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, . A vegyes .hazasság az' alkotmányban,
_. E kérdés egész horderejét csak az az em- járó aggastyánok at is' befogják ilyen 'kerí~ő

ber ismeri aki foglalkozik a vegyesházassá- munkákra, ott .nekünk is tennünk kell valamit.
gak statiszt.ikájával és ráeszmél azokra' a, k~- - De mit? Aző középkori módszerei ket át
rokra és veszteségekre, amelyek ezek reven nem vehetjük. De megkezdhetjük a hadjáratot
egyházunkat érik. A római egyház' a magyar ellenük ázok körében, akik szorosabb össze-
áflami törvény egyszerű negligálásával minden függésben élnek egyházunkkal.
olyan házasságot ágyasságn,ak m~,nősí~:amely . A lelkész házasság kötéséről nem beszé-

, nem római katolikus lelkesz elott kottetett. liínk, hiszen ez a kérdés már évtizedek óta tisz-
Merev, elutasító és kegyetlenül következetes a tázott, habár sokszor gondolkodóba esünk, nem
reverzálisok kérdésében is. Azt a vegyes párt, kellene-e az' egyházi felsőbbségnek' a . lelkész
amely ai római egyház javára reverzálíst nem hitvesének megválasztásánállegalább is tanács-
ad, egyházi áldásha:r: nem r~szesít,i .és ,a, kat?- adási jogot biztosít ani. Gondolkozunk afö-
likusféltőla szentsegek kiszolgáltatását IS lött is, nem felelős-e a legnagyobb .mértékoen
megtagadja. Kétélű fegyver, amely néha a lelkész azért, ha gyermekei és családtagjai
visszafelé is vághat, de az eddigiek azt mutat- hűtlenséget követnek el az egyházzal szemben?
ják, hogy a római katolicizmus térhódításán3;k. De a többi javadalmas egyházi tisztvíselöket is
igen sikeres " fegyvere. Hogy emberek es (tanár, tanító, irodai alkalmazottak stb.) a
családok hitét, egész érzésvilágát, békességét . törvény erejével kell kényszeríteni arra; hogy
dúlják föl ezzel, az másodrendű kérdés; fő az csak evangélikus egyénnel köthessenek házas-
egyház diadalmas térhódítása. . . ":. ságot. Ez a legkevesebb, amit az egyház köve-

Nem nézhetjük tovább tétlenül ezt a szmte telhet azoktól, akiknek kenyeret és megélhe-
óránkénti károsodásunkat. Nagyon egyenlőt- tést ad. Ezen a téren nem lehetünk szabad-
lenek a küzdő fegyverek. A vakbuzgósággal elvűek és nem ismerhetünk' mentő körülmé-
szemben áll a mi határtalan szahadelvűségünk, nyeket. " .' .
amelyet sem az ellenfelek, sem a hívek nem Ami"már most az egyháznál viselt tisztelet-
méltányolnak eléggé. Az ellenfél egyházi' és beli állásokat (felügyelő, gondnok, egyháztaná-
világi exponenseivel szemben szinte tehetetlé- csos stb.) illeti, itt nem mérhetünk ilyen szigcrú
nek vagyunk. Van egy buzgó és hithű 'úrileány mértékkel. A vegyes házasságok kötésénekIe-
a mi gyülekezetünkben, aki a következőket pa- hetősége állami törvény, amelyet nekünk, is el
naszolta el: "A szomszédságunkban él egy öreg kell fogadnunk. De a novelláris zsinat: n.el!l
ember, aki nap-nap után következetesen csat- zárkózhatik el annak kimondása elől, hogy
lakozik hozzám, sőt itt-ottjbe is jár hozzán~ semmi névenjievezendő egyházi tisztséget az
és folytonosan arról beszél nekem, hogy neki az ember' nem viselhet, aki egyházunk kárára
és egész családjának milyen rokonszenves va- reverzálist adott. Az önfenntartásnak olyan
gyok és milyen kár, hogy el. fogok kár!lOZn~. természetes követelménye ez,. hogy vitatkozni
Egészen előnyös házasságot IS .tudna vbíztosí- sem lehet fölötte. De ' ebben. a tőrvénybenvkí- r

taniszámomra, ha az egyedül üdvözítő egyház .mondandÓ volna, hogy visszaható ereje nincs:
előtt térdet hajtanék. Szüleim már ajtót mu-
tattak neki ennek. dacára minden alkalmat Amig nagyobb erélyt és· határozottságot
megragad, hogy az utcán .~,zóba,állha~son', ~e~ e kérdésben-nem mutatunk, évi -statisztíkáínk
lern!" ',Ab ol, még a csecsemőket es -a..SIP szelen csak veszteségekröl- számolhatnak be. ,:.-,.
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"Erős várunk az Ú~isteilH.
I:

Egyetemes-felügyelőnk mindenre kiterjesz-
kedő jelentéséből, de bizonyára mindnyájunk
személyes tapasztalátából IS fájdalommal álla-
pítható meg az a valóság, hogy Luther diadal-
énekének eléneklése sok-sok igen jelentős al-
kalommal .Jcövetkezetesen kudarccal végződik."
Ennek oka kétségtelenül az egységes szö-
vég és dallam hiánya. Oly.an szövegről és
dallamról 'kell 'tehát gondoskodnunk, amely
közmegnyugvást keltő elfogadásra és haszná-
latra számíthat.
, 'Két 'lehetőség kinálkozik a kérdés ,meg-
, oldására. Az 'egyik az, hogy az egyetemes köz-

" gyűlés azt a szöveget és dallamot teszi általá-
nosan kötelezővé, amelyet ma gyülekezeteink
többsége használ; a másik az, hogy versenyre
hívja fel énekköltőinket s a rendelkezésére álló
anyagból a legjobbnak bizonyuló munka köte-
lező használatát rendeli el. '

A kérdéshez e lap hasábjain hozzászóló
,cikkek nagy része az első megoldást javasolja s
egyenesen a Dunántúli Éne~eskönyv ,25p. szá-
mú énekét jelöli meg olyannak, amely minden
igényt és követelményt teljesen kielégíthet.

Legyen szabad e felfogás tiszteletben tar-
tása mellett rámutatnom a másik 'megoldás
helyesebb voltára, amely nagyobb sikerrel biz-
tat és senkire nézve nem lehet sértő, ha a pá-
lyázatban minderr kiadott és ki nem adott
munka részt vehet.
,", ,Ha sikerül ,a'pályázat: kár lenne az általa
nyújtandó előnyös, lehetőséget elszalasztanunk;
ha nem sikerül, akkor se lesz késő a használat-

, ban lévő énekek közül ezt, vagy amazt általá-
.nossá tennünk. A nagy feladattal megbízott
hetes' bizottságnak az egyetemes közgyűlésig .
elegendő ideje lesz megfelelő pályázat után is
a magá javaslatát előterjeszteni.
, ',Én tehát a szöveget illetőleg a nyílt verseny
mellett foglalok állást, mert ezt tartom igaz-
ságosnak és megnyugtatónak. A dallam kér-
désében a bizottság remélhetőleg a német ere-
detit fogja meghagyni, mert semmi okunk nincs
annak megváltoztatására.
.~ A pályázat meghirdetésénél és eldöntésé-
nél a következő általános feltételek érvényesí-
tését tartom kívánatosnak.
, A fordítás a tartalmi és alaki hűség mel-
lett a jó magyarság és jó hangzás kellékének
igyekezzék megfelelni. '. '

, A tartalmi hűségnek nem annyira a sza-
vakban. mint a gondolatokban kell érvénye-
sülnie,

r Az alaki hűség az eredeti versforma szi-
gorú megtartásában nyilvánuljon meg.

