjogi átalakulás, újraszervezkedés egy
napról-napra fluktuáló közélet sodrában nem
megy máról-holnapra. De az biztos, hogya né-
met evangélikusok túlnyomó többsége, ahogy
ezt német. evang. lapokból tudom, a legtelje-
sebb híve' Hitlernek, aki viszont teljes párt-
fogója, támogatója az evangélikus egyháznak,
mely különb érvényesüléshez fog jutni, mint a
Hohenzollernek Geheimra t-Oeneralsuperinten-
densei idején .. :

~.. Kraysellnek lehet bármilyen az egyéni
felfogása, de laz Ő nézete nem minden evangéli-
kus nézete és ha neki ellenszenves a lábra álló Né-
metország vasfegyelme, a Vezér-nek való hódo-
lása, - semmi esetre nem vall egyházkormány-
zati bölcseségre, hogy ilyen ellenzéki nyilatko-
zattal ,elidegeníti tőlünk a 40 milliós német
evangélikusság rokonszenvét ...

* "* -- ---
Lelkésztestvérem megnyugtatására csak

annyit: Egyszer egy vidéki magyar hetilap dü-
hösen cikkezett Vilmos császár ellen és egyik
cikkét így kezdte: "Még egyszer figyelmeztet-
jük Vilmos császárt ... "

* *
Kommentár nélkül közöljük a következő

híradást: A szegedi ünnepi héttel kapcsolatban
Glattfelder Gyula dr. csanádi megyéspüspök a
Dóm-téren ünnepélyes külsőségek között meg-
áldotta a szegedi és szegedkörnyéki gépjármű-
veket. Azután a megyéspüspök a dómban ün-
nepélyes szent misét celebrált, amelynek kere-
tében ünnepi beszédet mondott a gépjárműv-ek
jelentőségéről.

* *
A mátyásföldi evangélikus, református és

unitárius testvérek, akik eléggé nem is dícsér-
hető buzgósággal tömörültek közös fiókegy-
házba és azóta vasárnapról vasárnapra kapják
az Igét az egyik helybeli iskola tantermében,
szeptember tizedikén, tehát a legutóbbi vasár-
napon kellemetlen meglepetésben részesültek.

.A tanterem, amelyben istentiszteleteiket tart-
ják, vesztett. csatatér benyomását tette. Ha-
lomra. hordott' padok és asztalok, a friss me-
szelés fröccsenései mindenfelé. Lehetetlen volt
az istentiszteletet megtartani és la hívek és
Blatniczky evangélikus főesperes dolguk-vége-
zetlen tértek vissza otthonukrba. Igaz, hogy a

mult év végével az iskola igazgatója nyuga-
lomba vonult. De igaz viszont az is, hogy az
ígazgatást egy tanító vette át, aki ott lakik az
iskolaépület ben, aki tudott arról, hogy isten-
tisztelet minden vasárnapon van, aki tehát nem
feledkezhetett meg arról, hogy itt mátyásföldi
polgárok egy tekintélyes: részének lelki szük-
ségleteit elégítik ki. Az illető tanító az isten-
tisztelet idején nem volt megtalálható. Bemon-
dás szerint a római katolikus templomban vé-
gezte a kántori szolgálatot. Mi ez? Mai viszo-
nyaink mellett megeshetik, hogy ilyen eszkö-
zökkel valaki tanítóból igazgatóvá avanzsál!
Azt hisszük, hogy felettes egyházi hatóságaink
megtalálják sérelmünk orvoslás ának módját.

I~HIR E K.

SZENTHAROMSAG UTANI
TIZENNEGYEDIK VASARNAP.

Lukács 17J 11-19.
Nagy nyomorúság, nagy irgalom, nagy há-

látlanság! Nagy nyomorúságban volt a tíz bél-
poklos. Embereknél hiába kerestek menedéket.
Emberek nem is akartak, nem is mertek velük
érintkezni. Ahogy a leprás betegeket ma is el-
különítik az egészséges emberektől, úgy már
abban az időben is elkülönítéssel védekeztek a
bélpokiosoknale.necezeti; vaZószínűen.-.l~~
tegek ragálya ellen. Jézus nem az életüket jél-
tő~ közé tartozik. Jön, megtekint, segít, gyó-
gy~t, a legnagyobb kétségbeesés mélyéből, la
legnagyobb öröm magasságaira emel. Irgalma
végtelen! De ugyanilyen végtelen az ember há-
látZa:.nságais. A tíz között volt kilenc zsidó ée
egy szamaritánus. És ennek az eg,ynek jutott
eszébevisszatérni és hálát adni. - Nagy nyomo-
rúság a mi életűmk, de az isteni kegyelem na-
ponta megújul rajtunk. Miért távozunk el
olyankor ör:ömújongva az Isten közeléből? Mi-
ért nem maradunk nála, 'hogy el nem múló ir-
galmasságáért dicsőítsük őt? Nagy nyomorú-
ság, nagy irgalom, nagy hála! Ez laz az. út,
amely a porból a magasságba vezet!

Családi hírek. Csőváry Dezső kétbodonyi lelkész
nejének leánygyermeke született. - Ruzicska László
evangélikus leánygimnáziumi vallástanár nejének
szeptember 5-én fiúgyermeke született a Vöröskereszt
kórházban. - Pusztay József gádorosi ielkész nejének
szeptember 2-án kisleánya született.

- A potsdamí harsonakar Sopronban. Ritka
vendégeket mondhatott magáénak a soproni gyüleke-
zet az elmúlt vasárnapon, szeptember 3-án. ~:\Skraut
nyug. lelkész vezetésével' a híres potsdami harsona-
kar szállt ki egy napra Erdélybe való átutaztában ós
müvészí s lelkeket az ég Urához emelő harsona játé-
kával gyönyörködtette a gyülekezetet, sőt az egész
város közönségét. Szombatcn este érkeztek, vasárnap
reggel 8 órakor a tervbevett. de.a nagy szél miatt ki-
vihetetlen toronyzene helyett, a torony aljában ját-
szottak korálokat. Ugy II délelőtti német, mínt ma-'
gyar istentiszteletek keretében egy-egy korál liturgikus
eletnként való betoldásával szolgáltak . .A két ístentrsz-
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telet között viszont az iskolaudvarban hullámzó sereg
közepette szölalta.tták meg egymásután szebbnél-szebb
egyházi énekeinket. A hangsúly az esti liturgikus isten-
tiszteletre esett. Ekkor másfél órán át a liturgus,
a gyülekezet, a harsonakar és az orgona mind-
nyájunk számára felejthetetlen, módon egyesült abban,
hogy az ember nagy nyomorúságát, ínségét kifejezze,
de ugyanakkor a kegyelem Istenének felemelő és re-
ménytad igéjében megújhódva zengje, harsogja az
evangélíum, erejét, a .keresztyén reménység ember ál-
tal fel nem fogható mélységét ' és dicsőségét. A napot
családias együttlét zárta le az ifjúsági egyesület he-
lyiségében, melynek során a harsona-kar és a soproni
gazdapolgárok férfidalköre felváltva mutatta be két
evangélikus nép énekkincseit. A harsona-kar, melynek
12 tagja sorában négy lelkész is helyet foglal, az el-
múlt években bejárta Spanyol-, Franciaországot, hang-
versenyezett Svájcban és most meghívásra Erdélybe
megy. Sajnálatos, hogyatervbevett győri, majd bu-
dapesti kiszállásuk, az osztrák és román kormányok-
kal való tárgyalásaik hosszadalmas volta, ill. az er-
délyi szereplésük kikötött időpontja következtében
időszüke miatt elmaradt.

, - Látogatás repülőgépen. Kedves vendége volt
szept. ll-én este D. Raffay Sándor püspökünknek,
régi ismerőse, Paul Sandegren svéd lelkész, a lutherá-
nus világmozgalom egyik vezetője, aki az újvidéki
konferenci ára utazott. Azért, hogy egy estét Pesten
töltneasen. repülőgépen jött. Résztvett a pesti magyar
egyház presbitériumának összejövetelén, ahol II svéd
érseknek és az evangélikus svéd népnek a testvéri üd-
vözletét tolmácsolta. Elutazása előtt autókörutat tett
a városban. Virág Jenő kerületi missziói lelkész ka-
lauzolta. Az emlékmüvekkel kapcsolatban volt alkalom
arra is, hogy nemzeti fájdalmunkról szóljunk. Mint
barátunk jött hozzánk s mínt jóbará tunk távozott.

- Esperes választás. A somogyi egyházmegye
nagy többséggel Horváth Lajos gyékénye si lelkészt vá-
lasztotta meg esperesének.

- A kólJányai templom részére, a kőbányai lel-
készköri tanács előterjesztés ére, az egyházi elnökség
az első öt méterrnázsa súlyú harangot megrendelte. A
hívek adományából és részben a főváros segítségével
megrendelt harang felavatása előreláthatólag október
31-én lesz.

