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ÖNGYILKOS DIA'KOK~
Az egyik revolvergolyót szánt a szívének,

a másik a vonat elé feküdt. Mindketten meg-
haltak, félserdült középiskolai diákok. Milyen
borzasztó dolgok! Mik lehetnek azok a szörnyű
problémák, azok az elbírhatatlan életnehézsé-
gek, amelyek tizenhatéves fiúkat a halálba
kergetnek? Vannak, hogy né volnának nehéz-
ségei annak az életkornak, amelyben a gyer-
mekifjú lassan, vágy hirtelen átbukik a férfi-
korba. De tizenhatéves korában olyan szép,
olyan ígéretes minden nehézségei mellett is az
élet, az újr.akezdéseknek olyan lehetőségei nyíl-
nak számunkra, hogy teljességgel rejtély ma-
rad az ilyen emberek halálba menése. Vagy ta-
lán éppen azért mennek olyan könnyen, mert
a földi élet teljessége jutott nekik? Talán azért
dobják el maguktól az Istennek ezt a drága
ajándékát, mert még nem tudják, hogy ezzel
csaknem eldobták maguktól az isteni kegyel-
met is? ,Hogy áll az ilyen ifjú a Mindenható
ítélőszéke elé? Hogyan számol el azokról a
testi-lelki értékekről, amelyekkel az Isten e vi-
lágba küldte, hogy talán mások világító fák-
lyájá vá legyen?

Nem merném azt móndani, hogy ezeknek a
diákoknak halálbamenése a háború utáni kor
megbomlott idegéletének rovására irandó. Mert
a háború előtt is, csaknem minden esztendőben
voltak diáköngyilkosságok. Emlékszem, erdélyi
kisdiákkoromban a mi nagyhírű kollégiumunk-
nak minden tavasszal megvolt a maga öngyil-
k9S diákja, úgy, hogy lassan szinte babonás fé-
lelem fogott el tavasz közeledtén: ki van soron!
Nem tudok szabadulni attól az érzéstől, hogy
ezeknek a diákoknak nagyrészét a diákroman-
tika, bizonyos hajlam a szentimentálizmus felé,
sodorta a halálba. És aligha tévedek, ha roman-
tikus hajlandóságúaknak mondom a most el-
költözött két magyar diákot is.

Ezek a diáköngyilkosságok először is in-
telmül szolgálnak a tanároknak: az Isten sze-
relmére, ne feledjék egészen, hogy valaha ők

is diákok voltak. Ne csináljanak egész mult-
jukból, egész ifjúságukból tabula rasát, hanem
igenis, értsék meg, hogy -az ifjúság kilengéseit,
szertelenségeit csak szeretettel lehet áthídalni.
A jó tanár a gyermeknevelés szempontjából
többet ér a rossz, vagy akár a közönyös szülő-
nél. A jó tanár a gondos szülő szeretetével tá- .
volítja el az ifjúság útjából. mindazokat a ne-
-hézségeket, ,aJ?1elyekkel",e~JölfejlődQ léleknek
meg kell bírkóznia. De... emlékszünk mi is
olyan tanárra, 'aki kéjes gyönyörűséget talált
abban, ha nehézségeket, gyötrelmeket okozha-
tott a reábízott ifjúságnak. Amilyen szent és
nemzet- és egyházfenntartó a jó tanárnak mun-
kálkodása, a rossz tanár ugyanannyi kárt
okoz nemzetnek, egyháznak, társadalomnak
egyaránt.

De ne legyünk egyoldalúak a diáköngyil-
kosságok megítélésében. Semmiesetre sem he-
lyeselhetjük a napilapoknak azt a régen gya-
korolt szokását, hogy iskola és tanuló, tanár
és diák konfliktusában kritikátlanul és vaktá-
ban mindig a diák mellé állnak. Saját tapasz-
talatunkból tudjuk, hogy vannak diákok, akik
soha meg nem szokják az iskola fegyelmét,
akikből a legodaadóbb tanár sem tud hasznos
polgárt faragni. Az ilyen _diákot az iskolából
eltávolítani olyan természetes pedagógiai köve-
telmény, amelyről beszélnünk sem kell. Termé-
szetes, a szülővel nehéz megértetni, hogy gyer-
meke rosszabb a többinél és éppen az ő gyer-
mekét kell az iskola egyeteméből kioperálni,
hogy az iskola élete egészséges maradjon.

Szegény két serdülő diák. Nem tudom, nem
is kutatom, hogy lelketek mélyén mi ment vég-
be, nem látom, hogy agyatok mely sejtje bom-
lott meg a tragikus elhatározás pillanatában,
csak szomorú v.agyok és szeretném, ha halálo-
tokból áldás fakadna, mélységes erkölcsi tanul-
ság tanár és diák számára! ,

Az Isten, aki másként ítéli meg az emberi
életet és a cselekedeteket, mint mi gyarló em-
bere-k, legyen hozzátok irgalmas!

.-
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T ornka Szászky J ános, agyori,
'maid pozsonyi tanár (l694-l762).
" . Tomka Szászky Bél Mátyásnak a tanítvá-
.nya, Ribininek pedig a tanára volt. Ez a túróc-
megyei nemes családból származott és a tót-
ajkúak között élt tudós vol~: az, ,aki ~agy,~~
'hazája iránt való szeretetből nagy földrajzi
niunkájábán felújította a· régi latin közmon-
~ast: "Extra Hungariarn non est vita, - ~tsr est, non est ita." (Orbis Hod. Geographla
494.' l.). Caelius Rhodiginus oLasz humanista
jegyezte 'fel ezt először (Velence; 1516.), mint
a padovai egyetemen vígan élő magyar diákok

-ráondáaát, (Tóth B. Szálló igék 244. Szekfű
'Gy. VI. 139.). Tomka Szászky után a Hármas
Kis Tükör azután így fordította ezt: ,

Nincsen másutt élet, csak Magyarországon,
Ha van is, de ilyen nincs egész világon.
, ,
.Tomka Szászkyról Szinnyey és másók té-

ves adatokat közölnek. Ribini és Schmal fel-
Jegyzése hiteles. Tomka de Folkusf.alva volt a
nemesi család eredeti neve Túrócmegyében.
Csak az apa (vagy már a nagyapa) költözött
át Túrócból Zólyom megye Szászka nevű hely-
ségébe s a zólyomiak erről nevezték őket Szász-
kyaknak is. De megtartották a Tomka nevet is,
hogy nemességüket el ne veszítsék. Tomka Sz.
János már Zólyomban (nem Folkusfalván)
született 1694. szept. 7. Atyja is János és vá-
rosi tanácsos, anyja Blahó Ráhel volt. Rozs-
nyón tanult, majd Besztercebányán, ahol már
Bél Mátyás volt a tanítója. 1711-ben jött Győr-
be, .itt ismerte és szerette meg jobban a magya-
rokat. Három évig volt itt. A jeles Szeniczei
Bárány György, Kiss Péter és Vázsonyi Már-
ton 'voltak a tanárai. Pozsonyban 1714. óta szin-
tén 5 évig tanult. Itt ismét Bél Mátyás és Beer
Vilmos tanítványa volt. Midőn 1719. Jenában
az egyetemre beiratkozott.. ő maga is zólyomi-
nak mondja magát.

'Hazatérte után 1724. szept. 21. Győrbe
hívták meg konrektornak, majd pedig rektor-
nak. -Sartorius Szabó János, Perlaky József és
Fábri Gergely voltak itt egymás után a tanár-
társai. Tomkát annyira szerette a konvent,
hogy f~~eté-sét az eddigi 100 forintról 150-re
emelte fel, de kimondta, hogy ez nem lehet
praecedens a jövőre' nézve. Fábri előbb tanít-
ványa, majd kollégája volt Tomkának. Ismert
tanítványai még Kelemen Márton. Záborszky
Mihály és Batiz István,. 'Az ekkori jeles győri
lelkésszel, !farkos Andrással, vagy inkább csak
ennek Jakah jievű fiával valami kellemetlen-
sége is volt, 'A: konvent békítette ki őket, kéz-
adással pecsételték meg barátságukat. Tomka
Szászky mint győri 'rektor 1728. ápr. 27. vette
nőü1 Egerland T~más kovácsmesternek, az egy-
háztanács tagjának és tekintélyes győri pol-
gárnak s nejének; Bognár Marinkának leányát,'

• ' ~ I

Zsuzsannát. Anyósa az elűzött Bognár Győrgy
győri lelkésznek volt a leány.a.A győri diák-
ság ez időben nagyobb számú volt s ez alka-
lomra ily című üdvözlő iratot adott ki: "Tes-
sera grati animi, quam Joanni Szászky, Ludi
Jaurinensis A. C. Directori Sacra Nuptialia
cum Susanna Egerlandiana peragenti 1728. in
demonstrationem observantiae obtulit universa
Seholastica Juventus Jaurinensis." (Jaurini in
fol. 1728.). ,

A földrajz és magyar történelem tanítását
bizonyára már Győrött is megkezdte, hiszen
Bél Mátyás tanítványa volt, s ő is gyűjtött Bél
számára adatokat. De mint győri igazgató csak
egy latin tankönyvet adott ki saját költségén
nagyobb tanítványai számára.' Ennek címe:
Joannis Szászky Progymrtasma de Periodo III

usum discentium concinnatum. (Jaurini, 1729.
Streibig József Antal nyomása, 230 lap.). Ta-
nítványainak, 18 nemes ifjúnak ajánlja. Ezek
nészerint: Radvánszky István, Bausner Sámuel,
Mikos Károly és Gábor, Szerémi vagy Szirmay
József á Szulyov, Frendel György és Teofil,
Torkos Pál és Torkos Pál Magnus, Neustetter
Gottfried, Welligrand Mihály.: Máhrl Jeremiás,
Hermann Sámuel, Bél Károly András (Mátyás
fia), Rakovszky Péter, Galambos Mihály és
Szilvai László. E névsor szerint is előkelő nö-
vendékei voltak a győri iskolának. A könyv a
latin ékesszólás előiskolája. A körmondatot
elemzi és tárgyalja túlságos részletességgel, a
latin írók műveiből vett sok példával. Szerinte
az egész ékesszólás alapja a periódus. Ha a
syntaxist végzett diák ezt ismeri, akkor köny-
nyű lesz az átmenet a Chria, Epistola és Oratio
műfajaira. A módszer itt is a lectió, exercitatio
és imitatio. A könyv túlságosan részletes, ne-
héz, nem is ért több kiadást. A reál .tárgyak-
kal több szerencséje lesz.

Bél Mátyás a kedves tanítványát és kisze-
melt utódját, Tomkát 1732. Pozsonyba hívatta
meg konrektornak, de Beer Vilmos után, akit
lelkésznek választottak,1741. ő lett a rektor is.
Bél és Tomka egymásnak segédkezve, nagy tu-
dományos munkásságot fejtettek ki. Szinnyei
szerint Tomka 1734. óta Magyarország törté-
netét is tanította, 'ami akkor merész újítás volt
s ami már szinte hihetetlen, magyar önképző-
kört is alapított. A hazai földrajzot már Bél is
előadta. E téren követte őt Tomka. Nagy buz-
gósággal dolgozott hatalmas nagy munkáján,
mely x.Introductio in Orbis Hodierni Geogra-
phíam . .. usibus nobilis adolescentiae accomo-
dato" címen 996 lapnyi vastag kötetben Po-
zsonyban Royer F. Antal. sajtóján 1748. jelent
meg. Bél Mátyás írt hozzá hosszú előszót,
melyben elmondja a földrajz irodalomtörténetét
s Tomka Szászky művét is dícséri és ajánlja.
Egyetemes 'földrajz ez az országok természeti
és polgári állapotának leírásával. Nagy művé-
ből 112 lapot szentel Magyarországnak és
Erdélynek, amelynek földéről nagy szeretettel
szól. Forrásúl itt főként Bél M. Notitio Huriga-
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riae című nagy művét . használta. De közös
munkájuk félbeszakadt.' Bél Mátyás már a
következő évben meghalt (1749. aug. 29). Az
iskola nevében Tomka Szászky búcsúztatta el.
.Rector et instaurator scholarum" címmel
tisztelte meg. Ö adta ki Bél nagy munkáját ki-
vonatban "Compendium Hungariae Geographi-
cum" címen (Posonii 1753. 8. r. 158 1.), mely
öt kiadást ért. Tomka Szászky 1759. még egy
kisebb könyvecskét is adott ki: Conspectus In-
troductionis in Notitiam Regni Hungariae geo-
graphicam, historicam, politic am et chronolo-
gicam. (Posonii, J. M. Landerer 1759). Ebben
is a hazai földrajzot és történelmet ismerteti
"breviter et succincte." (Sopr. lic. kvtár F.
288).

T. Szászky még azok közt volt, akik Ri-
bini útját egyengették Pozsonyba. A két férfiú
jóbarátságban élt. Ribini jegyezte fel Szászky
életrajzi adatait. A magyar egyháztörténelem-
hez T. Szászky is Ribinivel együtt gyűjtötte a
forrásadatokat. (FiaM, Monum, II. 23). A
buzgó tanférfiú azonban 1760. már lemondott
hivataláról. Benczúr József, a volt ké' _ árki
rektor lett az utóda. 1762. aug. 26. halt meg a,
kiváló tudós és pedagógus. Barátja, Ribini J á-
nos lelkész mondott felette halotti beszédet.
Nyomtatott emléke is maradt: Honos Supremus
debitae pietatis, quem magno quondam orbis
eruditi ormamento etc. Joanni Tomka Szászky
Seholae Aug. Conf. Posoniensis Rectori eme-
rito et post biennem scholasticam quietem ad
aeternam coelitum requiem die 26. Augusti per
mortem placidam evocato lugentes moestique
pr.aestiterunt Docentes et Discentes in eadem
Schola Aug. ConE.Posoniensi. (Posonii M. J-.an-
derer, 1762). ,

A győri ev. egyház alapítványainak
1785. évi kimutatásában van egy Szászkyné-
féle 300 forintos alapitvány' is. Ez valószínű-
leg Tomka Szászky nejétől, Egerland Zsuzsan-
nától, mint győri leánytól származik. Gyerme-
keik alig maradtak. (Eöttevényi Nagy ,0.
137. 1.).

* '1.'

Ahol ilyen Tomka ,Szászky, RibinÍ János,
Bél 'Mátyás, az első magy.ar nevelést ant író
Szeniczei Bárány György, Kis Viczay Péter
kassai lelkész, a magyar közmondások gyűj-
tője, az Ujszövetséget görögből magyarra for-
dító Torkos András" a bibliát vastag kötetben
magyarázó Bárány János és S. Szabó János,
az első magyar orvosi könyvek írója, Perliczy
János, az "O-graduál" hatalmas énekeskönyvé-
nek Aáchs. Mihály kuruc tábori lelkésztől el-
kezdvea vadosfai Fábri Gergelyigannyi ének-
írója és énekgyűjtője, a magyar irodalom-
történet úttörői, Cvittinger, Rotarides, Bod
Péter, Wallaszky, a gazdasági író és iskola-
alapító, TessedikSámuel, az első magyar új-
~író Ráth Mátyás, ahol csak egy században
is, ennyien vannak együtt az evangélikusoktá-

borában (nem is szólva most a református
testvérekről), ott nagy egyoldalúság, gondat-
Ianság, vagy elfogultság a magyar nemzeti
szellemet, a magyar műveltséget csakis a <ba-
rokk kernak jezsuita és r. kath. képviselői j{ö-
zött keresni és felfedezni, a masvallásúakról
pedig csak úgy mellékesen, röviden és kellet-
lenül emlékezni. D. Payr Sánaór. '

, Ihme1s Lajos püspök elköltösése.., .

Irta: John A. Morehead.

(F.olytatás és vége.)

.nr," Dr. Ihmets jó piJ,spök volt. A gyászszertartás
alkalmával valaki szászországbeli lelkipásztori muh-
kásságát méltatta. Az akkori viszonyokat tekintve,
nagy feladatra váll akozot.t a kiváló lelkész. Akkor lett
püspök, amikor a világháborút követő nyomasztó gaz-
dasági válság és a márka inflációja követk eztében
Szászország' nagy tömegeit Marx vallásellenes mate-
rializmusa és erőszakos kommunizmus a hódította el.
A helyi politikai mozgalmakban nem vett részt, hanem
azon munkálkodott, hogy az egyház szavát mínél töb-
ben meghallják; s fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy
az -egyház törje az utat a régi krisztusi evangélium
felé s hogy ez az evangélium a népek életében új ha-
talommá váljék. Nyilvános. elismerésben is részesült
Ihmels azért, hogy Szász szabadállam volt Nérnetor-
szág egyetlen állama, amelyben az evangélikus egyház
nem ezenvedett a radíkális rendszer miatt. Az Ur SZ91~
gája, a lelkek hű pásztora, nemzedékének [öságos .pűs~
pöke volt. .

IV. Ihme1s -püspök mindenekfelett nagy, keresz- -
tyén volt. A személyes találkozasok közvetlenségé ben,
a lutheránus világkonvent tagjai megtanulták becsülni
Dr. Ihmels keresztyén lelkületet, csodálták szellemét, s
kcmoly munkájának elísmerésükkel adóztak. Mivel
ilyen természetű. szolgálatait oly nagyra becsülték,
gyakran 'kérték fel öt a bizottságok áhitatainak veze.
tésére. ,EIfllékezetesek maradnak az ilyen alkalmakkor
elmondott imádságai, melyek olyanok voltak, :nint
sötét, helyeken felvillanó tüzcsóvák, lélekemelő fohász-
kodások, Mindig alázatos volt a lelke Istenének [eíen-
létében, büneit mély érzéssel és őszinteséggel tárta a
Mi,ndenható elé. Lelke egyszerű volt, mint egy' gyer-
meke, Krtsztusba, az ö személyes Megváltójába vetett
hite komolyságával 'meg volt győződve arról, hogy
Krtsztus érdeméért az Ur az ö végtelen kegyelmével
megbocsátja mínden vétkét. Mint Isten megváltott
gyermeke, aki tudta, hogy kiben bízik, egész lelkét át-
adta Krisztusnak és az egyház szolgálatának. Szere.
tetben munkálkodó hite gazdag gyümölcsöket termett.
igen, Ihmels püspök nagy keresztyén volt, aki példát
mutatott egyháiának és nekünk; kövessük öt úgy,
mint ahogy' ö követte a Kríszt.ust!

Nemcsak elgondolásaiban, 1wmem gyakorlati ér-
telemben véve is jó keresztyén volt. Hatalmas munkája
mellett, amelyet mint tanár, szónok, szerzö és egyházi
adminisztrátor' végzett, állandóan érdeklődött az egy-
ház míndennemü munkája iránt, hogy hivatásának mí-
nél jobban eleget tegyen. Különösen szívén viselte az
idegen mlsszíók sorsát, évekig vezető tagja volt a
Lipcsei: Missziói Egyesület Kollégiumának, ez okból
lett fia, Dr. Ihmels Károly, Dr. Paul halála után az
egyesület igazgatója. Hálás szívvel kell megemlékez-
nünk Ihmels dr. nemes törekvéseiről, amelyekkel a luth.
világkonvent végrehajtóbizottsága által javasolt szen-
vedö egyházak ügyét felkarolta; segített a szenvedő
orosz evangélikus egyházakon, a lengyelországi ukrá-
nokon, anémet-orosz mandzsúriai menekültek en. , Ep
olyan szívesen vett' részt az 'egyház gyakorlati mun-
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kájában, mint amilyen boldogan adta át lelkét a ke-
resztyén vallás mély igazságainak, a hit mérhetetlen
áldásainak. ,

Mély hitével, igaz keresztyén jámborságával, ha-
talmas és élénk munkásságával komoly tanúbizony-
sága ö az élő ~sten kegyelmének és Jézus Krisztus, a
mi Megváltónk hatalmának. .

A megható gyászszertartás. Ihmels püspök hir-
telen halt meg Lipcsében, június 7-én este a szász egy-
ház egyik. gyűlése közben. A lelket megrázó gyász-
'szertartást a lipcsei egyetemi templomban tartották,
abban a városban, ahol oly eredményesen munkálko-
dott, mint prédikátor és ahol az egyetem teológiai fa-
kultásán a systematica teológiát adta elő. A szer-
tartást Dr. Sommerlath látta el, jelenleg a lipcsei egye-
temen Ihmels püspök ideiglenes utóda. Fenntartott he-
lyek várták a szász evangélikus egyház vezetőségét,
Lipcse polgármesterét és más városi előkelőségeket;
az egyetem fakultásait, a számos diákegyesületet,
amelyek testületileg vonultak fel; a lipcsei és szász
lutheránus papságot, akik több mint kétszázan jelen-
tek meg, teljes papi öltözetben, végül a többi előkelő-
séget, köztü'k Frigyes Keresztély meisseni herceget,
Dr. Voelkert, a szász kormány képviselojét, Dr. Bun-
ket, Németország igazságügyi képviselőjét, Rothe el-
nököt, aki a meisseni katolikus püspök képviselőjeként
jelent meg, Dr. Wallerinst, a svéd egyház kiküldöttét
és pr. Marahreus hannoveri püspököt. Akopenhágai
.Dr.. Görgensen gondossága folytán szép számmal je-
lente'k meg a lutheránus világkonvent végrehajtó bi-
zottságának tagjai is.

. Az. evangélikus egyház megértő rokonszenoe és
fohásza a németországi keresetvénekert. Németország-
ban nagyarányú nemzeti forradalom indult meg, alkot-
mányos. alapon, figyelemreméltóan kevés zavargással
és erőszakossággaL De a politikában történt változások
éppen olyan alapvetőek' és időszerűek, .mtnt amilyen
jeUegzetesek voltak' a francia és orosz forradalom ki-
lengései. Természetesen sajnáljuk azokat a cse'kély-
számú erőszakosságokat is, amelyek Németországban
törté!ltek s meg vagyok győződve, hogy az ország ke-
resztyén lakossága is osztja sajnálkozásunkat. De ha
egy ország kormányzatában alapvető változások történ-
tek, .különösen egy olyan országban, mínt II németeké,
ahol. az egyház és állam évszázadokon 'keresztül több,
vagy kevesebb szállal fűződött egymáshoz, ott az egy-
házi kapcsolatoknak az új társadalmi rendhez való
idomulása is kikerülhetetlen és szükséges. De a törté-
nelemből tudhat juk, hogy az ilynemű ka csolatoknál,
ahol egyik oldalon a szellemi hatalom szerve működik,
másik oldalon pedig az időleges hatalom, mindig nagy
és súlyos problémák vetődnek' fel, melye'knek megol-
dása nagyjelentőségű mind az egyházra, mínd az ál-
lamra nézve. Németország keresztyén lakossága azon
munkálkodik, hogy olyan társadalmi és egyházi rend-
szert Iétesitsen, amelyben megadhatják majd a csá-
szárnak azt, ami a császáré és Istennek, ami Istené.
Az új kormányzati rendszer lehetőséget és módot akar
nyú~tani Németország egyházainak, hogy munkássá-
gukkal a 'keresztyénség jelentőségét elmélyítsék. Vaj-
jon mik az egyház és állam jogi kapcsolatai problémái-
nak evangéliumi alapon való megoldásai? Hogyan
szervezkedjenek Németország egyházai a jelenlegi kö-
rülmények között úgy, hogy a hitet erösíthessék, hogy
belső ügyeiket szabadon intézhessék, a szellemi életét
irányíthassák anélkül, hogy bárkivel is összeüt'közésbe
kerülnének?

E sír mellett állva látjuk, hogy Isten kifürkész-
hetetlen akarata mily nagy szenvedést mért Német-
ország keresztyénségére, elvéve tőlü'k szeretett és
nagyrabecsült vezetőjüket. Emberi szemmel tekintve
úgy: látszik, hogy Németország egyházának pótolhat.at-
lan veszteség Ihmels püspök halála, éppen most, ami-
kor olyan nagy szükség lenne bölcs és tapasztalt ve-
zetésére. A németországi evangélikus egyház rendkí-
v~l nélkülözi öt, ügyeinek kiváló képviselőjét. Igazi
nemet patrióta és kiváló szellemi vezető volt. Azt tar-

totta, hogy az- egyház legértékesebben és legmegfe-
lelőbben úgy szolgálhatja az államot, ha Isten adta
missziójával párhuzamosan fejleszti a honpolgáro'k
lelki' életét. Általánosan elismerték, hogy e programmja
mellett kitartott a változott időkben is, sértetlenül át-
értékelve a Szentírást és Jézus Krisztus megreformált
(lutheránus) egyházának igazságait.

A lutheránus világkonvent körei komolyan érdek-
lődnek aziránt a válság iránt, amelyen a németország;i
egyházak mennek keresztül, részben, mert szerető
szívvel gondolnak a reformáció hazájában lévő híttest-
véreikre, részben, mert Németország a világ három
legnagyobb lutheránus 'központjának egyike. Szomo-
rú kötelességemnek tartom, hogy mind a lutheránus
világkonvent végrehajtó bizottságának, mind a világ
összes evangélikus egyházainak nevében mély részvé-
tünket fejezzük ki anémet evangélikusságnak, kiváló
vezetőjüknek., Ihmels Lajos püspöknek el'költözése al-
_kalmából; együtt sirunk a német nemzettel hü fiának
elvesztésén, buzgó imánkban mindnyájan kérjük az
Urat, hogy szent kegyelme adjon Németország egyhá-
zának ismét mielőbb ilyen jó vezetőt, áldja meg böl-
cseséggel, hogy mindazok a problémák, amelyek most
a német államra és egyházra nehezednek, si'keresen
megoldódjanak az ország és a nemzet javára. Az Ur
vezérelje és áldja. meg gazdagon Németország. egy-
házát és kormányát, segítse őket arra, hogy problé-
máik megoldásával tanulságos és segítő példát mutas-
sanak nekünk s tegye lehetővé, hogy az egyház és ál-
lam közös munkája összhangban lehessen az ö szent,

- míndenhatö .akaratával.

A szabályrendeletek.
Ha figyelmesen végigolvassuk egyház-

alkotmányunkat, feltűni k, hogy igen ~:y?-ktah
utalja át a 'jogalkotást ' és .illetve "az lIítezkedest
a különböző egyházi hatóságok hatáskörébe a
szabályrendeletek alkotására való egyenes uta-
sítás, vagy feljogosítás révén.

.,Eltekintve az E. A. 16. §-ban lefektetett
általános felhatalmazástól, maga áz E. A. 27
különböző esetben utalja át a jogalkotás és in-
tézkedés jogát és pedig:

közigazgatásí jellegű szabályrendelet alko-
tására utalnak az E. A. 50, 51, 56, 59, 77, 78,
105, 106, 112, 142, 143, 156, 163, 165. §§-ok;

háztartásra, tehát az anyagi ügyek és va-
gyonkezelésre vonatkozó szabályrendeletek al-
kotására utalnak a 225, 242, 249, 264, 273,
277, 283, 292, 302, 303, 308. §§-ok;

lelkészválasztó szabályrendeletek alkotásá-
ra kötelez a 72. §.;

oktatásügyi szabályrendelet alkotására
utal a 189. §.

Feltűnő, hogy az egyháztörvénykezési és
fegyelmi ügyekre vonatkozó részében az E. A.
mindent pontosan szabályoz és semmit sem
enged az egyes egyházi hatóságok által sza-
bályozni - ezzel szemben igen fontos, szinte
életbevágó kérdésekben, mint az oktatásügy,
jóformán mindent az egyes egyházi hatósá-
gokra hárít át; a háztartási részben pedig csak
a legfontosabb irányelveket szabja meg.. a
tényleges megoldást, a gyakorlati keresztül-
vitel mikéntjét, már átengedi az egyes egyházi
hatóságoknak. .
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Ha ebből il szemszögből nézzük az E. A.-t,
~, mint egy kerettörvény jelentkezik, melynek
gyakorlati erőt és tartalmat a megalkotandó

bályrendeletek adnak. Tagadhatatlan, hogy
. A. minden kiválósága mellett is, a sok

~elet alkotására való utalás révén
em egységes, nincs meg benne az az átfogó

DIeIyszükséges volna ahhoz, hogy az egy-
élet egységes irányban fejlődhessék. Az
W8.bályrendeletek alkotására feljogosí-

~ágok megfelelő korlátozás hiányában
l függetlenül dolgoztak. Eredmény:
n kérdésben egymással ellentétben

nem egyszer az E. A.-val is ellentétes ren-
láttak napvilágot.

De van ennek egy más következménye is:
alakulhatott ki egységes felfogás, egy-
irány. Ha valahol felvetődött egy vitás

, , a vonatkozó rendelkezések felkutatása
lehetetlen volt. Még ha az egyetemes

!iBh-v6lés rendelkezett esetleg a kérdésről, úgy
óIkal-móddal, nagy utánjárással, valahogy a
lza,Wyozás fel volt kutatható. Ha azonban az
iBetŐ kérdésrőla kerületnek vagy éppen az
~házmegyének kellett rendelkeznie, akkor
fnár a tájékozódás teljesen lehetetlen, mert az
egyetemes levéltárat kivéve, nincs az ország-

még egy egyházi intézményünk, melynél
• összes kerületi vagy egyházmegyei szabá-
~ok rendelkezésre állanának. , Mi sem ter-
iiészetesebb tehát, hogy az esetek legtöbbjériél

megfelelő idő és anyagi fedezet hiányában a
ést egyoldalúan oldották meg s így minden

mes esetnél még nagyobbá növelték az el-
térést.

Ezt a veszélyt érezte az egyházi felső ve--
ietőség is és már az 1900-as évek elején foglal-
kozott a gondolattal, miként lehetne a bajon
segíteni. Végül az 1904. évi egyetemes köz-
jyűlés elrendelte, hogy az E. A. életbelépte óta
álkotott szabályrendeletei gyűjtessenek össze:

munka elvégzésével Dr. Zsigmondy Jenő egye-
temes főjegyzőt bízta meg. A megbízás
alapján 1905. évben meg is jelent Dr. Zsig-
aondy gyűjteménye. E gyűjteményt követő-
Ieg utánpótlás tudtommal nem készült s az
~ázi irodalomban sem tudok más gyűjte-

ényről. .

A fent előadottak önkéntelenül reá vezetik
embert arra, hogy gyakorlati megnyilvánu-
, n helytelen eredményekre vezetett az
A. túlzott liberálizmusa : az egyes egyházi

ezeteknek adott jogalkotási szabadság.
yugodtan levonható tehát az a tanulság, hogy

, zt a megalkotandó új egyházalkotmány-
a lehető legkisebb mértékre kell szorítani

kerületek, vagy egyházmegyék szabályalko-
i jogát: másrészt, ahol ez el nem kerülhető,

módot kell találni arra, hogy az egyház-
.. etek vagy egyházmegyék szabályzatai kő-
t ne merülhessenek fel oly .mélyreható ellen-
k, mint a jelenben vannak,

Célszerűnek látnám, ha a megalkotandó új
egyházalkotmány kimondaná, hogy minden ha-
tóság, mely szabályrendeletek alkotására jogo-
sítva van köteles szabályrendéletét egy - e, ,
célból az egyetemes közgyűlés által megalaki-
tandó és a szabályrendeletek egység-ességére
felügyelő bizottság elé terjeszteni, mely azt
felülvizsgálja abból a szempontból, hogy az
illető rendelkezés nem áll-e ellentétben az egy-
házalkotmánnyal, avagy a többi hatóságok
rendelkezéseivel. E szerv felállítása által biz-
tosítva volna az egységes irányítás s az egy-
séges fejlődés. Természetesen ezzel nem kapta-
famunkára gondolok és nem az a célom, hogy
uniformizáljak minden szabályrendeletet. Tisz-
tában vagyok azzal, hogy vannak és lesznek
mindenkor olyan dolgok, amelyek egységesen,
hogy úgy, mondjam, törvényszerűen nem sza-
bályozhatók s éppen azért van szükség bizonyos
korlátozott esetekben a szabályrendelet alko-
tási jog megadás ára. De felfogásom szerint e
szabadság nem jelenthet szabadosságot. Nem
eredményezheti azt, hogy a szabályrendelet al-
kotására feljogosított testület elszakítva magát
mindentől és mindenkitől, olyan szabályzatot
létesíthessen, mely szembehelyezkedik a többi
hatóságok rendelkezéseivel, esetleg az E. A.-val
s e réven megbontja azt az egységet és erőt,
mely egyházunk egészséges fejlődésének lét-
feltétele. c,

o. .~4<jdig i~~azonQaIb mJg 9o~~t!jegyhA~!!-lk<?!.:.
mány s annak keretében az itt felvetett esz-
mék megvalósulásra kerülhetnek. célszerű és
szükséges nem csak az egyetemes közgyűlés,

'hanem legalább a kerületek szabályzatainak "
összegyűjtése. Ezek ismerete vagy rendelke-
zésre állása nélkül teljesen lehetetlen valamely
vitás kérdésben megnyugtató vagy egyöntetű
rendelkezést tenni. Idevonatkozólag a tiszai
egyházkerület még 1929-ben felterjesztéssei élt
az egyetemes közgyűléshez, rriely ugyanezen évi
gyűlésén 38. sz. alatt hozott határozatában az
indítványt magáévá tette és utasította a főtit-
kárt, hogy a szabályrendeletek összegyűjtésére
vonatkozó előmunkálatokat tegye meg. Azóta
az 1930. éví, majd az 1931. évi egyetemes kőz-
gyűlés foglalkozott a kérdéssel s az' 1931. évi
közgyűlés 38. sz. határozatában kimondotta,
hogyaszabályrendeletek összegyűjtése és illet-
ve kiadása' az egyház mai pénzügyi - helyzete
mellett nem lehetséges. Egyelőre tehát nem
remélhető, hogy egy ilyen irányú hivatalos ki-
admány megjelenjék. Nem tudom elhinni, hogy
erre ne legyen pénz. Éppen azért ajánlom azt
a megoldási módot, hogy az -egyetemes közgyű-
lés nevezzen ki egy bizottságot, melynek sürgős
feladata legyen annak megállapítása, hogy a
szabályrendeletek gyűjteményének kinyoma-
tása hozzávetőleg milyen összeget igényel és
·ennek ismeretében adjon ki előfizetési felhívást.
Allítom, hogy ha előfizetési felhívás bocsátta-
tik ki, feltétlenül lesz annyi jelentkező, amennyi
az előállítási költségek fedezésére szükségea
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'összegét 'előteremti, összeadja. Tessék meg-
'próbálrri-l : ,',"
,', <'Addig -is, míg e javaslatom esetleg meg-

valósulhat, .á' tájékozódás megkönnyítésére e
'Lap;hasábjain ' időrendben összeállítva, ismer-
'fetni'fogom rövidesen a Zsigmondy-féle gyűj-
temény -óta 'megjelent egyetemes közgyűlési
szab'ályrendeleteket. drbv ..

,KriszÍ1JS országa. *
:-,-.

" Ha -messze idegenbe kellene mennem és ott ha-
.zámnöl .kellene .szölanom, nehéz feladat előtt úllanék,
fuert:" az 'embernek olyan nagyon nehéz szólni arról,
'ámi' a szíve 'szeretetét nyerte meg. li:s ha' ugyanakkor
.valakí a honfitársaim közül jelen lenne, hogy meg-
,l;l.a:llg~~S\a,elbes.zélésemet,nagy szorongó érzéssel tekin-
.t,ene nyilafkozatom elé, vajjon méltö-e a szavam ahhoz
.~..szép~házához, amelyből eljöttünk. .
'" "'" Fiá' mcssze pogány világokban, vagy itthon, ke-
'reiztyénségtikről elfeledkezett emberek között Krisz-
.tus+országáról, 'a -lelkem hazájáról kellene szólnom,
,l:<l.lá,n.még nehezebb volna szavakat találnom, hiszen a
'lelek' mélységes érzéseit olyan nehezen lehet szóval ki-
féJezrii.ms' ,ha mellettem ott volna valaki, aki igazán
szeretí Jézust 'és' keresztyériségével komolyan törődik,
valóbari .nagy szorongással várna, hogy méltó lesz-e
.bízonyaágtételem J ézushoe.
; " 'Előa,dáspmnak ezt a formáját azért választottam,
'mért' így' föl lehet vetni néhány olyan kérdést is,
melyröl" mí;' ha: magunk között vagyunk, nem igen
-szoktunk ~beszélni.'Mi úgy szólunk Krisztus országáról,
mínt- vallásos életünk mindennapi valóságáróL Ha
azonbankeresztyénellenes, vagy a keresztyénséget nem
'ismerőkörökben mondjuk azt, hogy mí Krísztus or-
"szl1gánttk:vagyunk a polgárai, akkor sokszor csodál-
:kozva' .kérdík, hogy, lehetséges-e ez egyáltalában? .
,c': ,(''-. Lehetséges-e az; .hcgy Krisztus országa vegyálta-
)ában, létez,i'k.?,Hiszen nekünk más értesülés eink van-
nak. Mi úgy' tudjuk, hogy Krisztus országa álom, vágy,
ti;irekvés,'kívánatos cél volt csupán! Mi úgy tudjuk,
':hogy'ktií,dúS' csalódott a számításában. Ö valóban azt
:hitte, 'högy ö. ,a próféták által megjövendölt Messíás,
;akinek az, a' hivatása, hogy' az igazság és a békesség
J:Íiro(Íalmát:'alapítsa-meg a földön; de próbálkozásában
.megbukott Iés ezért .Igehírdetésében .csakhamar áttette
ország:inak eljövetelét a messze jövőbe, amikor ö majd
az ég relhöíbenvvísszatér és akkor alapítja meg ezt az
.orszagot. -De- azt, is tudjuk, hogy erre is rácáfolt az
élet r ',A történelem tesz bizonyságot amellett, hogy .Ié-
zusriak ~z'a: jóslata nem vált be és az igazság biro-,
-dalma éppen olyan messze van ma is, mint a békes-
-s"éjs országa. AZ' emberek ma is épen olyan célok után
';törik,t magUkat, mrntha 'Jézus nem tett volna ílyen
nagy,: horderejű kísérletet,' ' ,
"1.,: ,E;s, megkérdeznek: Lehetséges-e hát csakugyan,
hogy te a Krísztus országának volnál a polgára?
",'" ',0lyan nehéz az ilyen kérdésekre a feleletet meg-
adni. Nem ,azért,' mert . ha Krisztus országáról kerül
.szó.,:S9~,s,~ormagunk is nehezen tudjuk azt meghatá-

": É;~a, cikk 'a Missziócgyesület kardeskúti konferen-
ct:ijá~' ~ug'usz'tu~Ú·én elhangzott szabadelőadás nyomán
késziilt. 'A' konf'ereneia .alaptémája így szólt: "Krisztus
"éleije-á v:ilágb'an." Ennek egyik kérdését találjuk a fenti
J>idolgoiásba!i.~El'dE)mesmegfigyelni benne az újabb teo-
199i~i,~bríldés,h:;ttását,'me,ly,mi,nt a hívő ~let minden ké,;'
.;lé'sénél,így, Isten, országanal IS .bcmutatja annak kettos
'o:Ydal":\t"."E,z-:a'kettösség' nem .dua.lizmus.Az ellenmondás
{J':Ká; 'hogy: egész"világunk a horizontális és vertikális sík'
kettösségébe t.van. beágyazva. E körülmény felismerésétöl
~s ,aláz1\>tos,-e-!:t;ogadásátólfügg keresztyénségünk jövője.
'\. ..' ':" , ' '.' ' - G. A.

rozni. Mert ez nem az az ország; amelynek határait
ki lehetne rajzolni, vagy térképen megmutatni: A lé-
lek titkos rejtekében élő ország ez s oda, a szemünk
be nem láthat. Nehéz róla szólni, mert addig, míg tel-
jesen oda nem adtuk magunkat Jézusnak, még ma-
gunk is el-elveszünk azokban az ellentétekben, ~~lye-
ket 'a felületes vizsgáló fedez fel Jézus evangélíum-
hirdetésében. Mintha ezek az ellentétek kiegyenlíthe-
tetlenek volnának. '

Itt van három tétel, Jézus igehirdetéséből, me-
lyeknek mindegyike ellentétet tartalmaz: ,

Az ö országa lelki ország és mégis a látható vi-
lágban kell ez országnak nyilatkoznia.
, Az ö országa eljövendő és mégis itt van.