A jó magyarság követelményét semmilyen
más, szempontnak inem -szabad alárendelni.
-, -, A jó hangzás elve a zavartalan énekelhető-
ség egyetemes-érdeket tartsa-szem előtt.

Szóval, lehetőleg olyan legyen a fordítás,
amilyennek maga Luther írta volna, ha ma-
gyarnak születik; persze figyelembe vételévei
a nyelv és kifejezésmód négyszázados fejlődé-
sének. '

Ami a részletkérdéseket illeti, úgy gondo-
lom, hogy énekünk fordításában mindenek előtt
az erőnek kell diadalra jutnia, mert az eredeti
is ennek köszönheti magával ragadó hatását
és örök fennmaradását. Ennek a kedvéért a
'szav,akhoz való ragaszkodástól s esetleg kisebb
hibáktói bátran eltekinthetünk.

Szeretném, ha mindjárt az első, sor ekkép
csendülne fel: "Erős várunk az Úristen!", Ez
lehet nem eléggé ritmikus, de mindenesetre
erővel teljes és különben is a köztudatba át-
ment hagyomány. Mi sohase az "Erős várat",
hanem az "Erős várunkat" énekeljük.

A második versszak 7. és 8. sora nem azt
, mondja, hogy Krisztus Isten Fia, sem azt, hogy
más Isten nincsen, hanem azt, hogy Krisztus
azonos a "seregek Urával" és semmikép nem
valami más istenség. Ha ez a gondolat nem
domborodik ki teljes határozottsággal a szöveg
értelmezésében .is, erejében is fogyatékosság
lesz tapasztalható.

, Senki se' mondhatja, hogy Luthernek bár-
melyik énekét helyesen fordítani, vagy átdol-
gozni is könnyű dolog; arra való a verseny,
hogy minden erő megfeszüljön s a legjobb
eredmény érvényesüljön. .

Azt az elgondolást, hogy az úgynevezett
melizmák ' kedvéért egyes sorok szótagszámá-
.nak emelése rendeltessék el, aminek a régi
időkből megmaradt emléke itt-ott ina is kísért:
~ végleges megoldás szempontjából kevésbbé
szerenesésnek tartom, mert ez a' többlet a szö-
veg eredetijétől való eltérésre, esetleg a tarta-
lom elsekélyesítésére vezetne. c

Mindenesetre szívből óhajtom, hogy a jó
mederben megindult mozgalom teljes sikerrel
járjon Isten dicsőségére és egyházunk javára.

Dr. Vietórisz József.

II.
Ezen rég óhajtott s Egyetemes Felügyelőnk ja-

vaslata alapján szőnyegre került legszebb főénekünk
reform ügye nagy megfontolást és roppant elövigyá-
zatosságot kíván. Eleddig is épen az volt a baj, hogy
az egyes országok (és az azokban élő különböző pro-
testáns felekezetek) nyelvére való átültetés alkalmá-
val az eredeti lutheri dallam, szöveg és forma rop-
pant sokat szenvedett az egyes nemzeti, ,faji, feleke-
zeti jellegzetességek, népszokásole és váltakozó ízlések
érvényre jutása miatt.

Igy állott elő az a sajnálatos helyzet, hogy Lu-
therünk diadalénekét nemcsak az egyes országok, ha-
nem az ott élő különböző protestáns felekezetek is
annyira variálva éneklik, hogy ez az énekkincsünk,
rendszerint hang-, és szöveg zavarba fullad.

Nekünk az eredeti dallamtól és szövegtől eltérnünk
nem lehet, mert nem szabad szem elől tévesztenünk
Luther e téreni gondolkozásmódját, aki fáradhatatlan
volt az ének, zene és költészet magasztalásában, mí-
Vel rendkívül finom érzékkel bírt ezek iránt is! Szer-
zeményeit a szelidség .meüett a méltóság - .és ·,erő
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egyesülése jellemzik. Alkoto ,erej~ a .Iegfr-appánsab-
ban talán éppen az "Erős várunk"-ban világol leg-
jobban.
, Ezen énekünkben tehát első sorban' a dallam az,
melyhez rendületlenül ragaszkodni eminens köteles-
ségünk a nagy Reformátor iránt tanusítandó kegye-
letes tiszteletből is. Ami pedig a lutheri szöveghez
való ragaszkodást illeti - melyben Luther 'a bibliai
érzelmeket és gondolatokat a maga, sajátos belső
tulajdonává teszi - ez sem okozhat speciel nálunk
nehézséget, mert a magyar nyelv bőséges szókincsé-
vei megközelíthető Lutherunk erősen tömör nyelvezete.

Kísérletképen összeállítottam én is egy megköze-
Iítöen hü és lutheri elgondolású szöveget azon hö óhaj-
jal, bár csak egy szemernyit is szolgálhatnék vele ma-
gasztos ügyünknek

Erős várunk az Ur Isten,
,KívüZe más védőnk nincsen.
Vészben, bajban ő segítsen:
Nem) bír így velünk az ellen.
Bár bősz serege
Ránk tőr eleve,
Fortéllyal ,csellel
Minden fegyverzet tel,
Nincs több ilyen a földön!

Önerőnkkel mit sem érünk,
Mivel a harcban elesisnlc.
De hős vezér küzd érettünk,
Kit Istenünk küldőtt nekünk.
tce-aeeea. ki ő?
Jézus a dics6!
Istennek Fia,
$[/ és földnek Um,
Öa mi győzedelmünk!

Ha a világ, sMÚ!n volna, c

's minket elnyelni akarna:
Ez sem rémit meg bennünket,
Mert nem érhet velünk sikert.
Az ég s föld Um
Hogyha akarja" '
Nem árthcl,t nekünk,
Ha Isten van velünk,
Igéje 'porba dönti.

Szilárdan áll fenn az Ige!
Ne bántsa hát azt sen>ki se.
Az Ur velünk táborba szállt,
Nekünk adta egész magát.
É.ltünk, hírnevünk,
Kincs, rwnk, gyermekünk
Bár m1.nd elveszik,
Mit sem ér őnekik,
A menny örökké csak mienk!

Szelényi Endre.

. nl.

Az "Evangélikus Élet" ,1933. .49. számában egy
"Tiszántúli" jelzésű cikk nagy méltatlankodással írja,
hogy '"az egyik dunántúli egyházmegye lelkészérte-
kezlete . .. -ragaszkodik Luther énekének a dunántúli
énekeskönyvben lévő 'szövegéhez."

Szó van ebben a cikkben "lokálpatriotizmus"-ról,
sőt "annak furcsa kinövései"-ről, "rnaradiság"-ról és
nem, utolsó sorban vágja a cikk "az egyik dunántúli
Ielkészértekezlet" fejéhez azt a' szörnyülködő vádat,
hogy "szembehelyezkedik az egyetemes határozattal."

'Nehogy az ódium akár "Dunántúli'-ra, akár "az
egyik dunántúli egyházmegyé"-re há.ruljon, üzenem
"Tiszántúli"-nak, hogy azon a dunántúli lelkészértekez-
leten az indítványt én tettem. Az viszont igaz; hogy az
értekezlet az indítványt helyesnek találta és elfogadta.
A felelősséget azonban nyugodtan, vállalom érte,
" Tettem pedig az indítványt nem úgy, mint "du-
nántúli", nem is úgy,' mint "lokálpatrióta", hanem úgy,
fi1jintegy evang. 'lelkész a háromszázegynéhány -közül.