- Tagadja-e? A "Daily Express" oroseorseáai
levelezőnőjét, Miss Clymam-t, nemrégiben kiutasították
Oroszország ból szovjetellenes cikkei mia~t. Lapja most
közli egy nyílt levelét, melyet Joqodáho», fl, hirhedt
GPU (orosz titkos rendőrség) albietosáhoe, aki egy-
szersmind a bolseviki párt elnökségének is tagja, inté-
zett. Ebből a levélből vessziik a következő részleteket:

"Tagadhatja-e Ön, Jogoda, hogy pillanatnyilag
kétszázezer foglya van, legnagyobb részben mérnökök,
ügyvédek, papok és más, a korábbi értelmiségi osztály-
ból származó egyének, kiknek most Karéliában, a Fe-
hér-tengernél csatormaépitési kényszermunkákat kell
végezniök? - Tagadja-e, hogy 1929 telén Dél-Ukrajná-
ból harmincötezer kulak: (paraszt) családot h-urcoltak:
el a sarki vidékekre seáműeetésbe t Ezek nem kapnak
ott sem elég élelmet, sem ruházatot, úgy, hogy koeú-
lök ezren és ezren pusztultak el tífuszban. Tagadja-e,
hogy Éseak-Oroseoreeáo összes városait, mint amilyen
Hibinagorszk, Kondoacska, Uj-Astroy és Murmanszk,
kényszermunkások építljltték? Tagadja-e, hogy anmak
idején. a GPU emberei anyáktól elrabolták' a kenyér-
jegyeiket, hogy gyermekek nyolc hónapon keresztiü
nerm kaptak tejet, hogy munkások fl, nag,y ipari kiiz-
pontokben. egyediil burgonyán ée barna kenyéren él-
tek?' Ömök öreg asszonyokat fogdostak össze, hogyel-
vegyék toliik: utolsó gyémántjukat vagy arany karleo-
tŐj.iiket, "mert a seovjetkormámsmak: pénzre van seick-
sége?" "Tagadja-e, hogy Oroszországban minden lcul-
földit megfígyelnek, leveleiket eloloaesák, telefonoe-
8zélgetéseiket kihallgatják? Végre tagadja-e, hogy
1930-317ben, az Önök rémuralma alatt annyi vér

folyt, hogy már az Ön ~aját baTátai is el voltak rajta
keseredve?" (Hajnal.)

- Megszünt ·a kassai evangélikus polgári leány-
iskola. Kassáról jelentik: A, kassai evangélikus polgári
leányiskola, mely az elmúlt esztendoben töltötte be
fennállásának harmincadik esztendejét, az idén nem
nyílik meg. A nagymultú iskola megszüntetésére az
adott okot, hogy az ískolaügyt minisztérium megvonta
tőle az eddig élvezett csekély, államsegélyt is. A mí-
nísztéríum különös indokolása, melyet a segély meg-
vonására hoz fel, azt mondja, hogya hatvannégy be-
iratkozott növendék közül csak negyvenöt tudta iga-
zolni állampolgárságát. Ez az érthetetlen magyarázat,
úgy látszik, csupán takarni akarja azt a rendszert,
amelyet a csehek )3. Felvidéken a kisebbségi iskolák
megszüntetése tekintetében követnek.

LELKÉSZEGYESÚLET.
(MELE.)

Szíves tudomására hozom a kedves Lelkésztest-
véreknek, hogy országos Lelkészegyesületünk az Egy~-
temes ' Gyüléssel kapcsolatosan ezidén is megtartja
rendes évi közgyülését Budapesten, amelyen a lelkészi
karunkat és egyházunkat érintő fontosabb kérdéseket
szeretnénk megtárgyaltatni.

Szeretettel kérem ezért a kedves testvéreket II
az esperességi és kerületi lelkészegyesületek mt. Elnö-
keit: szíveskedjenek nálam bejelenteni azokat a téte-
leket, amelyeket gyülésünkön megbeszélni ídöszerüek-
nek tartanak.

Abejelentéseket s az előadásra való jelentkezé-
seket legkésőbb október 10-éig kérem.

Nyíregyháza, 1933. szeptember 10.
Paulik János

a MELE elnöke.

FELÚGYELŰ-TANART keres a nyíregyházi ev.
Kossuth Lajos reálgimnázium a Rothermere-diákott-
honba. Csak evangélikus vallású, nőtlen, matematika-
fizika szakos, okleveles középískolaí tanár kaphat al-
kalmazást. Kötelessége heti 4 óra tanítás a reálgimná-
ziumban és felügyelet az internátusban. Díjazása, teljes
ellátás és havi' 50 pengő. Az állást legkésőbb október
1-re kell elfoglalni. Kérvények a reálgimnázium igaz-
gatóságához intézendők.

Felhívás.
Asszonyaink, leányaink a mai megnehezült vi-

szonyok között· külonosen érzik családi életükben a
házias nevelésnek, a nai munka értékének nagy fontos-
ságát. Ezért a budapesti deáktéri Luther Szövetség'
sokak kívánságára elhatározta, hogy ilyen irányban
tanulási lehetőséget nyüjt. Ruhavarrás, szabás, kézi-
munkák tanításával foglalkozó "munkanapokat" indit
október hó első napjaiban.

A munka D. Raffay Sándorné püspökasszony
jótékonysági akcióját szolgálja.

Kérjük, várjuk asszony- és leánytestvéreinket.
Bővebb értesítésadás és jelentkezés már most,

naponként ,(szerda kivételével) d. u. 3-6 óráig IV.,
Sütő-utca 1. sz. 1. emelet (evangélikus iskolák épü-
lete).
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Megjelenik minden vasárnap.
ELŐFIZETÉSI ÁRA:

Egész évre 4.40, félévre 2.20 peng~

A VASÁRNAP MEGSZENTELÉSE.
A kereskedelmi minisztérium legutóbb tör-

vénytervezetet dolgozott ki a vasárnapi munka-
szünetre vonatkozólag, amelyet ugyan parl a-
mentárisan még nem tárgyaltak le (lehet, hogy
cs.ak miniszteri rendelet lesz belőle), de máris
vitákat és polémiákat provokál mindenfelé. Kü-
lőnösen ipari és kereskedelmi körökben. Ahogy
ez ilYenkor történni szokott, különböző anyagi
érdekeket védő gazdasági és társadalmi egye-
sületeket meghallgatnak majd, de vajjon meg-
hallgatják-e az egyházakat is, amelyek talán
ebben a kérdésben valamelyest szintén érde-
kelve vannak?

Az anyagi érdekszövetkezeteknek nem le-
het más és' valószínűen a társadalmi egyesüle-
teknek sem lehet más álláspont juk , mint eluta-
sító a tervezettel szemben. A tervezet ugyanis
keresztül akarja vinni az egész vonalon a vá-
sárok tilalmát az ünnepnapokon és ugyancsak
az ünnepeken (az ünnep előestéjének tizedik
órájától az ünnep utáni reggel hatodik órájáig)
tilos volna égetett szeszt kimérni. Iparosok, ke-
reskedők, vendéglősök máris rohamozzák úgy
a kereskedelmi, mint főleg a pénzügyminiszté-
riumot, hogy a tervezet törvényerőre emelésé-
hez ne járuljanak hozzá, mert ez anyagi csőd-
be kergeti őket és adófizetési kötelezettségeik-
nek nem tudnak majd eleget tenni.

Hát hiszen ez is szempont, még pedig na-
gyon fontos! De gondoltak-e már az eleve til-
takozók, hogy van egy erkölcsi csőd is, amely
az ember életgyökereit támadja meg és hogy
ennek az erkölcsi csődnek a megindítója az,
ha vasárnapok on és ünnepnapokon elvonják az
embereket a templomtól és az istentiszteletek
látogatásától? Egyszerű tiltakozással nem
fogják ezt az ügyet elintézhetni, mert ebbe
most már a keresztyén egyházak is beleszól-
nak és igenis követelik, hogy olyankor, amikor
Istenímádásra-szólít a harang, ne harsogjon be
'a templomkapun a "ki" ad többet érte!" Falu-

helyen ez minden vásárkor megesik, mert 1;
templom is, a vásár is a főtéren szokott lenni

Az égetett szesz pedig? Jaj, de szeretném
ha a vendéglősöknek okuk volna a síránko
zásra. Mert azt tartom, inkább ötszáz embe]
károsodjék, mint hogy ötvenezer pusztuljon
nyomorultul az égetett szesz, magyarul, a pá
linka miatt. Sajnos azonban meg kell nyugta
nom a vendéglősöket, hogy nem fognak károl
sodni. Mert akinek a szesz élvezete szenvedé
lyévé lett, az idejében úgyis gondoskodik majd
arról, hogy szenvedélyének az istenimádás per
ceiben is hódolhasson.

De megnyugtathatom összes iparos és k
reskedőtársaimat, hogy a vasárnap teljes me~
szentelése, a vásári tilalom behozatala nem fo~
anyagi károsodásukkal járni. Egyetlen ango
iparos és kereskedő nem ment tönkre mé~
abba, hogy Angliában vasárnapon nincs vásári
egyetlen angol vendéglős nem jelentett csődöt)
hogy Angliában vasárnapi és ünnepnapi szesz
tilalom van. Szeretném egyébként, ha a mi ke
reskedőink és iparo saink zsidó honfitársain
tól tanulnának, akik minden zsidó ünnepen kö
vetkezetesen becsuknak minden zsidó boltot él
műhelyt, pedig, úgy-e, egyetlen zsidó honfi
társu nkat az ünnep megszentelése nem tett
tönkre ... ?

Vasárnapon, ünnepnapon a templom, elő
csarnokában nem lehet kufárkodni és galambo
kat árusítani. Nem lehet pénzváltással sen
foglalkozni. Iparosnak, kereskedőnek, vendég
lősnek és vevőközönségnek a templomban l

helye, hogy hálát adjanak a Minderihatónal
egy heti -megsegitésért, Ebből egészen bizonyo
san nem lesz kára sem az .eladónak, sem. a ve
vőnek, legkevésbbé azonban a magyar állam
nak, amely csak akkor lehet erős, ha erős, hívő
Istenben bizó, templomjáró annak minden pol
gára.

•
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Ribiní jános, a soproni tanárt
majd pozsonyi lelkész 0722-1788.).

Ribini önéletrajza és egyetemes levél-
tárunkban őrzött feljegyzései sok új, eddig
nem közölt adatot foglalnak magukban.