Az ö országáért híveinek küzdeniök és dolgoz-
niok kell és mégis ez az ország 'nem jön el másképen,
csak ha Isten kegyelmesen odaajándékozza a világnak.

Mennyit kell nekünk is ezekkel a pontokkal vias-
kodnunk! li:ppen ezért milyen nehezen tudjuk azokat
másokkal megértetni.

Krisztus országa 'lelki ország és mégis a' látható
világban kell ez országnak megnyilatkoznia.

Lelki ország és éppen ezért nem látja meg senki
a szeméveL Lukács evangéliumának 17. fejezetében
olvassuk, hogy Jézus 'ellenségei sem tudták azt meg-
látni. S ő mégis, itt is, másutt is, fönnen hirdeti, hogy
ez az ország valóság. Amikor már a tanítványok lelké-

- ben is kezd összeomlani, amit Jézus abban épített,
amikor már mindenkí számára úgy látszott, hogy a
szépséges álom már csak Jézus lelkében el, még akkor
is azt mondja: "Az Isten országa tibennetek van!" lTIs
hirdeti, hogy ennek a lelkek mélyén élő országnak .a
valóságba is el kell jönnie. Ezért .tanította meg híveit
így imádkozni: "Jöjjön el a Te országod" leg?,en m~g
a Te akaratod, miképpen a mennyekben, ugy itt a tol-
dön is." Ezért hirdette azokban a feledhetetlen ígere-
tekben: "Boldogok a szelídlelküek, mert ők örökségül
bírják a földet."

Krisztus országa eljövendő és mégis itt van.
Ezt a tételt értjük meg még a legjobban. Leg:

könnyebben oldódik föl ennek az ellentéte. Mert ugyan
ez az igazság az, melyet Isten a ·természetben hirde-
tett nekünk. A fában is ilyen az élet, Messze van még
a -tavasz, a rügyfakadás, akikelet, de az élet mégis
benne van a fában. Nem lehet tagadni. Benne szunnyad
az élet és nem szükséges egyéb, csak egy langyos fu-
vallat, egy kis melegítő sugár és kípattan az élet.

Krisztus országáért híveinek küzdeniök és dol-
gozníok kell és mégis ez az ország nem jön el más-
képpen, csak ha az Isten kegyelmesen odaajándékozza
a világnak. '

A fáradhatatlan munkálkodást, az 'önfeláldozó hü-
séget, a rajongó lelkesedést és a mínden akadályon át-
törő akaratot Jézus megköveteli híveítöl. Mégis míndíg
óva intette őket attól, hogy el ne bízzák magukat,
mintha ök építhetnék meg az Istennek országát. Isten
országa nem más, mint Isten kormányzása a világ
fölött. li:s a kormányhoz az ember nem' kényszerítheti
oda az Istent, nem ültetheti oda akarata ellenére a tró-
nusra, hogy országoljon a népek fölött. Ez teljesen az
Isten akaratától függ. A munka, melyre Jézus minket,
'embereket kötelez, nem más, mínthogy járjuk az em-
berek sorsát és tanítsuk meg őket arra, hogyha egy-
szer eljön hozzájuk az Isten, meghívó .szóval, bajólja-
nak meg akarata elött.. Ha Isten szeretetével közele-
dik hozzájuk,ismerjék fel öt. Mi nem alapíthat juk
meg az Isten országát, - csak szolgálhatunk, 'áldozha-
tunk és életet.kötelezhetün'k el .annak jövőjéért. ,

Hogy Krisztus országa e világban létező, valóság,
'azt az mutatja meg legjobban, hogy ez az ország
tényleges küzdelmek között él a földön, Mérhetetlen
harc között. Nemcsak a közönnyel van, neki harca,
hanem az ellenséges indulattal szemben, is meg kell
állnia. Ha elolvassuk .Lukécs evangéliumának fönt idé-
zett 17. fejezetét, felületes szemléletnél azt hihetnők,
hogy Jézus' itt csak a közönyösségröl szól, amikor azt
mondja, hogy az Isten országa úgy van, .mínt Nóé nap-
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jaiban, amikor az emberek ettek, ittak,' házasodtak,
vagy mint Lót napjaiban volt, amikor ettek, ittak, vet-
tek, ültettek és építettek az emberek. Nem. Jézus az
ellenségeskedésről szól, mert azt tanította itt, hogy
mindezt az emberek meg tudták tenni annak ellenére,
hogy köztük lakott az Istennek országa. Mi azt is
tudjuk jól, .mert kénytelenek vagyunk meglátni, hogy
az emberek nemcsak esznek és isznak, hanem sokszor
mértéktelenül is esznek és isznak. Nemcsak házasod-:
nak .az emberek, hanem könnyelmü viszonyokat is szö-
nek, melyeket hamarosan fölbontanak, de sohasem te-
hetik meg ezt anélkül, hogy romlott, csalódott, meg-
szegényedett lélek ne' maradna ott összetőrötten az
úton a könnyelmü játék után. Nemcsak adnak-vesznek,
hanem csalnak és lopnak is az emberek. Kénytelenek
vagyunk meglátni, hogy egy másik .ország ls 'Van
ezen a világon, melyet a testi szemünkkel meg nem
Iátunk, de a létét nem tagadhatjuk: a gonosznak az
országa .. És a fájó fölismerés éppen az, hogy ez .LZ

ország mindenütt ott van a közelben, ahol az Isten a
maga országát építi meg a földön. Krisztus országá-
nak a határvonala míndenütt érintkezni kénytelen a
gonosz birodalmának a határaival. És közöttük az el-
lenségeskedés soha' meg nem szünő.' Olyan ·heves volt
mindenkor is ez a harc, hogy a 'küzdelemben Krisz-
tus országának a feje, ura, királya is kénytelen 'volt
párviadalra szállni, oda' kellett dobnía az életét, ki
kellett ontania legdrágább vérét.

Hogy azonban ez a fölismerés el ne csüggessze
híveit, elmondotta azt is, hogy az ő országának ebben
a küzdelemben .megvannak a nagy előnyei is. Azt hir-
deti: "Istennek országa tibennetek 'van!" Nem a tanít-
ványoknak mondja ezt, akik teljes jóígyekezettel fá-
radoznak azon, hogy igazán jó polgáraivá legyenek
Krisztus országának, hanem éppen az ellenségeinek
mondja. A farizeusoknak mondja. Éppen most is ellene
támautak. lQ~ megmutatja, hogy Jézus milyen bizako-
dással tekintett országa elterjedése elé. HIrdeti, hogy
nagyon sokáig tart, amíg valaki teljesen száműzni
tudja magáboi az lsten országa felé vonzó, hazavívő
vágyat. Még az ellenségben is benne van ez.

Ezt a világot fejezi ki egy világhírre szert· tett
svédevangéHkus költö, amikor evangeiíumí igazságok-
kal megtelt lelke megáímcdott egy második találkozást
.Jézus es a kísértö kozött. Leírja ezt a találkozást. Jé-
zus megint a pusztában van, - magában. Egyszerre
csak látja, hogy messziről megint a kísértő kozeledík
feléje. Tüzes paripák ragadják a szekerét, nagyszámú
kísérettel, teljes gazdagságában közeledik feléje meg-
'kísértője. Drága királyi palást van a vállára vetve.
Amikor Jézushoz ér, megállítja fogatát, leszáll és félre-o
vonul Jézussal. És Jézus azt monaja neki: Emlékszel-e
arra, hogy te egyszer itt megkísértettél engemet? i:G-
naltál élvezetet, vagyont, királyi koronát, de én vissza-
utasítottalak. Most én kísértelek meg téged. Neked
akarom adni ezt a pusztát. Ha leborulsz és imádsz en-
gemet, úgy mégegyszer neked adom azt az órát, amely-
ben egyedüllehettél velem itt a pusztában. - A
kísértö felelete hosszú, színekben gazdag, csak a vé-
gét idézem, amikor így szól a 'kísértő: Mondhatc.m ne-
ked,' Mester, te sokkal jobban értesz a kísértés hez,
mint én!

Igazság az, hogy nemcsak a Krisztus birodalma
határa mellé telepedett le mindenüvé a gonosz biro-
dalma, hanem egész pontosan míndenütt, ahol a go-
nosz megvetette a lábát, a szomszédságba odatelepíti
Isten is a maga országát. S ha a gonosznak könnyü a
dolga, mert minden embernek a nünös lelkében talál
egy támpontot, ahol .megindíthatja a maga romboló
munkáját, éppen így Jézusnak is könnyü a dolga,
mert nincsen e földi 'életnek az az elvetemedett .embere,
akinek lelkében csak egy kis talpalatnyi földet ne lel-
hetne, ahol ő is megállhat, hogy megindítsa megmentő'
munkáját.

*
Ha idegenbe mennék és ott kellene szólnom a ha-

zárnról. ha pogányok közé mennék, vagy Istentől elfor-

dult emberek sorába és ott :Kellenebeszélnem ':-<:risztus
országáról, úgy ezeket mondanám.

, Csak ezeket mondanám. Mert nehéz'. az embernek
ezekről szólnia. Csak ezeket mccidanám, mert.rméltat-'
lan voltom megakadályozna abban, hogy' Hágy,.hangon'
szóljak. Csak azt füzném még hozzá: "I'i kérdeztetek 3.

nekem szólnom kellett. De. ne az én példám szerínt r
képzeljétek magatok' elé Krísztusnaic országát.,. ;EJU'
csak úgy érzem, mintha egyszer Istennek 'angyala az:
evangéliumnak fáklyájával elszállt válna 'a .ielkem. ;~ö.J.
lött és fölfedeztetésem örömére iedobta a ielkembér
Krisztus országának dicsőséges lobogóját: -Csak.reg'y :<üs.,
területe a lelkemnek az, mely már világosan .berajzol- 1

ható Krisztus országának térképére, a többi még sötét,
föl nem derített terület. De boldog vagy'cik,Jhög-yeny-'
nyire is hozzátartoznatom már. Azonban 'ennek .a \li-·,
cső országnak nagy múltja van, azt ne rajtamvnézzé-:
tek, hanem keressétek meg ennek az országnak áldott
királyát, ha öt megísmertétek, ha öt . megszerettétek;-
úgy minden bizonnyal egy vágyat fogtok .csak maga-,
tokban hordozni, hogy az ő uralma alatt éljetek, ·'::leki.
szolgálva ésengedelmeskedve. Wolf Lajos.

'<- ~J'j -. !. v,

~ •....•_H_I_R_E_K..:.
SZENTHAROMsAa UTAN!

TIZENHATODIK VASARNAP. "o ~ ,'~ • I - ~.

'. ~.:!
Lukács 7>11-17. .~,; ':'J~

Az özvegy édesanya megy a koporsó: üt,án:'
Síratja egyetlen fiát. Nincs' eriné~ 'n~gypbb:
gyász a földön. Mindenki vígasztalást.-talál~ de,
az édesanya fiániita addíg tait> a.mig ·széméta
halál le nem zárjia. Ezt a nagy gyászt z-rÜjd,.JW
zus és ebben a nagy gyászában siet, a rúHnf ö'z~J
vegy segítségére. N em az a . lényeges. ebben "a.
történetben, hogy Jézus hatalmi csodát tett-és:
ezzel isteni erejét maiatta meg> hanem az>-hogy,
Jézus könyörült. - Sohase t'udjukJ ,mely :,rín;~
pon állít minket is koporsó mellé az (fr:! So1Va.~:
se tudjuk) hogy férj) szúle, gyermBk) mikorless
a halál martalékává. Szörnyű' gondolaf' a
természetes embernek> aki úgy 'tudja> ,hogit
a földi élet befejezésével befejeZt~tett -:min.~,
den. De édes megnyugvás a, hívőnek> .aki,
tudja) hogy Jézus új életre - táirbasztja-
övéit. - De új életre támasitja azo7f-~t"'í:s;;
akik a bűn halálos álmdt al'ussZá.k. '>JEs~}elii~~:
a meg holt és kezde seolni:" A bűn némaságra'
kárhoztat) a megtérés szólásra késztet) tanu-
bizonyságtételre az Lsten. nagyságos "«olfiai,
mellett. - Jézusunk> ki a naini özvegyen"kö~;
nyörültél és J:airusleányát hoztad vissza a ha-
lál birodalmából> lásd a mi hdlottszívünketis)1
támaszd fel a mi lelkünket istenes 'eletrel-' ... :~

- •• ; -'t'

- Helyreigazítás. Lapunk előző, 35.; számában,
."A tiszai egyházkerület közgyülése".c .. beszámolöbana-
következő olvasható: "A debreceni egyházközség azon
határozatát, mellyel vallástanárát tisztségétől- megfosz-
totta, járandóságát beszüntette, nem hagyja jóvá, -,de :
nem is semmisíti meg, hanem átteszi' sürgős elbírálás'
végett a bírósághoz." - Ez a .rövid hír ebben a .for- ,
mában félreértésre ad okot, miért.is közlöm a követ-
kező tényeket: A debreceni evang, egyházközség szó-:
ban forgó 1932. április 3-iki közgyülésí határozata-
nem "fosztotta meg Labossa Lajos' vallastanárt ttszt-
ségétöl." Első sorban azért nem, mert Labossa Lajos,

... ;:

------------~~~---~'~--------------------------------------------------------~I
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nem vallástariára az egyházközségnek, hanem a
156,020/1923. VKM. sz. 1924. január 21-én kelt minisz-
teri kinevezési rendelet szerint 1923. szeptember l-töl
debreceni "önálló hitoktató", aki az államtól kapja az
5222/1923. VKM. eln. sz. rendelettel megállapított
"teljes" díjazását. Nevezett ezt az önálló hitoktatói
müködését 10 év óta zavartalanul végzi. Arról van itt
szó, hogy az egyházközség 1927. dec. 18-iki közgyülé-
sén külön, nem hitoktatói mellékmunkával bízta meg
Labossa Lajost ideiglenes en biztosított havi mellék-
járandóság ellenében. Ezt a külön megbízást és mellék-
javadalmat szüntette meg az egyházközség. Mivel a
megtámadott közgyülési határozat már az ötödik fel-
lebbezési fórumot érte el, indítványomra a kerületi
közgyülés egyházi törvénykezési útra terelte a vitás
jogi igény elbírálását. Debrecen, 1933. szeptember 22.
Pass László, lelkész.

- Kormányzói elismerés. A Kormányzó meg-
engedte, hogy Saguly János csanád-csongrádi esperes-
nek az egyház és társadalmi élet terén szerzett érde-
mei .jutalmául elismerését tudtul adják.

- D. Baffay Sándor püspök és neje 40. házassági
évfordulója. Meleg és bensőséges ünnep színtere volt
hétfőn este a Deák-tér udvara és püspöki lakása. A
város minden részéről jelentek meg az evangélikus
egyház számottévő férfiai és női, hogy a püspöki pár-
nak 40 éves házassági évfordulójuk alkalmával sze-
rencsekívánataikat átadják. A csendes családi ünnep-
nek szánt találkozó nagy evangélikus ünneppé széle-
sedett. A Lutheránia vegyeskara lampionos felvonulá-
sával és szép éneklésével kezdődött az ünnep. Majd
Kemény Lajos esperes és Blatniczky Pálné üdvözölték
meleg, közvetlen szavakkal- a jubiláns házaspárt. Raf-
fay püspök meghatódott hangon mondott köszönetet a
szeretet ilyen spontán megnyilatkozásáért. A püspöki
család szeptember 26-án hálaadó istentiszteletre gyü-
lekezett össze a Deák-téri templomban.

- Halálozás. Halmi János ny. gimnáziumi tanár,
Halmi Béla dr.-nak, a somorjai mártirpapnak édes-
atyja, 86 éves _korában Hódmezövásárhelyen elhúnyt.
- Idrányi Barna nagyszaláncí lelkész, a megszállt
Felvidék reformátusainak nem régen megválasztott
püspöke, Göncön hirtelen meghalt.

- A bányai egyházkerületi közgyüléssel kapcso-
latosan szept. 27-én d. u. 6 órakor mutatta be a köz-
gyülés tagjainak a Deák-téri templomban Bartos Pál
szarvasi lelkész a D. Raffay Sándor püspök által össze-
állított liturgikus istentiszteletet. A közgyülést meg-
előző gyámintézeti istentiszteleten Dedinszky Gyula kís-
körösí lelkész végezte a szolgálatot. I

- Gyűjtés az ukrajnaiaknak. Ukrajnában újab-
ban nemcsak a német kisebbség, hanem az ukránok
között is erősen tért hódít egyházunk. Luther születé-
sének 450. évfordulója alkalmából az egész világ evan-
gélikusai között nagy gyüjtést rendeznek, hogy az uk-
rán evangélikus egyház országosan is megalakulhas-
son. A budapesti egyházmegye összes templomaiban
_október elsején tartanak erre a célra offertóriumot.

- A budapest-kelenföldi evangélikus Nőegyesület
első müsoros pengös teadélutánját október 7-én d. u.
5 órai kezdettel rendezi. Előadást tart: Szántó Róbert
lelkész.

- A patronázs egyesületek közös gyűjtönapja
Budapesten. A katolikus, protestáns és izraelita patro-
názs egyesületek a nagyméltóságú in. kir. Belügymi-
niszter úrtól nyert engedély alapján árva és elhagyott
pártfogolt jaik érdekében f. évi október 3-án, kedden
együttes urnagyüjtési napot rendeznek.

A cél nagy jelentőségét méltányolva, dr. Mészáros
János érseki helytartó, dr. Raffay -Sándor ágo h. ev.
püspök és Székely Ferenc m. kir. udvari tanácsos urak,
mint a patronázsok elnökeinek felkérésére, Magyar-
ország kormányzójának hitvese, nagybányai vitéz
Horthy Miklósné őfőméltósága szíves volt a gyüjtési ak-
ció fővédnökségét elvállalni. Semmi kétség aziránt,
hogy a főváros lelkes közönsége ezt a nemes célú és
nagyjelentöségü akciót mcleg " támogatásbim fogja
részesíteni.

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyo.udajában, Budapest, V., Csáky-utca 10. 78989

- A vasárnap megszentelése.. A tiszai egyház-
kerület közgyülése foglalkozott a m. kir. vallás- és
közoktatásügyi miniszter által véleményadásra meg-
küldött azon törvényjavaslattervezettel, mely az ipari
munkának vasárnapokon és egyes ünnepeken való szü-
neteltetéséröl kíván rendelkezni. A közgyülés örömmel
üdvözli a javaslatot, hiszen' egyházunk már évtizedek
óta számos feliratban kérte ilyen törvény megalkotá-
sát. Megelégedéssel látja egyházunk, hogy a vasárnapi
országos vásárok és hetipiacok megszüntetését is' el
fogja rendelni az életbe lépő törvény. Szükségesnek
látja a közgyülés annak hangoztatását, hogy a pálinka-
méréseken kívül a szeszes italokat kimérő üzletek is
zárva legyenek a munkaszüneti napokon. Kívánja a
közgyülés azt is, hogy úgy a javaslatban, mint a tör-
vénnyel kapcsolatban kibocsátandó miniszteri rendele-
tekben a vasárnapon és a nemzeti ünneppé nyilvání-
tandó István király napján kívül Karácsony, Húsvét,
Pünkösd mindkét ünnepe, valamint Nagypéntek és
Aldozócsütörtök ünnepei is soroztassanak a munkaszü-
neti napok közé, hiszen ezeken az ünnepeken orszá-
gunk lakósságának túlnyomó többsége vallási kötele-
zettségének hódol s így a törvény a nemzeti élet szem-
pontjából olyan nagyon fontos valláserkölcsi életet
mozdítja elő.

- EmIékmii Czipott Gézának. A szombathelyi
evangélikus gyülekezet három éve meghalt lelkészé-
nek, Czipott Gézának sírjára emlékművet állított, ame-
lyet most lepleztek le. Az avatóbeszédet Kutas Kál-
mán szombathelyi lelkész mondotta, Laky Kornél ny.
miniszteri tanácsos és Szabó József püspöki másod-
lelkész koszorúzták meg az emlékművet.

PÁLYÁZATI IDRDETÉS.
A békési ágo hitv. ev. egyházmegye Elnöksége a

kondorosi üresedésben lévő lelkészi állásra pályázatot
hírdet.

Javadalom:
1. 80, azaz nyolcvan mm. búza.
2. 600, azaz hatszáz korona.
,3. 2 m.-öl tüzifa.
4. 6 kocsi szalma.
5. Szabadlakás és a régi stóla.
6. Az Achim Adám-féle alapítványból 1400 K,

azaz Egyezernégyszáz korona.
7-. Három főünnepi otfertöríum kétharmad része.

Anyakönyvi kivonatok díjai.
E hívány birtokosa a békési ágo hitv. ev. egy-

házmegyei Segélyegyletnek kötelezett tagja.
-Az istentisztelet nyelve: magyar-tot.
Az ágo hitv. ev. ker. egyetemes egyház lelkész-

választási szabályrendelete IV. efejezet 22. §-a értelmé-
ben felszerelt pályázati kérvények 1933. október 16.
déli 12 óráig alulírott espereshez küldendök,

Orosháza és Szarvas, 1933. szeptember 20.

Dr. Haviár Gyula, Kovács Andor,
egyházmegyei felügyelő, ev. esperes,
m. kir. kormo főtanác/?os. m. kir. kormo főtanácsos.

PÁLYÁZAT.
A' szarvasi ágo h. ev. Vajda Péter gimnáziumnál

a folyó tanévre egy német-francia tanszakú helyettes-
tanári állás töltetik be, amelyre evangélikus vallású,
okleveles tanárjelöltek pályázhatnak. Pályázati határ-
idő: október 20, A pályázatok az alanti- címre külden-
dök : Gimnáziumi felügyelő bizottság, Szarvas .•

Dr. Melich János,
egyetemi tanár, felügyelő.

A szerkesztésé~lelős: 'Akiadásért felelős:
S ZÁ N TÓ RÓ B E RT Dr. FR ITZ LÁSZLÓ.

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

(BP.'SZÉKESFÖV. KÖZSÉ'OI TAKARÉKPT. CSEKKSZÁMLÁJA).
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NÉGY MAGYAR MINORITA.'
E hó negyedikén léptek életbe a .magyar

szerzetes rendekben az új, szigorított rendsza-
bályok, melyekről dr. Péchy Ádám, a magyar-
országi minoriták provinciális tartományfőnöke
az egyik napilap munkatársának a következő-
képen nyilatkozott :

Az 1873-tól gyakorolt privilégiumokat
megszüntetik. A reform pozitív lényege kettős.
Elsősorban szigorított.an kötelezővé teszi' a
kánonjogban előírt teljes kőzös- életet. Minden
egyéni jövedelemnek kizárólagos élvezője ez-
után a rend. A rendház ak clausurával elzárt'
részébe nő nem léphet be. A rend minden tagja
köteles. ,a rendháznak eme szigorúan elzárt ré-
szén belül lakni. Ahol a rendház mellett inter-
nátus van, ott az internátusi rész a clausurán
kívül marad.

Az új rendszabályok további része előírja
a magyar rendi ruhaviseletnek római forma
szerint való megváltoztatását. A rendi ruha
színe továbbra is fekete marad a római sza-
'bású gallérral és' a derékon felüli kordával.

Azon rendtagok, akik a reformot elfogad-
ni vonakodnának, a' renden kívül.. mint világi
papok folytatják tovább papi, vagy paptanári
működésüket.

A tartományfőnök nyilatkozata szerínt
négy minorita nem vetette alá magát a re-'
formoknak.

Ez a négy mínorita megérdemli, hogy ve-
zéreikkünk címében szerepeljen. Szeretném
egyenként megszorítani a kezüket és megkö-
szönni nekik,hogy eljárásukkal közelebb lép-
tek ismeretlenül is a szívemhez.

'Távol legyen tőlem, hogya' fegyelmi sza-
bályok ellen lázadókat üdvözöljem bennük. Az
egyházfegyelem minden rendnek az alapja, erő
és hatalom. Csak irígykedve nézhetünk a. tag-
jait sokkal erősebben fegyelmező római' egy-
házra. Azt sem mondom, hogy, a szerzetesi re-
form teljes egészében okot ad arra, hogy a
négy minorita testvér kibújjon alóLa. Hiszen a
rendházak belső fegyelmének szigorítása na-

gyon helyes dolog. Ha rendház, hát legyen
rendház. A nők távoltartása sem oktalan. Ha
a római vallásosság és erkölcs nem képes lelki
clausuráthúzni hívei és a tiltott dolgok között,
építsék hát meg f.alakból és vasrácsokból. Igy
legalább nem kell - talán nem kell -- protes-
táns létünkre' is 'pirulva olvasni a szélsőséges
sajtó ilyen cikkcímeit: "Köteles-e a szerzetes
rend a, szerzetes gyermektartási költségeit fe-
deMli ?;' . ' -

Nem is hiszem,' hogya, négy minorita a
reformnak ezt a részét kifogásolta volna. Más
itt a hiba. Az, ami minket is tiltakozásra kész-
tet. Az, hogy az eddigi magyar rendi ruhát ró-
mai forma szerint kell megváltoztatni. A ró-
mai kéz megint belenyúlt szolgái szervezetébe
és eltörölt egy kedves sajátosságot" amely még
véletlenül magyar 'nemzeti sajátosság volt. Ró-
ma nem hajlandó tűrni, hogy papjai csak a
külső viseletben is kifejezésre juttassák azt,
hogy ehhez, vagy ahhoz a nemzethez tartoznak.
Feltalálta a római "nemzeti viseletet" és ezt
ráerőszakolja azokra, akik talán örültek eddig
annak, hogy viseletükben van valami magya-
ros. Aki Rómát szolgálja, az nem lehet magyar,
annak .a papi köntös felöltésével át kell vedleni
nemzetközi vé.

Derék minorita testvéreim, ti négyen. Le-:
het, .hogy nagyon sok tekintetben távol állunk
egymástól, de szeretem bennetek azt, hogy til-
takoztatok. Ne fosszatok meg illúziómtól, ne
mondjátok, hogy a clausura miatt. Mondjátok,
hogy a római ruha 'miatt, Hagyjátok, hadd rin-
gassam magam abban a szent hitben, hogy van-
nak még köztetek .is olyanok, akik tiltakoznak
nemzeti jellegük elrablása ellen, még akkor
is, ha a legmagasabb egyházi fórum rendsz a-
bálya, .akarja azt elrabolni. Maradjatok ti hla-
gyarok. Gondoljátok meg, hogy ha a magyar
ruhát lehúzzák rólatok, akkor könnyen neki-
gyürkőznek a magyar lélekleszaggatásának is.

o Mipedig dédelgető en símogassuk 'meg ma-
gyar sújtásokkal' ékesített szerény Luther-
köntösünket. rmg.
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Mit féltek ti kicsinyhitüek!
(Részletek D. Raffay Sándor püspök évi jelentéséböl,)

Minden egyes közigazgatási esztendő, amelyet
evangélikus anyaszentegyházunk az Isten megtartó ke-
gyelméből megér, a számoltatás esztendeje. Kettős szá-
moltatásé. Számoltatás arról, mit tettünk és mít kell
tennünk.

Ha a multakra nézünk, számoltatásra índuló lel-
künk ma az egyház Urának 'keresztjébe ütődik. Idő-
számításunk 33-ik esztendejének április hava 7-éri
szenvedett ki a keresztfán a világ Megváltója. Ke-
resztje számoltat. Azt kérdezi Krisztus híveitől, mít
tettek 1900 esztendő alatt és mit tesznek ma a Meg-
váltó igazainak diadaláért? A múltakról a történelem
beszél. ÉS, ez a történelem szomorú dolgokról is szól.
Romboláso'król, amelyek sokszor az alkotások erkölcsi
értékét is lerontották. Em'bertelenségekről, amelyek a
szeretet vallásának hitelét kisebbítették. A mai helyzet-
röl pedig be kell ismerni mélységes bünbánattal, a lát-
szat és a szép szólamok görögtüzével úgysem ámítható
szent Isten előtt, hogy a kereszt körül álló megváltott
népek lel'ke 1900 év alatt -alíg. változott ... Itt nálunk
és köztünk is még ,mindig a felekezeti torzsalkodás és
az emberek felekezeti értékelésének szégyenletes di-
vatja járja. A felekezetek fölött állani köteles állam-
hatalom pedig érthetetlen egykedvűséggel türí a tár-
sadalom békességének állandó bontógatását és a gyen-
gébbek bántó kísebbitését. Lehet, hogy így ezt az or-
szágot Regnum Marianummá teszik, de megakadá-
lyozzák, hogy Regnum Chrfstíanum lehessen.

És a gyarló emberek között magunk is ott ál-
lurrk. Mert be kell vallanunk, hogy köztünk, Krisztus
szűkebb környezetének, az Evangéliumnak hívei között
sincs meg a testvéri együttérzésnek, az önzetlen egy-
házszeretetnek és a buzgó, szolgálatkész egyházhűség-
nek az' a szelleme, amelyet .evangélikus egyházunk
minden hívétöl jogosan 'elvárhat. Pedig Krisztus ke-
resztjének fénye ebben az évben egy kis bölcsőre ve-
tődik, amelyből az evangélium szolgálatának és meg-
tartásának kötelezése gőgicsél felénk. Az evangélium
történelmi höse indul el benne diadalmas küzdelmekkel
kövezett, dicsőséggel övezett útjára. Az evangélium
hősét, Dr. Luther Mártont, 450 évvel ezelőtt küldte le
az Isten, hogy legyen a földön a jézusi igazságok bá-
tor szószólója, diadalmas képviselője. A, Mester ke-
resztje és a tanítvány bölcsője egyaránt megnyugtató
kezesség az Isten hozzánk való atyai szeretetéröl, Ez
a jubiláris emlékezés, ünnepi órájában hálaadó magasz-
talásra nyitja meg ajkunkat. Egyúttal azonban ko-
moly elkötelezést is ró rán'k, amely szílárd megállásra
és alkotó munkára serkent mindnyájunkat.

Forrongó kerban élünk,amelyben népek és nem-
zetek sorsát döntik el.

Az evangéliumi igazság szemszögéböl minket
'most a németországi események érdekelnek legközvet-
lenebbül. Nemcsak azért, mert az a 450 évvel ezelőtt
megrengetett bölcső odairányítja figyelmürrket, hanem
azért is, mert Németország mindmáig az evangéliumi
hit klasszikus hazája ...

A püspök ezután pompás képet ad anémet hely-
zetröl, majd így folytatja:

Én nem féltem' az evangéliumot a német nép ke-
zében és szívében, mert ezt a népet a 450 évvel ezelőtt
megindított bölcső és az 19,00 évvel ezelőtt felállított
kereszt örökre elkötelezte az evangélium szolgálatára
és képviseletére.

Ez .a kötelezés pedig nekünk is szól. Senki sem
mondhatja, hogy ma nincsenek meg va törvény által
biztosított lehetőségek az .egyházban rejlő valláserköl-
csi erők teljes kifejtésére és szabad érvényesítésére.
Mégis fájdalommal kell megállapítanom, hogy orszá-
gunkban az .államhatalom részéről még mindig nem
kapjuk meg azt a segítséget és támogatást, amelyre az
egyházunkban és híveinkben meglévő erkölcsi erők
érvényesítésénék kifejtésére szükségünk van. Hogy
csak kettőt említsek a sok bántó jelenség' közül, Me-. ~~....

rőben érthetetlen, hogy amikor a házasság intézménye
ellen való izgatás büntetendő cselekmény, akkor az álc
lamhatalom egykedvűen türí, hogy az állampolgárok
nagy részének tisztes házasságát nyilvánosan becsmé-
reljék és meggyalázzák. Az is országos törvény, hogy
minden egyház köteles a maga híveinek vallástanitá-
sáról gondoskodni. Mégis eltűri és hallgatagon támo-
gatja az államhatalom azt a kultúrállamban lehetetlen
gyakorlatot, hogy nyilvánossági joggal bíró egyes is-
kolá'kban a protestáns hitoktatóknak törvényes köte-
lességeik teljesítését lehetetlenné teszik. Ez a maga-
tartás sem a törvények tekintélyének és egyetemes kö-
tefezésének, sem a felekezetek törvényben megállapított
és biztosított egyenjogúságának és viszonosságának
meg nem felel.

. Ámde magunk is sokszor vétünk egyházunk érde-
kei ellen. Az autonómiát sokan vétkes félszegséggel
kezelik és értelmezik. Vannak, akik azt hiszik, hogy
az autonómia jog az egyház mellözésére, lehetőség il.

tekintélyek rombolására, alkalom az intézmények és
intézkedések egyéni bírálgatására, tér és mezö a rend
tetszésszerű bontogatására. Vannak, akik nem akarják
megérteni, hogy az autonómia. szent alkalom a teljesen
önzetlen és buzgóságot 'árasztó építő egyházi munkára,
Az autonómia olyan munkamezö, amelyen nem a ki-
robbanó emberi szenvedélyek, hanem a hitből táplálkozö
lelki erők küzdenek és érvényesülnek az evangélium
igazainak szolgálatában ...

Nem egyszer emeltem már fel könyörgő szava-
mat, hogy hagyjuk el a magunk amúgy is szűk köré-
ben a bírálgatások, borstörések és a kákán is csomót
kereső kellemetlenkedések gyerme'kes szokását.: Minden
ember életében és minden emberi intézmény működésé-
ben vannak kifogásolható tünetek. De ne azon tapad-
jon meg a szemünk, hogy mit kifogásolhatunk, hanem
arra irányuljon, hogy miben lehetünk testvéri munka-
társai az egyházat építeni és szolgálni kívánó testvé-
reknek. Van az egyházépítés terén elég munka éselég
al'kalom, amely a rendszerint tétlenkedő' kritikusokat
hasznosabban is lekötheti.

És itt különösen is ráirányítom minden hívünk fi-
gyelmét azokra, aktk ingadoznak, alkudoznak, vagy
közönyösek, Statisztikai 'szomorú valóság, hogy li re-
verzálísok terén már csak mi vagyunk vesztesek. A mi
fiaink és a mi leányaink alkudják el a legkönnyelműb-
ben evangéliumi szent hitünket. A mí családjaink ban
nincsen elég férfias gerinc. A gyengehitűek testvéri fel-
karolásával és megerösítésével nagy szolgálatot tehet
mindenki egyházunknak. Ifjúságun'k iskolai nevelésé-
nél, a hitoktatás végzésénél. a családi és társadalmi élet
irányításánál kell megfognunk a jövőnket kockáztató
végzetes bajokat. Hítoktatóínknak át kell érezniök
egyházmentö nagy hivatásukat. Nem maradhatnak
egyszerű óraadó'k, hanem az ifjúságnak a szülöí szere-
tetet is meghaladó vigyázással kell hűséges öreívé vál-
niok. Evangélikus híveink pedig, mint apák és anyák,
lépjenek fel döntő akarattal gyermekeik egyházvesztő
könnyelműségeivel 'szemben. Lelkészeink, a pásztorko-
dó, tanítóink a példaadó élet erejével vitézkedjenek az
egyház 'közönsége élén. Igy majd kevesebb okunk lesz
a panaszra ,gyönyörűségünk lesz a munkában és a bol-
dogulás útjára tér egyházunk is.

Vannak, akik egy új zsínattól várják egyházunk
új életének megindulását. Tiszteletreméltó álláspont
ez is, mert az elavult paragrafusok közt gyakorta el-
vész a rend, elsorvad az élet. Novellárís zsinatot tar-
tanunk kell. De nagyon szomorú volna, ha egy egyház-
ban a rendet és az élet lüktetését csak paragrafusokkal
lehetne biztositani. A régi 'kép új keretben is' ugyanaz,
marad. Egyházunk megújhodásának önmagából kell ki-
indulnia, az új jövendőnek az evangéliumi öntudatból
kell kisarja<Ínia. A tervszerű és alkotö munkának egy-
házunkban megvan így is a lehetösége. Elesett egyház
vagyunk, meggyengült a teherbírásunk is. De itt nem-
csak az anyagi, hanem sokkal inkább a lelki és er-
kölcsi teherbírás a fő. Ezt kell felfokozni.

Az iskolák, tanítók ,lelkészek és gyülekezetek' ne-
héz helyzetének ismertetése következrk.
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Az "Evangélikus Élet"-ről szölva a következőket
mondja: . ' o

Lehetetlen, hogy egyházi lapunkról is ne ejtsek
egy szót. Egyházi lapunkat most már Budapesten ad-
juk ki. Azzá igyekszünk tenni, aminek lennie kell: a
magyarhoni evangélikusság tükörképének. törekvései
szócsövének, közvéleménye alakító szószólójának. Ezt
a lapot minden evangélikus családban olvasni kellene.
Ha napilap nélkül nem tud a mai ember élni, egyházi
lap nélkül nem szabad az evangélikus embernek élnie.
Nemszabad közönyösen néznie egyháza küzdelmeit,
céltüzéseít, szenvedett sérelmeit és nemes törekvéseit.
Szeretném, ha nem volna egyházunknak egyetlen pres-
bitere és felügyelője sem, aki egyházi lapun'kat szorgal-
masan nem olvassa.