És míkor az indítványt tettem, nem ,vol~ a szívemben
semmiféle lokálpatriotizmus, aminthogy lelkésztársaim
se ebből a szempontból ítélték azt meg, Merem .állí-
taní, hogy egyházmegyénknek 23, illetve 26 tagból
álló lelkészi kara, akármiről tanácskozott, vagy hatá-
rozott, sohase vezettette, magát a Iokálpatrtotízmus
által, hanem minden esetben - így most is - evan-
gélikus anyaszentegyházunk javát tartotta szem előtt,
akárcsak "tiszántúli" testvérünk. Bár hiszen az se
szégyen, ha valaki lokálpatrióta. Senki se tagadhatja,
hogy nagy értékek és }endítő erők lehetnek a nemesen
értelmezett lokálpatriotizmusban.

Arról se lehet szó, hogy az egyetemes közgyűlés
határozatával helyezkedtünk volna szembe, mert hiszen
az "Erős vár a mi Istenünk" ügyében az egyetemes
közgyűlésnek még nincsen végleges határozata: egy-
szerűen csak egy bizottságot 'küldött ki a legmegfele-
lőbb szöveg megállapítására. Ez a bizottság-kiküldés
,pedig egyáltalában nem, jelentheti azt, hogy most már
halkuljon el mínden szó, csend legyen, mert a bizot~-
ság működik, hanem igenis, éppen most van az ideje
annak, hogy kifejezést adhassunk a magunk' vélemé-
nyének' és felfogásának, Ha majd az egyetemes köz-
gyűlés -L mérlegelve és meghallgatva minden véle-
ményt - egyetemlegesen kötelező határozatot hoz, ak-
kor minden lelkészértekezletikülönvélemény ellenére
is alávetjük magunkat' a határozatnak. Addig azonban
éppen nem találom olyan szörnyűnek és elítélendőnek
a véleménynyilvánítást.

És hogy "annak a dunántúli egyházmegyének
kiküldöttei is jelen voltak az egyetemes gyűlésen, ahol
módjuk lett volna észrevételüket megtenní?" Igaz" a
ki'küldöttek jelen voltak, de az indítványozó nem volt
jelen és- tegyük fel, hogy a kiküldötteknek nem jutott
eszükbe a szóban forgó észrevétel és hátha abban a
hiedelemben voltak, hogy az egyetemes gyűlésen, egyes
ember 'szájából elhangzó szerény véleménynek, vagy
észrevételnek níncs akkora súlya, mint ha ugyanaz ,az
észrevétel, vagy vélemény egy egész egyházmegye
lelkészi karának határozataképen hangzrk el?

De hát míröl is van szó? A veszprémi egyház-
megye 1933. évi november 22-én lefolyt lelkészértekez-
letének jegyzőkönyve, a 14,-ik pontban ezt tartalmazza:
"Szóbakerült az idei egyetemes közgyűlésnek az a
határozata, melynél fogva Luther-hímnuszunk.: az
"Erős vár a mí Istenünk" szövegének végteges megálla-
pítása céljából egy bizottság küldessék ki ... A lelkész- ,
értekezlet helyesnek találja" hogy végre mái ,legyen,
egy általánosan kötelező és esetleg a reformátusok'
által is elfogadandó "Erős vár a mi Istenünkv-szöveg
és dallam. (Ime, így fest a valóságban az egyetemes
határozattal való szembehelyezkedés l) Azonban abban
az esetben, ha a mármeglévő szövegek között válasz-
tana a bizottság, a lelkészértekezlet ragaszkodik ahhoz
a szöveghez, amely a dunántúli énekeskönyvben is
benne van. Ragaszkodí'k még pedig azért, mert el-
terjedtsége folytán ez a 'szöveg a legismertebb az egész
országban, iskoláinkban is a legtöbb helyen ezt a szö-
veget tanítjuk, azután ez .a ~zöveg,"benne lévén az
énekeskönyvben, mindenkinek, aki a dunántúlt=énekes- •
könyv birtokában van, rendelkezésére áll.' Egyéb'ként':
is a meglévő szövegfordítások sem költészetüegvsem
az eredetihez való hűség tekintetében nem állanak
felette az általunk használt, messze. vidéken .ísmert
szövegnek."

Határozátunk "rnegokotasában a hangsúly azon
van, hogy "abban az esetben, ha a már meglévő ' szö-
vegek között választana a bizottság": -Tehát ha: "egy,
az eddigieknél szebb, hűbb; kifejezőbb, értékesebb szö-
veg kerül elő, akkor már nem "ragaszkodunk" ..a du-
nántúli szöveghez.' ,

Határozatunkról ki lehet mondant, hogy azt
praktikus szempontok hozták létre, de elítélni azon it
címen" hogy lokálpatriotizmus, más, szóval szük látó-
körü, elfogult csökönyösség a szülőoka, csak elhamar-
kodva lehet.' '"",' ",', ",-'

Ainipedlg azt Ilíetí.. hogy a meglévö' egyéb szö-
vegek sem költészetileg, sern ' az~!:ed~tih~ ya!<L Jltí;-
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ség tekintetében nem állanak felette a dunántúli szö-
vegnek, azt nem csak mi áUítottuk, -hanem maga
"Tiszántúli" is azt írja, hogy ö is a dunántúli szöve-
get éneklt ' -legszívesebben. Az "Evangélikus Élet"
1934. 4. számában pedig- Mayer Pál is annak a véle-
ményének ád kifejezést, hogy "különösen a dunántúli
énekeskönyv fordítása nem áll mögötte más nemzetek
fordításának." line, ha már mi, veszprémi egyház-
megyei lelkészek elítélendö módon -lokálpatrióták va-
gunk is, Mayer Pálra ezt nem lehet ráfogni és még
sok' más lelkészre sem, akiknek ugyancsak a dunán-:
túli szöveg aIegrnegfelelöbb a meglévö szövegek között.

- És megint nem lokálpatrióta, hanem praktikus
álláspontra helyezkedve, eddig se éppen az volt a'-baj,
hogy ne lett volna az eredetihez mérten megfelelö és
a tárgyilagos bírálatot elbíró szövegünk, hanem az,
hogy míkor a dunántúli énekeskönyv szövege napvilá-
got "látott s amely szöveg, megjelenésekor -feltétlenüla legjobb fordítás volt: azt más egyházkérületbeliek
és Igen sokszor éppen lokálpatriotizmusból nem fogad-
ták el, hanem helyette sokfelé a régebbi,kevésbbé jó
szövégéket, még hozzá sok helyen kicsavart -dallarn-
mal, továbbra is, mind a mai napig megtartották és
énekelték. - , -

, És mi éppen attól tartunk, hogy 'a kielégítö du-
nántúlí szöveg mellé és a használatban lévö többi szö-
veg méüé-esétleg kapunk egy újabb szöveget, amelyet,
mínden igyekezet mellett se tudunk majd általánosan
elfogadtatni és akkor az eddigi egyöntetüség-hiányt
az ,iíj szöveg csa'k nagyobbá teszi. '

De hát adja Isten, hogy találkozzék köztünk a ma-
gyar költöi nyelv titkaiban otthonos, ihletett müfor-
dító, aki a kitüzött feladatot tökéletesen meg tudja
oldani! Egészen bizonyos, hogy mi nem leszünk a jó-
nak elrontói, különösen, ha ,az az új szöveg nyilván-
valóan tökéletesebb lesz az eddigi szövegeknél.

A kiküldött bizottság - melyben sza:kemberek
foglalnak helyet - szerénytelenség volna figyelmébe
ajánlanom az "eredetihez való hüség" elvének míben-
Iétét, annál inkább az egyik kísérletezönek, aki egyéb-
ként dícséretreméltó igyekezetében, feledvén, hogy az
"eredetihez való hűség" nem jelenti minden szónak -
akár eröltetve is - Iefordítását r. nagy fáradságról és
sok fejtörésröl tanuskodó fordításában "ös bösz ellen-
ség"-et ir. Félö, hogy ha nagyon hüek álcarunk lenni
az eredeti szöveg minden szavához és szinte lefordít-
hatatlan nyelvi fordulataihoz, 'akkor hűtlenek talá-
lunk lenni az eredeti szöveg szelleméhez 'és belsö ér-
telméhez.