Igen szegény jobbágyszülőktő~ a n~itr~-
megyei Krencs faluban Nagytapolcsany kozele-
ben született 1722. jan. 22. Atyját már hétéves
korában elveszítvén, szigorú mostohaapja mel-
lett még több nyomorúságot szénvedett. A fa-
lubeli házak előtt felmondott bibliai versekkel
és énekmondással szerezte meg mint koldus-
diák a kenyerét. Tízéves volt, midőn Gosztonyi
Ádám és Gáspár földesurak fiaikat a magyar
szó kedvéért Nemeskérre, Sopron megyébe küld-
ték. .Elzek házitanitója, Porubszky Péter szána-
lomból a tehetséges Ribini-fiút is, mint inast
magával vitte Dunántúlra. A tót gyerek itt ta-
nulta meg a magyar nyelvet és szerette meg
a magyar népet. A tudós és buzgó Perlaky Jó-
zsef (később -püspök) volt itt a lelkész, neje
Matkovich Éva, lelkes magyarok. A liptóme-
gyei Porubszky Péter jeles tanítót, aki Győrött
tanult, Perlaky a Gosztonyiaktól hívta meg
Nemeskerre rektornak, aki 1732-34. tanított
itt és magyarul is jól tudott. E két év alatt volt
Ribini is Nemeskéren.

Porubszky hiába ajánlotta őt kétszer is a
pozsonyi alumneumba. Beer Vilmos igazgató
most még nem vette fel. Azért 1734. Beszterce-
bányára, 1736. pedig Selmecre ment. Itt BIázi
János rektortói a görögnyelvet, Mikovini Sá-
muel mérnöktől pedig a matematikát tanulta.
Ezekről 'nagy hálával emlékezik, valamint Tur-
csányi Pál selmeci tanárról is, aki magánórá-
kon német nyelven avatta be őket a Wolf-féle
filozófia elemeibe. Mikovini ajánlotta Ribinit
Bél Mátyás pozsonyi lelkésznek, -aki 1740. házi-
tanítónak fog.adta őt a legkisebb fia,Mátyás
Gottfried mellé. 19y teljesült régi vágya, Beer
jeles rektornak és Tomka-Szászky János kon-
rektornak lehetett tanítványa, akikről egyház-
történetében is nagy dícsérettel szól. Bél Má-
tyás' akkor készítette a nagy földrajzi művét és
Ribininek is sok jutott a másolásokból, amiből
sokat' tanult.

:~,''A n~vezetes ,1741. evi országgyűlésre a
zempléni követ, Szirmay Tamás is feljött Po-
zsonyba s a nyilvános vizsgákon résztvevén,
Ribini diák 'ahnyir.a -megtetszett neki, hogya
szintén itt tanuló unokaöccse, Szirmay István
Jóh mellé mentorul fogadta. Továbbr.a is itt
kellett volna, maradniok, de a bajorok betörése
míatt Késmárkra kellett menekülniök s 1742.
őszén jöttek vissza ismét Pozsonyba. A jenai
egyetemre is', Ribini 1744. a Szirmay-fiúval ,
együtt ment ki. Tanárai közül legjelesebb volt
itt Walch János György, a dogmatika és egy-
ház történet ,előadója.: Harmadfél évig volt Je-
nában. 1747. Zay Imre báró hívta meg házi-

•

tanítónak Zayugrócra s az útiköltséget is m,eg-
küldte. De Szirmay is számot tartott rea s
míg a két főúr érte így ver~enge~t, a sopror:ia~
meghívását is megkapta, kl~ a Jele~ Haynóczi
Dániel utódául hívták meg igazgatónak. Ez a
nagy versengés egy kissé ~ejébe ~s ~zállt a .25
éves fiatal tudósnak. Inkabb nyilvános, mint
házitanító kívánt lenni. S mivel a soproniak a
80 forint útiköltséget is megtérítették Zay bá-
rónak, 1747. jún. 17. már meg is érkezett Sop-
ronba. Ismerte a várost, hiszen Nemeskér nem
messze van hozzá.

Ribini fényes sikerekkel kezd~e a tanítás~,
de sok baja és viszálya volt a lelkeszekk~l. ~et
kiváló papja volt ekkor Sopronnak, a körmöc-
bányai Oertel János és a györi T?rkos Jc?zsef:
irodalmi téren is ismert nagy tudosok, szigoru
hívei a lutheri orthodoxiának, míg Ribini már
Wolf bölcsészetét és Walch jenai tanárnak;
Luther művei kiadójának szabadabb teológiáját
is hallgatta. Először az alumne~m felügyel~te
miatt tűztek össze s Torkos lelkesz azt a beke
kedvéért Ribini rektornak engedte áto Majd a
vizsgai tételek miatt tá~,adt visz~ly. Ribi!lÍ
1748. ezt tűzte ki a felsobb tanulóknak : Mel-
tányos reformátusoktói nem kell megvonni a
testvéri jobbot. Oertel ezt nem helyeselte. ,1750-
ben ez volt a tétel: A boldogok a Szentharom-
ságot testi szemekkel nem látandják. ~zt" m~r
Torkos is támadta s 1. Tim. 6, 16. verseboi ki-
indulva, nagy hévvel vitatták, mi különbség
van a testi, szellemi és megdicsőült szemekkel
való látás között. 1751. újévkor mondta Ribini
nagy hatással a magyar nyelvet magasztaló
beszédét. 1753-ban még hevesebben vitátkoztak
a keresztségről, mivel Ribini a diákoknak dik-
tált dogmatikájában nem emelte ki külön a
szentséggel kapcsolatban Isten ke~~elm~t és .a
bűnök bocsánatát. Fennmaradt kéziratában IS
említi (353. §.), hogy emiatt őt a sopronicen-
zorok sociniánizmussal is vádolták. Szemére
vetették, hogya héber vokáljegyek isteni ere-
detét s a pokol tüzének anyagi természetét sem
hiszi., A templomi szószékre is felvitték e vi-
tákat Ribinit aszószéktől eltiltották. Artner
Lipót' konventi elnöknek panaszleveleket adtak
áto Torkos lelkész lakásán Ribini és Pámer V.
tanácsos jelenlétében vitatkozásokat is tartot-
tak. De megegyezni nem tudtak. A keresztség
tanára nézve Burg János boroszlói theol. tanár
véleményét is kikérték, aki volt tanítványának,
Torkosnak adott igazat. Oertel haláLa (1757.
nov.) után Torkos akadályozta meg Ribini meg-
választását kétszer is. De elégtételt kapott. A
Lőcséről Sopronba hívott Münch Fülöp lelkész
helyére Ribinit választották meg, aki 1758.
ápr. 21.. az ifjúság előtt mondott igen szép
búcsúbeszéd után már el is hagyta Sopront.
Fischer Illés szuperintendens máj. 5. avatta fel
Késmárkon lelkésznek s Lőcsén csakhamar az
a nagyobb elégtétel' is érte" hogy a váratlan,
korán elhúnyt .Münch helyébe, majdnem egy-
hangúlág őt választották soproni lelkésznek. De
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erős lelki küzdeiem után tagadóválaszt adott.
Nehéz volt ez, mert szívbeli gyengéd érzelmek
vontákőt Sopron felé.

" Egy évig sem mar:;dhatot~ Lőcsén, a yo-
zsonyiak hívták meg Keler Zsigmond helyebe.
17.59. ápr. 28. vonult be P?zsonyba, .ahov~ ~~m
oly régen Beer igazgato, mostani kollégája,
alumnusnak sem vette fel. A soproniakról hal-
lani sem akart, csak egy kedves 17 éves haja-
don vonta őf e város felé. Mily nagy a szere-
lem hatalma. V6lt legnagyobb ellenfelének,
Oertel lelkésznek, Jeányát, Mária Annát kérte
feleségül. Még az eljegyzésre sem ment el Ri-
bini Sopronba, hanem az özvegy p.apné, Oer-
telné Márkus Mária a vőlegény kívánságára
Parndorf'ra kísérte el a leányát s 1759. aug. 13.
"ex peculiaribus causis" itt a vendéglőben tar-
tották megeljegyzésüket. Az esküvőre okt. 19.
mégis eljött Ribini Sopronba. Egykori tanít-
ványa, Deccard Kristóf lelkész csendben,
anyósa házában' eskette őket össze.

Ribini nagy áldással 29 évig lelkészkedett
Pozsonyban. Munkatársa volt egykori tanára,
Tomka Szászky János rektor is. O itt is nem,
lelkésznek, hanem a rektornak vindikálta az
alumneumi felügyelet jogát. E miatt Gombos
Mihály konventelnökkel vitája is volt. Jeles ve-
zetők állottak akkor a pozsonyi egyház élén..
1776. dec. 1-én az új templom felavatásán Ri-
bini mondta az egyházi beszédet, .mely nyom-
tatásban is megjelent. (Pozsony, 1776. 4. r.
40. 1.). Több alkalmi beszédét is kinyomatta.
(Lásd Szinnyeit XI. 957.). Soproni könyvtá-
runkban igen szép kéziratban megvan Dogma-
tikája és Polemikája. Az elsőt Freyler János
1754., a másodikat Horváth János teológus
1757.. írta Sopronban. Bél Mátyás módjára
Ríbini is' tett tanulmányi utakat. Igy például
1766. július havában volt Győrött és Pannon-
halmán. Győrött Gömöry Dávid orvos vendé-
gelte meg a kertjében s ennek a veje, Torkos
Pál ügyvéd kísérte el. A történeti források
gyűjtésében Bél Mátyás és Tomka Szászky pél-
.dáját követte. Pozsonyban írta meg első tudo-
mányos értékű, alapvető és megbízható magyar
egyháztörténetünket 'Memorabilia címen két'
kötetben (Frankfurt és Lipcse, 1787. és 1789.).
A magyar haza iránt való szeretete indította
erre, mint az előszóban írja. II.' Józsefről
mondja: "Ritka boldog kor ez, melyben nem
csak azt a vallást vallhatod, amelyet akarsz,
hanem a vallásnak történetét is, melyet akár
igaznak, akárhamisnak tartasz, bátran bizton-
ságban lehet megírni." A II. kötet elején pe-
dig megemlíti, hogy ezt a könyvét II. József
is elolvasta és nem kifogásolta, csak azt
mondta, hogy nem Latin, hanem német nyelven
kellett volna ezt megírni.