Végtelenül sajnálatosnak és már mostani követ-
kezményeiben is károsnak tartom, hogyamúltévi ke-
rületi o gyűlés az éveken át folytatott ostrom következ-
tében a katedratikum elengedése miatt nincs többé ab-
ban a helyzetben, hogy az egyházmegyéknek a szórvá-
nyok és missziók ellátására segélyt folyósítson. Pedig
ezen a téren' mind súlyosabb veszteségek érfk egyhá-
zunkat. Amint előre látható volt, az egyházmegyék a
maguk erejéböl a missziók gondozását anyagilag ol-
látni nem képesek. Minden teher az egyházközségekre
és híveink re o szakad. Én a mai helyzetben csak biza-
lommal kérhetem az egyházközségeket és azok híveit,
hogy a szórványok gondozásának lélekmentő munkáját
még az önmegtagadás áldozatával is felkarolni szíves-
kedjének. '

E munka terén a Luther Szövetség igen hasznos
szolgálátokat tehet egyházunknak. E szövetség kere-
tében o minden építő munka elhelyezkedhetik, és minden
egyházépítő akarat érvényesülhet. Ez a szövetség van
arra hivatva, hogy az eredményesen előretörő és példa-
szerűen megszervezett Actio Catholicával szemben az
Actio Lutherana küzdőtere és központi szerve legyen.
Nem a támadó, hanem a mentő és védelmező harc ér-
dekélJen.Nem is kell "mást 'tennünk, rfíínt "egyszerüen
utánoznunk azt a munkát, amelyet az Actio Catholica
a maga egyháza érdekében végez. o

,Az év történetének terjedelmes ismertetése után
az évi jelentés a következő szavakkal zárul:

Az örvendetes és a lehangoló jelenségek vonásai-
ból alkottam össze azt a o képet, amelyben kerületünk
múltéví életét megrajzoltam. Ha nehéz időket élünk js,
én pillanatra sem vesztettem el reménységemet a jobb
jövendőben, Nem magunkban bízom, akik mind köny-
nyeri csüggedő és meglankadó emberek vagyunk, ha-
nem az egyház Urában, akinek jóságos szívéből ma is
felénk zeng a bíztató szó: "Mit féltek ti, kicsinyhitűek!"
Tizenöt évvel ezelőtt a világ összeomlásának robaja
kísérte püspökiszékfoglalóm reménykedő szavait. És
íme, o másfél évtized küzdelmes emlékeire visszatekintve,
örvendező és bizakodó szívvel .teszek most vallomást:
"Egészen idáig segítségül volt nékem az Isten." Segít-
ségül volt mindnyájunknak. Hiszem, hogy érdemetlen
voltunk, mellett is segítségünkre lesz ezután- is. Ezzel
a bízó hittel düljünk nekí mindnyájan a munkának,
mert megvan írva és éltető igazság volt és marad
mindörökké: "A te hited meg tart tégedet!" Amen.

Ilii I KÜLFÖLDI HIREK. Ilii I
Az Udvhadsereg műkődését és utcai isten-

tiszteleti tevékenységét Németország városai
sorra letiltják.

, A hámburgi Rauhes Haus (IX. 12) és a
kaiserswerti diakonisszaház (IX. 17) szept. hó-
napban tartotta 100 éves jubileumi ünnepségeit.
A német állam és az egyházak főfunkcioná-
riusai adományaikkal támogattálc e két jelen-
tős belmissziói intézményt.

. Horst Wessel) akiről nemzeti dalt költött
a harmadik birodalom, evangélikus papfiú.

Bielefeldben, evangélikus paróchián született.
Édesatyja dr. Ludwig Wessel legutóbb a ber-
lini Nikolai Kircheben teljesített szolgálatot. A
kommunizmusnak legerősebb és legintelligen-
sebb ellenfele volt.

Az új ném et egyházi alkotmány szerint az
egységes német egyház élén az országos püspök
áll. Mellette működik az új 10 evangélikus

-püspök. Az országos püspök helyettese a bran-
denburgi püspök.

Az új német alkotmán.y ezerint minden 65
évet betöltött egyházi alkalmazott automatiku-
san nyugdíjaztatik.

D. Dr. Feine hallei teológiai egyetemi ta-
nár, régebben bécsi tanár, a magyar evangélikus
teológusok pártf'c .....ója és támogatója, meghalt.

Nürnbergben Feuerbach. szobrát a polgár-
mester eltávolíttat ja.

Ludwig Müllert nagy lelkesedéssel válasz-
tották meg a német evangélikus egyházak or-
szágos püspökévé. Az új püspök beköszöntöjé-
ben ezt a jelszót adta ki: "Uj életet a megújított
egyházban!"

A La Croix francia katolikus lap anémet
konkordátumot a legnagyobb egyházpolitikai
eredménynek minősiti,

Eidem svéd hercegérsek az egyház meg-
bízásából új agendát készít.

" '- o ., .., _ "0 _ ~

Az amerikai evangélikus egyházak szövet-
sége H. Stanley Todd "A győzedelmes Krisz-
tus" című grandiózus festményét .a jubileumi
Luther ünnepségek re átküldi anémet nagy-
városoknak azért, hogy a reformáció amerikai
áldásai ért köszönetét tolmácsolja.

Az orosz éhinség enyhítését célzó európai
segítő akciót egyidőben indította meg Innitzer
bécsi hercegprímás és a porosz evangélikus
egyház. Az utóbbiak felhívása szerint eddig
minden szeretetadomány megérkezett rendelte-
tési helyére.

Csehszlovákiában erősödik a szabadgondol-
kodók és istentelenék mozgalma. Az új folyó-
iratuk "Slunce" nagy példányszámban agitál az
ifjúság között.

Az egyik nyug,ateurópai 'városban a presbi-
terek érdekes új szolgálatot vezettek be: Vasár-
naponként három kiválasztott presbyter fogLal
helyet a papiszékek mellett, az istentisztelet
alatt őkreprezentálják az egyháztan ácsot, a
befejezés előtt elhelyezkednek a templom ka-
puinál s ők gyűjtik a perselypénzeket és ado-
mányokat.

Európa valamennyi államában csökken a
születések száma. Különösen nagy az esés az
előző évekkel szemben: Lengyelországban,
Angliában, Hollandiában' és Ausztriában.

Ausztriában törvényes intézkedésekkel vé-
dekeznek az esetleges Los von Rom mozgal-
makkal szemben olyan formán, hogy megnehe-
zítik a római egyházból való kitérést,
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A Toronto Globe c. amerikai újság egyik
cikkének kivonata. Címe: God is not perplexed
(Isten nincs zavarban). Idézi H. G. Wels mon-
dását: Kereszt úton vagyunk s senki sem tudja,
merre megyünk. Azután elmondja a londoni
lord major Sir Montagu Norman gondoLatait:
Oly nagyok és meghatározhatatlanok a világ
nehézségei, hogy a ma élő legnagyobb 'szelle-
mek számára is megoldhatatlanok, de Isten ál-.
tal megoldhatók. Ez nem vígasztaina meg min-
ket, ha nem tudnánk egy 'másik tényt is. Isten
bölcsesége és kegyelme minden ember szí-
vébe beoltja azt a tényt, hogy Isten elküldötte
az Ö fiát, Jézus Krisztust mi nekünk, emberek-
nek. Az egész világ lázadozhatik, minden szi-
lárd rend felborulhat, nyomorúság és éhség
gyötörhet milliókat, azok, akik Isten oltalma
alá helyezik magukat, túlélik a vihart. Melyik
magyar napilap és melyik magyar politikus ké-
pes erre a vallástételre ?

M exiJkóban .az alkoholistáknak megtiltották
a házasodást.

A kalkiuttai indiai nőkongresszuson, amely-
re 200 különböző párt küldte ki megbízottait,
követelték a vallási és szociális kérdések sür-
gős megoldását.

Capstadtban márciushan tartotta a dél-
afrikai mohamedán világszövetség a konferen-
ciáját, amelyen elhatározták, hogy ott, az
európai missziói centrumban teológiai iskolát
állítanak fel.

Az olasz mcthodista egyházak egyesültek.
A Wartburg német egyházi lap külföldi

hírei között feltűnőszívélyességgel méltatja
KapiBéla püspök körlevelét, amelyben a' né-
metnyelvű tanításról ír, egyben azonban ag-
gályátis kifejezésre juttatja, hogy a jószán-
dékú püspöki intézkedés mellett nem szenved-e
mégis vereséget a pémetnyelvű oktatás?

Ausztria vezérei komoly római katoliku-
sok. Dollfuss felesége és Fey közbiztonsági mi-
niszter evangélikusok voltak.

Közli: G. L.

A bányai egyházkerület közgyülése
Budapesten.

Sz.eptember 28-án tartotta a bányai evangélikus
egy):lázkerület idei számadó közgyűlését D. Raffay
Sándor püspök és dr. Pesthy Pál felügyelő elnökletc
alatt. A püspök imája után dr. Pesthy Pál tartotta meg-
nyitó beszédét, amelyben többek között ezeket mondta:

- Az elmúlt év sem hozott megoldá.st abban ;,
politikai és gazdasági világválságban, amely súlyos
gondokkal terheli a mi egyházi életünket is. A meg-
oldás ugyan be nem következett, de az egész 'világ

. látja már, hogya súlyos válságot Közép-Európa poli-
tikai és gazdasági kialakulásának felborítása idézte elő.
Immár a francia külpolitika tengelyében is a dunai ál-
lamok helyzetének megoldása áll. Igy sikerült a nem-
zetközi feszültség békés megoldása érdekében Musso-
lini lángelméjének a négyhatalmi szerzödést megte-
remtení. De reánk nézve a legfontosabb az, hogy Göm-

bős Gyula miniszterelnök a maga, a be nem avatottak
elott szinte napról-napra meglepetest szerzö éles elöre-
látásával, körültekíntésével és szívós akaraterejével a
megoldás kímunkálásának fötényezöjévé vált. Ezekkel
a kérdésekkel azért kell foglalkoznunk, mert sorsdöntö
kihatással vannak a magyar és evangélikus élet ala-
kulására.

A világ összes nemzetelnek példája azt bizonyítja,
hogy a nemzeti eszme az, amely ma a népek életét
irányítja, tehát a nemzeti eszméhez nekünk is 'h.ívek-
nek kell .maradnunk ... Amikor a fasizmus ban, ~'lhit-
lerizmusban és legújabban Ausztria parlamenten ki-
vüli 'kormányzásában a nemzeti ,eszmének minden esz-
közzel való ébrentartását szemléljük, söt látjuk, hogy
a francia szociáldemokráciában is diadalmaskodik a
nemzeti szellem, a nemzeti eszme erejében kell nekünk
is látnunk a mi megváltásunkat,

A német politikai éli egyházi élet alakulásával
kapcsolatban a mi egyházunk reprezentánsai részéről
vélemények hangzotta:k el, amelyek közül egy, olyan
hangot ütött meg, amely azt a javulónak lá.tszó vi-
szonyt, amely Németország és köztünk .:I{ezdöd~b.~n
van, megzavarhatja. A németországi események célját
én elsösorban az immár végveszélybe jutott német
nemzet megmentésében látom. Látom a nemzeti eszme
diadalra juttatása által. Való igaz, hogy anémet xöz-
élet és egyházi élet a normálisnál nagyobb tempót
vett, de a végveszély, amelyben Németország forgott,
csak a le.ggyorsabb elleníntézkedésekkel volt elhárít-
ható. Nem tartom sem opportunusnak, sem szerencsés-
nek, hogy velünk javuló viszonyban lévö nemzet belsö
életének alakulásába kárhoztató hangon szólunk bele.

A mi népünket csak egyetlen-egy mentheti meg:
az összetartás. Összetartás fegyelmezettség nélkül
nincs. A fegyelmezettség pedig kettöt követel: köteles-
ségteljesítést ~s tekintély tiszteletet. A ..köteles~égtelj~-
sítés terén,azt hiszem, alig lehet tobbet kovetelm.
Ami azonban a tekintély tiszteletet illeti, legyen szabad
rámutatnom arra, hogy az az egyházi reprezentáns,
akiröl fentebb szóltam, ~ német fejleményekkel kap-
csolatban olyan kijelentést tett, hogy a Führertum gon-
dolata jogosulatlan és alapelveinkkel ellenkezik. Pedig
ez a gondolat benne van a Bibliában. (Máté 9., 9. és
16., 16.) Ami az egyházban való hatalom eredetét il-
leti, az kétségtelen, hogy ami egyházalkotmányunk
szerint a vezetőt az egyházközségek jelölik ki és így
az egyházi hatalom az egyházközségböl ered. De en-
nek a törvénynek logikus folytatása, hogy akit a ve-
zetéssel megbízta:k, az alkotmány határai között a ha-
talom gyakorlására elhivatott és amikor ezt tagadásba
vesszük, a tekintély tisztelet szabályai ellen vétünk.

A felügyelö a továbbiakban megemlékezik a. lelki
goridozásnak az egész vonalon való elörehaladásáról,
Rómának nagy szociális erökif'ejtéseiröl, Luther Már-
ton 450. születése napjáról, báró Radvánszky egyet.
felügyelö, Blatniczky Pál és Saguly János föesperesek
jubileumáról és szomorú. szívvel szól a korán elhúnyt
Kálmán Rezsöröl.Megemlé'kezik végül nagy zneleg-
séggel Raffay püspök negyvenéves házassági évfordu-
lójáról. Majd így fejezi be megnyitó beszédét:

A mai közgyűlés egy új egyházi év kezdetét je-
lenti számunkra. Istenhez intézett azzal a fohásszal,
hogy áldja meg az elkövetkezö új évet, adja meg. nzt
a megváltást, amelyért minden magyar ajak imát re-
beg, a bányakerületnek rendes közgyülését megnyitom.

D. Raffay Sándor olvassa fel ezután általános :1i-
gyelem közepette évi jelentését, amelynek legkiemelke-
döbb részletett lapunk más helyén hozzuk, itt csak né-
hány statísztrkaí adatra mutatunk rá. A múltévi ki-
mutatással szemben a banyakerület híveinek lélek-
száma 10.000-nél többel szaporodott és elérte a 279 ez-
ret. Két új anyaegyház alakult. 29-cel több a szór-
vány. A lelkészek száma 3-mal, az úrvacsorával élők
száma 4000-rel szaporodott. A reverzállsok lol:övetkezté-
ben a házasságkötések száma mintegy 200-zal megfo-
gyatkozott. Éppígy a tanulók száma is a középiskolák-
ban lOO-zal, a polgári iskolában 30-ca!,kevesebb. A hoz-
zánk betérök száma a múltévivel szemben csaknem
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~OO-zalszaporodott, a kitérők száma 20-al megfogyat-
kozott. A jelentés a továbbiakban az iskolák statiszti-
kai adatairól, a presbyteri konferenciák nagyszerű
eredményéről, belmissziói és jótékony intézményeink
helyzetéről számol be. Szól még a püspöki jelentés II

nehéz kölcsönök'kel megterhelt egyházak helyzetéről,
a cserkészvilágtáborozásról, amellyel kapcsolatban a
protestáns egyházakat nem egy bántó sérelem érte,
felsorolja a személyi ügyeket és változásokat, kö-
szöntí kerületen belül és kerületen kívül a jubilánsckat,
megemlékezik a soproni teológiai fakultás 10 éves :ienn-
állásának évfordulójáról, elbúcsúzik határon inneni és
határon túli nagy evangéli'kus halottaink tól. .

A közgyűlés ezután a hosszú tárgysorozat tárgya-
lásába kezdett. Örvendetesen gyors és zavaró momen-
tumoktói mentes volt a tárgyalás és szokatlanul egy-
öntetű a határozathozatal minden egyes tárgynál. .-
Középiskolai tanfelügyelövé Dr. Hittrich Ödön helyébe
Dr. Rell Lajos igazgatót választották. .- Gödöllőnek
missziói egyházzá való alakulásához a közgyűlés egye-
.löre nem járult hozzá, mert Gödöllő a lelkész létrníní-
mumát biztosítani nem tudja .. .!- Örömmel járul hozzá
ahhoz, hogya hatvani misszió az egyetemes egyház
gondjaira bízassék. - A békéscsabai egyház helyi
szabályrendeletének módosítását nem hagyja jóvá, mí-
vel azt egy olyan képviselőtestület .alkotta, amelyne'k
megválasztása még nem .jogerös. - Dr. Tepliczky Ala-
dárna:k az egyházközségi képviselőtestületek megalko-
tásaról szóló javaslatát a kerület megküldi az egyház-
megyéknek azzal, hogyajavaslattal komolyan foglal-
kozzanak, de egyszersmind megküldi véleményadás
végett az egyetemes egyháznak is. - Az egyházkerü-
leti számadásoknak, a különbözö fölebbezéseknek le-
tárgyalása s a különbözö bizottságok jelentésének a
meghallgatása után a közgyülés püspök imáj ával véget
érL .

A közgyűlés elötti este Bartos Pál szarvasi lel-
kész mutatta be az egybegyülteknek a Raffay püspök
által összeáüított<Iíturgfát és hirdette az' Igét, a KÖZ-
gyűlés reggelén pedig Dedinszky Gyula kiskőrösi lel-
kész prédikált. Az esti istentiszteleten az evangélikus
leánygimnázium énekkara szerepelt Králik Jenő kar-
nagy vezetésével. .

A k-szgyülést megelőző napokon különbözö egy-
házkerületi alakulatok tartották évi közgyülésüket,
Igya kerületi Luther Szövetség D. Raffay Sándor el-
nöklete alatt, ahol az a nézet alakult ki, hogy az Actio
Catholicával szemben erőteljes Actio Lutheránát kell
indítania a Luther Szövetségnek.

A Icerúleti Lelkészegyesület Kovács Andor espe-
res elnöklete alatt tartotta meg évi közgyűlését. Meg-
nyitó beszédében foglalkozott az esztendő eseményei-
vel, megemlékezett a jubilánsokról és a halottakról és
szólt azokról a nehézségekről, amelyek a jövőben az
evangélikus lelkészre várakoznak. Igy különösen arról,
hogy a római egyház milyen céltudatos munkával nyo-
mul előre minden téren; legújabban például azt ter-
vezi, hogy a hívek részéről eddig fizetett stólajárandó-
ságokat az egész vonalon eltörli. Nagyon fontosnak
tartja, hogy minél sűrűbb kiszállás ok történjenek a ve-
szélyeztetett helyekre. - Dr. Szeberényi Lajos egy-
részt az Actio Catholicával foglalkozik, másrészt síkra-
száll a teológiaí fakultásnak Sopronból való elhozatala
és Budapesten való elhelyezése mellett. - D. Raffay
püspök nagyvonalú előadást tart, amelyben az Actio
Catholicának rendszeres és céltudatos munkáját ismer-
teti és arra az eredményre jut, 'hogy a római egyház
a mi összes fegyvereinket, intézményeinket és szer-
veinket átvette már és a mi módszereink alapján nzer-
vezte át egész egyházi életét. A legnagyobb súlyt a ró-
mai egyház nem a tömeg előtt való misszionálásra, ha-
nem az egyéneknek a megszervezésére és megdolgozá-
sára fekteti. Három' irányban: hitbuzgalmi, kultúrális
és szociális irányban építi ki bástyáit és az emberekkel
való egyénenkénti foglalkozással egy csodálatosan fa-
natikus hadsereget szervez magának. A közgyűlés nagy
hálával fogadta, hogy a püspök az Actio Catholicának
nyomtatásban megjelent útmutatóját ismertette a lel-

készek előtt. Ezután Mayer Pál ikladi lelkész tartott
előadást ezen a címen: "Krisztus helytartója-e a pápa.r"

Az' egyházkerületi Gyámintézet Sárkány l3éia:.fő~.
esperes és Sárkány Jenő altábornagy elnöklete 'niatt
ülésezett. Az elszámolás megejtése után a kerület'. ré ..
szére befolyt összeg felett' (amely 300 pengövei 'Al,i~

gyobb az elmúlt évinél) diszponáltak. . (-t.)

FIGYELÖ. ,•...

A "Neues Wiener Tagblatt' szept. 23::,ikí
számából közöljük az alábbi szemelvényt: ,'"A~
elhúnyt Károly császár legidősebb fia, .01:16,
dr. Innitzer hercegérsekhez levelet' intézett,
amelyben arról panaszkodik, hogy keserű, 19az~
ságtalan számkivettetés őt és hozzátartozóit
arra kényszeríti, hogy a katolikus szellemfen-
séges bécsi megnyilatkozásaitól távolmáradja-
nak. Őse, Lipót császár, seregeket vezetett 'a:
Bécset veszélyeztető törökök ellen, másik őse ~
Lotharingiai Károly volt a hadvezér. Istennez
fohászkodik, hogy ez a szeptemberi ös'Sie:,
jövetel, mint valamikor az 1683-i szegletkő le-
gyen a katolikus Ausztriának létéért, függet-
lenségéért és jövőjéért folytatott küzdelmében.
Neki szent elkötelezés az, hogy Habsburgi Ru-
dolf, Lotharingiai Károly, II. Ferdinánd és Li-
pót utóda. Isten adjon neki hamaros vissza,
térést, hogy hőn szeretett Ausztriáját az Örök
igazságok megdönthetetlen fundamentumain is-
mét felépíthesse és erős kézzel biztos jövő' feÍé
vezesse.' Imádkozik az összes' népekért,' ame-
lyekhez a hűségnek és együvétartozásnak .é~~
százados kötelmei fűzik (?). Édesatyja a szám-
kivetésben, majd közel halálához azt a 'nyilat-
kozatot tette, hogy neki azért kell annyit 'szert-
vednie, hogy népei ismét egymásra találjanak;
A népeiért meghalt édesatya most bizonyára: az
Atya trónusánál esdekel a katolikus Ausztria
munkájának sikeréért. attó kéri a kardínálist;
szeretett hazájából küldené neki áldásit'a
számkivetésbe." - Ezt a levelet csodálatosmó-
don még a "Nemzeti Ujság" is elhallgattarPe-
dig feltárja azt a szakadékot, amely felé ,a:rp.'Íl:...
gyar nemzet siet, ha kába legitimizmusábán
próbál kitartani egy olyan trónkövetelő rhellett,
aki hazájának csak Ausztriát, az egyedülIgaz
vallásnak csak a katolicizmust és ideáljainak á

véreskezű II. Ferdinándot és prédikátorairikat
gályarabságba kergető 1. Lipótot ismeri. el. :..

.'.\ ;'.,,"\

A Tatabánya-felsőgallai evangélikus~'~~~~
ház egy fiatal lelkész buzgólkodása folytán úgy,
ahogy megalakult. Ez az egyház túlnyomó több-
ségben bányászok egyháza. És aki tÚdja,4ogy
minden keleti és nyugati métely milyen ,:i'ogé~
kony talajra hull ezeknél a legnehezebb testi
mimkát végző. embereknél, az fölötte magasra
fogja értékelni azt a munkát, amellyel ezt-az
egyházat megteremtették. Annál csodálatosabb,
hogy maga a bányatársaság, amely az 'ott,~ni
római egyházközséget egészben és a református
egyházközséget nagyrészben eltartja, hallani



6. oldal. E.V·ANGELIK US ELE'r 37. szám

sem akar arról, hogy az evangélikus egyház
fenntartásához is hozzájáruljon. Pedig ott kö-
zel 1500 evangélikus bányász vájja a földet.
Vajjon kinek lesz a feladata ezt a nehéz szívű
bányatársaságot jobb belátásra bírni?

* *
Pilisvörösváron van egy bányásztestvé-

rünk, aki olyankor, amikor a csillaghegyi misz-
szió lelkésze a községben megjelenik, hogy a
híveket látogassa, a nappali könnyebb munka
-helyett az éjjeli nehezebb munkára való beosz-
tását kéri, hogy lelkészét a testvérekhez elka-
lauzolhassa. Ne mondja-senkí, hogy aknák és
tárnák éjszakájából a szív nem talál oda Is-
tenéhez! - A missziói lelkész egyébként· oly
nagy lendülettel keresi meg a híveket az északi
buckákon, hogy egy falusi jegyző szellemes en
és találóan "homokfutó" papnak nevezte el.

~ H_I _R_E_K.
SZENTHÁROMSÁG UTÁNI

TIZENHETEDIK VASÁRNAP.

Lukács 14.) 1-10.
Jézus a zsidók helytelen utakon a meredély

legszélére csúszott vallásosságát tényleg az idők
teljességében paramcsolta vissza. A leooktala-
nabb -tévelygést m'utatja az) hogy míg egyrészt
a farizeusok előtt- lcérdés tárgya lehetett az)
hogy szabcui-e szombatnapon. gyógyítani) tehát
jót tenni) addig ugyanakkor szükség volt a val-
lásosság legelemibb megnyilatkozásának) az
alázatosságnak ismételt erős. hangsúlyozásám.
A betűhöz való esztelen raqaszkodá« meqolte a
vallásosság szabad levegője után vágyódó lelke-
ket. SajnáUoozással és sokszor meqmosoiuoqoa
néeeiűc a farizeusi tévelyg'ést. Pedig hát ma is
nagyon időszerű a jézusi tanitá« mindkét tago-
zata. A passzív keresztuénséq, mely az örökös
szemforgató imádkozásban) vallási törvények

. örökös elemzésében) p,aragrafusok magyaráza-
tában éli ki magát) ma is nagy kerékkötője az
lsten országa felé való haladásnak) mert elfe-
lejtkezik az igaz és szeplő nélküli istentisztelet-
ről: a jócselekedetekről. Emellett melegágy,a a
lelki gőgnek) mely ellenkezik minden vallásos-
sággal. Igaz hitből sarjadzó jócselekedet és
alázatosság) ez a keresztyén vallás alfája és
omeqáia, aki ezeket kirekeszti életéből) az biz-
ton számíthat a megaláztatásra. rmg.

- KÖSZÖNET. Mtndazolcnalc aldk házassági év-
fordulónk alkalmával kedvesek voltak rólunk megem-
lékezni és jókívánságaikat kifejezni, feleségem nevében
is hálás köszönetet mondok. D. Ra f f a y S álld or.

- Az egyetemes egyházi l{özgyűlésre és egy~te-
mes gyámintézeti közgyűlésre szóló kedvezményes, vas-
úti Igazolványole. Mindazok, akik az egyetemes egyházi
közgyüléssel, illetve az egyetemes gyámintézeti közgyü-
tesset kapcsolatban kedvezményes vasúti jegyek váltá-
sám jogosító ig.azolvátfyt óhajtanak igénybe venni, tel-
keretnek. hogy ezen szándékukat a kiinduló állomás
és a vasút (Máv., Győr-So,pron-Ebenturti) ponioe

megjelölésével október hó 21-ig közöljék Kuthy Dezső
egyetemes tőtitkárral (Budapest, VIlI., Üllői-út 24. I.),
mert lcésűbb ' beérkező kérések, miután avasutakkal
szemben az igény lés aznap lezáródik, sajnos, nem ve-
hetők figyelembe.

- A reformáció emléknapjának az iskolákban
való megünnepeltetése. A valtás- és közoktatásügyi
miniszter legújabb rendelete. - A magyarországi re-
formátusok konventje azt a kérést terjesztette elém,
hogya reformáció emléknapjának, október hó 31-ének
akadálytalan megünnepelhetését a közvetlenül rendel-
kezésem alatt álló valamennyi intézetben biztosíts am.
Bár úgy a középiskolák, mint a polgári, felső keres-

. kedelmr iskolák, a tanítóképző-intézetek rendtartásai-
ban, továbbá az állami elemi népiskolák gondnokságai
és a községi elemi iskolák iskolaszékei részére kiadott
Utasí tás okban is megfelelő rendelkezések vannak az
egyes felekezetek ünnepeínek t-s- igy többek között az
október 31-ének - a tanulök és a tanerők által való
megtartására nézve -, mégis, arra való tekintetből,
hogy a vonatkozó §-ok téves értelmezése, illetve hely-
telen alkalmazása folyfán a gyakorlatban elő ne for-
dulhasson, hogy a protestáns vallású tanulók október
31-én is látogassák az iskolát, a protestáns vallású ta-
nárok és tanítók pedig tanítsanak, - elrendelem, hogy
jövőben az iskolai rendtartásnak a protestáns vallású
tanulök ünnepére vonatkozó rendelkezései a tanuló-
ifjúsággal évről-évre megfelelő· módon s minden ilyen
ünnepet megelőzőleg kellő időben közöltessenek, az is-
kolák igazgatói pedig felügyeljenek arra, hogy a pro-
testáns vallású tanulók és tanárok az egyházukkal
szemben fennálló kötelezettségeiknek eleget tegyenek
s ha már az iskolában e napon meg nem jelennek, a
reformáció emléknapjának megünnepelhetése céljából
október 31-én a templomaikban tartandó istentisztele-
ten résztvegyenek. Az állami, a községi, a társulati, az
érdekeltségi, s magán elemi népiskolák protestáns val-
lású tanulói s tanítói október 31-én az iskolában
szintén nem kötelesek megjelenni, a szünettartáshoz
tehát az iskolai gondnokság, illetve az iskolaszék kü-
lön engedélyére, mint azt a gondnokságok és az isko-
laszékek részére kiadott Utasítás eddig előírta - ezután
szükség nincsen..Azokban a tanintézetekben, ahol a ta-
nulóknak legalább is 50 százaléka protestáns vallású
- és a tanerő is ezen vallás kötelékébe tartozik - az
1933-1934. iskolai évtől kezdve teljes tanítási szünet
tartandó. - Budapest, 1933. évi szeptember hó 18-án.
A míníszter helyett dr. Petry Pál s. k. államtitkár.

_ Evangélikus akadémiai tanévnyitó istentisz-
telet. Az evangélikus akadémiai istentiszteletek kereté-
ben dr. Raffay Sándor püspök, az evangélikus egyetemi
és főiskolai hallgatóknak szeptember 24-én délelőtt 9
órakor az egyetemes egyház székházának istentiszte-
leti helyiségében tanévnyitó istentiszteletet tartott.

_ Tanévnyitás a magyar. kir. Erzsébet Tudo-
mányegyetem' Hittudományi karán. A Hittudományi
Kar jubiláris tanévnyitása október 1-én 10 órakor kez-
dődött, amikor is D. Geduly Henrik, a tiszai egyház-
kerület püspöke, I. Tim. 1. 11-12. alapján hirdette az
Igét. A tanévnyitó egyetemi közgyülés a Kar :aagy
előadótermében 11 órakor vette kezdetét. A Hiszekegy
eléneklése után dr. Pázmány Zoltán rektor magas-
szárnyalású beszéddel nyitotta meg a jubiláris köz-
gyűlést. D. dr. Prőhle Károly prodékán ünnepi beszé-
dében rámutatott azokra a tényezőkre és körülmé-
nyekre, amelyek az immár tízéves Hittudományi Kar
létrejöttét elősegítették. Igen nyomatékosan rámutatott
azokra a gazdasági nehézségekre, amelyek folytán
a Kar két tanszékének betöltése elmaradt. Különösen
fontos volna a gyakorlati tanszék betöltése. Az értékes
beszámoló után dr. Tóth István közoktatásügyi állam-
titkár szólalt fel és a távollévő dr. Hóman Bálint mí-
niszter nevében üdvözölte a jubiláló Kart és ígéretet
tett, hogy a gyakorlati tanszék mielőbbi betöltésére
lépéseket tesz. Majd báró Radvánszky Albert egyete-
mes felügyelő és dr. Thurner Mihály soproni polgár-
mester mondottak üdvözlő beszédet. Ezek után dr. Kiss
Jenő. e. i. dékán ·"A szeretet János apostol írataíban"
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címmel székfoglaló beszédet mondott. Ennek a köz-
gyűlésnek keretében avatták "summa cum laude" dok-
torrá Sólyom Jenő vallástanárt, aki a magyar protes-
táns egyháztörténet és. evangélikus egyházjogtan címü
szakkörből nyújtotta be doktori értekezését. Végül il

Kar, dékánja az új hallgatókat iktatta be. A [ubilár-is
közgyűlést számosan keresték fel üdvözlő távirataik-
kal.

- A gyakorlati tanszék ellátása. A soproni Hit-
tudományi Karon Budaker Oszkár soproni lelkész ebben
a tanévben mint megbízott előadó homiletikai előadá-
sokat tart.

- Az "EvangéUkus Élet" Luther-száma. Lapunk
szerkesztősége a november 5-én megjelenő 41. számot
a Luther-jubileumnak fogja szentelni. Ez alkalomból a
lapot 16 oldal terjedelemben adjuk ki, Cikkeit legneve-
sebb egyházi férfiaink fogják írni és a lap szerkesztő-
sége súlyt helyez majd arra, hogy az olvasók Luther
egész müvéröl és a reformáció jelentőségéről átfogó
képet nyerjenek. Ennek a számnak egy-egy példányát a
nem előfizetők 30 fillérért szerezhetik be. A lel-
késztestvérek az evangélium ügyének tennének szol-
gálatot, hogyha ebből a számból minél többet rendel-
nének és híveik között árusítanák. Lappéldányok októ-
ber 25-ig rendelhetők.

- A bányakerületi papnék gyűlése. A bányake-
rületi közgyűlés seI kapcsolatban, szeprember 28-án tar-
tották a kerület papnéi is évi gyűlésüket D. Raffay
Sándorné elnöklete alatt. Szeberényi Zoltánné imád-
sága után Blatniczky Pálné meleg szavakkal köszön-
tötte a püspökasszonyt. házasságkötésük 40. éves év-
fordulója alkalmából. Kemény Lajosné titkári jelentése
után dr. Kovács Sándorné a pénztári jelentést terjesz-
tette elő, özv, Révészné a papnék otthonáról számolt
be. A gyűlésen Szuchovszky Gyuláné "Egyház és haza-
fiasság" címen tartott érdekes és értékes előadást. A
gyűlés Torda Gyuláné imájával fejeződött be.

,- A Veszprémi Egyházmegye -B.akonycsernyén
"Evangélikus Nap"-ot rendezett szeptember l8-án. A
gyülekezet nevében Szlovák Pál, székesfővárosi tanács-
nok, egyházközségi felügyelő köszöntötte a k?zre~ű-
ködőket és vendégeket, kiknek nevében, úgy IS, mint
a betegsége miatt távolmaradó esperes képviselője,
Mihály Sándor gazd. tan., egyházmegyei felügyelő ki-
vánt áldást tartalmas beszédben a vendéglátó gyüleke-
zetre, Előadók voltak: D. Kovács Sándor egyetemi ta-
nár, Hering János egyházm. beIm. e. eln~k, Cs~lla~
Ferenc ösküí, Bödecs Károly suri, Nagy LaJOSgyúróí,
Sokoray Bálint hántai és Szlovák Pál helyi lelkészek.
A tartalmas programm az egész délelőttöt és délutánt
kitöltötte, melyet az este hét órakor kezdődő vallás?s
est zárt be melyen D. Kovács Sándor egyet. tanár
mondott 'épÚ,ő és hatásosbeszédet. A gyülekezet, jólle-
het hétköznap volt, állandó érdeklődéssei zsúfolásig
megtöltötte a templomot és sok-sok tanulsággal gaz-
dagodva, hálás szívvel búcsúzott a közreműködőktől.

- ELSzALLAsoLASOK AZ EGYETEMES KÖZ-
GYŰLÉS ALKALMABÓL. A nehéz gazdasági helyzetre
való tekin tettel a bányakerületi papnék gyűlésén föl-
merült az a gondolat, hogy az egyetemes gyűlésre é~ a
papnék gyűlésére feljövő testvéreket budapesti ma~an-
házaknál szállásolják el. Felhívjuk azokat a papnekat
és papokat, akík magánházaknál elhelyezkedni óhajt~-
nak, hogy e szándékukat legkésőbb október hó 20-lg
jelentsék be Kemény Lajosnénál, Budapest, VII., Dam-
janich-u. 28/b.

- Teaest a csillaghegyi mtssztöban. A csillaghe-
gyi misszió hívei részére október l-én Békásmegyeren
Szabadi Gizella és Ilonka úrhölgyek házában teaestet
rendeztek amelyen Mikler Sámuel lelkész vezetésével
a hívek s~ép számmal jelentek meg A testvériség áp~-
Iására megjelent a dunaharasztü misszi~ lelk~sze.: si-
pos András is. Ugyancsak jele~. v~lt a ~ean .Szanto R;ó-
bert esperességí belmissziói elnok IS. Mindhárrnan szöl-
tak az egybegyültekhez., .

_ Edquist Márta: Északi fény., Sv~d eredetiböl
fordította dr. br. Podmaniczky Pál. LaestadlUsnak, a lap-

pok hatalmas erejű ébresztőjének alakja zörget a ma-
gyar keresztyénség ajtaján e könyvön keresztül. Meg-
jelenik 1933 december 1-én. A csinos kiállítású, Laes-
tadius arcképévei díszített, nyersvászon háttal kartonba
kötött műnek előfizetési ára november l-ig 2.50 P,
ha közvetlenül a fordítónál (Sopron, Károlymagaslati
út 4.) rendeljük meg. Bolti ára 3.50 pengő lesz. öt,
előfizető után egy ttszteletpéldány.

- 'Luther-filmek. A közeledő Luther-ünnepsé-
gekre való tekintettel felhívjuk lelkésztestvéreink fi-
gyelmét egy németországi cégre, ahonnan Luther-fil-
mek rendelhetők. Nem diapozitívekről (üveg), hanem
rendes filmekről van szó, de álló képekről, amelyeket
föl kell vágni, üveg közé tenni és rendes mozigépen
vetíteni.' Mindegyik filmhez németnyelvű előadást is
csatolnak, araí megkönnyíti az anyag magyarázó feJ-,
dolgozását. Ezek a filmek a következők: 1. 450 Jahre'
Luther Bekenntnis. Festserie. 50 kép, 5 Márka. 2. Lu-
ther und unsere Zeit. 50 kép, 5 Marka. 3. Unser Re-
formator dr. Martin Luther. 60 kép, 4.50 Márka. 4. Das
Reformationslied 41 kép, 5 Márka. 5. Martin Luther.
52 kép, 4.50 Márka. 6. Martin Luther, seine Freunde,
Mitarbeiter und Gegner. 52 kép, 5.40 Márka. Megren-
delhetők : Ev,angelische Bildkammer, Berlin-Steglitz,
Beyme Strasse 8. ,

- A rákosszentmihályi evangélikus egyházközség
templomának alapkövét D. Raffay Sándor püspök ok-
tóber hó 8-án, vasárnap délután 3 órakor áldja meg a
Ferenc József-téri templomtelken. Az ünnepség végez-
tével szeretetvendégség lesz a rákosszentmihályi ka-
szinó nagytermében.