Veszprém.
Hering János.

,~József legendája",
mint szimfőníkus táncköltemény.

A színpadi -témaszegénység: vagy akor
hangulatkívánságának kiaknázása már a mult-
han is többször kényszerítette arra az írókat,
hogya vallás és hit tárházának kincseit köl-
csönvegyék, Igen érdekes egy szemrebbenés
alatt végiggondolni azt, hogy az amerikai
filmtrösztök a bibliai tárgyú filmekben meg-
találták számításaikat s úgy tudjuk, hogy a
katolikusfilmiroda is igen ügyes propaganda-
eszközt talált amozgóképszínházban. Úgy hír-
lik, hogy most készül Gusztáv Adolf katolizált
leánya, Krisztina életregényének filmesítése.
Hiába, mondják és írják 'majd akkor történé-
szeink, hogy Krisztina elmebeteg volt; kateli-
zálásának. tényét ügyesen használja .majd ki a
katoli!kus.propaganda.· " ' ; ,., -

Az Operaház repertoárja általában, tele
van vallásos tárgyú operákkal,s rengeteg
olyan mű kerül ezenfelül színre, amelyikben a
kultikus szcenirozásnak különösen nagy szerep
jut. Igen érdekes ezen a téren is megfigyelni
a kor vallásos hangulatának azon kimondatlan
követelését, amely a kultikus részek olyan li-
turgikus szépségeit szólaltatj.a meg, amit a
békeidők rendezési technikája nem tartott any-
nyira föltétlen szükséges követelésnek. A nap-
jainkban újrarendezett darabokban kínos gond-
dal ügyelnek arra, hogy a vallásos jelenetek
dramatizálása és liturgikus mozgása semmivel
se maradjon el a templomi effektusoktól. Az
egészen pogány tárgyú Varázsfuvola felújított
rendezésében egy papi kórus tömegjelenete pl.'
olyan plasztikus és ritmikus papi cselekmény-
sorozatot mutat be, amelynek vonzó és gyö-
nyörködtető szépsége szinte prédikálja azt:
szent cselekmények elgondolhatatlanok litur-'
gia nélkül.

Ez az új - gondolat kitermelte már hatá"
sait az operai közönségben is s ezért várta ren-
geteg ember felfokozott kíváncsisággal a Jó-
zsef legendáját. A szimfónikus táncköltemény
szövegírói gr. Kessler Haary és Hofmannstal
Hugó. A zenei részt Strauss Richárd szerzette.

Nagyon kevés zeneértő. ember érezheti el-
hívottnak magát arra, hogy Strauss Richárd
kompozícióit bírálat tárgyává tegye. Az evan-
gélikus egyházi muzsika közkatonái csak any-
nyit állapíthatnak meg nála, hogy műveinek
legnagyobb része vallásos gondolatokra fel-
építetten jelent meg a világ előtt (Salóme, Ha-
lál és megdicsőülés), de egyébként hiába keres-
sük nála azokat a zenei elemeket, amelyek az
egyházi muzsika klasszikusainál észrevehetők.

A mű zenei részéről ennyit. A mű szöveg-
könyve 1. Mózes 39. része alapján iratott s ez-
zel kapcsolatban mondanivalóinkat így sűrít-
hetjük össze: Miért volt arra szükség, hogy az
a fiatal József, aki az egész Ószövetségben;
mint az erkölcs tántoríthatatlan alakja él, szín-
padra vitessék? S ha már odakerült, miért
volt arra szükség, hogya démonikus és kielégít-
hetetlen Putifárné előtt, mint táncokban vo-
nagló és szenvelgő ifjú eleveníttessék meg?
Ig.az, hogy fenntebb idézett bibliai részben sem
beszél József, de elgondolható olyan koreográ-
fia is, ahol József is legalább olyan p.asszivi-
tásban szerepel a színen, mint Putifárné. Jó-
zsef tísztességérzésén nem tud diadalmaskodni
a csábító asszonyiság, de ha ez eleven prédi-
káció akarna lenni, szcenikailag csak annyiban
sikerült ez, amennyiben a bibliai leírással ellen-
tétben, a börtönbejuttatott József előtt meg-
jelenik az angyal és állhatatosságáért kiszaba-
dítja bilincseiből.

Az ifjúságnak olyan része is résztvett a
premiéren, amely még iskolakötéles s bizonyo-
san .sokan volt.ak olyanok, akik emlékeztek hit-
oktatásuk anyagából erre a jelenetre. ·Az az
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érzésünk, hogy a nehezen érthető muzsika mel-
lett. így feltálalt tartalom nem hatott rájuk,
legalább is nem' jó irányban. A. felnőtteknél
pedig, akik talán még erősebb dolgokhozis
hozzá vannak szokva a színpadi -cselekmények-
kel kapcsolatban: sokakban az az érzés szólalt
meg: bibliai témát kaptunk. Valójában pedig
evangéliumi, gondolkodású embereknek az volt
az első megjegyzésük; igaz ugy.an, hogya tisz-
tasággondplata és tette diadalmaskodott, de
eza szimfónikus költemény . a Biblia; egyik
legbájosabb alakját lopta.át aszínpadra s fosz-
totta meg olyan tartalmától, amely eddig ön-
magáhan is prédikált és tanított.

G. L.

Az egyházi alkotmány novelláris
rnódositásához.

'A novellárta zsinat összehívását minden igaz
evangélikus lélek szívből üdvözli és egyházépítő mun-
kájáhozsikert és' Istennek bőséges megsegítő kegyel-
mét 'kívánja. Mert kétségtelen dolog, hogy Sionunk
falait, erősíteni kell. Az anyaszentegyház szervezetí
és hitéleti Ügyeit rendben tartani keH, hogy ne csak a
mind inkább fokozódó' támadásokat tudjuk kivédeni,
hanem az Evangélium örök igazságainak tiszta, hami-
sítatlan birtokában, ellentámadásra is tudjunk atmenni,
míndíg ' csak a szellem fegyvereivel, az Ige erejével,
- minden gyűlölség ésrOsszakarat nélkül, egyes egye- ,
dül Istenországának érdekében.

A 'kérdéshez örömmel szólok hozzá, mdrit ahogy
mindenkinek kötelessége hozzászólni s tehetsége sze-
rint az építő munkában részt venni. Az evangélikus
Sion falainak erösítésí munkálatainál tétlen munkások
ne találtassanak.

1. Az Egyház hivatalos neve: Evangélikus Ke-
resztyén, vagy röviden Evangélikus anyaszentegyház.
Ez az elnevezés tökéletesen kifejezi anya szentegy-
házunk lényegét, hitünknek, életünknek egyetlen örök
fundamentomát és forrását, amely: a Krisztus Evan-
géliuma. Kifejezi tökéletesen hitvallásos állásponturi-
kat is az ágostai hitvallás szernpontjából, mert az ágos-
tai hitvallás is csak annyiban normatrvum, amennyiben
az Evangéliummal egyezik, s így a hitvallás külön
hangsúlyozása az Egyház hivataloselnevezésében feles-
legesnek tűník fel.