Ribini 1788. aug. 6. halt meg 66 éves ko-
rában. Arcképe csak fekete árnyékrajzolatban
maradt fenn, de arcéle így is erélyes, szilárd
jellemű férfiúra mutat, Özvegye 1793. Pesch

András tekintélyes pozsonyi kereskedőhöz m~nt
ismét nőűl, de másodszor is özvegységre JU-
tott s szülővárosában, Sopronban töltötte élete
végét, ahol bátyja, Oertel János Károly az e~ső
városi tudós levéltáros öccse, Oertel Gottfried
pedig hírneves gazdag orvos volt. 1814.
halt meg. , ,

Ribininek két gyermeke volt. Leanya, Ma-
ria Erzsébet Huszthy Zakariás jeles pozsonyi
orvosnak lett a felesége, fia, Ribini János Dá-
niel (1760-1820.) pedig apjához méltó tudós
volt. Göttingenben látogatta kétszer is az egye-
temet. Beutazta Német-, Svéd-, Angol- és OLasz-
országot. Hazatérve a Hunyady grófi házn~k,
majd pedig gróf Széchenyi Ferencnek lett tit-
kára.Ez utóbbi társaságában járta be Magyar-
országot. Majd 1793-94. Kaunitz hercegnek és
kancellárnak volt felolvasó titkára. Kiváló mér-
nök és természettudós, ezért az osztrák bánya-
és csatornázási ügyeknek is főtitkára, majd
pedig udvari főtitkár lett és az osztrák képző-
művészetinkadémía tiszteletbeli tagja. A szép-
irodalomnak is Bécsben jól ismert,' buzgó mun-
kása volt. A nagy emberekről írt alkalmi szel-
lemes, rövid jellemzései "Ribiniana" néven
váltak népszerűekké. Feleséget a Szlávy csa-
ládból vett, két gyermekük volt, de korán el-
haltak. Kár, hogy a császárváros fénye elvonta
hazájától, melyet ,apja annyira szeretett.

D. Payr Sándor.

Ihme1s Lajos püspök elköltözése.
Irta: John A. Morehead.

Ihmels Lajosnak, Szászország püspökének halála
nagy veszteséget jelent a németországi evangéliumi
keresztyénségnek, de a mai kritikus időkben az egész
világnak is. Ihmels a lutheránus teológia, és a német-
országi evangélikus egyház nagy embere volt. Az
egész keresztyén világban sokan siratják ~ájó szívvel.

Ihmels püspök igaz német volt, aki haláláig hü
maradt nemzetéhez. Bár lelke nem rokonszenvezett
a modern internacionalizmussal, mert jó keresztyén
volt, .azért nem zárkózott el korának nemesebb é!'te-
lemben vett modern keresztyén mozgalmaitói sem,
Leghőbb vágya az volt, hogy anémet evangélikussá-
got, majd a világ ev~ngélikusait egyesítse.: 'Mint" az
"Allgemeine Evangelische-Lutherische Konferenz" el-
nöke azon fáradozott, hogyabizonyságtévő, pozitiv,
bibliai keresztyénséget terjessze a némel; evangélikus
egyházakban, sőt az európai kontinensen is, megerő-
sítve míndnyájukat hitük egységének tudatában. Mídön
az 'amerikai lutheránus egyházak kiküldöttei, akik II

Nemzeti Lutheránus Tanácsban résztvettek, annak. az
óhajuknak adtak kifejezést, hogy jó volna egy egyesí-
tett bizottsággal megtárgyalni a lutheránus világkon-
vent tervét, Ihmels püspök volt az, aki meghívta és
szívesen látta' a küldöttség tagjait, alkalmat nyújtva
nékrk arra, hogy az AlIg. Ev. Luth. Konferenz egyík
zárt ülésén előterjeszthették a Lutheránus Világkonvent
ügyét. Dr. Ihmels volt az európai küldöttség kívá-
lasztottja, melynek az volt a célja, hogy együtt mü-
ködjék az amerikai küldöttséggel az első lutheránus
világ'konventen, melyet 1923 augusztusában tartottak
Eisenachban. Ihmels püspököt választották az -elsö
lutheránus vílágkcmvent elnökévé. Kítünöen elnökölt
Eisenachban. Az eisenachi 'konvent után az Executiv
Committee tagjává választották, a kopenhágai második
lutheránus világkonvent alkalmából megújították ezt
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A Duszik Lajos főjegyző által végzett megnyitó
istentisztelet is éreztette ezt. Majd az ezt követöleg
megkezdődött közgyülés napirend előtt hódolt a püs-
pök és a különböző üdvözlők szívböl fakadó beszédei-
ben a kíváló vezéregyéniségnek. Meleg ünneplésben
részesítette a közgyü1és báró Radvánszky Albert egye-
temes felügyelőt, akit színtén mint jubilánst üdvözölt,
aki az egyetemes egyház köszöntését tolmácsolta az
ünnepelt egyházkerületi felügyelő előtt. Az egyházke-
rület egyházközségei és intézményei díszes jutalmat,
egy történeti értékü emlékalbumot adtak át szeretetük
és tiszteletük jeléül minden örömükben és bánatukban
meleg szívvel osztozó felügyelőjüknek, aki mélyen
meghatva 'köszönte meg a megbecsülés feléje áramló
megnyilvánulását.

Az egyházkerületi felügyelő megnyitó beszédével
kezdődött a tulajdonképeni közgyülés. A tartalmas be-
széd kiterjedt a világot átölelő lutheránizmus problé-
máira, .a magyarhoni egyetemes és egyházkerületi kér-
dések érintésére. Foglalkozott az iskolák nehéz hely-
zetével és megállapította, hogy a három nagy történeti
egyház iskolátnak. megtartásában közös irányban, ha
külön hajókban is, evez. Köszöntötte felügyelőtársait,
sőt különös elismeréssel emlékezett meg Szmrecsányi
Lajos egri érsekről 60 éves lelkészi müködése alkal-

, mából, .
A püspöki jelentés is az egyetemes és a magyar-

honi jubileumainknak való áldozással indult. Majd be-
mutatta az egyházkerület egyházközségeinek életét
hol örvendetes, hol elszomorító képekben. Külön is ki-
emeljük, hogy az állammal és egyházakkal szemben
való viszonyban örvendetes javulást állapít meg. Az
egyházkerületi közgyülés több üdvözlő táviratot kül-
dött el, köszöntötte elsősorban Gömbös Gyula mímsz-
terelnököt.. Számos távirat érkezett a jubiláló egyház-
kerületi felügyelőnek is.

Az előző napon gondosan előkészített .közgyülésí
tárgyak szinte vita nélkül váltak határozatokká. Ki-
küldötte a közgyűlés képviselőit az egyetemes közgyü-
lésre. Sajnálattal vesz búcsút az Országos Luther-
Szövetség lemondott vezetőitől s bizalommal köszönti
az új vezetoséget. A zsinattartás 'kérdésében fenntartja
korábbi határozatait, melyek szerint nem tartja idő-
szerünek és akkor egyezik bele a megtartásába, ha
nem tüzik ki napirendjére a területi változtatásokat.
A vallástanításról szóló jelentéseket kiegészítendő'knek
tartja a szórvány területeken végzett vallastanításról
szóló jelentéasel. A miskolcí jogakadémia örvendetesen
halad a fejlődés útján és székháza felépítésére készül.
A tanítóképzöíntézet igazgatója örömmel jelenthette,
hogy az evangélikusok száma növekvőben van az inté-
zetben; köztartása, internátusaelsőrendü. A két nyír-
egyházi középiskolá.ról szóló jelentés tudomásul véte-
tett; a reálgímnázíumban az érettségi vizsgán egyet-
len evangélikus növendék se bukott meg. A jogakadé-
mia tanárait megillető tandíjosztalék kérdésében be-
ható bb, bár nem kímerítö eszmecsere után az lett a
határozat, hogy az elnökség fog ebben a kérdésben a
reáruházott jognál fogva intézkedni. Az egyházkerületi
tanítóegyesület szép munkát fejt ki. A pénzügyi bi-
zottság a kerület pénzügyi helyzetének a javulásáról
tehetett jelentés.t. Kiosztotta a közgyülés a Baldácsy-
segélyeket js. ürömmel vette tudomásul a közgyülés,
hogy egyetemes egyházunk buzgó felügyelője gond-
jaiba kérte át az eger-gyöngyösi missziót s így ez a
terület most már intenzív lelkipásztorkodás alá kerül.
A szabolcsi misszióba is kiküldi a kerület rövidesen a
megfelelő embert. Tudomásul vette a putnoki és a szol-
nokí misszióról szóló jelentéseket. Az egyházkerület
lelkészegyesülete a liturgia kérdését tárgyal gat ja és
igyekszik a megoldáshoz közelebb juttatni. A komádii
áttérés ek ügyében reméli, hogya református egyház-
zal testvéries megállapodás létesülhet. Betöltötte .a köz-
gyűlés a megüresedett tisztségek et és megújította a
lejárt. megbízatásokat. A takarékossági napnak a re-
fcrmácíó emléknapjáról való áthelyezését kívánja,
mert így nem vehetünk részt a -takarékosságí -propa-

a tisztét. .. a lutheránus világmozgalom értékes, azor-
galmas munkása volt halála napjáig. Az Exec. Comm.
élő t~gjait fájdalmasan érinti a nagy veszteség, annak
az embernek az elköltözése, .akí átadta magát a Luthe-
ránus' Vílágkonvent eszméinek; benne hűséges: segítő-'
társukat, tanácsadójukat siratják.