- Németország. A wittenbergi Luther-ünnepé-
lyeken a' svéd evang. egyház képviseletében megjelent
Eidem érsek is. Szeptember 10-én ünnepelték meg a
königsbergi dóm 600 éves jubileumát. Az ünnepi pré-
dikációt D. Fezer egyetemi tanár tartotta.

- A somogyi egyházmegye qj e'§P!.lres~t,HQ.ryáth
Lajost szeptember 28-án iktatta be hivatalába az egy-
házmegyei közgyűlés, dr. lttzés Zsigmond és Meater-
házy Sándor elnökléséveI. Erre a nem mindennapi al-
kalomra ünneplőbe öltözött Gyékényes és örömtől ra-
gyogó arccal várta vendégeit. Jöttek is: Halka Sándor
református esperes, Győri református segédlelkész
Csurgó képviseletében, Háhm Lajos főbíró, Fóti
jegyző, az állomásfőnök, a határrendőrség, vám-
őrök, a vámhivatal főnöke és a szomszékos gyüle-,
kezetek népe. Az istentiszteleten Takács Béla és Sere-
gély István szolgáltak. Urvacsorát Teke Dénes osztott.
A beíktatást Mesterházy Sándor kiérdemült esperes
végezte. Ezután az új esperes mondotta székfoglaló
beszédét. Isten dicsősége előtt alázatosan leborulo, 'a
bün ellen harcba induló, a presbitériumok és gondno-
kok keresztyénibb életét sürgető, a szórólapá tot buz-
gósággal, keményen, de- szeretettel megragadó esperes
közvetlen jó hatást váltott ki és így az indulás har-,
mónikus munkát teremthet. Sok szív dobbant meg,
amikor az egyházmegye esperese is munkássága tenge-
lyének ismerte el az ifjúsági munkát és erre hívta fel a
még e téren alvó gyülekezeteket. Sok üdvözlő beszéd
következett.

- A veszprémvarsányi leányegyház szeptember
24-én megható ünnepély keretében vett búcsút lévita
tanítójátói, Káldy Józseftől, aki gyengélkedése mia~t
38 évi hűséges szolgálat után nyugalomba vonult. Amig
a tanító aki mindig bensőséges jó viszonyban volt
gyűleke~etével, más felekezetekkel és az egész ~.özség-
gel, beszédét elmondotta, megteltek a szemek konnyel.
Az ,egyházmegye nevében Mogyoróssy bako~yszent-
lászlói lelkész búcsúztatta és áldotta meg. AJándékát
nemcsak a saját gyülekezete, hanem még a zsidó. hit-
község' is elhozta. A katolikus egyház is, üdvözölte, il.

község pedig díszpolgárává választotta. Legszebb ..az~n-
ban mégis az iskolásgyermekek virágcsokros ko~zon-
tése volt. A gyűlekezet, az egyházmegye, a kartársak
és rokonok becsülése és szeretete kíséri a távozó gaz-
dagszívü igazgatót nyugalmába, ez adjon neki még sok
örömet és Isten akaratán való megnyugvást.
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" 1. A th. kír. honvédségnél 1 (egy) ágostai nitval-
lású evangélikus lelkészi helyre pályázatot hirdetek.

, , ,2. Pályázhatnak olyan lelkészek, a:kik 30. (har-
mincadik) életévüket még nem töltötték be, teológiai
tanulmányaikat legalább "jó" eredménnyel végezték s
az alább felsorolt okmányok szerint is a követelmé-
nyeknek megfelelnek.

,3. A pályázók sajátkezűleg megírt és hozzám
címzett folyamodványukat 1933. évi november hó 4-én
9 és 10, óra között a protestáns tábori püspökségnél
(Budapest, 1. ker., Palota-ut 4. sz., Koronaőrségi iak-
tanya, II. emelet, 54. szoba) személyesen adják áto

- 4. A folyamodványhoz a következő okmányokat
k'éll csatolni:

'a) születési anyakönyvi kívonatot ós kereszt-
levelet;

b ) lel'készi oklevelet;
,., 'cJ egyházfőhatósági bizonyítványt arról, hogy fo-

lyamodó legalább 3 évi polgári lelkészi szolgálatot tel-
jesített, a lelkészi hivatal önálló vezetésére képes, fedd-
hetetlen papi elöéletü, lelkipásztori és vallásoktatói
képességgel rendelkezik, a magyar nyelvet szóban és
irásban tökéletesen bírja;
. , .. it) illetőségi vagy állampolgársági bizonyítvány;
.: J,e) honvédorvosi bizonyítványt, mely szerint pá-

lyázó- a honvédségnél lelkészi szolgálatra testileg és
szellemileg teljesen alkalmas;

:f) ,önéletrajzot (curriculum vitae), melyböl ki-
tűnik'''á, pályázó származása, tanulmányai végzésének
helye, 'ideje, eredménye, továbbá eddigi lelkészi mükö-
désé.. családi állapota, nyelvismerete, anyagi helyzete,
kütön-kötelezettségeí (pl. valamely rokonát tartja), va-
lamint az is: hogy játszik-e valamely hangszeren. tud-e
énekelni, illetve gyülekezeti éneket vezetni;

,,o', ' 5. -Nős, illetőleg családos pályázók feleségük szü-
letésí ,anyakönyvi kívonatát, gyermekeik születésí
anyakönyvi' kivonatait és házasságkötésük anyakönyvi
kívonatát is csatolják.

6: A folyamodványt 2 pengös, az orvosi bizonyít-
ványt 1 pengös, a többi, bélyeggel még el nem látott,
mellékletet ívenként 30 filléres okmánybélyeggel kell
elfátnl:·:

r-. '7, A pályázatok elbírálása alapján kiszemelt lel-
kész -köítségmegtérítés igénylése nélkül a tábori püs-
pökségnél és a honvédelmi minisztérium elnökségénel.
vézetöjénél bemutatkozni s a tábori püspök jelenlétében
a .bemutatkozást követő napon istentiszteletet tartani
kötélés. (Lásd [3.] bekezdést is.)

8'. A saját költségén a kijelölt állomáshelyre és
alakulathoz bevonulö lelkész egyévi próbaszolgálatot
teljeait ..a vele megkötött szerzödés feltételei szerint.
Sfkeres' próbaszolgálat után a lelkészi szolgálattal kap-
csolatos, valamint a honvédségi szolgálatnál elengedhe- A szerkesztésértfelelős: 'Akiadásért felelős:
tetten' honvédség! szabályzatokból ténylegesítésí vizsgát SZ Á N T Ó R Ó BER TOr. FR I T Z L Á SZL Ó
kell tennie, .amelynek eredményéhez képest vagy tény- _
legesíttetík, vagy igény nélkül a próbaszolgálat alól SZERKESZTÖSÉG TELEFONSZÁM A : 59-2-01
fe1mentetik. A próbaszolgálat alatt a G-10, jelz. Ill. POSTATAKARÉKPÉNZl'ÁRI CSEKKSZÁMLA: 1,228
szab. 1.,fej. 15, §. 2. pontjában' faglaltaknak megfelelően (BP~ SZÉKESFÖV. KÖZSÉGI TAKARÉKPT. CSEKKSZÁMLÁJA).

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V., Csáky-utca 10. 79050

~ Somosköújfalun a nyár folyamán dr. .Iákó Ist-
vánné, Krepuska Zsazsa lelkes tevékc; ...ysége révén
megalakult az evangélikus nőegylet, amely október
1-én egy ünnepélyes teaest keretében lépett a nyilvá-
nosság: elé. Odaadó munkatársaí, élükön Gubza Lajos-
néval, nagy sikerre vitték vállalkozásukat, mert ügy
@l'j{ölGsileg"mint anyagilag a faluban soha nem látott
sikert értek el. A salgótarjáni testvéregyesület 30 tag-
gal vett részt estélyükön. Műsor keretében dr. Csen-
géÍdy Lajos mondott megnyitót, közreműködött a salgö-
tar,jáni fúvós kvartett.' A müsor után gazdag tea kö-
vétkezett, mely a késő esti órákig együtt tartotta a
termet zsúfolásig megtöltö közönséget. A faluban élő
maroknyí . evangélikusság ez első nyilvánosság elé lé-
pése .mély benyomást. váltott ki a falu közönségéből.

pÁLyAZATI HIRDETMÉNY.

a zászlósok részére megállapított havidíj és honvédségi
pótdíj, továbbá az alkalmaztatási állomásra a zászló-
sok részére előírt mindenkori lak- és bútorhér jár. A
ténylegesítés a IX, katonai rangosztályba (főhadnagyi
rang) történik. ' ,

9. A pályázók figyelme külön felhívatik arra, hogy
a honvédségnél arkalmazott protestáns lelkész a refor-
mátus, evangélikus és unitárius honvédegyéneket egy"
aránt Ielkigondozásban tartozik részesíteni.

10. Folyamodók részéről míndennemü közbenjárás
vagy pártfogás igénybevétele szígorúan tilos és feltét-
lenül az elbírálás ból való kirekesztést vonja maga után.

M. kir. honvédelmi mimiszter.
6633/elnökség-1933. sz.

Pályázat.
A soproni evangélikus líceum, (reálgimnázium)

fenntartó hatósága pályázatot hirdet az 1933-1934.
tanévre egy latin tanszakú ideiglenes óraadói tanári ál-
lásra. A díjazás az állami előírás szerint történik. Pá-
lyázhatnak olyan evangélikus, okleveles tanárok, akik-
nek egy szakjuk a latin nyelv. Az állást legkésőbb nov.
I-én kell elfoglalni. A pályázatokat október 15-ig a
dunántúli egyházkerületi iskolai nagybizottsághoz cí-
mezve a soproni evangélikus liceumi igazgatósághoz
kell benyujtani. .

Győr, 1933, szeptember 27-én.
D. Kapi Béla s. k.

püspök.

PÁLYÁZATI HIRDETÉS.
A békési ágo hitv. ev. egyházmegye Elnöksége a

kondorosi üresedésben lévő lelkészi állásra pályázatot
hírdet.

Javadalom:
1. 80, azaz nyolcvan mm. búza.
2. 600, azaz hatszáz korona.
3. 2 m.-öl tüzifa.
4. 6 kocsi szalma .
5. Szabadlakás és a regr stóla.
6. Az Achim Adám-féle alapítványból 1400 K,

azaz Egyezernégyszáz korona. .
7. Három főünnepi offertórium .kétharmad része.

Anyakönyvi kivonatok díjai.
E hívány birtokosa a békési ágo hítv, ev. ~gy-

házmegyeí Segélyegyletnek kötelezett tagja.
Az istentisztelet nyelve: magyar-tót.,·
Az ágo hítv, ev. ker. egyetemes, egyház lelkész-

választási szabályrendelete IV. fejezet 22. §-a értelIl}é-
ben felszerelt pályázati kérvények 1933. október 16,
déli 12 óráig alulírott espereshez küldendők.

Orosháza és Szarvas, 1933. szeptember 20.
Dr. Haviár Gyula, Kovács Andor,

egyházmegyei felügyelő, ev: esperes,
m. kir. korm. főtanácsos. m. kir. korrn. főtanácsos.

PÁLYÁZAT.
A szarvasi ágo h. ev. Vajda Péter gimnáziumnál

a folyó tanévre egy német-francia tanszakú helyettes-
tanári állás töltetik be, amelyre evangélikus vallású,
okleveles tanárjelöltek pályázhatnak. Pályázati határ-
idő: október 20. A pályázatok az alanti címre külden-
dök : Gimnáziumi felügyelőbizottság, Szarvas.

Dr. Melich János,
egyetemi tanár, felügyelö.
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Szerkesztöség és kiadóhivatal:

BUDAPEST, 1., LENKE-ÚT 56.
Kiadja:

AZ ORSZÁGOS LUTHER SZÖVETSÉG.

EGYHÁZTÁRSADALMI,
BELMISSZIÓi, KULTURÁLIS ÉS

EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP..·

"Ji eg-'j~tc~~(U rtljn d en vas á rn ap.
" o ''ELÖFli~rÉ~I ÁRA: .'

Ezész évre 4.40, 'félévre 2.20 pengÍí·.
,. , ", '('. > yt'

. ,\\\\\~~,' K ~"II.'

ÚSZI MAGVETÉS. ....~
A föld barnaarcú, acélizmú szerelmese csak akkor lesznek, ha az adminisztrációs kér,

ilyenkor fogja az eke szarvát és belevágja eké- dések (amelyek nélkül szintén nem lehetünk el)
jét aIiumuszba, hogy porhanyóssá, a búzamag .Iassan másodrendűekké lesznek és a le~ki 'élet,
befogadására alkalmassá tegye. Azután szórja elmélyítésének .kérdései kerülnek homloktérbe.
a magot hittel, bizakodással, boldogan, mert Mert a fő kérdések ezek: Bibliai keresztyé-
tudja; hogy az életnek Ura fáradsága nyomán nek-e gyülekezeteink tagjai? Igazi lelki életet
tavasz fordulón felzsendíti, nyár elején kalász- élnek-e pásztoraink, híveink egyaránt? A 'bel-
ba szőkelteti, Teháf amikor az acélos magot misszióí és 'aszeretetmunka' lényegével tisztá-
veti, szemei előtt a végső cél, a boldog ara- ban van-e mindenki? É.s ba igen, részt kér-e
tás' áll. mindenki ebből a munkából ? ,Az anyagilag jól

Őszi napokon .tartják a mi magyar evan- szituált gyülekezetek éreznek-e valami közös-
gélikus egyházközületeink számadó gyűléseiket. séget gyöngébb társaikkal? Az egyházmegyék,
Ez egyrészt, gyümölcsbetakarítás, másrészt egyházkerületek és az egyházegyetem hajlan-,
azonban a jövőt néző magvetésnek kell lennie. dók-e mindent elkövetni, hogy szórványhíveink
A gazda, ha látja, hogy silány volt a termés, ellátatlan ok ne maradjanak? Ifjú' -Ielkipászto-
megpróbál .az őszi szántáskor mélyebbre ha-, raink hajlandók-e megfelelő gyaiwrla,tutan
tolni, nagyobb erővel belenyomni a földbe eké- egy-két-három esztendőt.. száraz kenyér mellett.
jét. Mi sem tehetünk mást. Ha egy lefutott az ilyenszórványokban eltölteni? Az evangé-
munkaesztendő eredményei fekszenek előttünk.. likus öntudat felfokozódik e végre annyira,'
játszi könnyedséggel meg tudjuk állapítani, elég hogya gyáva-alkudozás-a magunk és. gyerme-
mély volt-e az előző évi szántás, vagy mélyebb- keink .hitére eltűnik egyházunk ból ? Belátjuk .•e
re kell mennünk, hogy a lélekugart termőfölddé végre, hogy nem a gyülekezet van a lelkipász-'
varázsolhassuk. 'torért, hanem a lelkipásztor a gyülekezetért ..?1

A négy egyházkerület közgyűlés ei után va- Minek folytassam? Az igazi ős,~t.!,ll~gyetés\
gyunk. Meg kell állapítanunk először is azt, az volna, ha, ezekre és hasonló kéra~sekre:ínegC:
hogy gyűléseink arca megváltozott. Hosszú, nyugtató feleletet adhatna" az évi' elsiíimolás::
meddő viták helyett csodálatos egyöntetűség- Amíg az a kérdés, hogy az egyházkerületi; az~
gel hozták mindenütt a határozatokat. Mintha egyetemes, vagy a zsinati kiküldötteknek 'j~r-e
a "csakazértis" ellenzék józanabb -belátásra ju- költségmegtérítés, túlharsogja':izt·:.;iim~s,ilüLf;~
tott volna és fölösleges személyeskedések he- történik-e va1ami az e-vangélikus"~1ibok\ ':'lellti
lyett puskaporát eltette volna arra az időre, gondozása körül, vagy azt a,'harmadi~!iF feÜ~e'
amikor elvek magasságain lehet járni és vi- evangélikus lelkész Békésre, vagy -mI~s?iÓf)~öz·":

. tázni. És mintha az adminisztráció apró gue- pont Hatvanba ... addig ,nem vágyunk',egye-'
rillaharcait lassan elnémítanák a o lelki élet és nesben, addig az őszi rnagvetés.'.neW (jly;áú .d'4.l'O,;

·lelki megújulás kérdései. hogy a következő nyáron boldog .aratá.~t-,·V,~r~ió
Igy iskell ennek lennie és a mi gyűléseink hatnánk.' . ,'- - ..'. 0'0 "c'?"" -:

az őszi munka . igaz szántásaí. é13 magvetései- Sok az, arat-ntvaló;.de:-k'evés,a·muÍ1kás!,J;"ii~
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A zsinat kérdése.

Éve~ óta áll az egyházi gyűlések vitáinak
homlokterében a zsinat tartásának kérdése. A
f~lytonos halogatás oka az, hogy egyrészt még
nem dőlt el a vita: teljes, vagy részleges (no-
velláris) zsinat legyen-e? - másrészt, mert ál-
lítólag nem lehet a mai nehéz viszonyok mel-
lett az arra szükséges pénzt előteremteni. Köz-
ben pedig az égetően sürgős rendezés hiányá-
ban vész, pusztul egyházunk.

A kérdés tisztázását hatalmas lépés sel vitte
előbbre a bányai egyházkerület ez évi köz-
gyűlése. D. D. Raffay Sándor püspőki jelenté-
sében az egyházi élet bajairól szólva kifejtette,
hogy a: mai nehéz helyzet előállásának tényezői
között nem utolsó helyet foglal el a meg-
változott viszonyokhoz való alkalmazkodás
hiánya. Határozottan, a gyakorlati életet és
annak követelményeit ismerő egyházvezető
felelősségével hírdette, hogy a zsinat további
elodázása nem lehetséges, mert e nélkül meg-
áll a fejlődés és pusztulásnak indul egyházunk.

A közgyűlés a püspöki jelentés alapján
egyhangú határozattal felterjesztéssel élt. az
egyetemes közgyűléshez egy részleges zsmat
tartása érdekében. E határozat nevezetes ha-
tárkő az egyház életében és fejlődésében. Ez-
zel érdemben kell foglalkoznia az egyetemes
közgyűlésnek !

Meggyőződésem, hogyalegsürgősebb és
legégetőbb kérdéseknek novelláris rendezése
esetén a maj nehéz helyzet olyan viszonylagos
nyugvópontra jut, mely mellett a teljes átdol-
gozásra alkalmas idő nagyobb veszély nél-
kül kívárható. - A novelláris zsinat megtar-
Hs'Gl; 'tettát célszerű és indokolt.

A zsinati anyag' előzetes pontos meghatá-
rozása, az ügyrendnek s illetve a bizottságok
munkarendjének a mai viszonyokhoz mért meg-
állapítása. - ezek során az ülések számának a
lehető legkisebb mértékre szorítása által: te-
hát, a zsinati eljárásnak az E. A. korlátain
belől ugyan, de a lehető legmesszebbmenő le-
egyszerűsítésével a költségek ?lymérvű csök-
kentése érhető el, melyet a cél fontossága ér-
dekében némi megerőltetéssel a kerületek még
a mai viszonyok mellett is képesek lesznek elő-
teremteni. .

, A novelláris zsinat anyagául szolgálna az
egyházköaigazgatási és törvénykezési eljárás-
nak gyorsabbá és olcsóbbá tétele érdekében
való leegyszerűsítése: - a szavati jog gyakor-
lásának pontosabb meghatározása s ezzel kap-
csólatban a nők szavazati jogának megoldása:
':-...az egyházi tisztviselők fegyelmi eljárásának
részletesebb és hatékonyabb megszervezése : -
a presbitérium és egyházhívek fegyelniezési
jogának intézményes megoldása: - az egyházl
alakulatok háztártásának megreformálása.

Az "Evangélikus Élet" szerkesztősége ez
alkalomból minden egyházát szerető hittestvért
felkér, hogy a felvetett eszmékre vonatkozó
észrevételeit közöljék a szerkesztőséggél. Az
Evangélikus Élet ezen észrevételeket és ja vas-
latokat összefoglalva és tárgyanként csoporto-
sítva egyrészt ismertetni fogja a lap hasáb-
jain, másrészt azt rendelkezésre adja a zsinati
előkészítő bizottságnak. Ily eljárás mellett a
bizottságok munkája lényegesen megrövidül,
úgy, hogyazsinattartási költségek fentebb
jelzett lényeges lecsökkentése elérhető lesz.

drbv.

Evangélikus nacionálizmus.
A vallási és nemzeti ébredés mai korában alka-

lomszerü és indokolt, hogy foglalkozzunk mi is a ke-
resztyénség és nacionálizmus egymáshoz való viszonyá-
val, jelesen azzal a kérdéssel, hogy az evangélikus ke-
resztyénség milyen kapcsolatban van a magyar nacío-
nálízrnussal ? Hogy' erre a kérdésre megfelelő, helyes
választ adhassunk, tisztáznunk kell előbb <J,Z evangé-
likus keresztyénség és a nacionálizmus lényegét. Ve-
gyük elöször a nacícnálízmust!

Senki sem tagadhatja, aki lát és elismeri a tények
érvényét, hogy a nacionálizmus ma világmozgalom és
történelmi valóság. Az egész földön ösí, 'elemi erővel
tör elö a néptömegek lelkéből az az ösztönös törekvés,
hogy az egyvérü, egyfajú, eg:yanyanyelvü, közös multú,
közös géníuszú népek a maguk sajátos,népi egyénisé-
gük érvényesítése végett önálló, külön nemzeti életet
éljenek, a saját faji géniuszuktól lelkezett saját, nem-
zeti kultúrával. Mi sem bizonyítja jobban az új nacio-
nálizrnus élő, erős valóságát, mint az, hogy még egy
faj keretén belül is érvényesíteni igyekszik a maga sa-
játos géniuszát az alfajú kisebbség. Gondoljunk az
egy, közös államban élő, rokonvérü, rokonnyeívű
"szláv" testvérekre, a tótokra és csehekre, illetőleg a
horvátokra és a szerbekre, akik a maguk szlávsága
ellenére is egymással szemben, egymás ellenére külön
nacionálizmust vallanak és követelnek maguknak. A
nemzetközinek mondott zsidóság cionista mozgalmáról
ne is szóljunk! Ez a világmozgalom nem valami diva-
tos megmozdulás, hanem a:p élet ősi, örök törvényein
alapuló .történelmi folyamat. Az élet isteni törvénye" a
"differenciálás", az egyénítés, amely nem tür unifor-
mizálást, általánost, hanem éppen akkor és éppen ab-
ban "élet", hogyegyedeiben másoktól jellegzetesen el-
térő,' másokkal nem egyező, külön "én"-ü egyénisége-
ket termel. Ez az isteni élettörvény alkotta a Föld
ezerféle népfaját, a maga ezerféle anyanyelvével. faji
karakterévei, faji géniuszával. Isten nem "ember"-eket
teremt, hanem konkrét, sajátes jellegü egyéniségeket,
akiknek a vérrel örökölt karakterét éppen a fajiság,
a nacionálizmus géniusza szabja meg. Az egyén egész
észjárása, érzésvilága, erkölcsi értékvilága nem álta-
lános emberi, hanem sajátos, faji természetű mínden
esetben, amín semmiféle emberi hatalom sem bír vál-
toztatni. Más a magyar, a tót, a német, az angol, a
zsidó, az arab, az örmény, stb. Az öröklött, faji •.er-
mészetü egyéniség ténye bizonyítja legközvetlenebbül
az "ember" társas lény jellegét. A közösségi életre ren-
.delt egyén csak akkor lel magára, akkor lesz élete ha-
tározott, eleven, lendületes, ha magára eszmélve, meg-
leli magában a faji géniuszt, a népíélet-típust és bele-
olvad karaktere meghatározottságához híven a maga
népi közösségébe és eggyé lesz azzal. Mi magyarok
akkor lelünk magunkra, ha ráébredünk ősi, bús végze-
tünkre, ha megértjük ennek a rónának, a kanyargó 'Ti-
szának, a csendes mohácsí síknak, (LZ egri vár romjai-
nak' a hallgatag beszédjét, ha felfogjuk a "mi" közös -
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géníuszurrkból áradó sajátos életritmust, ha történel-
münk arcképcsarnokában nemzetünk nagyjainak a ha-
talmas alakja előtt érezzük, hogy a mí hivatásunk is
az, 'amí az övéké volt, az, hogy magyarok leszünk.
Magyar géniuszunk érvényesítése "emberi" kötelessé-
günk, mert csak akkor leszünk emberré, ha magyarok
vagyunk, ha egyek vagyunk a magunk nemzetével. vi-
szont "rút sybarita vázzá" leszünk az "evángélikus"
Berzsenyi szerint, ha leszakadunk a nemzet szellemi
közösség éböl, megtagadván magyar voltunkat. A ma-
guk nacionalizmusához büszke hűséggel ragaszkodó
nyugati, müvelt népek egyébként csodálattal és elra-
gadtatással nyilatkoznak a magyar géniusz sokvulaj-
donságáról, alkc.tásáról, mint egyetemes, emberi érték-
ről. A nacionálizmus, a magunk :caji géniuszához hü
élet, a magunk népi egyéniségének érvényesítése éle-
tünk minden terén, földi életünk alapeleme, érvényesü-
lési formája, földi életünk alaki lényege. Mivel Isten
örök törvénye alkotta az ezerféle anyanyelvü, ezerféle
népet ezen a Földön, mivel Isten örök törvénye szabta
'ki a halandó életének a medrét a nemzeti életközös-
ségben, - lehetetlent akar, szélmalomharcot folytat az,
aki el akarja törölni az emberiség ezerféle faji karak-
terellentétét, ezerfélé anyanyelvét, ezerféle nacionáliz-
musát, aki "fajtalanítani" akarja az emberiséget,
viszont éppolyan oktalan, istentelen dolgot mível az is,
aki a maga saját nacionálizmusát, a maga népi egyé-
niségét akarja ráerőszakolni más fajú népre, annak
az elnyomásával. beolvasztásával, mint ahogy a vak,
gőgös srrvinizrnus teszi. Az igazság az, hogy minden
népnek megvan a maga Isten-adta joga ahhoz, hogy
szabad legyen a maga lelke szerint, de fennáll az az
Istentől vett 'kötelessége is, hogy -rninden más népnek
a hasonló jogát éppúgy tartsa tiszteletben, mint ami-
lyen erővel ö ragaszkodik a maga jogaihoz! Nacio-
nálizmus tehát "volt, van és lesz" mind addig, amíg
élő emberek, élő népek lesznek ezen a földön, akik
"élni" akarnak, vagyis emelkedni és előre haladni, mert
a nacionálizmus az élet, az emelkedés, a kultúra ,'ő
erőforrása és formája. Ezzel a világrealitással szá-
molnia kell a maga Iényegéböl egy jottát sem engedő
keresztyénségnek ! Igen, de a felületesen itélö ember
szerint a 'keresztyénség, a "minden ember" nemzetközi
vallása homlokegyenest, lényegében ellenkezik a .ia-
cionálizmussal, és minden népi, osztály-partíkuláríz-
mussal! Ezt a tételt sokan vallják, akik az egyetemes
emberiség apostolaiként szent hévvel hirdetik, hogy
"le a nacionálizmussal! Éljen a világtestvériség !" Elő-
fordul az is, hogy az ilyen nemzetközi keresztyének,
akik mínden más nacionálizmust el akarnak törölni ( ? ),
titokban szeretnék meghagyni a maguk rejtett aacío-
nálizmusát, akár töt, akár magyar, akár angol az!
Ezzel a felületes megállapítással szemben a való igaz-
ság az, hogyakeresztyénség, jelesen az evangélikus
keresztyénség éppen a "nacionálizmus vallása". Az
evangélikus keresztyénség a teljes, eredeti Evangéliu-
mot képviseli, melynek rövid tartalma ez: ,:Ugy sze-
rette Isten a világot, hogy az Ö egyszülött Fiát adta
érte, hc.gy míndenkí, aki hisz Ö benne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen!" (János .ev. 3. r. 16. v.)
Evangélikus keresztyén nemcsak ismeri, érti, hiszi és
vallja ezt az égi örömhírt, hanem "éli" is. Lelket má-
morító gyönyörűséggel éli át a vallási élményében azt
a közvetlen, szent bizonyosságot, hogy ö immáron Isten
örökbefogadott, szabad, örökéletű fia, akié az üdv
örökre Krisztus urunk halála, váltsága révén. Ez a ).eg-.
mélyebb, közvetlen bizonyosságú élmény a forrása az
evangélikus szabadságnak és így az evangélikus vallás
az egyéniségnek, a szabad egyéniségnek a vallása,
amely felszabadítja az egyén egész életét, minden ké-
pességét egy eszményi élet számára. Ez a közvetlen,
mélységes alapélmény ezen kívül egy másik nagy élet-
irányváltozást is okoz az egyén életében. Az Isten ke-
gyelmi ténykedésévei Krisztus által "valósággal sza-
baddá" lett egyén, akire az Örökkévalóság ezer gyö-
nyörűsége sugárzik, mit tehet mást? Isten iránt való
hálával teljes heroizmussal odaszánja, odaáldozza egész
életét, valóját az Isten- és emberszeretet szolgálatára

azzal a célkitűzéssel: "Szeressük Öt, mert Ö előbb sze-
retett minket!" (János I. lev. 4. r. 19. v.) Ime, ez a két
felséges eszmény az evangélikus keresztyénség két ve-
zérelve: a szabadság és szeretet eszménye! Ahogy Ma-
dách mondja: "Az egyén szabad, érvényre hozni, mind-
azt, mi benne· van, egy törvény kötvén le: szeretet!"
Szabadság és szeretet, más szóval: individuálizmus és
kollektivizmus, egyéni és szociális elv, ez a két. vezér-
elve a reális életnek, a történelemnek is. Az egyén I1K-

kor boldogul, ha boldogul a közösség, a közössé~ ak-
kor boldogul, ha szabad, erős, boldog az egyén, aki
alkotja. Ennek a 'két vezérelvnek az egészséges egyen-
súlya biztosítja a történelmi fejlődést, az emelkedő ha-
ladást. Ennek a két vezérelvnek az egymásralelése
folyik manapság, 'korunkban.

, Mivel az evangélikus keresztyénség ennek a két
vezérelvnek, a szabadság és szerétet eszményének 'a
vallása, azért egyúttal a legtisztább legigazibb, .!egtel"
jesebb nacionálizmus vallása is. Mivel a szabadságnak,
a szabad egyéniségnek a vallása az evangélikus keresz-
tyénség, éppen ezért felszabadítja az ember egyéniségét
teljes kibc.ntakozásra, érvényesülésre, azt az emberi
egyéniséget, amelynek az alapanyaga éppen a faji ter-
mészet a nacíonálízmus, odaállítván a nemzeti kultúra
építő munkájába, mint a mások javát szolgáló Isteii-
szolgát. Az evangélikus keresztyénség hatására'.nin-
denütt felszabadult, kibontakozott, felvirágzott a -nem-
zetí élet a nemzeti kultúra, ahol kifejthette élet teremtő
rnű'ködéséf, mert a mi keresztyénségünk az egyéni és
nemzeti szabadság, a kultúra vallása. Az evangélikus
keresztyénség minden államban a főgerjesztője az egyé-
niség elvén alapuló nemzeti életnek, melynek eszménye
az. evangélikus eszmény: a szabadság. Az evangélikus
nacionálizmus azonban "nemes" nacíonálízmus! NE!m
soviniszta, hanem "emberséges",' mert a másik nagy
eszményünk a szeretet. Az evangélikus nacionálizmus
a saját nemzete szellemi, erkölcsi és kultúrálís színvo-
nalát építő munkában, az emberi értékek szolgá.latá-
ban érvényesül s mrkor saját nemzetét szolgálja,
ugyanakkor az emberiségriek is javára van, hiszen az
az egyik alapelve, hogy az emberiség szabad hazában
élő szabad nemzetei végső fokon nagy szellemi közös-
séget alkossanak, az emberiség egymással szolidáris
nagy családját, amelyben egyenlő joga es egyenlő' kö-
telessége van minden családtagnak, minden :nemzetnek.
Az evangélikus nacionálizmus tiszta, százszázalékos
nacionálizmus, de ugyanakkor százszázalékos humani-
tás is, a szabadság, és szeretet eszményeinek egyszerre
való szelgalata. Ilyen volt az evangélikus Kossuth La-
jos nacionálizmusa, aki százszázalékos -magyar volt, aki
ernber volt az ország más anyanyelvű lakosaival. szem-
ben, viszont a magyar nemzet szabadságának a köve-
telése mellett ö hirdette legelőször az államférfiak kö-
zül, hogy a nemzetek szolidárisak, egymásra utaltak.
Ez az evangéli'kus nacionálizmus a Jövőnek az útja.

Pass TAszló:'

Müller püspök SZékfoglalója.

Az egységes német evang. nemzeti' -zsinat
első ülésén, Wittenbergben, 1933. szeptember 27.
MüZler Lajost egyhangúlag birodalmi püspökke
választották.

Az új püspök székfoglaló _beszédéből a kö-
vétkező részleteket közöljük.

. "A mai nap az evangélikus egyház és ja
német nép történetében nagy jelentőséggel bír.
Dr. Luther Márton régi álma és anémet evan-
géliklis nép' régi vágya válik valósággá, A mai
nappal új szakasza kezdődik a' törteneiem:h:ek.
Az egyház örökkévaló Ura harcosait a' ktMi'o-
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térre-hívta. Szabadon éscőszintén valljuk, hogy
az' egyháznak csakegyétlen vezére van: Jézus
Krisztus." . ' ", ~,

',' l . ~ • ' .,:...-' •

.,n ,;;A'zúj alkotmányalapján mától fogva. nem
iniadó 'egyházi "szövetség, hanem egységes
19yil.~z:áll' előttünk. Tagjai többek, de egy a
maradandó, alap, amelyen áll. Az új egyház ta-
gezott a munka módjaira nézve, de egységes a
vézetésében-Népünkben hatalmas ébredés ment
vé'gM: am.e.1y érthetetlen" annak, aki napjaink
ti;\rténés,ekV~l'nincs" .benső összefüggésben, de
nagyszerű és felséges annak, aki az új idők
küzdelmeínek részese. A történelem egykor
igazdl,hPf~gja azokat, akik népünk vallási éle-
té~y.~~;,<y:rt,~~ág,ai,banvele harcoltak és őt célhoz
segitétt~~l' '_ '

! ,: ",ft'ii,errret szabadság mozgalmát és annak
vezérét, Isten .adta ajándékul abban a válságos
időben, mikor Krisztus keresztjének ellenségei
már-azors'az úton jártak, hogy a német népet
kiJ.i§91~g':-és·belsőleg is megsemmisítsék. Az
egyljaz örök megbízatása követelte, hogy az
alkalmas pillanatot felismerje. Új birodalom
van keletlezőben s benne új ember bontakozik
ki. Ilyenkor nem szabad az egyháznak arra
várni, hogy az emberek keressék fel, hanem az
egyháznak kell az embereket felkeresnie, még
pedig úgy, amint éppen vannak. Az egyháznak
az a megbízatása, hogy az Úrnak, a harcos
Megváltonak felszabadító, segítő, örvendetes
üzenetévelodaálljon a német nép mellé. Vigyáz-
zunk azonban, hogy a hitvallások áldozatul ne
essenek. Minden egyház közös kincse az egye-
dül hit által való megigazulás vallása."

"Mi népünkkel össze akarunk forrni. Ezért
felelősséget érzünk Istennel szemben. Nem áll-
hatunk hát közönyösen az állam mellett. Nem
is akarunk azonban államegyház lenni. Az ál-
Iam nem ura az egyháznak, de a német egyház
anémet államb.an él. Ez a helyzet szabja meg
egymáshoz való viszonyukat. A mai állam azt
akarja; hogyafelnövekedő ifjúságra az evan-
gélikus egyház befolyást gyakoroljon, az egy-
ház szeretetmunkája pedig támogassa az állarn
törekvéseit. A lelkiismeret szabadságát pedig
bizfosítsa. Igy az állam állam, az egyház egy-
ház marad, s köztük a bizalom uralkodik."

"Különös gondunk - lesz a lelkészkedésnek
és a gyülekezeti munkának újjászervezése.
'Csák élő ég,Y'ház'képesélő gyülekezetek et fel-
építeni. A lelkészbe új hivatástudatot kell be-
oltani, 'hogy személyes felelősséget érezzen
munkájáért. Ezért az ifjú teologusnak részt
kell vennie a munkás táborokban is: Nem papi
hivatalnokokra, hanem lelkes igehirdetőkre és
.tanítókra van szükség, akik Krisztus vitézei-
'nek tudják magukat. Mert megkezdődött a
?arc a népek lelkéért.",

A birodalmi püspök a kancellárhoz-a kö-
vétkező üdvözlest küldte: "Az első német evan-
gélikus nemzeti zsinat nevében és megbízásá-

ból szívbeli tisztelettel és hűséggel üdvözlöm a
német birodalom kancellárját. Egyidejűleg je-
lentem, hogy a zsinat ép' most választott meg
egyhangúlag első német evangélikus birodalmi
püspökke. Mint mozgalmu nk vezérének, köszö-
nöm Önnek azt a bizalmat, amellyel eddig még-
ajándékozott s szívből kérem, hogy a bizalmat
az egyesült új evang. egyházzal és velem, an-
nak első birodalmi püspökével szemben tovább-
ra is megtartani kegyeskedjék. A német evan-
gélikus egyház Istenbe vetett bizalommal és a
felelősség tudatával fog' munkájához s a nem-
zet és -a haza belső felépítésében Önnek hű
munkatársa lesz. E történelmi órában hálával
és meghatódva gondolok Önnel való személyes
viszenyomra. Az elmúlt években szeretettel és
hűséggel küzdöttem Önnel együtt nemzeti fel-
szabadulásunk nagy céljáért. Ha most, mint
Németország evangélikus egyházának biro-
dalmi püspöke újjáépítés előtt; ~~l<?k,történjék
az bensőséges együttérzésbenJetennek -dicsősé-
gére és német hazánk üdvére.t'r-.»