A gyakorlati életben a, rövid és kifejező "evan-
gélikus" elnevezés máris polgárjogot nyert és általa-
nosari elterjedt. Amig a régi, hosszú elnevezés körül
ma napság is még a legkellemetlenebb zavarok fordul-
nak elő és az egyház régi, hivatalos nevét sokszor még
a 'lelkészek sem használják helyesen. Hivatalos világi
levelezések ben egyházunk neve általában, ág., vagy
ágo ev., nagyon ritkán és kivételesen ágo h. ev. De
nem hiszem, 'hogy egy más hitű ember is tudná, mi
rejlik a hármas elnevezés mögött. Láttam ellenben
olyan hivatalos egyházi pecsétnyomot is, ahol az egy-
ház neve így volt jelezve: Ev. Ág. Egyház. Ezt a za-
vart .meg kell szüntetní, mert nem válik, előnyünkre.
Mert azt mondják, hogy 'magunk se vagyunk tisztá-
ban a nevünkkel. ' ,

2. A fokozatos alárendeltség és az engedelmes-
ség bíztcsításának :a törvénybe iktatását 'helyesnek és
szükségesnek tartom. De ez' csakis az Egyház igaz-
gatási ügyeire vonatkozhatik. Szükséges ez azért, mert
e nélkül rend semmiféle intézmény életében el nem
képzelhető. Ezzel kapcsolatban az ellenőrzési munka is
szabályozandó Volna. Tanítás tekintetében il. meg-

, gyözödés elve megmaradhat, .de azzal' a megszorttással,
ha valaki nyilvánosan a szöszékröl, vagy egyebütt

olyan . tanokat hirdet, amelyek az anyaszentegyház
alapjait érintik és veszélyeztetik, felettes hatósága ál-
tal felelősségre legyen vpnható.

3. A. presbitérium 'megszervezése a felsőbb foko-
kon helyes .elv. Ezzel kapcsolatban meg kell újólag
állapítani, bővíteni a presbitérium hatáskörét az. egész
vonalon. Szükségesnek látszik, .hogy egyes kisebb-
jelentőségű olyan. ügyekben, amelyek eddig a köz-
gyűlésnek hatáskörébe tartoztak, a presbítértum a jog-
orvoslás elvének fentartása mellett döntéseket és ha-
tározatokat hozhasscm. Sok időt és sok költséget
lehetne így az Egyház életében megtakarítant. A köz-
gyűlések tárgysorozatában csak- a legfontosabb tárgyak
szerepeljenek. Egyházi tisztviselők választása, az évi
számadás- és kölfségvetés letárgyalása, ingatlanok .vé-
tele, vagy eladása és a hitéletre vonatkozó Ügyek.

Önálló, egyházi adót fizető nők is tagjai legye-
nek a közgyülésnek.

4. Az egyház jogi fogalma.
Az evangélikus anyaszentegyház a Krisztus Jé-

zusban hívők közössége. Az. anyaszentegyház tagja
mindenki, aki a Jézus Krisztusban hisz és megkeresz-
teltetett. Az evangélikus anyaszentegyházban minden
hatalom; jog és kötelesség az Evangéliumból, Isten-
nek: szent Igéjéből, rnínt az anyaszentegyház egyedüli
forrásából .fak.ad. Az egyházi 'hatalom, jogok és köte-
lességek gyakorlásának módját a szabályszerűen meg-
tartott közgyülésen állapítják meg.

5. Püspöki székhely és parochiális kötelességek.
A püspöki székhely' megállapítása gyakorlatt

szempontokból indokolt. De a püspök felmentése a
parochiális 'kötelességek 'végzése alól ellenkezik az
Egyház .alapelveivel," az '(jr Jézus küldetésí parancsá-
val és az Egyház rninden apostoli tradiciójával..A
püspök' nem lehet 'csak egyház-kormányzó. Neki a
hitélet ápolásában, az Ig'e hirdetésében is elől kell jár-
nia. Bár nyilvánvaló, hogy egy egyházkerület kor-
mányzásá, leülönösen a -hítélet gondozása szempontja-
ból súlyos feladatok elé állítják a püspöki hivatal vi-
selöjét, mégis az alapelveken változtatní nemszabad.
A kérdést az alapelvek csorbítása nélkül úgy lehetne
megoldani, hogy egyes kísebb jelentöségü egyház-
kormányzatí és egyházfelügyelői é ellenőrzési) ügyek
elvégzését az esperesekre kellene átruházní és ezeknek
hatáskörét bővíteni.

6. Helyes, hogy' az egyetemes közgyűlés felhatal-
mazást kapjon, hogy vitás, esetekben az egyházi tör-
vényeket hitelesen éS,l'ötelezően magyarázhassa. Szük-
ség van ezen intézkedés 'megtételére azért, mert kőrül-
ményeink míatt zsinatot ritkán hívhatunk össze, az
élet pedig szakadatlanul fejlődik.

7. Háztartás.
A gyülekezeti háztartás tekintetében még szerte-

.széjjel sok a zavar, amelyet végleg meg kellene szün-
telni. Vannak ..egyházközségek, amelyekben az egy-
házi adó kivetése nem' az állami adók alapján történik,
hanem a föld, a ház, birtok alapján, amidőn egyik ház,
vagy egyik föld úgy adózik; mínt a másik. Vannak
gyülekezetek, amelyekben rendszeres kivetés nincs, ha"
nem a gW1dnok,a szükséghez képest gyűjti maga be a
szükséges összegeket. . . '

Módosítandónak tartanám a 255. §-t olyan őrte-
lemben, hogya szükségletek fedezésé felerészben a
személyes hozzájárulásokból. felerészben pedig az' ál-
lami adók utáni kívetésekböl biztosíttassék.. Ezt· az
50 százalékos arányt a 256. §. b) pontjával kapcsolat-
ban tartom rendezendőnek. mert előfordulnak esetek,
amidőn egyes anyaegyházközségek a személyi járandó-
ságot túl alacsony kulcs szerint vetik ki .azért, hogy
az idegen község terül etén lakó, de az érdekelt' anya,
vagy leány-egyházközség területén ingatlan vagyon-
nal. bíró egyháztagok. aránytalanullegyenel, állami
adójuk után egyházi adóval megterhelhetők. :H]z,8aj.
nos, előfordul. .

Törlen:dő~ektartoma 256. §. második 'kikezdé-
, sét. Vannak esetek, hogyegyésegyháztagoknak négy-
öt helyen van íngatlanuk, amely után tekintélyes jöve-
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delm,ök van. Előfordul, hogy több ingatlan után egy-
általában nem fizetnek egyházi adót ab) pont alap-
ján, mert az ingatlanok helyén nincsen sem evang.
anya, sem leány vagy fiók egyház. Miért mentesül a
jövedelmi forrás teljesen az egyházi adó .fizetési kö-
telezettsége alól, holott a gyülekezet tagjai szegény-
ségük míatt roskadoznak a terhek alatt és szinte nem
bírják .az egyházat fenntartani? E szakaszt oly irány-
ban tartanám módosítandónak, hogy az olyan egyház-
tag, aki több községben van állami adóval megróva,
a lakóhelyén lévő ingatlana, valamint azon községek-
ben reá kirótt állami adó után, ahol szervezett evan-
gélikus egyházközség nincsen: a lakóhelyén teljes szá-
zalékban, ha pedig: van, az illető helyen szervezett
evangélikus egyházközség, a lakóhelyén is fél száza-
lékban rovandó meg egyházi adóval. A másik félszá-
za.lékos kívetés annak az egyházközségnek a javára
jut, amelyiknek területén az ingatlan f'eksztk, tekintet
nélkül arra; 1 hogy leány, vagy esetleg szórvány, fiók-
egyház-e az. Nem érthető meg ugyanis, hogy hatalmas,
gyakran több ezer holdas ingatlanok miért mentesül-
nek teljesen, vagy félig az egyházi adó fizetési köte-
lezettsége alól, holott gyülekezeteink nagy része nyo-
morog s a 256. §. útját állja egy méltányos és az igaz-
ságos teherviselés elvén nyugvó megoldásnak. E sza-
kasz utolsó pontja ·is módosul, amennyiben a szükség-
letek fedezésénél a személyi hozzájárulás es az állami
adók utáni kivetés arányát 50 százalékban állapít juk
meg, egyformán minden egyháztag részére. '

A törvénykezési résznél a 15., 16.; 17. pontok in-
tézkedéseit helyesnek tartom. Szükséges a büntetési
fokozatok újból való megállapítása, mert azok znere-
vek és részben meglehetős en embertelenek .' A cél ne
büntetés, de a javítás legyen: figyelmeztetés, esperesi,
püspöki, bírósági intés, majd dorgálás előzze meg a
pénz 'és a súlyosabb büntetést.