Jelenlétének lenyűgöző hatása is Ihmels püspök
személyíségének nagyságát bizonyította. Mert nagy
ember volt!

1. Kiváló. teológus, tanár és .szerző. 'Tanítványai-
nak sokasága, akik erlangeni és lipcsei előadásait hall-
gatták, hálás szívvel örztk emlékét, mély hatással volt
gondolkodásukra, szellemi életükre. lelkük fejlődésére.
Előadásainak és megjelent munkáinak teológiája
christo-centrikus volt. Kedvelt témája a keresztyén-
bizonyosság, vagy a keresztyén léleknek a megváltásba
vetett hite. Erről a tárgyról írt klasszikus müve híressé
vált az egész világ teológiai Irodalmában. E kis írás
keretei sajnos, nem engedik meg, hogy Ihmels püspö-
köt, mínt tudományos teológust is méltassuk. Eléged-
jünk meg hát azzal, hogy idézzük Sommerlath pro-
fesszor szavait, amelyek a lipcsei egyetemi templom-
ban 'hangzottak el, a nagy püspök gyász szertartásán :
"Teológiájának lényegét Ihmels püspök ebben a mon-
datban foglalta össze: ,A teológia csak a kinyilatkoz-
tatás teológiája lehet, máskülönben tökéletesen meg
kell semmísülníe." Mindig arra törekedett, hogy teoló-
giai tanítása összhangban legyen a Szentírással és az
evangélikus vallással. Jellemző volt Ihmelsre, hogy teo-
lógiai kijelentéseinek mély, vallásos jelentősége volt."
Ime, a tudományos teológus nagyságának jellemzése.

, IL Ihmels püspök nagy szánok volt. 'Talán mínt
szónok volt a legismertebb és legkedveltebb Német-
országban és Európa más államaiban. Ugyanakkor,
amikor a lipcsei egyetemen a szisztématikus teológia
tanára volt, ugyanak'kór prédikált az Augustus-téri
egyetemi templomban is. Amíker Szászország első püs-
pökévéIett, ugyana'kkor ötett-a drezdai ev. egyház nzó-
noka és lelkésze is. AL;egyszerű nép épen úgy, mínt ';1.

magas müveltségüek óriási tömegekben hallgatták be-
szédeit, amelyeket a szászországi gyülekezetek hivata-
los látogatásai alkalmából mondott el. A keresztyén
vallás örök igazságait olyan módon és oly formán
tudta hallgatói elé tárni, hogy azok élő valóságokká
váltak számukra. A mai keresztyén hitélet személyi
problémáit segítő kézzel oldotta meg. Szónoki tudo-,
mánya bízonyos alkalmakkor különös szépségben ra-
gyogott. Például a második lutheránus világkonventen
Dr.. Ihmelsnek a következő tárgyról kellett értekezníe:
"Mit kell tennünk, hogy egyházunk belső felébredését
előmozdítsuk ?" Mikor fejtegetéseit befejezte, többen
a kiküldöttek közül így szóltak : "Nem értekezés volt
ez, hanem nagyszabású beszéd." Bár a stockholmi kon-
ferencián (Élet és munka) nem vettem részt, barátaim,
akik jelenvoltak, mesélik, hogya tárgyalások során
válságoshelyzetbe jutottak, mert eltértek a vélemények
egymástól a keresztyén küldetés. lényegét illetőleg
(egyik rész a szociális evangélium, másik a megváltás
evangéliuma mellett foglalt állást). Ihmels püspök ek-
kor beszélni kezdett s oly világosan és határozottan
.szólott, Isten országáról, hogya homály eloszlott, az
ellentétek elsímultak s a tárgyalások határozott me-
derbe terelődtek.

(Foly tat juk.)

A tiszai egyházkerület közgvűlése.
Miskolcon gyült össze a mi legcsonkább kerüle-

tünk folyó hó 14-én évi rendes közgyü1ésére. A szép
templomunkban megjelent résztvevők tekintélyes szá-
ma már jelezte, hogy a kerület különleges ünnepet ül :
felügyelőjének, Dr. Zelenka Lajosnak, az egyházi szol-
gálatban .töltött 40 esztendejének, az egyházkerület fel-
ügyelői székében megbizonyított vezéri szolgálatának
10 éves jubileumát.
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gandában, A' Keresztyén Ifjúsági Egyesületek munká-
ját erősen ajánlja a lelkészek figyelmébe, hasonlóké-
pen sürgeti a cserkészmunkába való alapos bekapcso-
lódásunkat s a teológusoknak komoly figyelmébe ajánl-
ja a cserkésztiszti képesítés megszervezését. A nyír-
egyházi egyházközség szervezeti szabályzatát jóvá-
hagyja, az Érpatak-zsindelyesi iskola megmaradásá-
hoz ragaszkodik. A debreceni egyházközség azon .batá-
rozatát, mellyel vallástanárát tisztségétől megfosztotta,
járandóságát beszüntette, nem hagyja jóvá, de nem is
semmisíti meg, hanem atteszi sürgős elbírálás végett
a bírósághoz. A szarvasi árvaházat támogatásába ve-
szi, felhívja az egyházközségeket, hogy a rczsnyöí ár-
váházat megillető offertóriumot újítsák fel és küldjék
be a kerületi pénztárba a szarvasi árvaház javára.
Támogatásába veszi a Luther-Társaságot is, amelytől
azt várja, hogyaszórványgondozás céljaira iratokat
adjon ki. A jővő évi közgyűlés helyéül az ózdi egyház-
községet jelöli ki az elnökség meghívása folytán.

Meg kell emlékeznünk az egyházkerületi Gyám-
intézet közgyüléséröl is, amely az előző napon tarta-
tott Dr. Domján Elek és Pazár István elnöklete alatt.
A gyüjtés összege a tavalyi eredményt mutatja, de ezt
a közgyülés tovább akarja fokozni. Segélyt kapott il

templomépítő Rudabánya és Komádi; a kisszeretetado-
mányra felterjesztetett Kisvárda, amely pár évvel előbb
épült temploma mellé már parochiát épít: A gyáminté-
zeti istentisztelet szónoka Kopcsó János nyíregyházi
vallástanár volt.

A közgyűlés harmónikus tárgyalás után a püs-
pök imájával. majd a tanítóképző termében megtartott
közebéddel ért véget. M. J.

Evangélikus. papok, tanárok, tanítók
r t:~yJ4!öpíüd.tllöh~za~'T » .'

!.
Ha egyházunk virágzására fontos, hogy a két

tanító rend tagjai közös üdülőházban együtt üdüljenek
és így összebarátkozzanak - amint ezt az Evangélikus
Élet 31. számának okos cikke kifejti ,bizo-
nyára fokozottabban igaz az, ha a három tanítórend
közös üdülőházát teremtjük meg.

És pedig így: A három (lelkészi, tanári, tanítói)
egyesület elnökségei veszik 'kezükbe az ügyet és nem
nagyszámú megbízottjai'kkal az idei egyetemes gyűlés
alkalmával közös értekezletet tartanak és itt a három
egyesület utólagos jóváhagyásával azonnal nyélbe is
ütik a dolgot.

Pontos számokat nem tudok, a három egyesület
elnöksége ezeket előre közölhetné az Evangélikus Élet-
ben.

Ugy ,képzelem a kivitelt:
a) A Tanítóegyesület átadna a közösségnek a

maga üdülőházát felszerelésével. Ennek értékét egy
közösen felkért szakértő, mondjuk a lelkes Sándy
Gyula, mint döntőbíró megbecsülné.

b) A Lelkészegyesület . adna, vagy szerezne ._
mondjuk - 15 ezer pengő kölcsönt. Ez betablázható
volna az új kibővített üdülőházba. Nem hiszem, hogy
ezt nem adná neki kölcsön az egyetemes nyugdíjalap
a bankkamatlábon. E 15 ezer pengőnek 600 pengőnyi
kamatát úgy fedezné az egyesület, hogy a tagsági díjat
erre a célra felemelné két vagy három pengővel.

c) A Tanáregyesület, mint kevesebb tagot szám-
láló egyesület, 10 ezer pengőt maga adhat kölcsön a
kibővített kultúrházra való bekebelezésre, a tanárgyer-
mekek neveltetési alaptőkéjéből. A 400 pengőnyi ka-
matot őmaga fedezheti a tagsági díjak két-három
pengővel való felemeléséből. Az aszódi reálgimnáziumi
internátus 10 ezer pengőnyi adósságát szépen törleszti
s így a fentírt összeg erejéig "tőkében erős" az egye-
sület.