! ,,\ ;. =
A külföldön élő németek hez is intézett szó- ~

zatot az új birodalmi püspök. "Mint anémet ,1 ~

evangélikus keresztyén nép elhívott vezére •.,-
szívbeli bensőséggel üdvözlöm a birodalom ha-
tárain kívül élő f.ajtestvéreimet.

En tudom, hogy századokon át mindén ne-
hézséget leküzdve, micsoda törhetetlen hűség-
gel és odaadással őriztétek evangélikus hitete-
ket és a német hazához való szerelmeteket.
Benső szükségszerűség számomra, hogy nektek
azért most is köszönetet mondjak.

A messze idegenben némelyeknek bizonyá-
ra mehéz a Németországban történteket igazi
mivoltukban megérteni és elbírálni. De legyen
bizalmatok ! Ami után a nehéz időkben sóvá-
rogtunk, amiért szívünk teljes hevével harcol-
tunk, amiért az Istenhez naponként imádkoz-
tunk, megvalósuit: az egységes nagy német
evangélikus egyház itt áll! Ennek a hivatása
.a benne tömörülő német evangélikus keresz-
tyénséget az egyház isteni rendeltetésének be-
töltésére felvértez ni és beállítani." stb. "A né-
met evangélikus egyház a külföldön élő faj- és
hittestvéreit sohasem fogja elfelejteni."

D. Raffay Sándor.

Megnyitó beszéd

az Erzsébet Tudományegyetem soproni teológiai fakúl-

tásának jubiláris közgyűlésén, 1933 október l-én.

Tartotta: Szilasy Pázmány Zolttim. dr., egyetemi :'ektor.

A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem
Tanácsa kegyeletes megilletődéssel jelenik meg az ev.
hittudományi kar tanévmegnyitó ünnepén. Mert Sop-
ron szabad királyi városa, teológiai fakultásunk szék-
helye régebbi székhelyünknek, az elveszített és felejt-
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hetetlen Pozsonynak ikervárosa. Lakosságának eredete,
annak összetétele, az ódon város százados történeti
emlékei, teológiai fakultása, Bécs közelsége, éghajlata,
kies fekvése, mind az ősi koronázó várost juttatja az
ernber eszébe. Meghatottságunknak másik oka az, hogy
míután Magyarország Kormányzója.j Főméltósága
Budapesten 1923. évi február hó 8. napján kelt magas
elhatározásával megengedni méltóztatott, hogy. a m.
királyi Erzsébet Tudomány Egyetembe való szerves
bekapcsclódással és 8 tanszékkel teljes jog ú ágostai
hitvallású evangélikus .hlt.tudományí kar' állíttassék fel
és Sopron szabad királyi városába helyeztessék el;. s
az arra kínevezett professzorok 1923. évi szeptember
hó 15-én tették le Pécsett az egyetemi Tanács jelenlété-
ben a hivatali esküt, s utána nyomban tartott ülésen a
kart meg is alakították. Tehát, íme! már hosszú tíz
éven át bocsátja ki szárnyai alól napnyugati fakultá-
sunk .az isteni tudományban jártas, kíváló : előadóik
képére és hasonlatosságára formált, lángbuzgalmú fia-
tallévitáknak seregét. Mindegyik az; Alkotó szíve sze-
rint való pap; mindegyiket megihlette az Ur szelleme,
is áser ruach bó!

Érdemes tanári kara pedig az európai és ameri-
kai egyházak világszolidaritásával,. nemzetközi értékes
kapcsolataival, tudományos munkálkodásán kívül, már
eddig is becses és sok szolgálatot tett a külföld felvilá-
gosításával a mindnyájunk szívén nyugvó jó ügynek.
Egyetemünk egyi'k büszkesége ez; csak hála és kö-
szönet illeti őket. Ismétlődjék e decennium századokop

. át és a megnyílón keresztül is folytassák áldásos mü-
ködésüket!

Alma Materünk az országhatároknak az egyete-
me. Bár földrajzilag' két részre vagyunk választva,
akár csak a kis német Reuss hercegség; lélekben é~
törekvésben mégis egy vagyunk. Délen a balkán szláv-
ság ellen harcolun'k a tudománynak fegyvereivel, a jog
hatalmas arzenáljával verekedünk Igazunkért. az or-
vostudományokkal gyarapít juk, hosszabbítjuk a ma-
gyar fajta életerejét, végül a bölcsészeti tudományok
müvelésével is szellemi felsőbbségünket szolgáljuk az
idegen népekkel szemben. Innen azonban, az észak-
nyugati határon, a Civitas Fidelissimából, amely ma-
gyarlelküsé~e mellett, élén nagy polgármesterévei, soha
nem felejthető hitvallást tett, más hatások ellen kell
állást foglalnunk. A magyarság mindenkoron szeretet-
teljes hajlandósággal viselkedett anémetség i.ránt;
becsüljük a halhatatlan Goethe és Schiller nagy nem-
zetét; tiszteljük ragyogó kultúrájukat; csodálattal
adózunk kiváló tehetségeik iránt. Közülünk is nokan
germán nevet viselnek; ereikben alemán vér csergedez ;
s teuton szó hangzik ajkukról; de a turáni ösök 'vér-
keveredése felhigít ja és· átalakítja bennünk az árja
vért s mi védjük mindhalálig magyar nemzetiségün-
ket, független államiságunk s édes anyanyelvünket az
elfogult túlzások ellen. Az egyetem részéről itt a hit-
tudományok müvelése mellett az evangéliumi szellem-
nek az ápolása, a felebaráti szeretetnek gyakorlása, a
felekezetek közötti békesség erősítése van hívatva
megalapozni nemzetünk erősbítésére a szebb jövőt.
Ennek az igéi áradnak a tudósok ajkáról; termékenyí-
tik meg az ifjú lelkészeknek s általuk híveiknek a szí-
vét. S legyen is az egyetem ezentúl is a legforróbb
hazaszeretetnek soha ki nem alvó kohója!

Köszöntöm tisztelettel a nagyméltóságú minísz-
térium képviselojét, az egyházakat, a' haderöt, a ható-
ságokat, a sajtót s az összes jelenlévőket !

Szeretettel üdvözlöm az ifjúságot, azzal a kíván-
sággal, hogy Istenfélelemben, tudományban, hazafiság-
ban, a béke ápolásában, szeretetben Isten és emberek
előtt közelítsék meg minél jobban nagy mestererket !

A közgyűlé st ezennel megnyitom.

II

Versek.
L UT HER.

1.
Ezs. 1)5.

Beteg világnak Ő: talált szerencse) -

Isten kezében nagyanany szelence)

Amelybe rejti balesamolaját,

Hogy gyógyítgassa e világ baját.

, II.
A pillanatban) hogy kinyílt szemed)

A nagy világon röpke rezzenei
Vonaqlik. át: mert égből megjelen

S érinti lenn e földet - kegyelem!

S mindent titokzatos fény vesz körül,

S nem tudja a világ> mért - csak örül!

Petrovics Pál.

A dunántúli egyházkerület
közgvűlése.

A dunántúli egyházkerület f. hó 5-én Sopronban tar-
totta ezévi rendes közgyülését. A közgyülés színhelye
az ősi templom volt, ahol reggel 8 órakor ünnepélyes
keretek között dr, MesteTházy ET1~Ö)kerületi felügyelő
nyitotta meg az ülést. Megnyitó beszédének elején meg-
emlékezett Luther születésének 450. évfordulójár-ól és
hálát adott Istennek, hogy az Igének ez igaz tolmá-
csolóját ne'künk adta. Azután rámutatott az elmúlt
murikaév idején még csak fokozódó világválságra. A
népek vezetői hasztalan erőfeszítéssel n~m tudtak a vi-
Iág súlyos helyzetében enyhülést létreliozni. Napról-
napra nö a bizalmatlanság és elkeseredés. A válság
nemcsak a legyőzött népeket sújtja, hanem a győzőket
is. A világ már-már zsákutcába kerül, amelyben elke-
rülhetetlen a végzetes összeomlás. Minden jóérzésü, Is-
tent ismerő, hazáját szerető és féltő embernek, legyen
bármely nemzet fia, szent kötelessége ennek a gyászos
végnek bekövetkezését megakadályozni. Kétségtelen;
hogy ez nagyon nehéz feladat, amely csakis Isten :1e-
gítségével és nemes emberi munkával oldható meg.
Kettős problémát kell megoldani: lelki és gazdasági
válságot, melyek szoros összefüggésben és kölcsönha-
tásban okozóí a mai helyzetnek.

A háború' után a nemzetek kölcsönös érintkezése
megbénult és mínden nemzet az önzés politikájanak
útjára lépett. Pedig azt a nagy kérdést, melyen a 'világ
jövője megfordul, csakis egyesült erővel lehet meg-
oldani.

Foglalkozott a felügyelő az orosz kommunizmus
veszélyével. "Az a veszély - úgymond -, mely ez ol-
dalról fenyegeti az egyházat és közvetve az államot,
oly nagy, hogy ellene teljes felkészültséggel kell harc-
baszállani egyháznak, államnak egyaránt. Ez az a
munkatér, ahol nemes versenyre kell kelni egymással
a felekezeteknek, ide központosítsák hithüségük· égő
lelkesedését. Az állam jöjjön e küzdelemben az egyhá-
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zak segítségére. Adja meg egyházunknak, íntézmé-
nyeinknek, lelkészek nek és tanítóknak azon minimális
anyagi támogatást, amely mellett államfenntartó mun-
kájukat elvégezhetik .... Kérem a kormányt, hogy ezen
körülményeket méltányolva, nyújtson sürgős segítsé-
get a létfenntartási gondokkal küzdő egyházi tisztvl-
selő'knek". A gyülekezetek nehéz anyagi helyzetével
foglalkozva, felhívja a gyülekezetek vezetőit az anyagi
ügyek fokozott gondossággal való ellenőrzésére. Ezzel
kapcsolatban megemlékezik a kerület pénzügyi bizott-
sága elnökének, szent márto ni .Radó Lajosnak műkö-
dése tizedik évfordulójáról. Köszönetet mond az egyház
munkásainak, a'kik az anyagi nehézségek mellett sem
vesztették el buzgóságukat, Köszöntve a jelenlévő
báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelőt az
egyházmegyék és tanintézet ek képviselőit, nyitotta
meg dr. Mesterházy Ernő a közgyűlé st.

A püspök évi jelentése nyomtatásban jelent meg.
Szintén a Luther-jubileumra való emlékezéssel kezdő-
dik. Azután megemlékezik dr. báró Radvánszkv Albert-
ről és dr. Mesterházy Ernöröl, akik tíz éve állanak az
egyház szolgálatában, mint egyetemes, illetve kerületi
felügyelők. Az egyház általános helyzetképét hármas an
tagolja. Az ál~amhoz való viszonylatban a helyzet az,
hogy az egyház kér",az állam pedig leszállít és meg-
tagad. Köszönettel ismeri el dr. Hóman Bálint közokta-
tásügyi miniszter és dr. Petri Pál államtitkár megér-
tését és jóindulatú támogatását. A felekezetközi hely-
zetben változás nincs. Jelentősebb esetek ugyan nem
zavarták a békességet, de az igazi felekezeti békesség-
töl még nagyon messze vagyunk. Az egyház belső éle-
tében az idők változásának megfelelő lázas munka fo-
lyik. A lelkészek munkája, a belmissziói munka ezévben
is emelkedést mutat, A lelkész- és tanítókörzeti konfe-
renciák eredményében jogunk van bizakodni. Az egy-
ház életét azonban nehéz árnyé'kok is sötétítik. .Az
egyes gyülekezetek és maga a kerület is nehéz anyagi
gondokkal küzdenek. Eddig még sikerült megóvni a
kerület pénzügyi egyensúlyát, de a jövő méltán tölt el
félelemmel. Aggodalmasnak látja D. Kapi Béla a né-
met vidékeken a nemzetiségi kérdés kiéleződését. A je-
lentés szól egyházunk további feladatairól, megemlé-
kezik a teológiai fakultás jubileumáról, a lelkész- és
tanítókörzetí konferenciákról, a soproni tanítóképző-
intézet jubileumáról, a gyülekezetek szép áldozatkész-
ségéről, végül pedig a nemzet, az egyetemes egyház és
a kerület halottairól és jubilánsairól. Ezután részletezi
az egyházkerület statisztikáját, a belmissziói munka
számadatait és a többi kerületi eseményt. Foglalkozik
az iskolai, anyagi, segélyezési és végül a személyi
ügyekkel. '

A püspöki jelentés részleges ismertetése után a
közgyűlés elfogadta a jelentéssei kapcsolatcs javasla-
tokat. A kerület egyes bizottságainak rövid jelentése
után a közgyűlés délelőtt 11 órakor végetért.

A dunántúli egyházkerület közgyűlését megelő-
zően október 3-án ünnepelte a soproni tanítóképző in-
tézet fennállásának 75. éves évfordulóját. Ai ünnep-
séget istentisztelet vezette be, melyet D. Kapi Béla
püspök tartott. Amminger Kálmán soproni és Fodor
Kálmán győri karnagyok orgonaszámot adtak elő, az
intézet jelenlegi és volt növendékeiből alakult zenekar
Gárdcciyí Zoltán tanár vezetésével szerepelt. Az ünnepi
közgyűlés fél 12 órakor kezdődött. Dr. Mesterházy
Ernő, .egyházkerülett felügyelő nyitotta meg az ünne-
pélyt és üdvözölte a megjelent előkelőségeket. Vitéz
Simon Elemér a kormány és a kultuszminiszter, báró
Radvánszky Albert az egyetemes egyház, Thurner
Mihály polgármester Sopron városa, Kiss Jenő dékán
a hittudományi kar, Pinezich István a katolikus kon-
vent, Deák János a miskolcí testvérintézet, Németh
Sámuel a soproni liceum és a kőszegi reálgimnázium,
Feichtinger Mátyás szentszéki bíró a katolikus női ta-
nítóképző, Németh Károly esperes a mosoni egyház-
megye, Töpler Kálmán pedig a soproni egyházközség
nevében üdvözölte a jubiláló intézetet. Ziermann Lajos

lelkész a németországi Gusztáv Adolf Egylet távíratí
áldását olvasta fel. Kapi Béla püspök megköszönte az
üdvözléseket. Hamar Gyula igazgató jelentése, Szakály
Dezső ig. tanító alkalmi költeménye, Krug Lajos' fel-
szólalása és Ihász Ferenc tanár költeménye után a
Himnusz zárta be az ünnepséget.

Ugyancsak ezen a napon délután tartott gyűlést
a kerület Véleményező, Népiskolai, Agenda és Pénz-
ügyi Bizottsága ..

Október 4-én, szerdán délelőtt volt a Lelkész-
egyesület, Tariítóegyesület, Iskolai Nagybizottság, a
kerületi papnék, a Dunántúli Luther Szövetség, a ke-
rületi törvényszék, a Gyámintézet közgyűlése. Dél-
után 5 órakor a közgyűlést előkészítő értekezlet 'volt.
Este 6 órakor a kerületi Gyámintézet és a Dunántúli
Luther Szövetség istentiszteletén Gyalog István ales-
peres prédikált, Budaker Oszkár lelkész pedig elő-
adást tartott. '

rmg.

A dunáninneni és tiszai
egyházkerűlétek közigazgatásának

egyesítése.

Két csonka kerületünk együttes közigazgatásá-
nak kérdése már évek óta foglaikoztatja az .lletékes
egyházi tényezőket. Ujabban az a nézet a.akult :d,
hogy talán egy püspök kormányzása alá lehetne :'1€.

lyezní a két kerületet. Nem lesz érdektelen a dunán-
inneni kerületi közgyűlésnek erre vonatkozó, szept,
7-í határozatát az alábbiakban közölni:

,- Az egyházkerület elnöksége bejelenti az egye-
temes közgyűlés által hozott ama határozatot, arnelv n
tiszai és dunáninneni egyház kerület eknek esetlegesen
egy püspök által való adminisztrálására vonatkozik.
Az egyetemes közgyülés e határozata a két egyház-
kerület elnökségére bízta a kérdés mikénti olintézését.
A dunáninneni egyházkerület elnöksége azonban .nem
tartotta magát hívatottnak az egyházkerületí közgyü-
lésnek a kérdéssel való foglalkozása és nozzászólása
nélkül a kezdeményező lépések megtételére, bár ha ;1,

testvér egyházkerület részéről történtek volna ezek
meg, készséggel vette volna 'fel a tárgyalás fonalát, de
akkor IS csak úgy, hogy a végleges elintézés az egy-
házkcrületi kö~gyűlés hozzászólása és :íJlásfoglalása
után történt volna meg, mert az egyházkerület elnök-
sége tudatában van azoknak a nehézségeknek, ame-
lyek a kérdéssel kapcsolatosan úgy egyházi, mint .na-
gyal' nemzeti és pénzügyi szempontokból :'elmerülhet-
.iek és provokáltathatnak.

Az egyházkerületi közgyűlés az elnök-
ségnek e kérdésben tanusított magatartását
helyesli és magáévá teszi, a kezdeményező
iépést az egyházkerület részéról szükségesnek
nem tartja, ellenben felhatalmazza az elnök-
séget, "hogy - amennyiben a tiszai egyházke-
rületi elnökség részéről kezdeményező lépések
történnének - a tárgyalásokat lefolytassa és
ha elvileg megállapodásra tud jutni, azt eset-
leges hozzászólás és jóváhagyás végett a Ieg-
közelebb tartandó egyhazkerületi közgyűlés-
nek jelentse be.
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SZENTHÁROMSÁG UTÁNI
TIZENNYOLCADIK VASÁRNAP.

Máté 22, 34-46.
Ez az Ige la keresztyénség summája: a

ezeretet mindenhatóságában és Jézus Krisetus
istenségében való hit. Ami az előbbit illeti> a
keresztyén ember> amikor Isten végnélküli ir-
galmasságáról meggyőződik és meg kell győ-
ződnie) mert ae Isten naponként jelentkezik
életében) szíve túláradó érzései csalc szeretetben.
oldódhatnak fel. Ez a szeretet luilaadásban és
dicsőítő énekekben nyilatkozik meg. De ez még
nem elegendő. Az Istent akkor szeretjük iga-
zán) ha. ezt a ezeretetet átvisszük ember-
társainkra is. Az Isten szereti ugyan> ha; sze-
retjük őt> de neki erre a szereteire szüksége
nincsen. Annál inkább szorulnak a mi szerete-
tünkre embertársaink> akik. a n,yomorúság és a
bűn mélységeiben fekszenek. - Keresztyénsé-
günk azonban nem teljes ama hit nélkül> hogy
Jézus nemcsak valóságos ember> hamern. való-
ságos Isten is. Csak> mint valóságos Isten vált-
hatott meg minket és békíthetett ki az Isten-
nel. Csak mint valóságos lsten uralhatja és
kormányozhatja anyaszentegyházát. Csak mint
valóságos lsten vezetheti népét győzelemre a
sötétség hatalmasságai ellen. Nem teszünk hát
eleget) ha Jézust) a tökéletes embert ,követjük)
Krisetus, ,az Isten előtt kell leborulnunk.

D. D. Raffay Sándor bányakerületi püspök ezelőtt
25 esztendővel foglalta el lelkészi állását a Deák-téri
magyar egyházban, Munkában 05snemes küzdelemben
eltöltött negyedszázad, Értesülésünk. szerint a pesti
magyar egyház, továbbá barátainak és UsztelŐfnek
nagy tábora a jubileum napján - október 29-én ,-
méltó ünneplésben akar a köztiszteletben álló :föpász-
tor iránti hálának és ragaszkodásnak kifejezést ";'tdni.

,- Józan Miklós ünneplése. Vasárnapon ünnepel-
ték Józan Miklós unitárius püspöki vikáriust abból az
alkalomból; hogy negyven éve lelkészkedik. Az ünnep-
ségen az evangélikus egyházat D. Raffay Sándor püs-
pök és Kemény Lajos esperes képviselték . Józan :Mik-
iós puritán egyéniségével, rokonszenves modorával ós
bölcsességével evangélikus egyházunkban is nagy nép-
szerűségnek örvend, Mi is csatlakozunk tehát azokhoz,
akik az Egek Urától áldást kérnek további életére ,'fl

:nunkálkodására.

',- Eljegyzés. Raskó Saroltát, Raskó Kálmán,
szarva si evangélikus gimnáziumi igazgató leányát el-
jegyezte dr. Krajcsovics Pál orvos Szarvason. (Mindev
külön értesítés helyett.)

- Házasság. Cséry Lajos dombóvári evangélikus
lelkész október 10-én vezette oltárhoz a szentgotthárdí
evangélikus templomban Sokoray Vilmát.

- A középiskolai tanulók jellemneveléséról volt
értekezlet a minisztérium ban. Elhangzott sok szó, volt
ebben sok gondolat, de volt nem kevés frázis is. Vol-
tak, akik a tantárgyak keretében gondoskodást kíván-
tak a jellemnevelés érvényesítéséről, voltak, kik az :f-
júsági munkában, egyesületi életben iát.ták ennek l,eg-
nagyobb lehetőségét s egy protestáns felszölalői azt ki-

vánta, hogya cserkészmozgalom hassa át az egész .s-
kolai munkát, akkor elérjük a célt. Mi il cserkészszel-
lern? A tisztességes, vallásos, hazafias S'ondolkodás,
mely mindenben áthatja az ifjúságot. Ezt a mí urotes-
táns iskoláink mindig jobban tudták elérni, mínt a
többi iskolák, főleg az állam és község ískoláí. :'i:nnek
oka az az előny, hogya mi iskoláink tariárai egy egy-
ház hívei, egyirányú gondolkodásúak, azaz mindig 'val-
lásos és hazafias szellemet képviseltek és képviselnek,
ezt oltják tanítványaikba. Ha akadnak is más menta-
litású tanárok, a nagy többség ilyen s mert ilyen, bi-
zonyos lehet egyházunk, hogya mi iskoláinkban .nín-
dig eltaláltak a módját annak, -hogy az ifjúságnak a
mai nehéz időkben, míkor minden forrong, .olyan 'világ-
nézetet adnak, olyan útravalót juttatnak, melyböl cgy-
házunknak és hazánknak egyaránt előnye és épülése
iesz. Nem árt a jellemnevelés kérdésének emlegetése,
meg is kell minden tanárnak minden alkalmat, nzemé-
lyes hatást r.agadnia ennek érvényesítésére. De érte-
kezlet ilyet soha el nem fog dönteni, legfeljebb írányí-
tást nyújthat s nem is volt a miniszternek vele :nás
célja, csak az, hogy mementót állítson a tanárság és
a mai iskola elé: Erre vigyázzatok! Ezzel élünk vagy
pusztulunk! B. 9.

'-;- A budapesti evangéltlous leánygtmnáztum,
mely a leánykollégiumból .alakult át, ez évben újra
nagyobb növendéksereget számlál s most ,160 .iöven-
déke van. Különösen nagy az újra párhuzamos első
osztály létszáma, melyben 91 tanuló van. Az evangéli-
kusok száma oly nagy az iskolában, hogy pl. a II. osz-
tályban 54 növendék közül 40 evangélikus; azt hísz-
szük, ennyi még vidéki evangélikus ískolákban nem
volt sehol együtt egy osztályban, 11 osztályban folyik
a tanítás, melyek a Deák-téri és Veres Pálné-utcai épü-
letek ben találnak helyet. A közeljövőben kívánja a
fenntartó egyház az intézet alapításának 50. úvf'or-
dulóját megünnepelni. 1883 szeptemberében létesült
ugyanis a Deák-téri polgári leányiskola, melyből c na-
talmas intézmény kifejlődött az 1920-ban Raffay Sán-
dor püspök által alapított Veres Pálné-intézettel:.>ár-
huzamosan és egybeolvadva. E~ jubileumi ünnepséggel
kapcsolatban az egyház a polgári iskola két hősi halált
halt tanárának, Windt Józsefnek és Votisky Zoltánnak
emlékét táblával kívánja megörökíteni. Már most ,'el-
hívjuk olvasóink figyelmét erre a jubileumra, mert ke-
vés egyházához hü evangélikus család van, melyböl
tanítványai ne lettek volna vagy ne lennének ennek az
ősi iskolának. Történetét az évfordulóra jelenlegi igaz-
gatója, dr. Bőhm Dezső állította össze. A tartalmas
kís füzet a közeljövőben hagyja el a sajtót s az iskola
új épületének céljaira kapható 1 pengőért.

,- Halálozás. Polgár Mihály nyug. igazgató-tanító,
aki 33 évig volt tanítója a kiskamondi gyülekezetnek,
életének 76-ik évében Szombathelyen szeptember 27-én
elhúnyt. Temetése szeptember 29-én nagy részvét mel-
íett volt Bobán.

- A régi világból. Az 1707-iki rózsahegyi zstnat
elé világi urak javaslatot adtak be, mely röviden igy
hangzik: "A papnek költséges, drág.a ruhákkal ne ad-
janak rossz példát a köznépnek."

,- Az evangélikus misszióegyesület közgyűlése.
A Magyarhoni Ágostai HityallásúEvangélikus Misszió-
egyesület október 8-án délben 12 órakor tartotta évi,
rendes közgyülését Nyíregyházán, Németh Károly es-
peres elnöklete alatt. Németh elnöki megnyitójában a
külmisszió feladatairól való megemlékezés után arról
a küldetésröl szólott, amelyet minden embernek hűség-
gel kell teljesítenie hivatása szoígálatában. Ma nem-
csak a pogányok megtérítése alkothat ja a mísszíó :l'el-
adatát, hanem súlyos feladat hárul mínden keresztyén
emberre a hitetlenséggel szemben való harcban. Geduly
Henrik püspök, báró Radvánszky Albert egyetemes :~el-
ügyelő megbízásából is, az egyházegyetem és a tíszaí
evangélikus egyházkerület nevében üdvözölte il. ;{öZ~
gyűlést, míg a nyíregyházai evangélikus egyházközség
üdvözletét Paulik János igazgató-lelkész tolmácsolta.
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. - New-York egyik anglikán egyházközségének í~'"~'~_.",Ac..hitetlen orosz -újságok. egyre sűrűbben pa-
lelkésze a múlt nyáron szöszékéröl azt hirdette ki, hogy naszolják, hogy az ifjúság éli a nők között emelkedő-
ruzsos. ajkúak részére nem szolgáltatja ki az Ur szentbé'lt>vap. a vallásos szomjúság,,'
vacsoráját,' és hogyha ezen rendelkezése ellenére " "•.. "':'-.Templom alapkó1etétel ...Október 8-án -áldotta
mégis akadna nő, aki ruzsos ajakkal lép az oltár elé meg Raffay Samdor püspök, Kemény Lajos és Blat-
úrvacsoravételi szándékkal, ö azt'kiszolgálatlanul haza- niczky Pál esperesek és Magócs Károly püspöki lelkész
küldi s ezenkívül irodájába rendeli megdorgálás végett, segédletével a Sánqy Gyula egyetemi tanár terve sze-
Az istentisztelet után egyházának nö-vés leányegyesü- rint Kollár ! M, által a főtéren épülö rákosszelntmihá-
lete egy-egy virágcsokorral ajándékozta meg lelkészét lyi új templom alapkövét, szelíden békítő s mégis tu-
s megköszönte' az időszerűnek talált rendszabály 051et- datos evangélikus tartalmú.. nagy hatást keltett fel-
beléptetését. Ezen hirdetés elhangzása óta egyetlen avató beszéd kíséretében, amelyben a magyar igazság
oly vnöt sem lehetett többé templomában látni, akinek érdekében -is,'hangoztatta, hogyatemplomromboló ke-
ajkai ruzzsal lettek volna kifestve, lettel szemben "Magyarországon sorra épülnek a temp-

,,- A pletykálkodást Amerika legtöbb államában lomok". A püspököt .ez alkalommal melegen üdvözöl-
súlyos pénzbüntetéssel. büntetik s a büntetéspénz egy ték a község előljárói, egyletei, iskolái és vallásfeleke-
bizonyos' .hányadát sok helyen azon egyházközséghez zetei, ünnepélyes felvonulásukkal. A lélekemelő ünne-
utalja át a bíró, amelyhez a megbüntetett tartozik, je" pély után' Tóth SzölZős Mihály helybeli vallástanár és
lezvén a csekkben. hogy kit büntetett meg :01etykálko- lelkész vendégelte meg lakásán a püspököt, áldott lelkű
dasért. A lelkész a pletykálkodásért megbüntetetteket . nejét és fővárosi kíséretét, majd a nőegylet lelkes el-
még megdorgálja. ' nöknője, Vörössné buzgólkodásából szeretetvendégséget

_ A Luther Társaság Salgótarjánban. A Luther rendezett a püspök .tiszteletére a' kaszinó nagyterme-
Társaság a nöegylet meghívására fényes sikerű .ro- ben. A templom azon a telken épül; amelyet a katolikus
dalmi estét tartott október 7-én Salgótarjánban az özv. Ziermanné ajándékozott Blatniczky esperes, Csák
acélgyár nagy előadótermében. D. Kovács Sándor, iL felügyelő és 'Tóth Szöllős vallástanár buzgó közvetíté-
LT főtitkára történelmi előadást tartott a XVII. szá- sével. A főváros ból az ünnepélyen Szontagh A. esperesi
zad. egy kiválónőalakjáról, Homonnay Máriáról, Ma- felügyelő és dr. Bőhm Dezső igazgató is megjelerit.
róthy i Jenö, legolvasottabb íróink egyike A seu/plilcúai« - A Bibliatársulat fötitkár·a Budapesten. A' múlt
címü rajzát. olvasta fel, Riha Mária hangversenyéne- héten Budapesten időzött Temple J. R.,a Brit ésKül-
kesnő pedig nagyszerű müvészí készségével és elbájoló földi Biblia Társulat főtitkára, Cowan G. és Haig A. L.
orgánumával Luther Media vitáját, Grieg Solveig da- igazgatók társaságában. Európai körútjukban Buda-
lát, Nosedától a Piros rózsákat s magyar dalokat adott pestre is ellátogattak, mintegy tanujelét adva az an-
elő nagy' hatással. A helyi közreműködők: Kossi'k Mimí goloknak Magyarország iránt érzett melegbarátságá-
szavalata, Vilezsál Ríchá.rd hegedűjátéka (Brahms: nak. Ittlétük bizonyíték volt arranézve, hogya magyar
Valsetriste, Hindu dal), továbbá egy kifogástaian fúvós- bibliaterjesztés iránt melegen érdeklődnek. ,Tisztele-
kvartett szintén kivívták a közönség elismerését az tükre október ő-én a Bethesda 'kórház disztermében á

est színvonalát emelő előadásukkal. Az estét Dr. Csen- protestáns egyházak vezetőinek részvételével meleg-
gődy Lajos lelkész nyitotta meg; méltatva a :~uther hangú, barátságos teaestély 'volt. Id: Victor .Iános vas.
'I'ár'saság s a jubileumi év jelentőségét. A hálás hall- isk. titkár angol nyelven üdvözölte a vendégeket. Utána
gatóság valamennyi előadót lelkesen ünnepelte. A nza- D.' Raffay Sándor evangélikus püspök és Czeglédy
bad .adakozás (mivel a rendezőség dícsérendő '~apintat- Sándor református lelkészek - a Magyarországon élő
tal belépti díjak'kal senkit sem akart kirekeszteni az magyar bibliafordítók .- mondtak meleghangú beszé-
este élvezetéből) meglepő szép eredményt juttatott., det, kifejezve azt a hálát, amivel e szegény csonka
Luther Társaságnak. A másnapi istentiszteleten D. :"(0- nemzet bibliaterjesztése az angol nemzet áldozatkész-
vács Sándor hirdette az igét, utána pedig a vendégek sége iránt érez. Temple és Haig viszontválaszukban
egy gyári leventezászló avató ünnepén vettek részt, az együttérzést és megértést tolmácsolták.
amelyen együtt szerepeltek a keresztyén egyházak -'- Felhívjuk lelkésztestvéreink figyelmét a ko-
lelkész ei és az egész ünnep komoly emelkedett nzelle- vetkezőkre. A Brit és Külföldi Biblia Társulat folyó évi
me és méltósága míndenkít meghatott s bizonyára november hó 6--<13-ig '"Bibliahetet" rendez. Az e héten
kedves emlékül marad hátra mindenki szívében. :'I:lis- lelkészek és lelkészi hivatalok által közvetlen rendelt
meréssel kell adóznunk a nőegylet rnunkájának, amely bármily nyelvü vászonkötésű Bibliák, Ujtestamentumok
a lelki építésre és a nyomor enyhítésére egyaránt :d- és evangéliumok után (bőr vagy aranymetszetű köny-
'~erjed. vek kivételével) portómentes küldés meüett 30% en-

. _ ELSZÁLLÁSOLÁS AZ 'EGYETEMES KÖZ- gedményt ad. A feltételek a következők: Lelkész 'vagy
GYŰLÉS ALKALMÁVAL. A nehéz gazdasági hely- lelkészi hivatal bruttó 10 Pvt meghaladó és legalább 3
zeke. való tekintettel a bányakerületi papnék gyűlésén példányt .kitevő rendelése, az összegnek póstaí befize-
fölmerült az a gondolat, hogy az egyetemes gyűlésre tési lapon való előzetes beküldése mellett, melynek hát-
>Js a papnek gyűlésére feljövö testvéreket budapesti lapján a megrendelés is eszközölhetö. (Biankó befize-
magáriházaknál száIlásolják el. Felhívjuk azokat apap- tésí lap minden postán kapható.) A postatakarékpénz-
nékat és papokat, aldk magánházaknál elhelyezkedni tárt csekkszámla 36.858. sz. Az alábbiakban közöljük
óhajtanak, hogy e szándékukat Iegkésöbb október hő azoknak a magyar Bibliáknak a számát és árát, me-
20-ig jelentsék be KemoényLajosriénúl, .Budapest, VII., lyekre a f,enti kedvezmény vonatkozik.
Damjanich-utca 28jb. Bibliák: 905. 3.50 P. - 908. 1.80 P.. - 909. 2 P.. -

_ Árjaparagrafus az evangélikus egyházban. Az 911. 3.80 P. - 912. 4.50 P. - 917.3.80 P .. - 91~. 8 P.'-
. 923. 5.20 P. - 927. 5.60 P. - 933. 7.80 P.

evangélikús szinódus ülésén egyházi törvényt fogadtak Ujtestamentumok:941. 1.30 P.'·- 952. ·-.50 P.. -
el,amely "árjaparagrafust" ís tartalmaz. A törvény 954. -.70 P. _ 956. 1.20 P.- 961. 2.40 P .. - :)71.
értelmében nem árja származású ember, vagy akinek 1.80 P.
felesége' nem árja származású, sem papi, sem tísztví- 86 24'PEvangéliumok: 985. -.10 P. - 9 . '-.. .. -
selői mínöségben nem lehet az evangélikus egyház tagja, 990. -.10 P.
A .már állásban lévő papokat és tisztviselőket, akik en- Kívánatra teljes árjegyzé'ket küld a Brit és Kül-
nek a követelménynek nem felelnek meg, el kell bocsa- földi Biblia Társulat, Budapest, IV., Deák Ferenc-tér 4.
taní. A törvény kímondja még, hogy a papoknak. és
egyházi tisztviselőknek tanúságot kell tenniök az új A szerkesztésé;;7elelös: 1 " Akiadásért feleló.'s : l'
német államhoz való teljes hűségükről. Nagy feltűnést SZ Á N T 6 R Ó BER TOr. FR 1T Z L Á SZL Ó
keltett, hogy az ülésről az "evangélium és egyház"
nevet viselő csoport kivonult. . SZ~RKESZTÖSÉG TELEFONSZÁMA: 59-2-01

_ Harc a ruzs ellen. Hitler német kancellár be- POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA: 1,228
tiltotta a nők -által használt pirosítószere~ árusítását. (BP"SZÉKESFÓV. KÖZSÉGI TAKARÉKPT. CSEKKSZÁMLÁJA).

"Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V., Csáky-utca 10. 79605



rayr ~á~dor ny.agyet.tanár ur}ron. ~sengery u.21.
1933. október 2,2. 39. szám.1. évfolyam.

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

Kiadja:
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Megjelenik minden vasárnap.
ELŐFIZETÉSI ÁRA:

Egész évre 4.40, félévre 2.20 pengő.

-
,'A Luther Szövetség a gyülekezetben.

Ha a Luther Szövetségről beszélgetünk lelké-
szekkel és világi vezető emberekkel, ' gyakran
halljuk-tőlük, hogy nem tudnak vele mit 'kez~
deni. Az Országos Luther Szövetséget, a kerü-
leti és egyházmegyei Luther Szövetségeket még
úgy, ahogy be .tudják állíta ni az egyház életé-
nek rendjébe, de a gyülekezeti Luther Szövetsé-
get fölöslegesnek találják. Hiszen van evangéli-
kus kultúregyesület, nőegyesület, ifjúsági egy-
-let;-stb;-; minek az-egyleteket még eggyel sza-
porítani.

. Aki .így gondolkozik, annak nincs igaza.
Mert ahogy az üLSz és a kerületi szövetségek
az irányító szerepét játsszák országos viszony-
latban a hitvédelem, az egyháztársadalmi, a jó-
tékonysági, a szociális munka terén, ugyanúgy
nem árt, sőt szükséges, hogya gyülekezet ke-
retén belül is legyen egy ilyen szervezet. Az
egyházközségi Luther Szövetség a különböző,
az egyházközségben működő egyesületeknek és
szerveknek (még az énekkaroknak is) irányító
éstanácsadó szerve. Nem szükség ebbe a szer-
vezetbe az egész gyülekezetet, annak apraját-
nagyját tömöríteni. Elég, ha az egyház vezető-
sége azokat az embereket válogatja ebbe a szer-
vezetbe, akik az egyház ügyei iránt komolyan
érdeklődnek, akik időt, fáradságot nem sajnál-
nak, hogy néha összeüljenek és komolyan, csönd-
ben elbeszélgessenek arról, az egyházközség hit-
életét, áldozatkészségét, lelkesedését, a hívek hű-
ségét hogyan és milyen irányokban lehetne elmé-
lyíteni. A lelki ügyek legfőbb tanácsa volna ez
az egyháztanács mellett, amely úgyis leginkább
adminisztratív dolgokkal kénytelen foglalkozni.