A novelláris zsinat munkálataihoz minden j~az
evangélikus lélek Isten megsegítő kegyelmét és bősé-
ges áldását kívánja. Történjék annak minden lépése az·
Evangélium szellemében, váljék annak minden döntése
az Evangélikus Sion és Isten országának javára, Isten
szent nevének dicsőségére.

Mayer Pál.

A reverzálls.
~.N'~ ,'. ;'''1' 'r.'

Mi ez? Tisztáznunk kell a fogalmat. Lát-
nunk kell a kórokozót, hogy a helyes gyógy-
kezelést bevezethessük.

Mert baj van. Érezzük, hogy valami sor-
vasztó kór támadta meg egyházunk szerveze-
tét s - ami aggasztó jelenség - még nem lá-
zadt ellene, még nem reagál az' élni akaró or-
ganizmus belső sejtmozgósításával, ftogy ki-
építse a romlást és a kért-Iegyőzött szervezet
immunitásával, izmosultságával éljen új, erő-
vel teljesebb, gyarapodásos életet.· .

A reverzális-bacillus csak egy ideig pusztít.
Csak addig, míg ellenmérget nem termel ki a
szervezet s akkor megáll a pusztulás, a sorva-
dás, sőt új életerő-források buzognak fel.

Szerény nézetem szerint e téren Rómára
kiabálni, vagy a reverzális-törvénynek tör-
vényhozási úton leendő törlését kérni a gyen-
geség bevallása, a fegyver bágyadt és szomorú
lerakása. a harcképtelenség siralmas . bejelen-
tése. .

Pedig a fegyver nemcsak vág, hanem -
véd is. A fegyver maga közömbös, csak a kéz,
mely forgatja, szabja meg érté két. Akalápács
nemcsak romboló szerszám, hanem építő esz-
köz is.

Nekünk be kell látnunk, hogy a reverzális
egy nagy egyházépítő elv körző száraiba is
belefoglalható .s ott nézve, egyenesen áldásos.
Ez az elv az egyoollású családok termelése.
Ma valahogy, a kiélezett felekezetieskedés kor-
szakában biztosítani kell a' hitüket élni akaró
lelkek békességét; ez pedig a reverzálissal
szolgálható.

Hogyami egyházunk panaszkodik a foly-
tonos vesztései, statisztikaihátránybajutása
felett, ennek sem Róma, sem a türelmetlen val-
lási elfogultság, legkevésbbé maga a reverzális
lehetősége, tehát a törvény az oka, hanem
igenis oka, forrása, eredete a mi hitbeli lany-
haságunk, el-elaluvó öntudatunk, egész egyház-
pedagógiánk téves kezelése, annak a héroszo-
kat kinevelt léleknek az eltávozása, helyeseb-
ben: attól való eltávolodásunk, mely jött és
ment, mint csillaghintő üstökös a fénybe,
szépségbe vonta felettünk az égboltot.

Kezdjük csak a vallásoktatásba bevenni a
reverzálist, mint tananyagot; kezdjük csak. a
cura pastoralisba bevezetni a reverzálist, mint
társalgási irányvonalat; kezdjük csak a szó-
székeinken (hát a biblia-órákon") minél több-
ször kimondani ezt a szót: reverzális, mint
mérő szót a hűség, az egyházszeretet, a hit-
terjesztés, a multunkhoz méltó jelen és jö-
vendő mérlegét elbillentő súlyt; merjük csak
megkérdezni mindazoktól, akiknek Egyházunk
kenyeret, vagy .trsztséget, jogot, vagy mél-
tóságot adott, hogy azon a területen, melyet
mint családfők a fejükkel és szívükkel bevilá-
gítanak és bemelegítenek, nem esett-e rontó
reverzális, nem történt-e súlyos sértés, az áru-
lással határos sértés az ellen az egyház ellen,
mely a maga szegénysége mellett királyi pa-
lástjának fényes szövetével, mint aranyszállal
vette körül az ősi címert?

Egy szóval: kezdjük aktuálissá tenni a re-
verzális-ügyet. Kezdjük kinevelni azt az egye-
temes közszellemet, mely egyházunk minden
gyermekét megtölti a felelősség tudatával, a
reverzállsban rejlő egyházfejlesztési lehetőség
kihasználásának boldog és örömteli kötelesség-
érzetével.

Felvetek egy gondolatot, mely ha tizen,
százan átveszik és tetté érlelik, hatalmas ál-
dást eredményezhet. Ez pedig ennyi; hirdessük
ki szószékünkön - minden felkérés nélkül ...:....
valamennyi, az anyakönyvi táblán megnevezett
házasulandó párt, melynek egyik (a mindkét
tagút természetesen mi hirdetjük ki egyházi-
lag) tagja evangélikus s tegyük a hirdetés vé-
gére: "Evangélikusok, a ti hű szívetek mele-
gével vegyétek körül e rnost hirdetett testvé-
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rünket,' hogy házasságkötésénél a mi áldott
lelki édes anyánk - Egyházunk - vesztessé-
get ne szenvedjen, hanem e hív gyermeke ré-
vén is gyar.apodjék!"

Ha - ez a feltevés csak fantázia - egy-
házunkban minden házasulandó ifjú és hajadon
reverzálist adna a más vallású élettársának.
egyházunkból lassan, de biztosan kiveszne a
keresztelés, elnémulnának az iskola-udvarok és
egyszer csak az utolsó evangélikusr.a, arra az
árulóra görgetnek a 'síri rögőket. Finita ...

Ez a lehetőség sötét, mint az átok. Ámde
az elképzeléshez nem is' túlerőltetett fantá-
zia kell.

Van egy másik.
Kis lélekszám, .de nagy hitszerelmű -egy-

házacska, amelyik idegen felekezetű környe-
ietben eleddig csak halódott, egyszerre elteli-
-tődik azzal a Lélekkel, mely épít és fejleszt,
rriegtart és növel, boldogít és hódít ... talán a
papja, talán a felügyelője gyullad meg áldott
tűztől a szívében ... talán a kis fehér falú föl-
des iskolateremben egy igazszívű tanítója kezd
el reverzális-akciót ... talán a fonóban, ahol a
kenderszálak felett .Isten keze sodorintja a sze-

'retet fonalát a szivek közé, egy hang hallat-
szik: "Én csak evangélikus oltár elé me-
gyek" ... Oh már ott elindult az áldás, a hala-
dás, a fejlődés.

i
A reverzális teszi ezt?
Nem. A hittel, egyházszeretettel eltelitő-

, dött s a hitében s egyházszeretében boldog szív
teszi ezt.

Abból adj nekünk sokat, sokat Te Minden-.
ható, ki vagy a mi erős várunk.

Duseik Lajos.

Megjegyzések
"A nő az alkotmányban" c. cikkre.