Parányi 'jóakarattal két éven belül megvalósít-
ható e terv. Milyen szép volna, ha valakik vállalnának

egy-egy szoba berendezését' és ha 'lenne - mondjuk -
egy "püspök-szobája" és egy "felügyelő-szobája". Én
magam vállalom két szoba berendezését minimálisan
450-'---450pengő költséggel. F'eltételem ez: Egyík szoba
legyen "Szigeti Dániel szeba". Az én apám méltó arra,
hogy neve így megörökíttessék. - Félszázadnál tovább
volt mint lelkész egyházun'k általánosan tisztelt és
szeretett szolgája. A másik szoba feleségem atyjáról,
"Brósz Jonatán-szoba" lenne. Ö több évtizeden át volt
a tiszai egyházkerületben igen kiváló esperességi fel-
ügyelő, kerületi gyámintézeti elnök, stb., stb. és nagy-
lelkű mecénás. Megjegyzendő, a fentirt összegig kötele-
zem magamat, de fenntartom a jogot, hogy többet !s
adhassak. _

És nem gyűjthetnének-e e három egyesület tagjai
pénzt, vagy bútorajándékc.t, és nem lehetne-e egy "Pa-
pok szobája" Székács József arcképével díszítve. Egy
"Tanáro'k szobája" Böhrn Károly arckép évei és egy
"Tanítók szobája" Péterfi Sándor arcképével. .

Nem evangélikus iskolák evangélikus vallású ta-
náraí; tltnítói is élvezhetik az üdülőházat, ha belépnek'
tagul az -illetö egyesületbe. Sőt egyházunkban szerepet
vivő, szolgálatot teljesítő világi hitsorsosok is egyen-
jogú éllezői lehetnek az üdülőháznak, ha belépnek
valamelyik egyesületünkbe pártoló tagnak Ez azért
is szükséges, mert csak egyesületi tagok vehetők :Zel,
különben üzleti vállalkozásnak tekintik az üdülőházat
és kegyetlenül megadóztatják.

Ime, így nem is a három "rend"-nek, hanem a ne-
gyediknek, a ,,-világi rendnek" is összetartó, áldott
aranyfonala lehetne az az üdülőház.

Szeretettel kérlek lelkész-, tanító-, tanár-testvérek,
kedves öcséím, szóljatok hozzá eszrnémhez lapunkban.

És tartsuk meg azt az értekezletet az egyetemes
gyűlés alkalmával. Siessetek az üdülőház megalkotásá-
val, hogy hetvenéves vén bátyátok. mint valami." Uj
Simeon" megláthassa ezt és üdülhessen benne, mínt a
"Brósz-szoba",' vagy a~;,Szigethy~zobaf'~tJOl'dog'-l'akója-:""

Szigethy Lajos
az Evangéli'kus Tanáregyesület

"kiérdemült" elnöke.

II.
Az Evangélikus Élet folyó évi 31-ik, augusztus

27-iki számában megjelent fenti címü cikkben felve-
tett eszméhez kívánok az alábbiakban hozzászólni.

Mindenekelőtt melegen üdvözlöm az eszmét s azt
a megvalósításhcz igyekszem juttatni lehetőleg még
ebben az évben. A gyorsaság nem boszorkányság s ta-
pasztalati tény a "bis dat, qui cito dat" közmondásban
megnyilvánuló igazság.

Közügyeink terén sajnos még ma-
napság is gyakorta tapasztaljuk, hogya legszebb,
legnemesebb eszmék iránt nagy a lelkesedés eleinte,
idők multán azonban szalmalángnak , bizonyul az,
melynek tüzében (vagy némely esetben bizottságok,
albizottságok stb.-bik bürokratikus labirintjában) meg-
hal, megsemmisül minden.

Nehogy ilyen sorsra kerüljön ez a szép eszme,
sietek mindenekelőtt azt javasolni, hc.gy egy budapes-
tiekből összeválogatandó előkészítő bizottság vegye ke-
zébe az ügyet és csináljon az eszmének propagandát
úgy a kerületi gyűléseken, mint az egyetemesen annak
hangsúlyozása mellett, hogy azok, akik az evangélikus
lelkészek és tanárok üdülőházának létesítését kívánják,
azonnal Jegyezzék és részben fizessék 'is be anyagi'
hozzájárulásuk at, illetve adományuk at, ezek hátralékos
részleteinek határidejét pedig jelöljék meg, hogy fel-
ajánlás aik reális ícöltségelöirányzatnak képezhessék
alapját. Ily módon már néhány hét - mondjuk más-
fél hónap - alatt jelentékeny összeg és biztos bázis
állana rendelkezésre, amellyel kalkulálni éstervezgetni
lehet.

Az üdülőház helyéül . alkalmasságánál :Zc.gvaés
azon körülmény folytán is, hogy ott kész épületet !.s
lehet. venni méltányos áron, Révfülöpöt szerencsés vá-
lasztásnak tartom. Egy-kétezer pengő előleggel öt-
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hatszoros értéku ingatlan volna megszerezhető az em-
, Iített községben a Balaton partján. .

. Az előkészítő bizottság teendője volna egy kör-
levél. megszerkesztése és az egyetemes egyház s a xe-
rületek és egyházmegyék elnökségéhez, valamint főis-
koláink és polgári iskoláink igazgatóihoz mielöbb le-
endö eljuttatása is azon kérelemmel, hogy az egyházak
és tanítóintézetek még ebben az évben rendezzenek
egy-egy kultúrestét és tartsanak c.ffertóriumos isten-
tiszteletet erre a célra, a reformáció emlékünnepén li
az ezt: követő héten pedig országos adakozás történjék
e célból. Az így megindítandó alapgyüjtéssel csodás
eredmény érhető el.

Newyorki tanár koromban tapasztalt am, hogy az
ottaní zsidó hitközségek 12 vezetőegyénisége egyszeri
értekezletén elhatározta egy zsidó kórház létesítését
New-Yorkban. A körlevelet azonnal megfogalmazták,
száz hírlapnál elheiyezték, egy többezer newyorki és
környékbelí hitközség elnökségéhez elküldték, felszó-
lítván egyidejűleg az elnökök útján az összes hitsorso-
kat arra, hogy a körlevél dátumát követö tizedik na-
pon (pénteken ) délelőtt 10 órakor a megjelölt helyen
tartandó kongresszuson mindenki jelenjék meg, aki
csak teheti és adományát, illetőleg felajánlandó hozzá-
járulásat. vagy annak legalább fele összegét tegye le
a tanácskoz6asztalra, aki pedig. az odautazásban aka-
dályozva volna, utalványon küldjön pénzt a kongresz-
szus elnökségéhez a kítüzött határnapig. Ezen a kong-
resszuson mintegy másfélezren vettek részt. Az elnöki
üdvözlet után egyetlen egy beszéd hangzott el. Utána
a pénzbeszedés és a postán küldött adományok össze-
gének közlése következett. Az eredmény a következő
volt (az összegeket kikerekítve közlöm ) :

1. A kongresszuscn készpénzben lefizettek 680
ezer dollárt.

2. Postán beküldtek 300 ezer dollárt.
3. Az egy hónapon. belüli beküldésre önként

ígéretet vagy írásbeli nyilatkozatot tevők által fel-
ajánlott összeg kitett 800 ezer dollárt.

Ez volt a kórházalapra való gyüjtés eredménye
az első tizennégy nap alatt. A harmadtk héten már
telket vettek a város szívében elterülő Folksgartenre
néző házsorban a Wanderbilt-palota közelében. Ezen
egy többemeletes rozoga kínézésü, de használható
anyagból készült bérház állott, melyet az adásvételi
szerzödés megkötését követő negyvenedik napon bon-
tani kezdtek s ennek helyére építették a tizenkéteme-
letes ,kórházat, amelyet 30 orvos, többszáz ápoló- és
szolgaszemélyzet alkalmazása és minden szükséges be-
rendezés és felszerelés leltárbavétele után az eszme
felvetését követö százhuszadik napon adtak át rendel-
tetésének. Ugyanezen a napon már .betegeket is elhelyez-
tek benne s így már jövedelmet is hozott. A kórház :'el-
építése és berendezése három millió dollárba került.
Kettőt az első esztendŐbenbefizettek. Ezt az eljárást
ajánlom követendő példaként az evangélikus ielkészek
és tanárok országos üdülőházának létesítése érdekében.
Tekintettel arra, hogya gyülésezése'k heteit éljük, nem
tartom lehetetlennek azt, hc.gy ez az üdülőház már ka-
rácsonyra átadható volna üdvös :rendeltetésének.

Az üdülőházalapba havi tagsági díjak befízetésé-
vel leendő bekapcsolódás a fentebb vázolt eljárás alkal-
mazása mellett másodrendű kérdéssé válik

Végül azt javasolom, hogy az elökészitő bizottság
hetenként tartson értekezletet és úgy az egyházi, mint
a napilapok útján tájékoztassa a közvéleményt mü-
ködése eredményéről. Berendezéséhez evangélikus, ipa-
rosok és kereskedők ajándékaikkal járuljanak. Veze-
tése legföllebb három egyénre, egy igazgatóra, egy
gondnckra és egy ellenőrre bízassék. A konyhai ós'
ápolói teendőket diakoniszák és diakoniszajelöltek vé-
gezzék. Gazdasági kertről gondoskodva legyen.

Zsilinszky Lajos dr.
Ill.

Ime, kedves olvasó, a szerkesztő által lapunk 31.
számának vezércikkében felvetett gondolat máris ter-
mékeny talajra hullott. Ugy Szigethy Lajos dr., mínt

Zsilinszky Lajos dr. már konkrét javaslatokkal állanak
elő. Bizonyára másoknak is vannak gondolataik, öt-
leteik ebben az irányban. Hogy míndezeket szép össz-
hangba hozhassuk,elhatároztuk, hogy egy, a Lelkész-
egyesület, a Tanáregyesület és a Tanítóegyesület né-
hány képviselőjéből álló értekezletet fogunk sürgősen
összehívni Budapestre. Az értekezlet munkájának ered-
ményéről lapunk útján tájékoztat juk majd az evangé-
likusközvéleményt. Szerkesztő.