Valaki példának okáért az egyházközség
területére költözik, aki másutt az evangélium
világító lámpása volt. Az egyháztanácsban, úgy
lehet, sokáig nem tudok neki vezető szerepet
biztosítani. De ha van Luther Szövetségem,
azonnal helyet adhatok neki azok között, akik-
nek nem mindegy, egyházunk hajója milyen cé-
lokat tűz magaelé. . -

Az egyházközségi Luther Szövetség nem
hivatalos szerv olyan értelemben, mint a pres-
bytérium, hanem a tanácsadás szerve a lelkész,
az egyház . vezetői és az egyházi egyesületek
melletf, amely míndíg ott van, amikor az egy-
ház nehéz órákat él.

Ez a Luther Szövetség őrálló a gyülekezet
felett. A lelkek misszionálásának láthatatlan
f'onalaíval kapcsolja össze a híveket. A külső
vesz-edelmekket=s-zemben"'1ielytán, istentelenség
és fanatizmus mindig készen találják a védeke-
zésre, de a .szó legnemesebb értelmében fanati-
zálni is. tudja a' híveket. Egyetlen-egy fanatiz-
mus jogosult, az, amely Péter és Pál apostolt
kitüntette, az életre-halálramenés Krisztusért
és igazságaiért. Mivel pedig a reformáció hősei
- elsősorban Luther - is Krisztus fanatiku-
sai voltak, a Luther Szövetség annak megtar-
tására fanatízálja .a gyülekezet tagjait, amit
őseinktől örököltünk.

Ahol Luther Szövetség van, amely az őr-
álló szerepét tölti be, .ott nem fognak előfor-
dulni az egyházi hűtlenségnek ama égbekiáltó
esetei, amelyek ma egyházunkat életgyökeré-
ben támadják meg. A Luther Szövetség a gyü-
lekezet eleven lelkiismerete, amely vezetőt és
híveketbűnbánatra kényszerít, ha erre ok van.
És mikor he volna a gyülekezet vezetőjének és
a hívek seregének oka a bűnbánatra : Uram,
nem' cselekedtem annyit, amennyit a Te dicső- '
ségedre és embertársaim • javára cselekednem
kellett volna._ .

Valahogy ilyennek kell lennie a gyülekezeti
Luther Szövetségnek: az egyesületi, az egyház-
kultúrális, a társadalmi, a jótékonysági, főleg
pedig a hitvédelmi gyülekezeti munka legfőbb
Irányító szervének, Itt nem a paragrafusok
fontosak, hanem a lelkesedés, az egyház szere-

. tet a legfőbb törvény.
Aki hallja, amit a Lélek a gyülekezetnek

és vezetőinek üzen, az sietni fog a maga hatás-
körében a Luther Szövetséget megalakítani !
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A türelmetlenség evangéliuma.
.- Gondolatok egy szentbeszéd nyomán.

Egyik vasárnapon a magyar rádió Bangha páter-
nek, ennek a 'nagytudományú egyházi szónokna'k a
szeritbeszédét hozta. Ebben a beszédben Bangha páter
az ö ismert ékesszólásával és ékesszólásánál is hatalma-
sabb meggyőző erejével azt fejtegette, bizonyitgatta,
- sőt be is bizonyította - hogy az egyháznak :nem
kell, nem szabad türelmesnek lennie, hogy a vallási tü-
relem - a meggyőződés hiányát jelentené, a vallási
türelem, - Istenem, hogyan írjam le ezt a szörnyü-
séget, ---: hogy a vallási. türelem bün,

.'. Beszédének gondolatmenete, - amint ezt velem
egyik igen figyelmes és .igen intelligens hallgatója kö-
zölte - nagy vonásokban kör~lbelül a következő volt.

Türelmet követelnek tőlünk, pedig sem a termé-.
szet, sem a tudomány, sem az élet nem türelmesek.

A természet könyörtelenül megköveteli tőlünk,
hogy törvényeihez alkalmazkodjunk. Hiába lázadna fel
valaki a nehézségi erő vas törvénye ellen: a természet
a legrövidebb' úton rászorítana az oktalant, hogy alkal-
mazkodjék.

A tudomány sem türelmes. A mathematika igaz-
ságai kérlelhetetlen igazságok. Kétszer kettő nem há-
rpm, - nem öt, hanem négy. A mathematika nem tür
ellentmondást. Ép oly kevéssé tűr a történelem, a föld-
rajz, vagy akármelyrk másik tudomány. Hiába monda-
nád, hogy Kossuth Lajos hottentotta, vagy' zulukaffer
törzsfőnök volt: a történelem nem hagyná rád.

Nem türelmesek az emberi intézmények sem. A~
állarn maga jár elől jó példával. Bírsággal, börtönnel,
halálos. fenyegetéssel kényszerít határai között minden
élőt törvényeinek betartására.

Miért lenne éppen az egyház türelmes. Az apos-
tolok nem voltak türelmesek. és nem volt türelmes
maga az Úr sem. Szerette a bűnösöket - de a rosszat
nem tűrte - az ö kedvükért sem. A gonosszal .iem
alkudozott. Vagy - vagy. Aki nincs velem, ellenem
van, És ostort fogott azokra, akik a templomban üzér-
kedtek.

Az egyház sem lehet türelmes. Nem mondhat le
az egyedülüdvözítés attributumáról.. Nem lehet meg-
alkuvó. Igazai örök igazságok - s az igazságok kér-
lelhetetlenek.

Ez a gondolatmenet. Szépen, okosan, szellemes en
van felépítve. Az ember kénytelen lépésről-lépésre igent
bólintani. Igen, úgy van. Csak a végén nyilalik a szí-
vébe valami: Nem, nem, nem! Ez nem lehet így. A tü-
relem - az' nem lehet bün és a türelmetlenség nem le-
het erény. Az okoskodásba valahol valami hiba csú-
szott be. Egy nagy tévedés, vagy ügyes sofizma. Rá
kell jönni!

Egy bizonyos. Bizonyos, hogy az Üdvözítő Jézus
Krisztus nem volt türelmetlen. Nem volt türelmetlen.
Aki az ellenkezőjét állítja: - az Istent káromolja.

*
Az, amit Bangha páter türelmetlenségnek nevez,

nem nevezhető mindig türelmetlenségnek. Bangha pater
kiválasztotta magának a "türelem" szót és játszlk vele,
mint gyermek a kaviccsal. Szemfényvesztő ügyességgel
játszik, de végeredményben is az egész - csak szem-
fényvesztés, szellemi 'légtorna, - játék.

Bangha páter behúnyja a szemét és nem akar
látni sem a természetben, sem a tudományban, sem az
életben türelmet. Azután el akarja hitetni velünk is,
hogy nincs is türelem. Úgy tesz, mint a hipnotizör. Be-

szél, beszél, beszél. Addig beszél, amíg a médium a fe-
héret feketének s a feketét fehérnek látja.

Csak ez egy kíssé veszélyesebb játék. A hipnoti-
zált ugyanis egy szelíd legyíntésre felébred és ráesz-
mél, hogy egy kissé nagyon becsapták. Ebből a Bangha
páter-féle hipnózisból azonban nehezebb a felébredés.

Van türelem, - akárhányszor ismételi is Bangha
páter, hogy nincs - van türelem ezen a türelmetlen
világon. És ez a türelem - akár mit mond is Bangha
páter - ez a türelem nagy és szent dolog. Olyan nagy
ez a türelem, hogy az egész világ nap-nap után ebből
a türelemből táplálkozik. És olyan szent, mint maga
az Isten. Mert Isten az, aki eltűr bennünket. Eltűri azt,
hogy mí fel sem vesszük öt, hogy por létünkre daco-
lunk vele ,hogy jóságáért káromoljuk öt. "A megrepe-
dezett nádat nem töri el és a füstölgő gyertyát nem
oltja el." Főtisztelendő Atya, mi lenne belőlünk e nél-
kül a türelem nélkül?

"
Van türelem. Az Üdvözítő Jézus Krisztus a meg-

testesült türelem maga volt. Eltűrte tanítványainak ér-
telmetlenségét, sokféle gyarlóságát; állhatatlanságát,
kíshítüségét. Péternek eltűrte, hogy megtagadta öt és
Pálnak eltűrte és megbocsátotta, hogy üldözte öt. A
bünös asszonynak eltűrte, fertelmes életét és Zakeus-
nak eltűrte lelketlen uzsoráját. Nern volt igazságos do-
log talán, de eltűrte, mégis eltűrte, hogy az egész világ-
nak bűnét ő reá vessék. És még csak a száját sem nyi-
totta meg. Némán tűrt, mint ahogyan a juh megnémul
az öt nyíró előtt.

Igaz, nem tűrt el mindent. A képmutatás ok kép-
mutatását nem tűrte el, - de a pogány századosnak,
a kanaanita nőnek s a samáriai asszonynak az- övétőL
eltérő hitét és gondolkozását - azt eltűrte. Igaz, hogy
nem tett engedményt a bün javára. Isten dolgaiban nem
ismert alkut, - de a megnemalkuvást mióta nevezik tü-
relmetlenségnek? Ki követelhetné a Szent Tűrő-t .._,
hogy az elvetemültséget ne ostorozza? Ha egyetlen
egyszer is egyetértett volna a gonosszal, 'ha igent mon-
dott volna, vagy engedett volna neki, akkor nem ártat-
lan bárány lenne a neve, aki elvette a világ bűneit, ha-
nem tettestárs, vagy bűnsegéd, aki maga is Istennek
az ítélete alá esik.

Aki a megnemalkuvást türelmetlenségnek nevezi,
az, - tisztesség ne essék csak játszik a szavakkal,

"
A tanítványok sem voltak türelmetlenek. Pál

apostol a zsidónak zsidó volt, a görögnek görög, csak-
hogy mind a zsidók, mind a görögök közül nyerjen
egyeseket a Krisztus részére.' Védekeznek a hamis ta-
nítók ellen - azonban arra intik a Krisztus követöít,
hogy türelmesek legyenek, elszenvedvén egymást.a .sze-
re tet ben. Abban a szeretetben, amelynek tökéletes 'pél-
dája az Udvözttö volt, s amelyről Pál apostol azt mond-
ja: a szeretet míndent eltűr, mindent megbocsát, min-
dent elfedez s mindent remél. De Pál apostol azt is
mondja, hogy akiben ez a mindent eltűrö szeretet nin-
csen meg, -. beszélhet az angyalokna'k nyelvén s tudo-
mányával az egeket hasogathatja máskülönben, mégis
csak olyan, mint a zengő érc és pengő cimbalom. És
az Isten előtt semmit sem ér.

"
Ennek a nagy, mindent eltűrö isteni szeretetnek

a jeleit és bizonyságait látom az Isten világában min-
denütt.

A réten a fehér virágok elférnek a piros virágok
mellett. A sárga virágok a 'kék virágokkal egy (gyep-)
szőnyegen árulják mézüket, illatukat, színpompájukat
s méhecskék, dongók, darazsak, lepkék, rovarok soka-
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sága osztozkodik egymásiránti türelemmel az eledel-
ben, az italban s az. élvezetben. Az erdőben a bükk és a
fenyő 'megférnek egymás mellett s lombsátoruk alatt
megtürten és egymást elszenvedve boldogan élnek a
harangvirág, a moha és a gomba. Egyiknek sem kell
a másiké s mindenik megelégszik annyival, amennyi
elegendő, (vagy amennyi éppen jut neki) - a napsu-
gárbóI is, az ég harmatából is, a föld táplálo erejéből is.

Igaz, a növények között is vannak kannibálok és
az állatcik között is vannak türelmetlen torkú farkasok.
De ha példa kell: talán mégsem ezeket álIítjuk magunk
elé. Jézus a türelemre nevelt tanítványokat úgy kül-
dötte a világba, mint bárányokat a farkasok közé.

*
S hogy továbbmenjünk a helyreigazításban: A

mathematika "türelmetlensége" - nem türelmetlenség.
A kétszerkettő igazsága nagyon szépen elfér a három-
szorhárom - és ezerszerezer igazsága mellett. S amel-
lett az igazság mellett is, hogy kettő meg egy: az há-
rom s három meg öt, az nyolc. És megfér mind a négy
alapmüveletnek s azonfelül a hatványozásnak és gyök-
vonásnak az' igazságaival is. Hogy kétszer kettő nem
három és nem öt, - azért a kétszer kettő nem türel-
metlen. Az alma nem körte és a dió nem' szilva. Hát
baj az? Lehet azért türelmetlenségről beszélni.

Nemcsak a mathematika, de a más tudományok
igazságai sem türe1metlenek. Nem harcol, nem irígyke-
dik, nem tülekszik, ném verekszi'k egyik sem a másik-
kal szemben. Egyszerüen csak állanak, Megállanak.
Nem ingadoznak, nem változtatják a színüket. Állanak
rendületlenül s' megingathatatlan fundámentomul,
összekötő hídul, vagy magasabbra vivő lépcsöül szol-
gálnak más igazságok számára. Igy épül fel az igaz-
ság temploma.

Az igazságok megértő édes testvérei egymás-
nak.

Nem is tudom, mit akart Bangha páter - csillogó
szofizmusával? Játszott? Egyszerüen csak játszott az-
zal a veszedelmes szóval? Bangha páter nem szokott
csak úgy játszani. Hát mit akart? Igazolni akarta tán
egyházának folyton visszatérő türelmetlenségét, ame-
lyik ugyan ..-:. ha olyanok a körülmények - tud 50-40,
'sőt 25 és 10 százalékra is kiegyezni, de viszont tud
- ha csak teheti - árulásnak nevezni minden békés
megegyezést és tud gyülöl'ködve hadakozni türelmi ren-
deletek és .egyenlőséget hirdető és kikényszerítő törvé-
nyek ellen. Ezt akarta? .

Nemi hiszem, hogy az ín'kvízícíót, a szentbertalan-
éji vérnászt, a nápolyi gályarabságot, az eperjesi vér-
törvényszéket sikerült volna igazolni.

Vagy ennél is többet ?Elérkezettnek látja az időt,
amikor a katolíkus egyház újra a nyílt türelmetlenség
útjára léphet ? Úgy gondolja, hogy amikor egyháza,
az egyik országban hangosan sír az üldözések miatt,
- ugyanakkor a másik államban ő az üldöző szerepét
játszhat ja ? Ezért élesztgeti a hamu alatt lappangó tü-
zet és ezért önt olajat a zsarátnokra ? Ezért a. türel-
metlenség evangéliuma?

Szegény Magyarország. Csak az hiányzik még,
hogy a pokol kitárja kapuit s rád szabaduljanak a fele-
kezeti türelmetlenség vérivó szörnyei!

*
Ti azért, testvéreim, legyetek türelmesek ezután

is. A gonoszért ne fizessetek gonosszal. Se a szidalo-
mért szidalommal. Legyetek alázatosak, szelídek, bé-
kességre igyekezők, türelmesek. Az Isten lát és tud
mindent. És megfizet. A drága jutalom: Istennek or-
szága - a türöké leszen. Az evangélium a türö sze-
gényeké.

Brassó, 1933. júl. 31.
Nikodémuee Kál'oly

ev. lelkész,
tb. főesperes.

A német egyház alkotmánya.

Most, amikor az Isten megengedte, hógy
német népünk történelmi fordulót éljen át, a
német evangéliumi egyházak a német: evangéli-
kus egyházi szövetség által bevezetett egység
folytatása és teljességre juttatása érdekében
egységes Német Evangélikus Egyházzá tömö-
rülnek. A reformációból származó és egymás
mellett azonos jogosultságú hitvallásokat ünne-
pélyes szövetséggé egyesítik, ezzel igazolván
azt, hogy egy a test, egy alélek, egy az Úr, egy
a keresztség és egy az Isten, mindnyájunknak
atyja, aki mindenek felett, minden által és min-
denben van.

Anémet' evangélikus egyház a következő
alkotmányt állapítja meg.

I.

1. §. A német evangélikus egyház érinthe-
tetlen alapja Jézus Krisztus evangéliuma, amint'
az a Szentírásban előttünk áll és a reformáció
hitvallásaiban újból kiviláglott. Ez állapítja
megés ez szabályozza azt a hatalmat, amelyre
küldetése végett az egyháznak szüksége van.

II.
2. §. 1. Anémet evangélikus egyház egy-

házakra (tartományi egyházakra) tagozódik.
2. Rokon hitvaIlás~egyh-ázaIr"tá.Tsulhat-

nak. A csatlakozás módját a törvény szabá-
lyozza.

3. A tartományi egyházak a hitvallás és az
istentisztelet dolgában önállóak.

4. A német evangélikus egyház a tartomá-
nyi egyházaknak törvényben megállapított egy-
séges szervezetet adhat, amennyiben az hitval-
lásilag megkötve nincsen. A tartományi egy-
házak jogegységét tehát a közigazgatás és az
igazságszolgáltatás tekintetében munkálja és
előmozdítja.

5. Tartományi egyházak vezető tisztségel-
nek betöltése a német evangélikus' egyház hoz-
zájárulásával történik.

6. Hivatalbalépésük alkalmával az összes
egyházi tisztviselők fogadalmat tesznek a né-
met evangélikus egyház alkotmányára.

lll.

3. §. 1. A német evangélikus egyház sza-
bályozza az egész német egyházi élet jogrend-.
jét.

2. Rendezi az államhoz való viszonyát.
.3. Megállapítja az idegen vallásközösségek-

hez való viszonyát.
4. §. 1. A német evangélikus egyház a benne

egyesült német evangélikus keresztyénséget az
egyháznak adott isteni megbízás betöltésére
akarja felvértezni és beállítani. Ezért a Szent-
írásból és a reformátori hitvallásokból folyólag
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arra törekszik, hogy az egyházban egységes
magatartás alakuljon ki, és az egyházi munka
célját és irányát megjelölje.

2. Különös gondot fordít anémetségre,
kiváltkép az ifjúságra.

3. Az egyetemes jelentőségű önkéntes egy-
házi munkát, különösen a belső és külső misszió
körében mozgókat, támogató védelmébe veszi.

4. ,A külföldön élő evangélikus németekkel,
való összeköttetést fenntartja és erősíti.

5. A külföldi testvéregyházakkal való kap-
csolatokat ápolja.

IV.
5. §. 1. Az egyház élén a lutheránus biro-

dalmi püspök áll.
2. A birodalmi püspök mellett egyházi mi-

nisztérium működik.·
3. Az egyházvezetés ellátásában és a tör-

vényhozás terén a német evangélikus nemzeti
zsinat működik közre.

4. A német népben élő erőknek az egyház
szolgálatában önkéntes alkotó munkára való
felhasználására tanácsadó kamarák működnek.

6. §. 1. A német evangélikus egyházata bi-
rodalmi püspök képviseli. Hivatása, hogy az
egyház egységét a tartományi egyházakba nyil-
vánvalóvá tegye és a német evangélikus egyház
munkájának egységes vezetését biztosítsa. Az
alkotmány biztosítására szükséges intézkedése-
ket ő teszi meg.

2. Az egyházi minisztéríum tagjait hivata-
lukba a birodalmi püspök iktatja be. A tarto-
mányi egyházak vezetőivel szabályszerű meg-
beszéléseket és tanácskozásokat tart. Anémet
evangélikus egyház hivatalnokait ő nevezi ki és
ő bocsátja el.

3. A birodalmi püspöknek joga van minden
lelkészi teendő végzésére, különösen az Ige hir-
detésére, a német evangélikus egyház nevében
kijelentések tételére, kivételes bűnbánó és ün-
nepi. istentiszteletek elrendelésére. Amennyiben
e téren a magáéval nem azonos hitvallás védel-
méről, vagy gondozásáról volna szó, rendelke-
zéseihez az egyházi minisztérium erre hivatott
tagjának is hozzá kell járulnia.

4. A birodalmi püspöknek külön kerülete
van. Egyházközigazgatási teendőinek. végezhe-
tése érdekében a birodalmi püspök székhelye
Berlin.

, 5. A birodalmi püspököt az egyházi mi-,
nisztériummal egyetértően a tartományi egy-
házak vezetői hozzák javaslatba a nemzeti zsi-
natnak, amely őt püspöki tisztségébe meghívja.

6. A részleteket a törvény szabályozza.
7. §. 1. Az egyházi minisztérium hivatása,

hogy a birodalmi püspök vezetése alatt a német '
evangélikus egyházat kormányozza és törvé-
nyeket szabjon.

2. A minisztérium három teológusból és
egy jogászból áll. A teológusok meghívásánál
a német evangélikus egyház tényleges hitvallá-
sos viszonyai tekintetbe veendők. A tagok szá-
ma szükség esetén felemelhető. A tagok hivata-
lukat önállóan vezetik. A birodalmi püspökkel
szemben az egyház egységéért felelősséggel
tartoznak. . .

3. A' teológus tagok különleges feladata,
hogy a tartományi egyházaknak anémet evan-
gélikus egyházhoz való lelki kapcsolatát, az
ugyanazon hitvalláshoz 'tartozók egységét és
ezeknek a német evangélikus egyház többi tag-
jához való bizalmas viszonyát erősítsék.

4. Az egyházi minisztérium tagjait a biro-
dalmi püspök nevezi ki. A teológus tagokat a
tartományi egyházak vezetői hozzák javaslatba.
A jogász tagsága mindig azonos az ó-porosz
unió evangélikus egyházának jogügyeit intéző
vezető tag állásával. Ez utóbbi állás mindig a
birodalmi püspök hozzájárulásával töltetik be,
és az állás birtokosának vagy a bírói tisztségre,
vagy a magasabb közigazgatási szolgálatra kell
képesítettnek lennie.

5. A jogász tag jogi' kérdésekben a biro-
dalmi püspök helyettese, aki anémet evangé-
likus egyházi hivatalt, mint legfőbb egyházi
közigazgatási tisztviselő vezeti.

6. A részleteket birodalmi törvényszék ál-
lapítja meg.

8. §. 1,. A német evangélikus nemzeti zsinat
hatvan tagból áll. Ezek kétharmadát a tarto"
mányi egyházak küldik be a maguk zsinatából
és egyházi vezetőségeikből. Egyharmadát pedig

.a német evangélikus egyház olyan személyek-
ből hívja be, akik az egyháznak kiváló szolgá-
latokat tesznek. . '

2. A nemzeti zsinat tagjainak alkalmazását
törvény fogja szabályozni. A tagok megbíza-
tása hat évre szól. A nemzeti zsinat újjászerve-
zésekor új tagok bevonásáról is gondoskodni
kell. ~

3. A nemzeti zsinatot a birodalmi püspök
évenként legalább egyszer, ha a zsinat kívánja,
többször is összehívja. A tanácskozás he-
lyét és idejét a birodalmi püspök állapítja meg.
Ő nyitja meg a zsinatot istentisztelettel és az
első napon az elnök megválasztásáig a tanács-
kozást is ő vezeti, A zsinat ügyrendet alkot.

9. §. 1. A tanácsadó, kamarákat az egyházi
minisztérium állítja folyamatos felelős mun-
kába. Joguk a véleményezés.

2. Tagjait az egyházi minisztérium egyet-
értésével a birodalmi püspök nevezi ki.

v.
10. §. A német evangélikus egyházi törvé-:

nyeket a nemzeti zsinat az egyházi miniszté-
riummal egyetértően, vagy csak ez utóbbi al-
kotja. A törvényeket a birodalmi püspök hagy-
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ja jova es hirdeti meg a német evangélikus
egyház lapjában. A törvények, ha másként nem
határoznak, közzétételüktől számított 14 nap
mulva érvénybe lépnek.

VI.

11. §. 1. Akiadásokról és a bevételekről éven-
ként költségvetés készítendő. Ezt a költségve-
tési év kezdetén törvény állapítja meg.

2. A törvénynek a német evangélikus egy-
házat terhelő kölcsönökre és biztosítékok átvé-
telére vonatkozó határozatokra is ki kell ter-
jednie.

3. A háztartásról a nemzeti zsinat által ki-
jelölt számvizsgáló bizottságnak évenként szá-
mot kell adni. Ez adja meg a felmentést is.

4. A német evangélikus egyház szükségle-
teita tartományi egyházak járulékai fedezik.

VII.

12. §. 1. Az alkotmány, amennyiben az a
hitvallást és az istentiszteletet nem érinti, tör-
vény által megváltoztatható. Az ilyen törvény-
hez a nemzeti zsinaton jelenlévők kétharmadá-
nak hozzájárulása, vagy pedig az egyházi mi-
nisztérium egyhangú határozata szükséges.

2'. Olyan alkotmányváltoztatást, amely a
német evangélikus egyház tagozódását, vagy
szervezetét illeti, csak a nemzeti zsinat végez-
het.

Berlin, 1933 július 11.
D. Raffay Sándor.

Meghívó
az Országos Luther Szövetség 1933. évi novem-
ber hó 8. napján d. e. 12 órakor Budapesten
(Deák-tér 4. szám, II. em.) tartandó 1933. évi
rendes közgyűlésére.

Tárgysorozat :
1. Elnöki megnyitó.
2. Jegyzőkönyvhitelesítők kiküldése.
3. Évi jelentés.
4. Számadások megvizsgálása, felmentvé-

nyek megadása.
5. Költségelőirányzat megállapítása.
6. Felhatalmazás az alapszabályok módo-

sítására.
7. Választások

a) elnökség (elnök, 4 helyettes elnök) ;
b) .tisztikar (igazgató, pénztáros, ellen-

őr, ügyész, jegyző) ;
c) szám vizsgáló bizottsági tagok;
d) központi választmányi tagok meg-

választása.
8. Bizottságok a1akítása.
9. Indítványok.

Budapest, 1933. évi október hó 8-án.
Az elnökség.

Luther emlékezete.
(450-ik ssületése napjára,)

Csodás falucska vagy immár te régen,

Örök fényben suaoroeo Eiselébent
Ut tündökölt fel méla csendbe lenn

Kicsiny házban nagy égi kegyelem,

Mely testet ölt, - s homályiból kikel

S véletlenül "Luther" nevet visel.

Istennek e meg testesült kegyelme,

- Az égi akaratnak megfelelve -

,E megromolt, nyomott, kVáradott

Világra új fényével áradott,

Nagy öntudatra rázva tespedett

S eláltatott sok népet, nemzetet.

Ez az új fény: eTő, - s csak: egy helyt Iobbam:

,Az öTök, tiszta evangéliomban.

.Tilzgyúrta őt át keresztül-kasul

Az Ur nagy célja kész szersz1imaul,

Mely felhatol, leáe, - sok zárt utat

Az igazság után tÖT,,átkutat.

S az igazs.á9. aTa~nY.J2!2ra~..;;::~df!':'Cf,bj~~~ __ ~

Föl csillan, tisztul, - s ő tovább iaraaia;

Mindazt, mi rejtve, fojtva: fény, erő:

Fölszabadítja, - s [rissen. tör elő:

Fölszabadít s bizton elő1'evísz

Minden népet, ha bölcs, ha dőre is

,Előre, föl a nagyság s boldo.gulás

Töretlen útján, hol nincsen kimúlás,

Csak élet, üdv ... mind előre viszik

Népüket, akikben minden izig,

_ Ha itten-ott tán öntudatlanúl -

.A tiszta ige kél, hat, lángragyúll

Ha nem seúletsz, oh, Luther, evilágra,

,.Ez a világ olyan szegény, oly árva;

És ha nem élsz Te benne s 'nem hagyod

Szabadjára az evamgéljomo.t,

S nem éltetsz véle annyi nemzetet:

Sok-sok nép, a magyar is, elveszett! ...

De él e nép! Ma - Getsemáne-kertben,

Bűm, hatalom sarkaitól teperten .

Kíszenvedhet, - sírbatétethetik .

És ott maradhat lomha éoeku):
De benne míg a tiszta ige él:

A holt magyar sírjából is ·kikél!

Petrovics Pál.
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Kittel: A zsidó kérdésről.

~ I

E cíu: .alatt adott ki Kitvel G., a tübingai eg'ye-
terni teológiai fakultásának nagyhírű ószövetségi pro-
fesszora ,Stuttgartban egy iratot, amelyben evangélikus
keresztyen állásponton a mai német állapotok folyto-
nos szemmeltartásával a modern zsidókérdést mint
"legégetőbbet és legaktuálisabbat" teszi kritikai vizs-
gá~ódásának tárgyává. Bár komoly hangon óva' int a
Knsztus evangéliumával mindenben ellenkező antisze-
mitizmustói, mégsem tagadhatja azt a káros befolyást,
amelyet a modern zsidóság anémet népéletre gyako-
7ol~ és sürgősen teszi szükségessé anémet népí-nemzeti
ideál s a keresztyén etikai követelmények lehető ki-
egyenIítődését. .

Kittel keresztyén vallásos alapot követel a mai
~sidókérdés megoldására, mely kerülje a hangulatos
Jelszavakat és komoly, pozitiv tényekre alapítsa köve-
teléseit. Ilyen történeti tény az izraelita-zsidóáUam
végleges megszünése 70-ben Krisztus után és legújab-
ban a zsidók emancipáció ja, mely élére állította a jelen-
kori zsídóproblémát.

Behatóan méltatja a kérdés megoldásának lehető
módjai közül a pogromot, a cionizmust, az asszímílá-
cíöt s a vendégjogot. Az első méddal röviden végez,
mert nem oldja meg a kérdést s a mai cionizmusnak
sincs semmi köze a zsidókérdés vallási megoldásához.
Közelebbről az asszimilácíó "dekadens zsidóságot", szült,
mely ma rontó és bontó elemnek bizonyult a maga de-
magóg-akcíójával az irodalomban, a sajtóban, a nem-
zet- és pénzgazdaságban s a nemzetközi mamon, kul-
túra és szociálizmus szolgálatában. Az 1918-i forrada-
lom óta zsidók voltak csaknem Hitler hazafias mozgal-
máig a német nép szellemi éspolitikai vezérei. Ez az
állapot szülte anémet antiszemitizmust, mely még az
ötestámentumot, sőt Krisztus áldozati kereszthalálát
sem kimélte. Tudjuk, hogy ezt a nép- és fajkeveredést.
mínt halálos bűnt, már a próféták is elitélték. és ma
is komoly, vallásos zsidók undorral fordulnak el ettől
a rendszerint istentagadó "asszimilációs zsidóságtói" .
Mindenre képes rcntö és bontó elem".

Kittel szerint csakis a zsidóság vendégállapota
oldja meg a kérdést. Mint a szétszórödás bünhödö né-

. pét, vendégjog és nem uralom illeti meg öt s így tagjai
nem lehetnek német bírá:k,. nevelők, tanárok, stb. Ab-
normis állapot az, ha a berlini ügyvédek 50, a kamara-
bíróságé 75 s az érettségizőké 21-60% - a zsidó,
vagy ha a berlini rendőrség helyettes elnöke s a mi-
nisztériumok főbb tisztviselőinek legtöbbje ugyancsak
zsidó..Olyan jogok illessék meg őket, mint a német bi-
rodalomban például a lengyeleket, dánokat és franciá-
kat, máskülönben "eljudaizálják a németeket". "Zsidó
tanár a német iskolában, zsidó bíró anémet bíróság-
ban és zsidó tiszt a hadseregben, elkövetett bün
a keresztyén német nemzet ellen" - mondja Kittel.
"A kölcsönös megkülönbözés és békés kiegyenlítődés a
legjobb útja a békés együttélésnek." A zsidó és a né-
met különbözö f'ajiság'. és nemzetiség.

Sokkal nehezebb a zsidókérdésnek, mint vallási
problémuiruüc a megoldása s különösen nehéz a keresz-
tyénségre áttért zsidókhoz való viszonyunk és azokkal
szemben való magatartásunk. Itt a testvériség elvének
kell érvényesülni, amelynek a zsidó-keresztyén ember
magatartásához semmi köze. Kereszt.yénnek lenni még
nem jelent németnek lenni s az áttért zsidó még nem
lesz németté, hanem zsidó-keresztyénné". Az ideális ál-
lapot az volna: zsidó-keresztyén egyház önálló zsidó-
keresztyén községekkel, erkölcsökkel és teológiával,
mely ideál azonban - bár Kittel megvalósíthatónak
tartja - nehezen realizálható. A kiválóbb zsidó-keresz-
tyének fénylő példái az énekszerző Spitta, az ószövet-
ségi tudós Delitesoh., az egyháztörténetJró Neander és
nálunk Banagi Mór. A fajiság és a vallásosság egy-
máshoz való viszonya és kiegyenIítődése nagyon nehéz

probléma. A történelem és így a zsidó nép történetének
keresztyénértelmezése vezetitt csak célhoz. '

Kittel írása méltányolni tudja a kegyes és vallá-
sos zsidóság nagy és hűséges szolgálatait, fájlalja an-
nak sok-sok szenvedését és ragaszkodik Jézus ama
mondásához, hogy "az üdv a zsidóktól jön". De tudja
azt is, hogy a Krisztus kereszthalálának zsidó bűne
tette ,hontalanná ezt a kiválasztott népet és elvakította
annak' szemét a történelemben való isteni rendeltetése
és vallási missziója iránt. Ez a zsidóság tragikuma és
szégyene egyaránt ..

Dr. Szlávik Mátyás.

Könyvszemle.
·Zuzmarás fenyőlombok. Szigethy, Lajos versei

68--70. életéveinek terméséből. Szerző kiadása, 1933.
Pátria-nyomda bízomanya.

A Luther lelke címü egyházépítő három kötet je-
les szerzője, ki mint Goethe, SChiller,;EC F. Mayer-
fordító is értékes munkát végzett, újra eredeti költe-
ményeket bocsát ki sajtó alól. Öszi virágok címü első
kötete óta milyen nagyot haladt az örökifjú költö l.
Igazi líra, amit ez a kötet magában foglal. Az író utolsó
évei szeretett hitvesének betegeskedése, majd halála
jegyében teltek el s erről ad képet ez a 92 finom vers.
Kiadásával is nemes célt szolgál Szigethy Lajos: a nála
szokott módon a Szép kultuszában jeles növendékek
részére két budapesti középiskolánkban letett ,:lOOO P-s
alapítványhoz hord filléreke't. De egyúttal emléket állít'
a hü hitvesnek is, ki nemcsak múzsája volt férjének,
hanem maga is müvészl élek, szép festményei mutatták
nemes lelkét. Nem lehet meghatottság nélkül kézbe-
vemii .ezt a kötetet, mely egész életregény következö
kis fejezetekből, csoportokból: Előhangok, Istenhez em121
kedés, Kételkedés óráí, Költészet, Életbölcsess,ég, Kamé-.
liás Primavera, Rhododendronos hegyvilág, Magyar erdő,
magyar ősz. Alkalmi versek (köztük Szelényi, Vidovsz-
ky emléke), Tréfás versek, Páromhcz, Lappangva [ö a
tél, Itt a nagy 'I'él, s Itt befagy a tó, Temetőbe vezet
s elsiratja hü élete párját, kihez örök pihenőre vágyik
lelke. "Emberektől mit se várok, Ugyan mit is várnék
Síri kertnek nagy nyugalma, Nagy jutalma vár még."
Mégis el kellett az emberek jutalmát is nyernie, hiszen
mindenki büszke .örömmel látja a hetvenéves ifjú lélek
tervezgetéseit és megnyilatkozásait. A Szép kultusza
igazi örömet vés megnyugvást .ad: ennek bizonyítéka
Szigethy Lajos verakötete és egész élete, a nyitott
könyv. Dr. Bőhm Dezső.

A dunántúli egyházkerület "Belmissziói Munka-
programmja" az 1933-34. évre.' X. évfolyam. Kiadja
a Dunántúli Luther Szövetség. A belmisszió elhivatott
munkásainak vezérkönyve, a belmissziói munkásság
egységesítésének eszköze ez a kis könyv. Gondossága
kiterjed a belmissziói munka minden ágára, különös
tekintettel a folyó munkaév jelentős dátumaira. Két
nagy részében az ifjúság és a felnőtt egyháztagok gon-
dozásának az elveit fekteti le. Témákat és kidolgozott
beszédeket ajánl fel .a lelkipásztori munka sikere érde-
kében. Az ifjúság gondozásával kapcsolatos témákat
Kiss Samu és Fábián Imre lelkészek .dolgozták fel. A
felnőtt egyháztagok belmissziói gondozásánál az egy-
ház ünnepeit veszi alapul. A reformácíó ünnepére v.
Magassy Sándor írt előadást. A Luther-jubileum méltó
megünneplését D. Kapi Béla püspök nyolc sorozatos elő-
adása teszi kö=yebbé.' Találunk egy előadást
ádventi vallásos estélyre, Túróczy Zoltántói, majd
hét böjti előadást, illetve elmélkedést D. Kapi Béla,
Túróczy Zoltán, dr Deák János és Szabó József tollából.
A sajtóvasárnapi beszédet Szalay Mihály, a külmisz-
sziói ünnepség előadását dr. báró Podmaniczky Pál, a
Bibliavasárnapi prédikácíót Szabó József,a márciusí
nemzeti ünnepre szánt előadást D. Kapi Béla irták.
Ugyancsak D. Kapi püspök írt két-két előadást a bel-
misszió két apostolaról. Wichernről és Fliedenről. Nem
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feledkezik meg a presbiterek lelki gondozásáróL Erre
is D. Kapí ' Béla előadása szolgáltat értékes anyagot.
Kiterjeszkedik a szociális és egyházvédelmi munka ez-
évi szakaszának kötelezéseire és tájékoztatásul, esetleg
felhasználásra belmissziói munka-naptárt is közöl. -
Hisszük, hogya Dunántúli Luther-Szövetség, mint min-
den évben, az idén is jó munkát végzett és munkája
eredménye nem fog elmaradni. ,·mg.

r-~----------------------~--~
~~_H_I_R_E_K. I~I

SZENTHAROMSAG ' UT ANI
, '

TIZENKILENCEDIK VASARNAP.

Máté) 9. 1-8.

A gutaütött testének nyomorúsága miatt
odJakönyörögte magát Jézus elé. Tudta) hogya
csodálatos Rabbinak va;n 'Olyan hatalma) hogy

,meggyóg.yíthatja őt. Es Jézus azzal fogladja:
Bízzál [uim! M eqbocsáttattok néked a te bű-
neid. - Bizonyára nem ezt várta szegény) be-
teg ember. De az írástudók közül is sokan meg-
botránkoztak Jézus szavain: Ez 'karemlást szol.
.- Pedig csak az történt) hogy Jéz-us élesebb
szemmel nézett és látott és meglátta, hogy a
eeqitséqért esdő embernek betegebb a lelke)
mint a teste. A bűn keményebb bilincseket vert
lelke' szárnyairci;; miiíTaoeniiSág 1Cezére-fábára":
A béna test és a szárnyaszegett lélek közül Ö.
elqször a lelket gyógyítja meg) mert annak ve-
szedelmesok/kal nagyobb. - Később aztán)
hogy megmutassa a [arieeusolenalo, hogy az em-
berFiának van hatalma a földön CI; bűnöket
meqbocsátni, meggyógyívatta a szenvedő testet
is. ~ Mi is testi nyomorúságainkat visszük Jé-
zus elé. Gyógyulást) szerencsét, földi boldogsá-
gát várunk tőle. És nagyon sokszor elkedvetle-
nedúnk, amikor vál'akozdsainkban családoa, a
vallásból ez hangzik felénk: Megbocsáttattak a
te bűneid. Pedig a lélek betegsége a halálos be-
tegség. Ha erre nem találunk. orvost) akkor hiá-
ba egészséges a testünk) mégis a halál árnyé-
kának völgyében járunk. De egészséges lélekkel
a test bénasága sem nyűgözhet le) szabadon
szárnyalhatunk oda, ahol minden bajunk orvo-
sát és orvosságát megtaláljuk.