Az a gondolat, amelyet e lap legutóbbi számának,
vezércikke felvetett, olyan nehéz és annyira fontos,
hogy teljes mértékbeni megvalósítása megváltoztatná
egyházunk jelenlegi arcát. Talán éppen ezért nem vé-
tetett fel a novelláris zsinat anyagába. Kétségtelen,
hogy az adófizető nőt megilleti az aktív választó- ,és
szavazati jog. Helyes is volna, ha az ilyen nö szemé-
lyesen szavazhatna, mert az élet igazolta, hogy a fér-
fiakon keresztül gyakorolt női szavazás nehézkes, sok-
szor keresztül sem vihető olyan gyülekezetekben, ahol
több a női, mint a férfi választó. Azonkívül, a meg-
bízott férfiak részéről sok visszaélésre is adhat alkal-
mat. Csak helyeselhető az a törekvés, amely a tiszta
házasságban élő nőnek is jogot akar biztosítani, de az
ilyen nö is viseljen terheket az egyházban. Az a nö,
aki reverzálist ad egyházunk kárára, ha viseli is az
adóterheket, zárassék ki a szavazási és választójogból, '
mert árulók nem szélhatnak bele az elárult édesanya
sorsának intézésébe. Legyen ez elégtétel és dícséret
az egyházunk számára gyermeket nevelő édesanyák-
nak. De ugyanez az elv érvényesítendö lenne a rever-
zálíst adó férfiakra vonatkozóan 'is. '

, Arra 'a kérdésre azonban, hogy a nö az egyház
tanácsában, v,agy tísztviselői karában helyet foglal- __

jon-e, nem' mernék feltétel nélkül igennel válaszolni. Az
, a példa, hogy a nő parlamenti tag, sőt miniszter is le-
het; nem irányadó, mert az egyház élete és feladata
más, mínt az államé és a községé. Eltekintve at-
tói, hogy vajmi kevés nö van ma is a világon, akik
'ilyen politikai vagy közigazgatásí , szerepet töltenek be,
egyházunk közigazgatása és lelki vezetése olyan bo-
nyolult, annyi nehézséggel telt, hogya nö semmi-
képen nem alkalmas az ilyen tísztség betöltésére. A
nö szíve az imádság felé hajlik. Templomainkat első-
sorban ök töltik meg, ök telepszenek a Krisztus lábai-
hoz, ök választották az Istennek tetsző jobbik részt és
a rosszabbik, a harc, a ,tülekedés,' az adminisztráció
marad a férfiaknak. A nőnek ma még nincs helye a
presbitériumban. Dolgozzék, a nőegyletben és sajátítsa
ki a' maga részére a szerétettevékenység munkameze-
jét. A szeretetegyletekben mindenütt ott a helye.

Hogy, a nö mívé válik, ha az egyházi választá-
soknál jogot kap, arra számtalan elszomorrtö példát
látunk. Egy nagy egyházközségben' egyszer lelkész-
választás volt, a nők összefogtak' és addig agrtáltak,
lelkesítettek, buzdítottak, amíg közvetett szavazati
jogukkal is azt a papot választották, akit ök
szemeitek ki a gyülekezet élére. Képességeit egy
napon nem is lehetett említeni ellenjelöltjéével, , aki
már akkor is országos nevü szónok volt és ma előkelő
egyházi tisztséget' visel. Sok ilyen esetet mondhat-
nánk el. Hát még a tanácskozásoknál mi lenne, ha
a sokszor nem épületes és nem szívet-lelket gyönyör-
ködtető vítákba a nö is beszállna. Látunk ilyen gyü-
léseken néha eredeti mivoltukból egészen kivetkőzött
férfiakat. Mi volna, ha ugyanez történnék a' teljes jo-
got nyert női szavazó polgárokkal is.'

Ha mégis eljönne az idő, hogy a nők is helyet
foglalhatnának a tanácsban, szerintem csak szelek-
ció útján lehetne a nőnek helyet szorítani. Bizonyos
kvalifiká:ltságot, vagy bizonyos eredményt kellene az
ilyen nőknek felmutatniok a belmisszió, a szerétet-
tevékenység terén. Én, féltem szerkesztö úr, egyháza-
mat a közigazgató, csak vitákban kítünö nöktöl, de
nem féltem az imádkozó Márláktól.

, Tátrai Károly.

* *
Tátrai Károly kartársam aggodalrnai dacára fenn-

tartom, rníndazt, amit a nők jogainak kiterjesztésére
vonatkozólag lapunk legutóbbi számának vezércíkké-
ben írtam. Nem a nőnek van szüksége az egyházi sze-
replésre, .hanem az egyháznak van szüksége azokra az
Isten áldotta karizmákra, amelyek felett a nö rendel-
kezik. A tiszta házasságban élő nö a legtöbb egyház-
községben férjén keresztül viseli aránylagosan a terhe-
ket. Ami pedig a reverzálisok útján hütlenkedő mínd-
két nembeli egyháztagokat illeti, azokat jogaiktói meg-
fosztani nem lehet, amig anyagi hozzájárulásukat
elfogadjuk. Az egyedüli helyes eljárás ezekkel a hűt-
lenekkel szemben az volna, 'ha az egyházközségek
semmi néven nevezendő anyagi szolg'áltatásokat tőlÜk
el nem fogadnának. Egyébként a nők jogai kiterjesz-
tésének kérdésére alkalomadtán még visszatérünk.'

C!J__ H_I_R_E_K__.,_[i]
HA'TVANAD VASÁRNAP.

II. s:». 11, 19--.::.12.9.

Szaoad-e a keresztyén embernek 'dicseked-
nie? Egy esetben. Ha Krisztus üg,y'ekivánja a
dicsekvést. Pál apostola mai Ige első részében
tele ,va~dicsekvé8sel. Elmondja azokat a hősi
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erőfeszítéseket) amely'eket végzett és a szen-
oedéseket, ame.lyeket átélt. Mindezt aeonbcon
nem azért teszi) l/;ogy magát nagyobb~ tegye
'az emberek szemében) hanem) hogy a szeni
ügy kedvéért megőrizze' és megtartsa az apos-
toli hivatal tekintélyét. Vajha Krisztus ügyét
mi) laz apostolok utódai is alá, tudnok: támasz-
tani ée előbbre tudnók vinni ae ilyen dicseke-
déssel? Vajha mi is elmondhatnók, hogy meg-
verettűmk, 'meqostoroztaitumk, megköveztettünk
a Krisetusért, Milyen duulalmas tanubizony-
ságtevés lenne ez a Krisztus meüeit, - De az
apostol szövegünk második részében azután el-
mondja) hogy tulajdonképen dicsekedésre csak
azért van oka) mert az Ur őtlátomásokra mél-
tatta, amelyek uj 'embert formáltak belőle.
Egyebekben csak: gyöngeségével dicse.kedketik.
Tudja, milyen g,ylarló és esendő ember ő) aki
egyedül az isteni kegyelemnek köszönheti) hogy
az egyenes utat meg találta. De bármilyen
gyönge) az i~teni kegyelem) amelynek b~rto-

"kosa, őt erőssé) mindenre képessé teszi. - Ér-
zed-e te is) testvérem, ennflk a kegyelemnek ál-
dásajt életedben? . "

, - Folügyelőválasztás Öbudán, Az óbudai evan-
gélikus egyházközség a dr. Szalay Sándor lemondásá-
val megüresedett felügyelői tisztre Január 28-án tar-
tott rendkívüli közgyülésén egyhangú lelkesedéssel
dr, Fabinyi Tihamér kereskedelmi minisztert válasz-
totta meg, Az új felügyelő az óbudai egyház tisztikará-
ban már régebben is helyet foglalt, Beiktatása február
2-án délelőtt 10 órakor megy végbe az óbudai temp-
lomban. . ,

~ Lelkészválasztás Kondoroson. A kondorosí
evang, egyházközség január 28-án tartott' lelkész-
választó közgyülésén 278 szavazattal 42 ellenében
Balczó András nyíregyházi segédlelkészt választotta
meg az egyházközség rendes lelkészévé.