Meg. hivo.
, A Magyarhoni Ág. H. Evang. Misszió-

egyesület 1933. október 7-9. napjain közgyű-
léssei kapcsolatos külmissziói konferenciát ren-
dez a Nyíregyháza-i gyülekezetben. A konfe-
reneia alaptémája: Mi teszi a; missziói paran-
csot a legnagyobb paranecsás

Sorrend a következő:
Október 7. d. u. 5 órakor: a konferencia

megnyitása az egyházi díszteremben. Áhítatot
tart Németh Károly esperes, elnök. A konferen-
ciát üdvözli Paulile János igazgató-lelkész, kor-
mányfőtanácsos. 1. előadás: A missziói parancs
kiadója. Kiss György lelkész, Bénye.

Este 8 órakor vallásos este az egyházi disz-
teremben. Megnyitót mond Gáncs Aladár tit-
kár. Hogyan kezdjünk missziói munkát? cím-
mel' felszólalnak : KelIó Gusztáv lelkész, a
szarvasi Misszióegyesület elnöke Johnson
Gisle, norvég missziói lelkész. A diakónia és a
missziói érzék címmel előadást tart Dr. Sze-
berényi Gusztáv lelkész, .a békéscsabai diako-
nisszaház igazgatója. Bibliamagyarázat : Mar-
csek János, lelkész, Ózd.

Október 8. d. e. %9 órakor tótnyelvű
istentisztelet a templomban. Prédikál: Hulvey
István lelkész, Kiskőrös. Oltári szolgálatot vé-
gez: Dr. Szeberényi Gusztáv. Persely a misszió
javára.

10 órakor-a Missziói Tanács ülése az igaz-
gató-lelkész irodájában.

3;.'~11-kormagyar istentisztelet a templom-
ban. Prédikál: Kelló Gusztáv szarvasi lelkész.
Persely a misszió javára.

Délben 12 órakor a Misszióegyesület évi
rendes közgyűlése az egyházi díszteremben. A
közgyűlést üdvözli: D. Geduly Henrik tisza-
kerületi püspök.

. D. u. 3 órakor evangélizáló óra négy tanya-
bokorban. Mit várhatunk az Ur Jézustól? Ben-
zing István, Csákó Gyula;, Horeczky Béla, Dr.
Kneffel József, Sztehló Gábor lelkészek és pres-
biterek. Mit vár az Ur Jézus tőled? Belák Sán-
dor, Drenyovszky János, Erőss Sándor, Mar-
csek János, Rimár Jenő lelkészek.

. D. u. 4 óra: II. konferenciai előadás: A
m~ssziói parancs közvetítője ée elfogadója.
Johnson Gisle norvég missziói lelkész. Német-
nyelvű előadás tolmácsolva. Színhely az egy-
házi díszterem. .

D. u. 6 órakor vallásos ünnepély a templom-
bam. Megnyitót mond Paulik János igazgató-
lelkész. Ill. előadás: A misszió felrázó ereje.
Szabó József püspöki másodlelkész, Győr. Bib-
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liamagyarázat: Dr. Molnár Gyula táblai bíró, a
Misszióegyesület világi elnöke. Persely a misz-
szió javára.

Október 9. Nyolc órakor tótnyelvű reggeli
áhítat a templomban: Kiss György, lelkész.

1129 órakor: Konferencia áhítat az egyházi
díszteremben: Pass Ltiszlá, lelkész, Debrecen.

9 órakor: Összejövetel' tanítók számára
ugyanott. IV. konf. előadás: Mit adhat a
misszió a tlanítónak? Nitschinger János tanító,
Sopron. V. Mit adhat' a tanító a missziónak?
Belák Sándor, lelkész, Tokaj.

10 órakor: VI. előadás: A misszió Urának
szemléje ma. Dr. báró Podmaniczky Pál egye-
temi tanár. VII. A missziói parancs jutalma.
Németh Károly, esperes.

11212 órakor a konferencia bezárása: Dr.
Molnár Gyula, elnök.
Ifjúság számára!

Október 7-én délután 4 órakor: A misszió, mint a
gyermekek öröme. Elemi iskolások számára a
központi iskolában. Marcsek Jánosné, lelkész neje.
A debreceni -utcai iskolában Mokry Eszter taní-
tönö, Bpest. Középiskolások számára a Kossuth
reálgimnáziumban Erőss Sándor, a Ker. Ifj. Egye-
sület ev. ágának lelkész-titkára és Horeczky Béla
lelkész, Ösagárd.
Október 8-án délelőtt 9 órakor, vasárnapi iskola:
a központi iskolában: Mokry Eszter, a debreceni-
utcai iskolában: Horváth Katalin tísztvíselönö,
Székesfehérvár. 10 órakor ifjúsági istentisztelet az
egyházi diszteremben, Rimár Jenő hitoktató-lelkész,

_ )3l;Ldapest..~
Tudnivalók!

A konferencián. vidékiek elszállásolásáról és ked-
vezményes ellátásáról a rendezőség gondoskodik.
Díj a konferencia egész idejére 3.- pengő. Akik
szállás nélkül csak egy napon vesznek részt, egy-
szeri étkezés mellett 1.- pengőt fizetnek. Aki
kedvezményes vasúti jegyet kér (33%), külön je-
lezze. Jelentkezni az érkezési és távozási időpont
megjelölésével október 1-ig kell Paulik János ígaz-
gató-Ielkész, Nyíregyháza, vagy Gáncs Aladár tit-
kár, Budapest, VI., Hermina-út 35/d. címéri.
Erre a konferenciára, az istentiszteletekre,

a vallásos estékre, a közgyűlésre a nyíregyhá-
zai egyházközségnek, az országos Misszióegyesü-
letnek, valamint anyaszentegyházunknak min-
den egyes tagját, a helyi és környékbeli lelkész,
vallástanár, tanító és presbiter-testvéreket
nagy szeretettel meghívja - 107. Zsoltár 1
vers -

Budapest, 1933 .. szeptember hó.
a Misszióegyesület Vezetösége.

HIREK.

SZENTHAROMSAa UT ANI
TIZENÖTÖDIK VASARNAP.

Máté 6, 24-34.
A pogány népeknek sok. félelmetes bálvá-

ny'uk van. Rettegve néznek fel .rájuic, várván)
mikor hoznak veszedelmet, pusztulást házukra
földjükre) országukra. De ezeknél is veszedel~
mesebb bálvány-isten aMammon, mely a ke-
resztyén népek körében is nagy hatalomra tett

szeri. Félelmetes erejével reánehezedik hívei
lelkiére és 'a legmegalázóbb szolgaságba gör-
nyeszti nyakwkat. A szolgáZa"t magában nem
megalázó. Nem lehet megalázóaz, amire min-
den ember rendelve van. De a M(1/ff/,monszolgá-
lata egyenesen az emberiesség) az lsten képére
való ieremtettséq megtagadásáva,l jár. A leg-
veszedelmesebb pedig az) hogy ezt aMammon
szolgái nem veszik észre. Azt gondolják, hogy
szépen meqoszthat ják életüket lsten ésa Mam-
mon között. Közben mindig jobban aMammon
javára billen a mérleg és ,az oeetoekodáebot
Maímmon-szolgáZat és I sten-gyűlölet lesz. De
ekkor az ember már kiszipolyozva, megkínoz-
va) elgyengülve roskad a pénz istenének ölébe)
mint a pogány isteneknek szánt) agyonhajszolt
áldozati állat. Az lsten seolqtilato. ezzel szem-
Ben felemel, és amikor a legnagyobb készség-
gel áldozzuk neki életünket, akkor maqasztoeii
fel legjobban. A' választás hát nem nehéz. És
különösen könnyűvé válik akkor, ha meggon-
doljuk) hogy az lsten szolqálata közben mind
azt is elnyerjük) a~it a Mammon múló szolga-
bér fejében néha-néha odavet az előtte gör-
nyedőnek.

rmg.

- Hibaigazítás. Lapunk legutóbbi számának ve-
zércikkébe (első hasáb, alulról harmadik sor) tévesen
került Szilágyi neve. Csáky Albint akartunk írni, mert
Szilágyi tudvalévően -református vGl-t.--~ -

- Lelkésziktatás. A Tatabánya-felsőgallai evan-
gélikus egyház szeptember 24-én délelőtt 11 órakor ik-
tatja hivatalába ünnepélyes keretek között a gyüle-
kezetet megteremtő lelkészt, Kalavszky Kálmánt, a-
tatabányai református templomban. •

- A. budapesti egyházmegye Gyámintézete szep-
tember 15-én tartotta évi rendes közgyülését Broschkó
G. Adolf és Sárkány Jenő elnöklete alatt. Broschkó G.
Adolf imája után Sárkány Jenő megnyitó beszédet
mondott, amelyben megemlékezett Gusztáv Adolf' ha-
lálának háromszázéves. a Gusztáv Adolf Egyesület
fennállásának százéves és Luther Márton születésének
490 éves évfordulójáról. Üdvözölte a pesti magyar és
a kelenföldi egyház, valamint a pesti közös egyház új
felügyelőit és tisztviselőit, továbbá a két új missziói
lelkészt, Sipos Andrást és Mikler Sámuelt és meleg
szavakkal emlékezett meg a kelenföldi egyház másod-
felügyelőjének, az elhúnyt Röck Bélának nfLgy érde-
meiről. - A közgyülés ezután az évi elszámolást hall-
gatta meg és megszavazta a szűkölködő egyházaknak
szóló gyámintézeti segélyeket.

- A bányai ágo hitv. evangélikus egyházkerület
1933. szeptember hó 28-án, Budapesten. a Deák-téri
iskolák termeiben tartja rendes évi közgyülését D.
Raffay Sándor püspök és Dr. Pesthy Pál felügyelő el-
nöklete alatt.