- Beiktatták Purgly Lászlót az erdélyi evangéli-
kus egyház felügyelői méltöságáha, Csütörtökön dél-
ben iktatták be jószáshelyi Purgly László aradmegyei
földbirtokost ünnepélyes külsőségek között az aradi ev.
templomban az erdélyi zsinat presbiteri evangélikus
egyház felügyelői tisztségébe. Az ünnepségen kép-
viseltették magukat az összes erdélyi egyházak. A be-
iktatást. Frint Lajos, az erdélyi evangélikus egyház
nyolcvanhárom éves püspöke végezte, aki emelkedett
hangú beszédében iktatta be tisztségébe az új egyház-
felügyelőt. A püspök beszéde után Purgly László nagy
beszédben vázolta az erdélyi evangélikus egyház nehéz
helyzetét. Rámutatott arra, hogy az impériumváltozás
után oldott kéveként állottak a magyar egyházak Er-
délyben, majd óriási küzdelemmel sikerült a hosszú va-

júdás után megalakítani az önálló evangélikus püspök-
séget. Ennek ellenére a helyzet, sajnos, mégis az, hogy
tizenkétéves működése után sem sikerült a törvényes
elismerést megszerezni. Rámutatott azután azokra a
mérhetetlen anyagi nehézségekre, amelyekbe az egy"
ház a gazdasági válság és a szubvenciók 'megvonása
következtében jutott, úgy, 'hogy iskoláit egymásután
kénytelen volt bezárni. Minden tudás ával arra törek-
szik, hogy a törvényes elismerést és az egyházat meg-
illető minden jogot megszerezzen a jövőben egyháza
számára. A beiktatást este bankett követte, amelyen az
eJ:délyi magyarság minden számottevő képviselője
résztvett,

- Kormányzói elismerés. A kormányzó a vallás-
és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére megen-
gedte, hogy Keviczky Lászlo kondorosí evangélikus lel-
kész, kiérdemült esperesnek hosszú évtizedes. lelkes és
odaadó egyházi és közéleti munkásságáért nyugalom-
bavonulása alkalmával elismerését tudtul adják.

, .- A Pesti Napló 1933. évi október 15-i számában
"A budaí evangélikus egyházközség :,úlyos belső harcai
egy feg.yelmi tárgyaláson" cimen egy cikk látott nap-
világot, amelyben többek között ez is olvasható: "De-
putációkat menesztettek a püspökhöz.rá Deák-téri
templomban adtak egymásnak randevút, 'Úgy, hogya
püspöknek rendőröket kellett igénybe vennie a temp-
19m szentségének megvédése céljábóL" A lap ezt Hüttl
Armin p.anaszlott kijelentésekép közli. . D. D. Raffay
Sándor püspök a szerkesztőséget felhatalmazta annak
kijelentésére, hogy a templom szentségát megvédenie
sohasem kellett, aminek folytán nem felel meg a való-
ságnak, hogy rendőröket kellett volna igénybe vennie.

~ Evangélikus hősi halottak emlékműve. A nagy-
kanizsai evangélikus egyházközség hősi halottainak
emlékművét vasárnap délelőtt leplezték le. Az isten-
tisiteleteILHonz:~tb Olj vf\.r,~lelk~ondQ.tt.,.J>eszé,d~t.
Krátky István polgármester, azonkívül a hatóságok,
egyesületek és intézmények képviselői koszorúzták meg
az emlékművet.

. - Az Egyetemi Luther Szövetség folyó hó 22-én
déli 12 órakor a Deák-téri leánygimnázium dísztermé-
ben évi rendes közgyülé st tart, melyre tagjait és a Szö-
vetség iránt érdeklődő híveket tisztelettel meghívja az
Elnökség.

,- A Misszióegyesület 25 éves jubileuma. 1934
február 2-án lesz 25 éves a Mtsszíöegyesület. A nyír-
egyházi közgyűlésnek legnevezetesebb határozatai e
jubileum megünneplésére vonatkoztak. Az évforduló
napján országos ünnep lesz Budapesten. Az ünnepre'
meghívjuk Ihmels Lipcsei Missziói igazgatót. Az egye-
sület alapító elnökének, Scholtz Ödön esperesnek meg-
írásában kiadjuk az egyesület megalakulásának és ed-
digi müködésének történetét. Megalakít juk az ev. misz-
sziói gyermekszövetséget az' egyesület keretén belül.
Ennek tagjai hetenként 2-10 fillért adnak egy misszio-
nárius eltartására és gondoztatnak itthon egy árvát.
Mindhárom tanítóképző íntézetünkben külön 25-25
pengős pályadíjat tüzünk ki egy misszió irányú bibliai
történet-tanítás kidolgozására. Megünnepeljük az első
magyar földről induló evangélikus misszionáriús, Böhm
Sámuel emlékét, aki 75 évvel ezelőtt halt meg az afri-
kai Aranypartokon 22 hónapi odaadó müködés után,
áldozatul esve a trópusi láznak. Az évforduló 1934 okt.
27-'én lesz. Ez alkalomból emléktáblával jelöljük meg
Bőhm Sámuel szülőházát a megszállt területen lévő
vasmegyeí Kicléden s öszí konferenciánkat és közgyü-
lésünket a nyugati határhoz közelebb eső gyülekeze-
tünkben tartjuk. Dr. Geduly Henrik püspök úr közgyü-
lésí üdvözlő beszédéből örömmel értettük meg, hogy
egyetemes egyházunk lát ja, míszertnt más külföldi ev.
egyházak példájára, mí is többel tartozunk a külmisz-
sziónak. A magyar evangélikus 'külmissziónak nincs itt-
hon sem olyan munkása,' aki munkaidejének nagyobb
részével állhatna a' felette fontos feladat szolgálatára.
E tekírítetben olyanok, akik később kezdtek, megelöz-

/



8. oldal, EVANGÉLIKUS ÉLET 39. szám.

tek bennünket. Bizalommal várjuk azért, hogy majd
az egyetemes egyház is hozzájárul a jubileum örömé-
hez. Egyrészt azzal, hogy szabadabb murrkaerö beállí-
tásában segít; másrészt azzal, hogyaBudapesten fel-
állítandó' szemínártummal kapcsolatban a mtsszíoná-
ríusképzésre is gondol.

- A Budapesti Iparosképző Protestáns Egylet
első ifjúsági őszi előadóestjét október 15-én rendezte.
A nagy és változatos müsort Szucho,vszky Gyttla val-
lastanár egyesületi títkár megkapó szavai vezették be.

- A Budapest-kelenföldi Leánykor október t-í-én
tartotta első őszi teáját, amelyen vitéz Faragó Etie,
az Országos Cserkészszövetség vezető tisztje tartott
igen érdekfeszítő előadást a cserkészet hit- és nemzet-
nevelő hatásairól.

, - Tóth József esperes-Ielleész ünneplése. Benső-
séges keretek között ünnepelte a fancsali evangélikus
egyházközség október Lő-én. köztiszteletben álló lelké-
szének, Tóth József esperes-lelkész, t. b. főesperesnek
25 éves lelkészi jubileumát. Az ünnepségen több neves
egyházi és közéletí egyéniség, is 'megjelent. Igy D. Ge-
duly Henrik tiszakerületi püspök, dr. Zelen'ka Lajos
kerületi felügyelő, farkasfalvi Farkass Géza, a tíszán-
inneni református egyházkerület főgondnoka, dr. Dom-
ján Elek főesperes, dr. Bruckner Győző jogakadémiai
dékán, Gerhardt Béla tanítóképzőintézeti igazgató,
Bodnár József református lelkész és sokan mások. Az
ünnepség istentisztelettel kezdődött, amelyen Duszík
Lajos hegyaljai főesperes hirdette az Igét, összetartásra
és Jézus Krisztushoz, minta lelkek örökkévaló Pászto-
rához való .ragaszkodáera buzdítva a híveket. Az isten-
tiszteleten a helyi dalárda Fidler Nándor tanító veze-
tésével szépen szerepelt. Az ünnepi istentiszteletet disz-
közgyűlés követte, amelyen a, jubiláns lelkész-esperest
Plathy Miklós egyházközségi felügyelő üdvözölte. Majd
D. Geduly Henrik püspök méltatta az ünnepelt érde-
meit, reámutatvan arra, hogy a háború utáni időben
mennyi válságon vezette keresztül nemcsak az egyház-
községet, de az egyházmegyét isés nehéz körülmények
között mílyen határozott irányítással állította helyre a
szétesni készülö egyházmegyét; Tóth József esperes-
lelkész meghatva mondott köszönetet az üdvözlésekre,
reámutatva 25 éves lelkészi működésének főbb mozza-
natairá. Istenben bízó lélekkel végezte - úgymond -
eddigi munkáját, alárendelve mindig az egyéni érdeket
a 'közérdeknek. Majd működéséhez a felügyelő és gyü-
lekezete bizalmát kérte továbbra is. - A díszközgyülést
közebéd követte, amelyen lelkes pohárköszöntők hang-
zottak el. '

- Lelkészi, tanítói és felügyelői konferencia Sze-
geden. A ,csanád-csongrádi egyházmegye okt. 9-10-én
konferenciát tartott Szegeden. A konferenciát 9-én
Saguly János főesperes nyitotta meg, hangsúlyozván,
hogy erőteljesebb belmissziót kell kifejteniök az evan-
gélikus gyülekezeteknek, ha a világháborút követő val-
lási küzdelmekben nem akarnak alul maradni., Egyed
Aladár : "A belmissziói munka alapfeltételei. A belmísz-
sziói munka módszerei a városban" címmel tartott elö-
adást. A széleskörű munka sikeres elvégzésének első
alapfeltétele - hangsúlyozta az előadó -, hogy a lel-
kész jó munkatársakat keressen a felnőttek es az ifjú-
ság közül, de újakat is neveljen a jövendőre gondolva.
Az előadás kíferjedt a városi belmisszió minden pont-
jára. Este 6 órakor liturgikus istentisztelet volt, prédi-
kált Botyánszky János szentesi lelkész, úrvacsorát osz-
tott 'a konferencía résztvevői, valamint a szegedi hívek
számára Sztik Gusztáv cs. alberti lelkész. Este kilenc
órakor az Országos Luther Szövetség szegedi fiókj,a
jólsikerült műsoros estet rendezett a vendégek tiszte-
letére. Ez alkalomból Szabó Lóránt szegedi vallástanár
tartott előadást. Másnap' Brózik Károly alesperes, ti-
szaföldvári lelkész tartott .elóadást : "A belmissziói
munka irányai és módszerei a faluban" címmel. A sa-
ját évtizedes tapasztalatait szűrte le az előadó munká-
jában. Magy.ar János szegedi vezető-tanító: "Evangé-
likus tanító abelmissziói munkában" címmel tartott
előadást. Az előadó a római katolikus Szeged minden
evangélikus gyermekét házankénti felkeresé ssel, rá-
beszéléssel gyűjtötte össze a szegedi evangélikus ísko-
lába. Az iskola egyébként a szegény gyermekeket tej-
jel, ebédekkellátja el, az 5-6 kilométernyire lakó gyer-
mekekuek pedig villamos-, illetve autóbusz-jegyet jut-
tat. Benleoczi Dániel battonyai lelkész: "Lutheri öntu-
dat a belmissziói munkában" című előadásában öntuda"
tos harcos nemzedék nevelését sürgeti a reánk erőlte-
tett felekezeti harcokban. Ez utóbbí velöadása kapcsán
a konferencia felterjesztést tesz az egyháztörténelem-
nek elemi iskoláinkban való erőteljesebb tanításáról,
egyházi iskoláinknak egyháztörténelmi képekkel való
ellátásáról, a református egyházzal kötendő szövetség-
ről - amelyre késztet bennünket az orosz vallástalan-
ság és a katolicizmus reverzális harca-, hogy nem
ők, sem mí egymástól reverzálíst, kítérést ne fogad-
junk el. Felterjesztést tesz továbbá a konferencia,
hogy a nagyobb kíterjedésü szórványok gondozására
az egyetemes gyámintézet évenként legalább egy-egy
használt (300 pengő körüli) motorkerékpárt juttasson
az arra szoruló szegényebb anyaegyházaknak szórvány-
gondozási kötelezettséggel. Sürgeti továbbá a konfe-
rencia, hogy a megnehezedett időkre való tekintettel
átmenetileg a kerületi és egyetemes gyűlések ritkáb-
ban tartassanak és az így megtakarított költségek a
belrnisszlóí élet élénkítésére fordíttassanak .

_ A székesfehérvári missziói fiókegyesület megala-
kulása alkalmával október 21-én és 22-én nagy missziói A szerkesztés ért felelős: IAkiadásért felelős: .
ünnepet rendez, mely alkalomból az országos misszíó- SZ Á N T 6 R 6 BER TOr. FR 1T Z L Á SZL O
egyesület elnöksége és vezetői is megjelennek a. gyüle- ...:
kezetben. Szerepelnek: Németh Károly, Johnson Gisle, SZERKESZTÖSÉG TELEFONSZÁMA: 59~2~OI
Túróczy Zoltán, Irányi Kamill és E::rőssSándor lelké- POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA: 1,228
szek.' (BP. SZÉ\{ESFÖV. KÖZSÉGI TAKARÉKPT. CSEKKSZÁMLÁJA.)

Nyomatott ifj. Kellner' Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V., Csáky-utca tO. 79097

- A Misszióegyesület október lO-i összejövetelén
Gáncs Aladár, Rimár Jenő, ScholzLászló számoltak
be a nyíregyházi konferencia egy-egy részletéröl. Bib-

'Uamagyarázatot Túróczy Zoltán tartott Galata 3,
15-17, alapján. Isten ígéretei nem hirtelen ::el-
hevülésben tett nyilatkozatok, hanem olyanok,
mint a végrendelet, amelynek, minden mondatát,
szavát és , betűjét alaposan meggondolják. Isten
ígéretei kibeszélhetetlen sokat jelontó erőforrások, me-
lyeket éppen a missziói munka válságaiban nem nélkü-
lözhetünk, Nommensenen 12 éves korában keresztül-
ment a szekér. De mikor a Bibliában c.lvasta, hogy Is~
ten ígéretei a gyógyulásra is vonatkoznak, elkezdett
imádkozni. S Isten a nyomorék gyermekből egyik leg-
nagyobb misszionáriusát formálta ki. - Előzőleg a
Mísszióegyesület nemrég alakult női csoportja tartott
összejöveteit, Bezegl;l Sámuelné vezetésével. Megbeszél-
ték a Kunszt Irén részére Kínába küldendő karácsonyi
csomag ügyét. Legközelebbi összejövetel a női csoport
számára november 14-én, délután 4 órakor lesz. A ren-
des havi összejövetel, ezt követöleg este fél 6 órakor
kezdődik. Színhely: Üllői~út 24. Imaterem.

.:......Batiz: Egészséges Elet. Minden családban s
minden 'ifjúsági vezető és nevelő 'kezében ott kell lennie
Batiz Dénes dr. "Egészséges Élet" címü könyvének. Az
orvos és az ifjúsági vezető evangéliumi szellemben
megírt munkáját melegen ajánljuk minden olvasónk fi-
gyelmébe. Bolti ára P 2.80,-Kapható minden könyvke-
reskedésben. Lapunk előfizetői P 2.50-es kedvezményes
áron kapják, ha a fenti összeget előre beküldik dr. Ba-
tiz Dénes, Budapest, 39.858 számú csekkszámlájára.



·.dr.l-'ayr úándor e . =-

00pron C gyet.tan.ur
• s e IIger y u~.21 •

.Lt1i>O. v.•..•."''-''_....._· .".1.: evfolyam. 40. szám.

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

." Kiadja:
AZ ORSZÁGOS LUTHER SZÖVETSÉG.

EGYHÁZTÁRSADALMI, '.
BELMISSZIÓI, KUL TURÁUS ÉS

EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP.

Megjelenik minden vasárnap.
ELŐFIZETÉSI ÁRA:

Egész évre 4.40, félévre 2.20 pengő.

ITT ÁLLOK.,.

. . Magában a mondatban sok fenség, bátor-
ság és meg-nem-alkuvás- jut kifejezésre; de ez
még nem predesztinálja:. hosszú, örök életre.
Hová lett volna, már az idő mindent elsöprő
vad viharában ez a kurta kis mondat, ha nem
fedezi az élet· hitvallásszerű határozottsága, a
tényleges bátorság, az igazságról való szent
meggyőződés és az a tudat, hogy ebben az igaz-
ságban való szilárd megállás az egyedülí lehe-
tőség a hívő ember számára..

Luthert Wormsban uj pápai, átokbulla. el-
lenségeinek acsarkodása, falán orgyilkos kifent
.tőre várta, a birodalmi gyűlésen sok ellenséges
tekintet, a hatalom elnyomó súlya, ígéretek fé-
nyes tömege fogadta, hogy eltérítse tanításától,
megingassa az igazság talaján elfoglalt .biztos
megállásában, de ő minderre csak egyet felel-
hetett : Itt állok, másképp nem tehetek. -

Nem is tehetett másképp az, aki azt val-
lotta, hogy "nem jóa lelkiismeret ellen csele-
kedni.vAz ő lelkiísmerete . az evangéliumból
kölcsönőzte éberségét, vigyázását és érzékeny-
·ségét. Nemjó az evangélium ellen cselekedni.
Itt áll,' fenyegethetik, átkozhatják. börtönbe
.vethetik, sőt meg is ölhetik, de ő másképp nem
.tehet, mint ahogy az evangélium irányítja. Ha
akarna sem tehetne másképp, mert lelkét oda-
'adta már Krisztusának és ezzel alélekkel most
már ő nem,' csak Krisztus rendelkezhetik. Ez
·a, lélek indította meg a reformáció tisztító lavi-
lJ.áját,ez sugalmazta aprotestálást és ez sza-
·kította le a rabláncról a poros Bibliát. Ez a lé-
lek .nem tehet 'másképp.

Itt .állok! . .. Reformáció ünnepén szeret-
·nék valamit adni az evangélíum híveinek, de
·szeretnék kérni is valamit tőlük. Adni szegény-
·magamé ból nem tudok, legfeljebb azt, amit én
·is máséból kaptam. Egy gyönyörű tanulságot.
Az. evangelium igazságának harcosa minden fe-

..nyegetéa.rémítgetés, üldözésés hatalmi szóval
való elnyomás ellenében sem vesztheti el bátor-

,
• • •

ságát -.Nem ő áll a harcban, hanem az evangé-
lium. Annak a győzelme pedig kétségtelen. -
Kérni pedig azt szeretném minden reformációt
ünneplőtől, hogy az emlékezésnek ez a napja
ne múljék el nyomtalanul.felette. Győződjék
meg, engedje, akarja meggyőzetni magát arról
az igazságról, hogy az evangélium ügye mellett
való bátor megállás nem szégyenít meg. Ott a
wormsi 'birodalmi gyűlésen dőlt el a nagy harc.
Ha Luther akkor enged a rábeszéléseknek, ha
tehetett volna. másképp is, akkor ma nem ün-
nepelnénk dicsőséges ünnepet .

Valahogy úgy érzem, hogya lutheri refor-
máció ma ismét vizsgálat alatt áll. Vizsgálgat-
ják, boncolgatják. Meg akarnak győződni ere-
jéről és igazságáról. Sokan, akiknek fáj a
reformáció igazsága, még fenyegetésre is kap-
hatók. Mások csábitgatással, ígéretekkel, szép
mézes-mázos szavakkal szeretnék bebizonyítani,
hogy a lutheri megállás már csak emlék, erő és
élet nélkül. Nem csak az emberek, Isten is vizs-
gáztat ma minket. Érdemes-e ez az egyház a
fennmaradásra ? Vannak-e életerői, amelyek-
kel diadalmaskodni tud ezer kísértéssel szem-
ben? Az élet tengerének tajtékjaival szemben
meg tud-e állni?

E vizsga. alól kibújnunk nem lehet. De ho-
gyan fogunk megfelelni? Ez nem az egyháztól
függ, hanem a tagoktóI. Ha van bennünkbá-
torság, ha van megállás, meg nem alkuvás és
elszántság, mint Lutherben volt, akkor nem kell
féltenünk az egyházat. Akkor kőszikla lesz az
egyház, mint Luther volf. Akkor fenyegethet-
nek, gúnyolhatnak, üldözhetnek, halálra adhat-
nak, kincsünk, életünk, nőnk és gyermekünk
mind elvehetik. mi bátr.an mondjuk: másképp
nem tehetünk.

Itt állunk ... !
Ha az evangéliumon állunk, állni is fogunk

.mindörökké .

•

rmg.
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A zsinati eljárás leegyszerüsítése.
A novelláris zsinat még a régi E. A. ren-

delkezései szerint tartandó meg s így ennek ke-
retén belül kell keresnünk a leegyszerűsítés
módját és lehetőségeit. A kérdés megoldásá-
ban igen nagy segítségünkre vim az E. A. meg-
alkotása óta újabb zsinat tartására' irányuló
mozgalom anyaga. Ezért röviden ismertetem
azt.

Az' újabb zsinattartás óhaja még az 1900-as
évek elejére nyúlik vissza. Már 1904-ben meg-
választották az első zsinati bízottságot, melyet
1906-ban újjáalakítottak. A bizottság munkája
1910-re annyira előrehaladt, hogy az ezévi
egyetemes közgyűlésen már javaslatot tett a
zsinatnak 1913-ban való összehívására. Az 1911.
évi közgyűlés kimondja, hogy az összehívandó
zsinat az E. A. II-VI. fejezeteinek átdolgozá-
sán és a székesfővárosi egyházközségek egye-
sítésén túl nem terjedhet: - lényegében tehát
részleges zsinat tartását rendelte el. Az 1912.
évi közgyűlésen a bizottság jelenti, hogya meg-
határozott anyag teljesen készen áll s egy-
ben javaslatot terjeszt elő a zsinat engedélye-
zésére vonatkozó kérelem szövegére is. 1913.
év folyamán az egyet. felügyelő elrendeli a zsi-
nati tagok választására vonatkozó eljárás le-
folytatását - ez megtörténvén s az engedély
leérkezvén - az ugyanezen évi közgyűlés a
zsinatot 1913. december 8-ra rendelte összehívni.
A zsinat őssze is ült és a' szakbizottságok meg-
választása után azok tárgyalásainak befejez-
téig einapolta magát. Az 1916. évi közgyűlésen
az egyetemes felügyelő jelenti, hogy a zsinat
a háború miatt feladatát nem teljesíthetvén -
befejezettnek nyilvánította magát. Újabb zsi-
nat ügye 'az'1920. évi közgyűlésen került szóba,
amikor is a közgyűlés a zsinattartásszükséges-
ségét kimondotta és megválasztotta a zsinati
előkészítő bizottságot. Az 1922. évi közgyűlés
utasítja a zsinati bizottságot, hogy az 1914. évi
zsinati anyagot dolgozza át az időközben szük-
ségessé vált módosítások figyelembe vételével.
Az 1928. évi közgyűlés utasította a bizottságot,
hogy terjessze, ki a munkát oly irányban, hogy
esetleg csak novelláris zsinat tartassék. 1930-
ban jelenti a bizottság, hogy az albizottságok
munkájukat befejezték. 1931-ben kimondja a
közgyűlés, hogyazsinatot fedezet hiányában
bizonytalan időre elhalaszt ja, de újból utasítja
a bizottságot, hogy a novelláris zsinat kérdését
vonja be munkája körébe.

Mindezekből megállapítható, hogy a részle-
ges zsinat tartása nemcsak a közhangulatnak,
hanem a hivatalos felfogásnak is megfelel s így
annak elvi akadálya nincs.

A bizottság a zsinati anyagot 1914-'ben tel-
jesen feldolgozta : az 1920-ban megválasztott s
időközben kiegészített, zsinati bizottság azt az
~jabb viszonyoknak megfelelően albizottságilag
a~dolgozta. ,Ha már most az egyetemes közgyű-
les meghatározza azt, hogy mi legyen a zsinat

anyaga - úgy a zsinat dolga abból ~Il, hogy
az 1914. évi anyagból, illetve az 1920-ban meg-
választott előkészítő bizottság munkájából ki:
emelje az egyetemes közgyűlés által meghatá-
rozott részt s azt összeegyeztetve beillessze az
E. A. keretébe.

A zsinat az E. A. 182. §-a értelmében saját
maga állapítja meg ügyrendjét. Az ügyrend s
annak révén a, fentvázbit munka elvégzése te-
kintetében a következő megoldást javaslom.

A zsinati tagoknak megválasztása után ősz-
szehívott ülésen d. e. megejthető az alakulás
és igazolás, d. u.' pedig a kellően előkészített
ügyrend megállapítása és az egyeztetésekhez
szükséges bizottság megalakítása. Figyelem-
mel az anyagnak már két ízben is történt fel-
dolgozására -, felfogásom szerint az egyezte-
tési és beilleszté si munkálat elvégzésére telje-
sen elegendő lenne egy 15-20 tagú bizottság
kiküldese. Ezen egy nap alatt elvégzett munka
után' a teljes ülés elnapolja magát az egyeztető
bizottság munkájának befejezéséig.

Az egyeztető bizottság a következő napon
az anyaget tagj aj között szétosztván - az elő-
adók munkájárrak befejezéséig szintén elna-
polja magát. ,Az' előadók elkészülvén munká-
jukkal - az egyeztető bizottság, újból összeül
két-három napra s ott a kellően előkészített
anyagot egységes formába öntve megalkotja a
tervezetet. E tervezet költség-kímélés okából
nem iíyo-nialüéK~ki; líai'iem-az~'az Evarigéliklfs
Elet hasábjain kőzöltetnék több részletben. E
célból a közlés. idejére a lap terjedelmét meg
kell ugyan növelni, de ez még mindig lényege-
sen olcsóbb lesz, rnint egy különálló kiadás.
Ugyancsak e lap hasábjaina lényegesebb mó-
dositások rövid összefoglaló indokolása is kö-
zölhető lenne. A tervezet leközlése után bizo-
nyos idő hagyatnék a felszólalások megtéte-
lére. Ennek letelte után az egyeztető bizottság
újból összeül s a felszólalások figyelembe vé-
telévei megállapítja a végleges tervezetet, mely
az, Evangélikus Élet hasábjain közöltetnék. E
Iekőzlés után cea egy-két hónap mulva össze-
hívható a teljes ülés, mely azután pár napi tár-
gyalás után megállapítja a végleges szöveget.

Kell tehát e teljes ülésnek: egy nap az
alakulásra, igazolásra és bízottságválasztásra,
a záróülés beszámításával cea három-négy nap
a végleges szöveg megállapítására: ~ az egyez-
tető bizottságnak: egy nap az .anyag felosztá-
sára, előadó választására, két-három nap a ter-

.vezet megszövegezésére, újabb két-három nap
a felszólalások figyelembe vételévei ,a végleges
tervezet megállapítására. Vagyis a cca65~7.o
tagból álló teljes ülés összmunkája 4-5 napot,
míg a 15-20 tagból álló egyeztető bizottság
összmunkája 8-10' napot venne igénybe. Ezen
gyűlések költsége cea egy évi időtartanara el-
osztva terhelné a kerületeket.

Megkönnyítené- a bizottság m.unkáját s ez-
zel. a gyűlés tartamát' rövidítené; hegy ~ zsinat '
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anyagának közgyűlé si megállapítása utan, de
a zsinat összehívása előtt az anyagra vonat-
kozó 1914. évi és az új előkészítő bizottsági
javaslat főbb vonásaiban.a lap hasábjain is-
mertetve lenne, hogy e réven a zsinati tagok
eleve tájék<?zást nyerjenek s a gyűlésig elő-
készülhessenek.

A fent előadottakból kitűnőleg tehát nem
a gyűlések száma a lényeges az egészeljárás-
ban, hanem minden egyes zsinati vagy bizott-
sági tagnak az egyéni munkája. Mielőtt a zsi-
nat összeülne, a tag már ismeri a meghatáro-
zott anyagot, az 1914. évi és újabb előkészítő
bizottság idevonatkozó állásfoglalását, módjá-
ban áll azt magában feldolgozni, véleményét
megalkotni s így' felkészülten ülhet le a tár-
gyaló asztalhoz. Ugyanaz a helyzet a tervezet
közreadása után is. Az Evangélikus Élet kész-
nek nyilatkozott a tervezet ellen beadandó fel-
szólalások ismertetésére. A bizottság egyes
tagjainak tehát megint csak módjában lesz
előzően az új anyagot megismerni, megbírálni
és így a végleges tervezet megalkotásához is
felkészülten fog 'hozzá. .

Ilyen előkészítés mellett az első tekintetre
túlrövidnek tűnő redukált szárriú gyűlés is ké-
pes lesz eredményes munkát végezni.

Végül úgy vélem, nem kell különösebben
bízonyítanom, hogy egy már meglévő ,sajtó-
o~ánu!!l:rf~1fa. fentadott leközlés.elh-céljánólvaló
időleges kibővítése nem okoz számottévő külön-
költséget. Igy nem csak a .gyűlések száma, ha-
nem a nyomdakiadások apasztása révén isJé-
nyeges költségredukció áll elő. A kellően elő-
készített novelláris zsinat tehát nem csak elvi-
leg, de gyakorlatilag' sem ütközik számottévő
akadályba. ' drbv.

~I
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Az igaz valláso
Vísszaszáü a történelem világába a megtisztult

hitü emberiség tekintete 450 esztendővel ezelöttre és
szeretettel símogat píllantásaíval körül egy kis bölcsöt,
amelyben egy ártatlan kisded ring. Egyszerü bányász-
ház kicsiny szobájában.

Ugy született, mint más szegény bányászgyerek.
Nem ,s~jtette senki sem, ott. bölcsője körül, hogy vala-
mikor; nem is olyan sok idő mulva, az "egészvilág' vissz-
hangozni: fog nevétől és hogy .sok "míllíö emberlélek
lelki békességének, az' éggel való harmóniájának út-
mutatója válik abból a kicsiny, Mártonnak keresztelt
Luther-sarjadékból.

.' Amikor születésének ötödfélszázados fordulóján
a mi emlékező kegyeletünk is megáll bölcsője mellett,
ídöszerü dolog, mérlegre lenni egész élete munkáját és
egynémely megállapítást rögzíteni ezzel' kapcsolatban
mindenki számára, -,

"" '*'
Minden valtás -és felekezet azzal az igénnyel lép

az emberek elé,hogy az igazságot hirdeti. Mindegyik
olyerőteljesen hangoztatja is' ezt; hogy még -a' szak-
emberek sem igen tudnak eligazodni köztük és vég-
eredményben kialakul ,az a közrn..eggyőz,ődés,hogy rnín-
den vallás egyform/in igaz, s nem a vallási" igazságok
ténylegesen igaz volta a fontos, hanem! az, hogy hí-
vője valóban mélyen higyjen benne és élje a vallása

parancsa szerinti életet.. Mert hisz minden vallás egy-
formán jó, csak - a mint szellemesen megjegyezte
egyik professzorunk - csak a kár-vallas nem,

Ha azonban ennek a kérdésnek a mélyébe száll
lea vizsgálódó elme, úgy nem egészen erre az ered-
ményre jut.

A vallásról Márton doktar azt tanította, hogy:
Istenben való élet. Másszóval állandó kapcsolatban és
összeköttetésben maradás az ember- és világfölötti vi-
lággal és annak urával. '

Minden vallás ezt igyekszik megvalósítani és en-
nek lehetővétételére ad útmutatásokat.
, 'A higprimitívebb vallás hirdetőjétől'kezdve egész

a legújabb vallási közösségek megalapítójátg, minden
vallás egyformán, az ember és a világfölötti hataloI?
közti kapcsolat létesítését, állandósítását és eredme-
nyességét kíséreli megvalósítani. ,

Ha mínden máig ismert vallás szellemi és élet-
formáló értékét megvizsgáljuk és összehasonlít juk, úgy
kétségtelenül arra az eredményre kell jutnunk, hogy a
keresztyénség', Jézus vallása toronymagasságokba e~el-
kedik a többi akár erkölcsi, akár természeti, vagy tor-
ténetí vallások fölé, ,

Akár Conf'utse, akár Buddha, akár Moharned, -
nem szólva az egyéb természeti vallások primitiv és
varázslásokban kimerülő szellemi tartalmáról ~ kerül
Jézus valtásával szem/benaz összehasonlításra, könnyen
megállapítható, hogy Jézus tanításainak magaszt~s-
sága, az egyes vallási adottságokról, mi~t ,Isten.• t~l-
világ s velük harmóniában maradas eszközei az imád-
ság és ennek forrnái, stb, tekinteté~en adott .tájékoz-
tatásai és útmutatásai, illetve vallási parancsai messze
fölötte állanak minden más vallás tanításainak. Nem
.állja ki ezt az összehasonlítást még Mózes sem, az Is-
ten embere, aki egyébként ugyancsak sok míndenben
fölötte áll egyebeknek. , ,

, Még sokkal inkább előtérbel kerül a keresztyen-
ség "nem-eYiIágJjóT való voltának" cjen-ege-;-hw-a al-
lásalapítók történeti személyiségét tesszük vizsgálat
tárgyává. "

Amiböl önként következik, hogy ha van vallas,
amit követni érdemes és szükséges, úgy az csak egy
van a világon: Jézusé. Aibenne és általa kinyilatkozta-
tott tájékoztatások az érzékfeletti világról, az emberi
személyiség formálásáról, az' emberi közösségek élet-
medrének meghatározásáról, stb. mind olyanok, amik
még ma is csak várják a megvalósítást, nemhogy el-
avultakká, illetve elévültekké váltak volna.

Azonban hol van Jézus vallása?
A valóságban Jézus vallását, az úgynevezett ke-

resztyénséget nem találjuk meg, mert krisztianizmust
a történelem is csak rövid' ideig ismert, azontúl már
csak felekezeteket, több és máig is számtalan részre
tagozódó egyházakat és szekták at találunk.

Ezek közül már most melyik az igazi?
Mindegyik igaznak tartja magát. És épen azért,

mert az igazság birtokában érzi magát, fordul ellene
a többinek is. '

Egyedül igaz voltáról azonban ezideig még egy,ik-
nek sem sikerült meggyőzni a másikat, illetve a tob-
biekét. Az "eszmeimeggyőzés helyett vagy az erőszakot
alkalmazza hát egyik a másikkal szemben, vagy sza-
kadároknak eretnekeknek nyilvánítja a más vélemé-
nyen lévőket, vagy ~ esetleg - türelmesen elnézi lé-
tezésüket.

A római egyház ebben a kérdésben a következő
álláspontot vallja: az egyedül igaz és üdvözítö vallás a
római. Hozzá legközelebb áll az evangélikus, aztán a
református, unitárius, stb., stb.

Nem is' túlságos' nehéz ennek a megindokolására
alapot' és mértéket találni.

Ha azonban nem keresgélünk mértéket, hanem
az egyetlen és szóbajöhető mértéket alkalmazzuk a
kérdés eldöntésénél, úgy más lesz az eredmény.

Ennek a kérdésnek az eldöntésénél nem jöhet más
tekintetbe, mint az a történeti emlék, amely egyedül
őrzi Jézus vallásának tanításait, isteni lelkének lecsa-
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.pödását, ha ugyan nem is a maga teljességében, de az
emberiség számára elegendő keretben és terjedelemben
s ez nem más, mínt az újszövetségi iratok; közös né-
ven nevezve, az .Evangélíum.

'Akeresztyénséget meghatározott medrek ben to-
vábbító és éltető egyes felekezetek közül az az igazi
vallás, amely az Evangéliumban foglalt történeti ős-
k'ijelerrt'éssel a leginkább összhangban van, amely a
lehetőségek határain belül a legtisztábban és a legtel-
jesebb mértékben közvetíti az élethez, az emberi lélek-
hez Krtsztus lelkét, úgy, amint az meghamísrthatatla-
nul az evarlgéliumban, illetve az újszövetségben szá-
munkra megörökrttetett,

lia pedig ennek a mérlegére tesszük az egyes
főbb történeti vallásokat, úgy érdekes megállapítá-
sokra juthatunk. ,

Senki előtt nem lehet kétséges, hogy annak a római
egyháznak a tanítása, amely magát az igazság birto-
kában érzi és az újszövetség szellemi tartalma nem
azonos. Ennek az azonosságnak a hiánya talán még
'á.thídalható is lenne, ha még egyéb kifejezett ellentétek
is fenn nem forognának a kétféle vallási felfogás kö-
zött, Ezek közül csak egy-kettőre is elég rámutatni.
Ilyen a római egyház egész rendszerének alapvető jel-
lege, az opus operátum, a vallási ezertartásoknak az
istenségre mechanikusan ható mívolta, Az Isten orszá-
gának az egyházzal való azonosítása, A papi uralom.
A hét szentség, mely megállapíthatólag csak a 4-5.
században került előtérbe, A papnőtlenség, a XI. század
óta, a transszubsztancíácíó, a fülbegyónás a XIII. szá-
zadból. A búcsú fogalma és gyakorlata. Az úrvacsorá-
ban, a kehely megvonása. A Mária-tisztelet hivatalos
kiélezése és a pápai csalhatatlanság a XIX. századtól.
Az olvasó használata, a körmenetek alkalmazása ellen-
tétben Máté 6, résszel. Stb. Stb. Mind olyan jelenség MEGHÍVÓ
a római vallásosság életében, amelyek közül egyik- ",
másik, ha még valahogy harmóniába is hozható a szent-' Szíves tudomására hozom a kedves lelke sz-
iratok'kal, .de akárhány megállapítható ellerrtétben lé- - ,1 'ttfstvéreknek 'hogy a Magyarhoni Evangélikus
vőnek r.nutatkozi~, azok ~zellemi tartalmával. . ,Lelkészegye;ület az Egyetemes, Gyűléssei kap-

Mmek alapján kétsegtelen, hogya római vallá- b 9' ütő tökö
sos életforma, mmden egyéb értékének elismerése és csolatosan 1933. novem er -en, csu or o on
tiszteletben tartása mellett is, nem annak az igazság- d. e. 9 órai kezdettel, Budapesten oa Deák-téri.
nak birtokosa, amelyet az Evangélium tartalmaz. ev. egyházi gyűlésteremben

A görög-keleti egyházak formalizmussá merevült . _ ," rr "

vallásossága, egyebektől eltekintve, már e formaliz- EVI RENDES KOZGYULÉST
mus révén is mássá fejlődött, mint amivé a keresztyén- tart a következő sorrenddel :
ség Alapítójának szándékai szerint lennie kellett. 1 Áhít t Tartja: Kardos Gyula nógr ádi

A kálvini protestantizmus az emberi kedélyszük- . 1 a . .
ségletek kielégítése elől való elzárkózása, az ötesta- alesperes.
mentumi levegő érvényesítése és a predestináció ról 2. Elnöki' megnyitó.
'való me~e~ és egyoldalú felfogasa követk~~tében ~izo- ,3. Elnöki jelentések.
nyos mertek ben ugyancsak ellentétbe kerul az UJtes- 4. A statisztika segítsége az egyházi mun-
tamentummal. r , '1' 1" di 17

A kisebb szekták közül a baptizmus a Jézus ka szervezesene. E oa Ja: Dr. nerner
elötti, János szerint való keresztség elötérbetcüásával, Károly egyetemi tanár.
a ,szomba~os?k,. az e?"~es ótestamen~umi törvények ön- 5. Nyugdíjintézetünk revíziója. Előadja:
ken~ szeríntí kIem;l.esevel, stb. ~eruln~k ugy~ncsak el- Dr. Domján Elek főesperes.
lentetbe az Evangelmmban rögzrtett kijelentéssel. " . __" ".

Mindezek után a lutheri, evangélikus keresztyén- 6. Evang. lelkészi kozvelemeny. Előadja:
ség vizsgálata van hátra, Pass 'László debreceni lelkész.

, Ennek f~nda,mentáli,s megállapítása az egyh~~ról, 7. Altalános tisztújitás.
~ogy, az, az Ig~ZI ,egyhaz, an;elyben az Evangelmm 8 Pénztári jelentés.
tisztán hirdettetrk es a szentsegek helyesen, az evan- " ,
gélium rendelkezései szerint szolgáltatnak ki. 9. Indítványok.

Ez az egyház éppen azért nevezi magát evangé- Erre a közgyűlésre az egész evang, lelkészi
lik~snak, mert .s,emm~ n::;ást nem iSmerhet, mint azt, kart, valamint egyházunknak hivatalos ténye-
amit az E,:an~elmm or~ott meg ~ szamunkra. , , zőit testvéri szeretettel meghívom azzal a figyel-

Ha bármi mást hírdetne.: mar nem lenne evange- t té l h k d ' , t' , , , '
Iikus. mez e esse, ogy a evezmenyes u azasra vo-

Amíg azonban mást valóban nem hirdet és úgy natkozó vasúti igazolványokat az egyetemes
f~ndament:u?-a, ~~nt koronája ~z az ~vangélium, ad- Iroda továbbítja, méltóztassanak azért ezirány-
dig a -:allasI legfobb Igazság bírtokosának nyugodtan ban idejekorán' Kuthy Dezső egyétr-titkárhoz
vallhatja magato .' ' '

Arról aztán lehet épen szö, hogy minden életmeg- fordu Im. , "l, ,'r,

nyilatkozásában valóban evangéliumi-e ez az egyház Nyíregyháza 1933. október 15., s- ,.
is? Alkotmányában, szervezetében, istentiszteleti rend- ' ,
tartásában, híveinek életében, stb, valóban 100 száza- ," Paulik Jál)os; ,
lékíg érvényesül-e .az Evangéliuin? Hogy azt a híva- Ielkészegyes. elnök.

tást' tölti-e be az emberiség, a nemzetek szellemi vilá,
gában, amit rendeltetése számára előír? ,

Míndezekröl már lehet vitatkozni, . '
De pa a gyakorlati életben nem is éri 'el célját

és a valóságban nem is tud míndenben a krtsztusí igaz"
ságok. megvalósítójává válni, szellemi tartalma' tekiri-
tetében vitán felül áll, hogy mást nem ismer ésnem
közvetít e világba, mint a tiszta Evangéliumot, az;
örök igazságot, amelynek betöltése adhat csak evilág:
ban harmónikus boldogságot és a halál. után, örök üd-
vösséget . .' ' , . -:

A keresztyénséget, amint azt e .világ számára
mint az Istenben való élet, s az örök üdv megszerzé-
sének egyedüli eszközét Jézus vallása adta, a: magá
tisztaságában talán nem találjuk meg, mert helyette
csak felekezeteket látunk e. világban, de nagyobb de-
formál ódás nélkül őrzi azt mégis egy vallásos keret 0S
életforma, ez pedig: az, evang. egyház, a ,lutheri .re-
formáció tisztító munkájának eredménye, a maga ezer-
színü és formájú mivoltában is.

* *
Nagy prófétát adott az 'Isten e világnak abban

a kís eislébeni bölcsőben,' akinek ugyan sokanellEme
mondottak és ellene mondanak mind máig is, de 'aki
hívatását úgy töltötte be, hogy nem, az ernberek jó-
tetszését kereste, hanem egyedül azt a vallási Igazsá-
got, amely híd' evilág és a másvilág, az ember és
Isten, a múlandóság és az örökkévalóság között,

. Dr, Osengődy. La.jos,

LELKÉSZEGYESÜLET.
(MELE.)
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A magy at "Corpus' iurls"
és a reformáció.

•

. Történeti tény, hogy a ruthert reformáció az első
néhány évtized leforgása alatt meghóditeotta egész Ma-
gyarországot. Hogy ennek mélyenjáró, súlyos okai vol-
tak, .arranézve érdekes bizonyítékokat lelünk a magyar
"Corpus iuris" egyházi vonatkozású törvényeiben. Eze-
ket a törvényeket a reformáció előtt öt évszázad alatt
a katolíkus nemzet hozta katolikus királyaival együtt.
Nem egyes, vagy szórványos jelenségek tették szüksé-
gessé ezeknek a törvényeknek a meghozását, hanem ál-
landósulni törekvő állapotok. Épen ezért ezek a régi,
magyar törvények egyben a reformációt megelőző ko-
rok egyházi életének az állapotáról is tanúskodnak.
Mivel igen nagy anyag volna az idevonatkozó törvé-
nyek közlése, csak lényeges tartalmában ismertetem a
jellegzetesebbeket, az egyes királyok sorrendjében.

1. Szent László király 1. törvénykönyvének 21.
fejezetében kötelezi az .apátokat, hogy "m,aradjanak
meg alázatosan az ö püspökeik kormányzása alatt", a
püspököket pedig kötelezí, ho.gy gyakran látogassák
és vizsgálják meg a kolostorokat, vajjon "mérsékletes
életet" folytatnak-e? - A 29. fejezetben eltiltja a pa-
pokat it templomon kívül való misemondástóI.

2. Kálmán király törvénykönyvének 70-ik fejeze-
tében igen érdekes rendelkezes olvasható. Szóról-szóra
így hangzik: "Semmi papi renden lévő személy világi
öltözetet ne viseljen. úgymint hasított mentét, vagy
dolmányt, tarka keztyüt, piros nyeregtakarót, vagy
.zöld kurta köntöst, csizmát ,vagy sapkát, hímes sarut,
vagy selyemmel varrott inget és ne fogja össze mellén
selyem kötéssel ruháját, hanem a nyakánál gombbal
vagy kapoccsal."

3. II. Endre király Aranybullájának XX. cikkelyé-
'ben így .rendelkezik: '"A tizedet pénzül megváltani senki
ne tartozzék, hanem amit a föld terem, bort, vagy ga-
bonát, abból fizessen. És ha ebbena püspökök ellen-
tartók lesznek, nem segítjük őket."

4. Albert király 1439. évi decretumának VIlI. cik-
kelye: "A főpapok és bárók két méltóságot, tudniillik

. egyházit és világit egyszerre nem viselhetnek. Erő-
szakkal elfoglalt egyházi hivatalokban se világi, se
'egyházi férfiú ne maradhasson."

5. Mátyás király 1471:XIX. tc.ve: Magyar állam-
polgárok peres ügyeiben az állam szuverénítását védi
a római cúriával szemben.

6. Mátyás király 1486:XI. tc.ve: A "hanyag, ren-
detlen, tunya és botrányos életű" szerzetesrendeket re-
gulázza meg, hogy okmányok kiadásánál "csalárdsá-
got" ne kövessenek el és "szabályszerű életet" folytas-
sanak.

7. Mátyás király 1486:XII. tc.ve: Szigorú köteles-
ségévé teszi a püspököknek, hogy az apátságokat és
prépostságokat évenként kétszer látogassák és vizsgál-
ják meg, az érdemetlen apátokat. prépostokat mozdít-
sák el, a "gonosz és engedetlen szerzeteseket" pedig
"dobálják ki a conventből".

8. Mátyás király az 1486:LXIII. tc-ben szigorúan
megtiltja az espereseknek és plébánosoknak, hogy meg-
gyilkolt eltemetéséért szokásos, szabályos temetési stó-
lán felül "szentségtörésnek és simónta-vétségnek" te-
kinthető módon egy ezüst girát, vagy négy aranyat kö-
veteljene'k, amint ezt "telhetetlenségükben" megtették.

9. II. Ulászló király 1492:XXIX. tc.se újra meg-
tiltja az előbbi temetési, külön díj jogtalan követelését,
amelyet Károly, Lajos, Zsigmond és Albert királyok

'idejében, az ö sürgető kérésükre, pápai bullák külön-
ben el is töröltek.

10. II. Ulászló király 1495:XXX. és XXXII. tc.se
megtiltja, hogy egyházi javadalmakat olasz, vagy más
idegen személyeknek adományozzanak. •

11. II. Ulászló 1495:XXXII. tc.-e szerint vármé-
megyei. íspání méltöságot papi személy még ideiglene-
sen sem kaphat, hanem csak érdemes világi.

12. II. Ulászló király 1498:LVIII. tc.ve szerint,
mivel előfordul, hogy szerzetes prépostságok és apátsá-
gok javadalmát világi öltözetű egyének élvezik és mí-
kor több éven át "kimerítik" az ilyen jövedelmet, ak-
kor meggazdagodván, az illető rend "meggyalázásával"
megházasodnak, vagy világi papokká lesznek, - apát-
sági vagy prépostságí vagyont csak szerzetesi ruhát
hordó egyének tarthatnak kezükben.

13. II. Ulászló király 1498:LXII. tC.-e is érdekes:
Ha egyházi bíró az állami, királyi bíróság elé tartozó
ügyekben egyházi átokkal való fenyegetéssel kénysze-
rít ki valakiből vallomást, akkor B:Z. ilyen vallomás-
tevés semmis, az egyházi bíró pedig köteles megfizetni
az ilyen fél részére az egyházi átok "díját".

14. II. Ulászló király 1498:LXIII. tc. a római cúria
bíráskodási jogkörét korlátozza az állammal szemben.

15. IL Ulászló király 1498:LXV. tc. szerint a püs-
pökök és világi urak között ingatlan-adásvételi szer-
zödések semmisek.

16. II. Ulászló király 1498:LXVI. tc.: "Az egyház-
fők ne merjék a plébánosokat az egyházak kegyurai-
nak akarata ellenére arra szorítani, hogy magukat be-
i'ktassák, vagy megerősíttessék."

, 17. II. Ulászló király 1498:LXVII. tc.: "Vannak
ezeken kívül a főpap urak és egyházi férfiak között
többen, akik az egyházi javadalmak adományozásával
az egész papi rend gyalázatára visszaélnek, azokat a
királyi felség beleegyezése nélkül nem alkalmas és jól
érdemesült személyeknek, hanem fiataloknak és tudat-
lanoknak, az illető javadalmakra teljesen alkalmatla-'
neknak szokták adományozni, az efféle javadalmaknak
.a címét adván nekik, azoknak jövedelmeit maguk me-
rítik ki és saját hasznukra fordítják és ekképpen, az
ilyen visszaélések következtében az istentisztelet az'
Isten egyházaiban naponként el szokott hanyagol-
tatni." Ezért úgy intézkedik. a törvény, hogy a kegyúri
jog a királyé, az egyházi javadalmak birteokában pedig
·csalö.S-;,felnőtt"~és érdemes szerrréty=tetret.-

18. II. Ulászló király 1498:LXVIII. tc. úgy rendel-
kezik, hogy "az egyházak főpapjai ne merészeljék a
zsinatot (melyet az ö egyházaikban a vétkek kiirtása
s a megyéikben alkalmazott plébánosok erkölcseinek
ápolása végett kánoni rendelésnél fogva szükségképpen
meg kell tartaniok), mint közülök némelyek eddig
tenni szokták, pénzért elengedni, vagy a plébánosokat
az ilyen zsinat abbanhagyása miatt valamivel meg-
adóztatni és a plébánosok közül se merje magát senki
sem a zsinat alól bármi módon megváltani."

19. II. Ulászló király 1498:LXIX. tc.: "Mivel van-
nak némely egyházfő'k, kik valami, gonosz visszaélésből
az egyházak plébánosait, tetszésük szerint való adóki-
vetésekkel már nagyon gyakran el szokták nyomni,
- 1. §. az ilyen teher alatt nyögő plébánosok pedig
néha a kelyheket és az egyházak egyéb javait kényte-
lenek elvesztegetni, hogy magukat ezek segélyével az
efféle adózások aÍól megváltsák, néha pedig a szük-
ségtöl szorongatva egyházaikat elhagyni és máshová
menekülni kényszerülnek és a főpap urak nem átalják
e miatt az illető plébániának a híveit egyházi tilalom
alá vetni és ekképpen terhelni: - 2. §. ennélfogva
megállapítottuk, hogy az egyházfőknek ezután sohasem
szabad az ö megyéik egyházának plébánosaitói segélyt
kérni, vagy követelní, kivéve egyszer, bulláik megval-
tására, s ezt is kellő mérséklettel iilkább kegyes, mínt
kikényszerített segély gyanánt; sem pedig nem szabad
bármi módon saját tetszésük szerint megadóztatni,
vagy a plébánosok miatt az ö híveiket egyházi tílal-
makkal háborgatni, vagy zaklatni. - 3. §. Az egy-
házak is úgy viseljék magukat az ö egyházaikban, hogy
az egyházaik javait el ne fecséreljék."

20. II. Ulászló király 1500:XXXII. tc.: Az egyházi
javadalmak a világi öltözetű papoktól elveendők.

21. II. Ulászló király 1500:XXXIII. tc.: A szabad
.városok polgárainak világi, peres ügyeiben az egyházi
bíróság illetéktelen.

, 22. II. Ulászló király 1504:XII. tc.: OA. főpapok
plébánosarkat -csak egy ízben, kegyes segély címéri



6. 'oldal. EVANGÉLIKUS ÉLET 40; szám

az..Jinneplé~t "néhány_év óta ~a katolikusokra is
ráerőszaKolja ... Azt akarják-e', hogy mi o tG-"
er 31-én ellenünnepet tartsunk? Gyászisten-

tiszteletet? . .. A kormányelnök úrofelekezeti
békét sürget; a protestáns gyűlések és vezérek,
Kapi, sőt Balthazár is, folyton a felekezeti bé-

Mml beszélnek.-' Ha komolyan veszik, amit 1-
mondanak, tegyék a reformáció napját intern,
felekezeti. ünneppé, de ne avassák a felekezeti
keserűség és provokáció vulkánjává" ...

Kedves levélíró úr és kedves "Nemzeti: Uj-
ság", ha mi beszélni akarnánk arról a keser"-
ségről, amelyet Önök nekünk né y'száz év óta
okoznak . .. nem is, hanem csak arról, amely
minket "ebben a csonka hazában csak tíz év
óta ér,ez 'a keserűség világbotránnyá dagadna.
De mi erről nem beszélüIíK, mert kifelé egy-
ségesarcvonalnak akarunk látszani trianoni el-
lenségeink elleni küzdelmünkben. De, úgy-e, mi
sohasem kifogásoljuk, ha Önök speciális kato-
likus ünne eken a rádió egesz délelőttjét, lefog-
lalták, ha a magyar rádió sietett és bizonyára
a jövőben is siet a.J?á a ~ózatait közvetíteni
és a propaganda fides akcióit alátámasztani,
stb., stb., nem kifogásoljuk, ha a magyar rádió
minden bemondását Serédi Jusztiniánnal kezdi
... hogy Serédi most Esztergomból Budapestre
utazott, hogy Serédi most ezeket és ezeket Látta
vendégül, hogy Serédi most felkelt, most pedig

Figyelő. napfürdőt vett úgy-e, ezeket a dolgokat mi
nem kifogásoltuk És még sok minden egye-

_ A "Nemzeti Ujság" 1933. október 18. szá- bet sem, ami a rádió körénkívül esik. - Hagy-
mában "Egy~elmes katolikus" aláírással egy janak hát minket ünnepelni és ahogy mi nem
a szerkeszt"öhöz címzett levél jelent meg, amely- hallgatjuk az Önök leadásaikat, ne hallgassák
nek írója a reformáció megünneplésének ma- Onök sem a mi rádiós istentiszte e em e .
gyarországi módját kifogásolja. A levél néhány ~ * *
részletét az alábbiakban közöljük: "Néhány év Egyébként a rádiós istentiszteletekkel kap-
óta a reformáció emlékünnepét úgy ülik meg, csólatban 'az a (remélhetőleg felelőtlen) hír
hogy aznap három protestáns istentiszteletet járja, hogy a rádió igazgatósága, a protestáns I
közvetít a rádió, utan a való nap pedig az új- istentiszteleteket ritkitarii akarja. Nemcsak ...
ságok nem jelenhetnek meg ... Nem lehetne-ez- hanem a rövidhullámú kettes leadóra akarja
e en 'sen me kifogása, ha október 31. csak- korlátozni, amelyet tudvalévőerr még a buda-
ugyan egyszerű vallási ünnep volna. Itt azon- pesti előfizetők sem tudnak fogni. Próbálják
ban másról van szó. A protestánsok e napon meg, de már előre mondhatom.. hogy ennek két
ülik meg a katolikus Egyháztól való elszakadá- konzekvenciája lesz: hogy a protestáns egy-
suk t: Ünneplik azt, hogy őseik inegszűntek házak teljesen beszüntetik .a rádiós istentiszte-
katolikusok lenni. Ennek megfelelően ünnepi leteket és hogy a magyarországi protestáns
beszédeik is erről szólnak s akárhogy törekszik rádiótulajdonosoksietni fognak készülékeiket
is egyik-másik szónokuk az ünneplésnek bántó leszerelni és az előfizetők sorából kilépni. Ne
élét letornpítani, sehogysem sikerül nekik.' De gondolják, hogy csak katolikus szolidaritás van.
nem is sikerülhet, hiszen ünneplésük egész lé- Ebben az esetben meg fogjuk mutatni, hogy
nyege a katolikus egyház ellen irányul s nem vim protestáns összetartás is!'
is szólhatnak e nap eseményéről másképen, " ',:1' *,
mint a katolikusokat sértegető módon ... Kü- Ha az ember Budának lágymányosi részén
lönösen Veszelye taktikai hibának tartom, jobb családnál -látogatást tesz, csaknem holt-
hogy e beszédeket a nádió is közvetíti" . .. Itt bizonyosan sárgaréz táblácskát lát az ajtón ez-
most a levélíró felsorolja, hogy e beszédekben zel a felírássa : "Kére etők forduljanak se-
miket szoktak a protestáns szónokok monda- gélyért_Mészöly-u. 1. sz. a a!" A Mészöly-u,
ni ... Majd így folytatja: "Miért kell ezeket a 1. sz. alatt ugyanis működik egy szegénysegé-
bántó kitételeket a katolikus többségnek is hall- lyezési iroda, amely nevezett réztáblácskák fe-
gatnia? Nem nyílt sértegetés ez? ... Még meg- jében havonta szegénypénzmegváltás címén a
döbbentöbb az a kormányintézkedés, amely ezt felektől 50 filIéreket szed be. Ez a, táblácska

adóztathatják meg, többször nem, mint eddig tették s
minek következtében sok plébános a kelyheket és egy-
házi értékeket is eladta, sok plébánia pedig pap nélkül
maradt.

23. II. Ulászló király 1504:XXVII. tc.: "Senkinek
sem szabad ezután világi öltözetben prépostságokat és
apátságokat megtartani és kormányozni. 1: §. Mert eze-
ket az apátságokat eddigelé is az Isten ellenéreés az
Ö gyalázatára kormányozták, stb."

24. II. Ulászló király 1507:XIII. tc.: "A királyi fel-
ség az összes egyházi javadalmakat, tudniillik a na-
gyc.bbakat és kisebbeket azoktól, akiknek kezén több
van, vegye el és csak egyet (amelyet tudniillik az ma-
gának ki akar választani) hagyjon meg neki.

25. -II. Ulászló"király 1514:LIX .tc.: Egy papi sze-
mélynek sem szabad egy javadalomnal többet kezén
tartani, vagy kormányozni.

,26. II. Ulászló király 1514:LXV. tc. a Rómába
utazó egyházi személyek magyarországi javadalmi in~
gatlanainak tulajdonát és átruházási jogát biztosítja
a zarándokok Rómában bekövetkező halála esetére, ne-
hogyazakat "a pápa (ennek az országnak a szabad-
sága ellenére) gyakran idegen nemzetbelinek és jöve-
vényeknek adományozza." Erre nézve a zarándoknak
magától a pápától kell előbb garancia-levelet szereznie.

Ime, néhány törvény a reformációt megelőző ma-
gyar korokból. Ezek a törvények egyenként és össze-
sen"is arra vallanak, hogy főkép a reformációt közvet-
lenülmegelőző időkben olyan állapotok uralkodtak az
egyházi élet terén, amelyek szükségessé és lehetövé
tették a lutheri reformáció "gyorsütemü, teljes térhó-
dítását' a nemesek, alsó papság és nép körében. A nem-
zetnek a reformációhoz való csatlakozása reakciója
volt a megelőző áldatlan egyházi állapotoknak.

, Pass Dászló.
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azután mintegy távol tartja a kéregetőket. He-
lyes-e, nem helyes-e ilyen módon lerázni ma-
gunkról a szegénygondozás keresztyéni kötele-
zettségét, ezt a kérdést nem érintjük. Tény
azonban, hogy ez a szegénygondozó hivatal a
katolikus egyház intézménye. A táblácskák
azonban protestánsok ajtaján is ott láthatók.
Az akció ugyanis azzal indult, hogy felekezeti
különbség nélkül támogatják a szegényeket. A
tényleges helyzet azonban az, hogya megsegí-
tés fejében (amelyet úgy tüntetnek fel, hogy
az a katolikus egyháztól ered), vagy lélek halá-
szást végeznek, vagy pedig a protestánsokat
egyszerűen a protestáns lelkészi hivatalokhoz
utasítják. Mit gondolnak híveink, nem bizto-
sabb helyen vannak e áldozatfilléreik, ha saját
lelkészi hivatalaiknál fizetik be?

*
A "Wartburg" legutóbbi számából vesszük

a következőket: ,,1934. január l-én lép életbe
Jugoszláviában a görögkeleti egyház ú' , -
sagi törvénye. Ez a törvény azért nagyjelentő-
segú; mivel a görögkeleti egyház számszerűleg
a legerősebb, mivel nincs erre vonatkozó egy-
séges állami törvény és mivel azoknak a terű-
leteknek kivételével, amelyek régebben Magyar-
országhoz tartoztak, az anyakön vvezetést ki-
zárólag a lelkészi hivatalok végzik. - A jövő-
ben' vegyesházasságot csak akkor ismernek el

1
törvenyé§nek, ha az .a görögkeleti lelkész előtt
köttetett- és a gyeFmekek-görögk~leti-v-allásban
neveltetnek ; azonkívül a nem görögkeleti fél-
nek nyilatkozatot kell tennie, hogy házastársá-
nak görögkeleti vallását mindenben tisztelni
fogja és őt vallási gyakorlatainak elvégzésében
nem fogja zavarni, míg a görögkeleti félnek kö-

1
teleznie kell magát arra, hogy házastársát
a görögkeleti . egyházba . való, . belépésre buz-
dítsa. - Ha vegyesházasok válni akarnak, vagy
házasságuk érvénytelenítését akarják kimon-
datni, ezt csak a görögkeleti egyház házassági
törvényszéke előtt tehetik. Ha a házasságot
nem görögkeleti lelkész előtt kötötték, a görög-
keleti fél kérelmére a Iiázasságot érvénytelení-
teni kell. Ugyanúgy válási ok az is, hogyha

{

a nem görögkeleti fél állhatatosan ellent áll
házastársa ama törekvésének, hogy őt a görög-
keleti egyházba fölvétethesse. Görögkeleti és
protestáns vegyesházasságok faluhelyen igen
ritkák, de nagyobb városokban. észrevehetően
emelkedőben van a számuk. Római katolikus és
görögkeleti házasságok már gyakoribbak. Az a
kérdés már most, hogy házassági bonyodal-
maknál az állami törvény által biztosított val-
lási egyenlőség hogyan fog érvényesülni." Ez
a törvény brutális arculcsapása minden európai
fog~ak szerinti vallásszabadságnak és val-
lási egyenlőségnek. És teszi ezt az a görög-,
keleti egyház, amely a keresztyénség öku-
menikus mozgalmaiban velünk a legnagyobb'
testvéri együttműködésben van. Csúnya fari-

.zeus játék!

l!J~_H_I_R_E_K.

SZENTHÁROMSÁG UT ÁNI

HUSZADIK VASÁRN AP.

Máté 22>1-14.
Isten minden embert elhívott az ő orszá-

gába. Már akkor> ofJIYnikoraz ő fiának a szájá-
ba adta a hegyről való beszédet és azokat az
isteni tanítások.at, amelyek az emberiség vallás-
erkölcsi életútját minden időkre determinált(ik.
Már akkor, amvkor az apostolok lelkében és a
reformátorokbana Szentlélek: tüzét gyújtotta;)
hogy a Krisztus igazságaiban és vérében rejlő
üdvbizon.yOsságot minden világoknak elhírdes-
sék. - Ez a hívás mindeneknek szól ma is. De
az ernberek 'YY/;{J' is úgy állanak vele szemben)
mint az idők teljességében. Egyesek minden in"
dokolás nélkül (3. v.) zárják el füleiket> má-
sok' napi gondjaikra hivatkozva nem akarnak
megmozdulni (5. v.» ismét mások brutális erő-
szakk.al fordulnak szembe az Isten követeivel
(6. v.) úgy) hogy az Isten a kövekből kény-
telen magának fiakat támasztani. - Az Isten
hiooqat, az ember ellentáll> mire ae lsten jogos
lIJaragja zúdul ,az emberre. Ime a példázat szo-
moru 'megállapítása:. az ember maga okozza
azt) hogy as: Isten az üdvösségből kizárja. Ne
is vnondja senki m(r-sfJm-;--71;ogynem hallja a
hsoást, 'amikor az Isten naponként hívogatja a
keresztségben) a vallásoktatásbatn, a ,konfirmá-
ciobam, az iqehirdetésben, ,az úrvacsorában) a
házasságkötésnél és a koporsónál. - Ha mind-
ezek az alkalmak nem elegendők arra> hogy szí-
vedet Ieten. felé fordítsák) nincs meniséq, meg~
érdemelted sorsodat és ki fognak vetni téged a
külső sötétségbe.

- Kettős évforduló. A pesti magyar egyház' ok-
tóber hó 29-re kettős évforduló megünneplésére hí-
vott .össze közgyűlést a Deák-téri leánygimnázium
disztermébe. 25 évvel ezelőtt október utolsó vasárnap-
ján volt D. Raffay Sándor beiktatása Deák-téri lel-
készi állásába s ugyanazon a napon kezdte meg szol-
gálatat a pesti magyar egyházközségben, rnínt a fa-
sori templom segédlelkésze Kemény Lajos fasori lel-
kész. A kettős évfordulóról a közös egyház képviselő-
testületének október 12-én tartott ülésén dr. Németh
Ödön közös felügyelő emlékezett meg, 'ki nagyon me-
leg és szerető szavakkal üdvözölte mindkét jubílánst.
A pesti magyar egyház ünnepi közgyűlése a délelőtti
istentisztelet után veszi kezdetét.

:- Az Evangélikus. Tanáregyesület 1933. évi no-
vember hó 9-én d. u. 3 órakor tartja rendes évi köz-
gyűlését a budapesti evang. leánygimnázium, IV., Ve-
res Pálné-utca 36. sz. alatti disztermében. A közgyü-
lést megelőzőleg fél 3 órakor választmányi ülés. Ezekre
a tagokat szerétettel meghívja az Elnökség.

- A reformáció megünneplése Budapesten. Bu-
dapesten az összes egyházközségek nagyban felkészül-
nek a reformáció emléknapjának megünneplésére. Az
összes templomokban ünnepi és ifjúsági istentiszteletek
'lesznek. A protestáns egyháztársadalmi egyesületek,
élükön II Bethlen Gábor Szövetséggel, több helyen ün-
nepi demonstrációkat tartanak. A főünnepély október
31-én este 7 órakor kezdődik a pesti Vigadó nagy ter-
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mében. Ez ünnepélyen szerepelnek: D. Báró Radvánszky
Albert, Dr. Ravasz László, D. Kovács Sándor és vítéz
dr. Kozma György. - A Szilágyi Dezső-téri reformá-
tus templomban: Broschkó Gusztáv Adolf, Adám Jenő,
Raffay Erzsébet, Szathmáry Margit, Basílídes Mária
és Haypál Béla. - A Deák-téri 'templomban: Virág
Jenő. - A kelenföldi evangélikus templomban: dr.
Barla Szabó József, Sebestyén Andor, Sz. Szalay Ilona,
dr Böhm Dezső, Szántó Róbert. - A Rákoscutcai uni-
tárius templomban: Pethő István, Borbély Pál, Ferenc
József. - Az eddigi szokástöl eltérően belépőjegyeket
az ünnepélyekre nem bocsátanak ki.

, - Jó~konycélú teaest. A Deák-téri 'Luther Szö-
vetség gyámolító szakosztálya október 24-én .rendezte
idei első jótékonycélú teáját, amelynek müsorában Je-
szenszkyné, T. Irén a magyar ruha történetéről tartott
előadást, Placskó István hegedült, Ziegler Mar 't ver-
seiböl adott elő és Pongrácz Istvan zongorázott.

- Nagy ajándék a magyar protestáns keresztyén-
ség számára a Magyar Keresztyének Naptára, bibl~ai
leszakítós tömbnaptár. Az 1934. évfolyam megjelent.
A naptár mínden napra egy bibliai igének rövid ma-
gyarázatát és illusztráló történetet hoz. Útja áldások-
kal van kírakva, Mindig több szívhez találja meg az
utat, müvelt és .tudatlan, előkelő és 'jelentéktelen em-
berek életét vonja az ige hatása alá. Családok aszta-
lánál kezd olyan szükségessé FáIni, mint a míndennapí
kenyér, olvasói életére fényt derít, ellátja őket tanács-
csal, megvígasztalja szomorúságukban, naponként, új
erőnek forrását nyitja meg előttük. A naptár szép hát-
lapját Bíczó András festőmüvész rajzolta. Ar,a hátlap-
pal 1 P 60 fillér, hátlap nélkül 1 pengő '20 fillér. Na-
gyobb rendelésnél nagy árkedvezmény. Megrendelhető
a Bethánia könyvkereskedés ben, Budapest, VIII., Gyu-
lai Pál-utca 9. '

- Budán, míndenhez közel, kettő egymásbanyíló,
csinosan bútorozott szoba, fürdőszobahasználattal, eset-
leg ellátással. egy, vagy több egyénnek kiadó. I., Ott-
hon-utca' 31. I. em. 61-es villamos, 4-es autöbusz iMeg-
közelíthető a Csend-utcáról a Szittya-utcán áto Ugyan-
ott csinosan bútorozott szoba kiadó egy, v,agy két sze-
mélynek. '

.' - Az Országos Bethlen Gábor Szövetség Debre-
cenben. Az Országos Bethlen Gábor Szövetség vidéki
ünnepei során szombaton és vasárnapon Debrecenben
volt. Az Aranybíka-szállö disztermében mintegy 1000
főnyi közönség. előtt folyt le az ünnepség. Megnyitó be-
szédet Kemény Lajos budapesti esperes, ünnepi beszé-
det Ravasz László dr. református püspök mondott, Be-
széltek még Balthazár Dezső dr. ref. püspök és vitéz
Csécsí Nagy Imre altábornagy. Az ünnepi müsoron
rajtuk kívül szerepeltek Sz. Szalay Ilona operaénekes-
nő, Gyökössy Endre és Bodor Aladár.' Vasárnap dél-
előtt Kemény Lajos, a debreceni evangélikus, Ravasz
László dr. pedig a református nagytemplomban
prédikált.

-' Székesfehérvár. A Missziói Fiókegyesület mult
számunkban jelzett zászlóbontása szép ünnepi keret-
ben folyt le október 22-én. Az ifjúsági istentiszteleten
Erőss Sándor az első missziói ifja:k arcképét rajzolta
meg: János 1, 37-45. alapján. A felnőttek istentiszte-
leténTuróczy Zoltán beszélt Lukács 22, 31-34. kap-
csán annak a rostának megdöbbentő és vígasztaló ké~
péröl, am:elyre e válságos időkben az egész világ reá-
került. Ugyanő tartott előadást a vallásos 'esten:
"A misszlói lélek aktualitásáról." Az alakuló' gyűlés,
a gyülekezet egészének élénk érdeklődése mellett Irányi
Kamill lelkészt egyházi elnökké, Maurer Endre főreál-
iskolai' tanárt titkárrá választotta. A helyi ·lelkész az
Isten országa és a Jézus követés szoros kapcsolatairól,
a szórványok "külmissziójáról" beszélt és, nagy' szere-
tettel köszöntötte a budapesti központból ünneplésre
lejött húszfőnyi sereget, akik tüzet hoztak a régebben
már égő oltárról a most kigyúló oltárra. A fiókegye- • SZERKESZTÖSÉGTELEFONSZÁMA: 59-2-01
sületet táviratban üdvözölte D. Báró Radvánszky Al- POSTATAKARÉKPENZTÁRI CSEKKSZÁMLA: 1;228' ,
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tét Johnson Gisle adta 'áto Megragadó szavakkal tett
bizonyságot, hogyebb,en li .szerte szaggatott világban
csak kettő' van, ami, összeköt: a közös Isten-elmény
és az azonos szolgálat és harc Isten ügyéért. Előző
este Johnson a mísszíóí. érzék ébredéséről tartott mé-
lyen szántó előadást. Ismét beigazolódott" hogy mily
nagy ajándék ő minekünks hogy különösen íntellígen-
ciánk evangélízásánál, mily . sok segítség. Kuzsínszky
Klára györí diakonissza és Mokry Eszter budapesti
nyug. tanítönö a vasárnapi iskolában beszéltek a .mísz-
szióról. A vallásos estén Gáncs Aladár tartotta a záró
bíblíamagyarázatot. Esaiás 5, 1-4, Az egésznapbi-
zonyság volt arról',hogy a missziói lélek elötörése
tényleg a legnagyobb aktualitás s a rehérvárí gyüle-
-kezet angyalának lelke feltárta magát előtte.

A SZERKESZTŐ ŰZENETEI.

Erdeklődő. Az Egyházi Alkotmány nem beszél,
arról, hogy az egyházi tisztviselő' (beleértve a lelkészt
is) nem; fizet egyházi adót. Világos tehát, hogy az
,E. A. 34., 251., 252" 255. és 256. §§-ai az egyházi tiszt-
víselöre is vonatkoznak. Természetes az is, hogy az
egyházi tisztviselő magánvagyona után is megterhel-
hető egyházi adóval. Budapesten a lelkészekés bármi-
lyen jellegü egyházi tisztviselők a többi egyháztagok-
kal azonos elbánásban részesülnek, vagyis .keresetük,
jövedelmük és vagyonuk után fizetik az egyházi adót.
Semmi törvényes alapja annak, hogy a lelkészek és
egyházi tisztviselők egyes egyházközségekben egyházi
adót nem fizetnek. Az egyházközségi közgyűlésnek
azonban jogában áll egyházi tísztvíselöít az adófizetés
alól fölmenteni. Az egyházi tisztviselő, főleg a lelkész
azonban jól teszi, ha ezt el nem fogadja, mert ennek
morálís hatása el nem maradhat. '

Pályázat.
Pályázat tanítói állásra. A kőszegi evang.

egyházközség pályázatot hírdet három tanerős és C~
típusú kisebbségi iskolájánál a nyugdíjaztatás foly-
tán megüresedett egyik tanítói állásra. Természetbeni
lakásból, öt értékegységböl és 50 százalékból álló helyi
javadalom, a többi államsegély. Szükséges német tan-
nyelvü iskolákra szóló képesítes is, megfelelő nyelvi
tudással és evang. kántort oklevél. Kötelességek dij-
levél szerínt, A fennálló rendelkezések értelmében iaz
előnyben részesítendök előnyben fognak részesülni. -r-r"

Kellően fölszerelt (közöttük kommun alatti magatar-
tás az államsegély kíutalása szempontjáböl, hívatal-
vesztés hatályának fenn nem. állása) és válaszbélyeg-
gel ellátott folyamodások a köszegí evang.' lelkészi hi-
vatalhoz küldendők. Pályázatí határidő a hirdetés meg-
jelenésétől számított három hét.

,- Pályázat kántortanítói állásra. Aszód evangé-
likus egyházközsége kántortanítói állásra pályázatot
hirdet, Illetménye: a díjlevél szerinti' 34 értékegység,
államsegély és törvényes lakbér. Kötelessége: az ösz-
szes kántort teendők elvégzése, a lelkész helyettesítése,
a reá bízott osztályok tanítása a míndennapí és a
községi gázd.· továbbképző iskolában. Énekkar veze-
tése, valtásos estélyeken és ünnepélyeken 'való közre-
müködés. A töt nyelv tudása - a kántort teendők vég-
zésénél - szükséges. Pályázat az előírt okmányokkal
és válaszbélyeggel ,felszerelten november ;ll-ig az is-
kolaszék címére küldendö, . '1
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