Tárgysorozat: 1. A közgyülés megalakulása, el-
nöki megnyitása. 2. Püspök jelentése. 3. Fontosabb
miniszteri rendeletek. 4. Megbízottak kiküldése az
egyetemes közgyülésre. 5. Egyházmegyélt előterjesz-
tései. 6. Jogügyi bizottság jelentései. 7. Pénzügyi bi-
zottság jelentései. 8. Számvevőszék jelentése. 9. Tan-
ügyi bizottság jelentése: a) elemi iskolákról, b) polg.
Iskolákról. c) középiskolákról, d) tanítónöképzöröl. 10.
Aszódi leányiskolai bizottság jelentései. ll. Jelentés a
Baldácsy-alapítványról. 12. Missziói és belmissziói bi-
zottság jelentése. 13. Bizottsági jelentés a Baldácsy-
alap segélyezéséről, továbbá a Székács- és Oeítz-alap-
ról. 14. Kerületi Lelkész-Egyesület jelentése. 15. Ke-
rületi Luther-Szövetség jelentése. 16. Jelentés a kerü-
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leti gyámintézetrőL 17., Jelentés a Ievéltárről.: 18. Ke-
rületi segélyző-egyesület jelentése. 19. Mult évi jegyző-
könyvvel kapcsolatos jelentések. 20. Indítványok. A
közgyűlés bezárása.

- Lelkész és tanítói értekezlet Győrött. A győri
'egyházmegyei lelkészegyesület és tanítóegyesület szep-
tember' 20-án közös értekezletet tartott. Az értekezlet
előtt az Úr szent vacsorájával éltek az egyesületek
tagjai, melyet Kiss Samu nagybarátfalusi lelkész szol-
gáltatott ki. A tárgysorozatot Gar.am János ménfői
igazgató-tanító imádsággal nyitotta meg. Magyar Ist-
ván -felpécí igazgató-tanító "A keresztyén jellem ne-
velése az iskolában" címen, Németh Károly esperes
"Luther pedagógiája" címen, Weltler János györi ig,az-
gato-taníto pedig "József történetének feldolgozása az
iskolában" címen tartott előadást. Az előadások után
a lelkészeket és tanítókat közösen érintő és érdeklő
folyóügyek szerepeltek a tárgysorozatban.

- A somogyi egyházmegye felügyelöjévé Dr.
It.tzés Zsigmond vármegyei tiszti főorvost választották
'meg.

- Iharosberényben 1933. szept. 12-én kísérte sír-
jához a gyülekezet és az egész környék részvéte Tóth
Jánosné nagyasszony, az Úr hüséges szolgálóleánya
fájdalmaktól megtört testét, kiben Tóth János sandi
felügyelő hites társát, a Nőegylet és gyülekezet örök
példaképét gyászolja. '

- A Magyarhoni Egyetemes Gusztáv Adolf
Gyámintézet ezévi közgyülését értesüléseink szerint is-
mét Budapesten tartja, mely alkalommal magát a köz-
gyűlést és a vele kapcsolatos ünnepséget a Budapest-
kelenföldi templomban fogják megtartani.

- Középiskolai tanulök korrepetálását vállalnak
szerényigényü ,bölcsészettanhallgatók. Címük lapunk
szerkesztőségében megtudható.

- A világi iskolák feloszlása Németországban.
A szociáldemokrata Németország egész sereg úgy-
nevezett világi iskolát állított fel, amelyben nem volt
hitoktatás. Most ezek az iskolák egymás után oszla-
nak fel. Egyszerüen otthagyták a növendékek, pedig
az átmenet az evang. iskolákba nem könnyü, mert az
elmulasztott hitoktatást előbb pótolni kell a tanulók-
nak. Neukölnben például 11 ilyen iskolából' 8 osz-
lott fel. .

- A kistarcsai evangélikus papi özvegyotthonban,
amely központi fütéssel van felszerelve és 5-szöri ét-
kezést ad igen olcsó áron evangélikus úrinők számára,
még néhány hely betölthető. Felvilágosítást ad az
Evangélikus Papnék Országos Szövetségének főtitkára:
Blatniczky Pálné, Cinkota.

- Nyelv- és zeneoktatást ad csoportokként, egyé-
nenként tehetségfejlesztő amerikai módszer szerint
mérsékelt díjért lelkész-tanár. Címe akiadóhivatalban.
(Angol, német, olasz, horvát nyelv, zongora, harmó-
nium, hegedüjáték - kotta nélkül is - összhangzat-
tan, zeneszerzés.) Énekkarvezetést, dalszöveg meg-
zenésítést, zenemü-transponálást is vállal.

Felügyelő-tanárt keres a nyíregyházi ev.
Kossuth Lajos reálgimnázium a Rothermere-diákott-
honba. Csak evangélikus vallású, nőtlen, matematika-
fizika szakos, okleveles középiskolai tanár kaphat al-
kalmazást. Kötelessége heti 4 óra tanítás a reálgim-
náziumban és felügyelet az internátusban. Díjazása tel-
jes ellátás és havi 50 pengő. Az állást legkésőbb ok-
tóber 1-re kell elfoglalni. Kérvények a reálgimnázium
ígazgatóságához intézendők.

- Makói leánykonferencia. A csanád-csongrádi
esperesség rendezésében Makón szeptember 17-én
leánykonferencia volt a battonyai, hódmezővásárhelyi,
makói, szentesi, szegedi, tiszaföldvári evangélikus
leányegyesületek részére, amelyen Tótkomlós ifjai és
Ieányaí is képviseltették magukat. A leánykonferencia
résztvevői megtöltötték a díszes evangélikus templo-
mot. Az istentiszteleten Egyed Aladár szegedi lelkész

hirdette az Igét Jel. Ill. 20. "Ime az .ajtó előtt állok
és zörgete'k" alapján. Az istentisztelet után kezdödött
a konferencia Draskóczy Ede tb. főesperes elnökléte
alatt. A megnyitó után SchiJJ Gabriella, a makói leány-
'egylet elnöke üdvözölte a megjelent vendégeket, majd
Egyed Aladár az egyházmegye nevében szólt. Előadást
tartott dr. Bánáthy Péter hitoktató lelkész: "Mit üzen
Krisztus a leányegyesületeknek" címmel. Jézus üzeni
leányainak, hogy bethániai Máriaként szüntelenül lá-
bainál legyenek, vigyék oda magukkal mi·nden gond-
jukat, érzéseiket és a krisztusi szeretetből fakadó
mu?",kájukat főle,g a gyermekek (vasárnapi i&kola h
betegek és szegények között. Benkóczi Dániel batto-
nyai lelkész "Mit üzen Luther az evangélikus leány-
egyesületeknek" címü előadásában kifejti: Luther Mil-
titz rábeszélésére hallgatott volna, ámde ellenei .iern
hagyták öt békében. Mi is békében lennénk, de rever-
zális es kitérés halászó, leányaink becsúletet sértegető
(Magyar Kultúra c. jezsuita lap) és vallásunkat leki-
csinyelö elleneink nem hallgatnak. Fel kell vennünk
ellenük a harcot - ezt üzeni Luther =r:» miként ő fel-
vette, de a legnagyobb ellenséoeunlckel szemben is: az
alvó, ellenünk folytatott harccal nem törődő, közönyös
evangélikus tömegek ellen is! - Dr. Gerley Ferenc
szegedi egyetemi tanársegéd: "Reverzális evangéliumi
megvilágítás ban" címü előadásában ismertette a kato-
likus kánoni törvényeket avegyesházasságról, :rever-
zálís halászásáról, mely ellentétben van Krisztus evan-
géliumával. Megállapítja, hogy a revereálisharc volta-
képpen burkolt hittérítés, a protestantizmus lassú elsor-
vasztása s abszolút hatabmi érvényesülés felé való tö-
rekvés. - Orvos Emmi szegedi diakonissza: "Mit üzen
az evangélikus egyház jövője az evangélikus egyesüle-
teknek" címü előadásában kifejti, hogy az egyházak
versenyében az az egyház jut élre, amely a legtöbb
szolgálatot teszi. Krisztus a legszentebb szolgálatot
végezte egész életében. Ö legyen a példánk. Előadása
végén rátér a diakonissza intézmény százéves jubileu-
mára: Fliedner Theodor németországi evangélikus
lelkész 1833 szeptember 17-én, tehát pontosan a makói
konferencia napján, nyitotta meg diakonusi intézetet
elsősorban a kiszabaduló foglyok lelki megmentésére.
- Színesebbé tették a konferencia müsorát az elhangzó
müvészeti szavalatok, valamint a maköí leányegylet
énekkari számai. ' A konferenciát Draskóczy Ede tb.
főesperes imája rekesztette be.

Felhívás.
Asszonyaink, leányaink a mai megnehezült vi-

szonyok között különösen érzik családi életükben a
házias nevelésnek, a nm munka értékének nagy fontos-
ságát. Ezért a budapesti deáktéri Luther Szövetség
sokak ktvánságára elhatározta, hogy ilyen irányban
tanulási lehetőséget nyújt. Ruhavarrás, szabás, kézi-
munkák tanításával foglalkozó "munkanapokat" indít
október hó első napjaiban.

A munka D. Raffay Sándorné püspökasszony
jótékonysági akcióját szolgálja.

Kérjük, várjuk asszony- és Ieánytestvéreínket.
Bővebb értesítésadás és jelentkezés már most,

naponként (szerda kívételével) d, u. 3-6 óráig IV.,
Sütő-utca 1. sz. 1. emelet (evangélikus Iskolák épü-
lete) .
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