- 'Dr. IhmelS' Károly, a lipcsei mísszíö ígazga-
tója, a külrnisszióí jubileumi konferencia végeztével
február '3~án este Győrben, '4-én pedig Sopronban fog
előadást tartani.

- Műsoros teaest. A Budapest Ill. kerületi Evan-
gélikus Nőegyesület február 7-én délután 6 órai kez-
dettel a .Korona Vigadó nagytermében (Ill., Korona-
tér 2.) tombolával egybekötött teaestét rendez, ame-
lyen az ünnepi beszédet dr. F'ábínyí Tihamér kereske-
delmi miniszter tartja. A müsoron szerepelnek még
Dullien KIára hegedümüvésznö, ifj. Mohr Henrik or-
vostanhallgató, Goda Gizella és Venczell Béla, a m, kir.
Operaház' tagjai és , Kerpely Jenő gordonkamüvész.
Teajegy ára 1.50,P. Egy tombolajegy ára 50 fillér.

- Felépülhet-e a budapesti evangélikus Leány-
gimnázium ? Üjabb adományok: dr. .Légrády Ottó
1000.- P, dr. Konkoly Elemér 1000.- P, Haldauf Má-
tyás 1000.- P, dr. Rásó Lajos 1000.-:- P, Richter Ri-
chárd 500.- P, vitéz Sárkány Jenő 200.- P, Vetsey
Ede 50.- P, özv. Holzmann Károlyné 5.- P. A Deák-
téri evangélikus elemi iskola tanítói kara 2000.- P.
Adományok. összege eddig: 32.000.- P.

- Az Ifjú Év.ek nagy ifjúsági konrerencíáját
február 2-án és 3-án tartják. A konrerencíát müsoros
est fejezi, be, amely 3-án este fél ,7 órakor kezdődik az
evangélikus Leánygimnázium disztermében. Az ifjú-
sagLszereplőkön 'kívül közremüködnek Szántó, Róbert,
VidovSZkyKálmánné, Zalá.nfy Aladár- ,',éi1 dr. 'Bőhrn

.Dezső;,

7" Kul,túrest . .A..budap~sti Iparosképzö :Protestáns
Egylet február 1-én kultúrestet rendezett, amelynek
keretében dr. Vavrínecz Dezsö fökönyvtáros 'ezen a cí-
mén tartott előadást: Az egyesületek 'feladata li mun-
kaskérdések megoldásában.

- A salgótarjáni Luther Szövetség iljúsága ja-
nuár 21-én 23 tagú 'társasággal Bocsárlapújtöre rán-
dult ki az ottani KIE vendégeként és egy kiválóan si-
került farsangi estét rendezett, amelyet a, termet zsú- ,
folásig megtöltö közönség tapsolt "és kísért meleg de-
rüvel' végig. Az egyes szerepek ben Viletel EIla, Kotr'a
Irén, Brozik Andor, Vdroszt.ák Lajos, 'Takács Sándor,
Díaníska Mária, Turek Berta és asúgó szerepében
Mísecska József, tudásuknak annyira a' legjavát nyúj-
tották, hogy az. eleinte egy kíssé idegenkedő közönsé-
get már a második negyedórában úgy magukkal ra-
gadták, hogy a végén már a színpadi dal ritmusara
harsogott a közönség tapsa. Aprológot kítünö elŐ-
adásban Kamarás Zoltán mondotta, Díaníska Mária
nagy hatással szavalatot adott elő. Az est .anyagtlag
is kítünöen. sikerűlt s a jövedelem -felét az ottani evang.
egyháznak, a másik .relét li községí szegényalap javára
juttatták. Nagyon meleg, kedves est emlékével tért
haza a tiszteletreméltó' önzétlenséggel fáradtságot nem
'kímélö lelkes társaság. '

- Vallásos délután Szarvason. A szarvasi Pro-
testáns Leányegyesület január 21-én jól sikerült val-
lásos délutánt rendezett, amelyen változatos müsor
keretében Szlovák Miklós vallastanár tartott előadást.
A~ estet Bartos Pál lelkész imája' zárta be. .

, -'Spurgeon eentennártum, .Arigtía ebben az évben
készül' megünnepelni nagy igehirdetőjének Spurgeon-
nak századik születésnapját. 1834-ben született Anglia
déli részén, Essex grófságnak Kelvedon nevü vá-
rosában. '

_. Az egyetemes imahetet az ország mínden ré-
szében nagy buzgósággal és .sok áldással tartották
meg. A,zeddig beérkezett jelentések azonban távolról
sem adnak teljes képet. Nagyon sok helyről semmiféle
jelentés nem érkezett, aminek az a hazáakra káros kö-'
vetkezménye van, hogy a magyar bizottság a londoni
világközpontnak csak hiányos jelentést tud tenni. Ép-
pen azért a magyar bizottság titkára, dr. vitéz Csia
Sándor máv. igazgatósági' főorvos (Budapest; VI.,
Andrássy-út 8$.) ezúton is kéri míndazoknak az egy-
házaknak és egyesületeknek vezetőit, melyek az ima-
hetet megtartották. - küldjék be az erről szóló rész-
letes jelentést. Küldjék be egyszersmind a perselypénzt
is, mert a bizottságfiak rendkívül sok kiadása merült
fel az imahét rendezésévei kapcsolatosan. A beérke-
zett perselypénzekről az egyes felekezetek szerint az
Illető felekezet legelterjedtebb lapjában fog a bizottság
nyilvános nyugtázást közölní. .,'

A bizottságot szemrehányások érték, hogy' az ál-
tala közölt imaheti program nem egyezik a németek
által' használttal. A bizottság kijelenti, hogy évről-évre
szószerinti pontossággal a londoni világközpont pro-
gramját továbbítja s a németek azok,kik a világ-
programtói eltérnek.' A bizottság tudomása szerínt a '

, világ összes nemzetei közül egyedül a németek te-
szik ezt.' '

- Korfirmádói oktatáshoz használjuk D. Raffay
Sándor Evang. konfírmandusok kátéját. Ara 64 fillér.
Kapható: Scholtz Testvérek könyvkereskedésében, Bu-
dapest, IX., Ferenc-körút 1~,-21.
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A LÁTHATATLAN ALKOTMÁNY.
Van ilyen is, kell ilyennek is lennie. Fon-

tosabb, jelentőségteljesebb a tételes törvény-
nél, mert az élet írta bele az emberek szívébe.
A láthatatlan alkotmánynak e paragrafusait-
szeretnők ráírni egyházunk vezetőinek szív-
hártyáira, hogy amikor eljön a szelektálás
ideje, hogyamikor embereket keresnek, aki-
ket egyházi tisztségekkel akarnak ellátni, hogy
akkor mellé ne fogjanak és olyan emberek ne
kerüljenek a gyülekezetek és más egyházi kö-
zületek élére, akiknek semmi közük az egyház-
hoz és a Krisztushoz, akik nem az Isten dicső-
ségét, hanem a maguk előbbrejutását keresik
az egyházon keresztül is.

Ennek a láthatatlan alkotmánynak egy
pontja van: hűség! Aki minden vonatkozás-
ban hűnek találtatik, arr.a szabad csak a na-
gyobb feladatokat ·bízni. A hű embereket meg-
találni nem nehéz, akármilyen szerényen búj-
nak is meg, a hűtlenek nagy tömege mögött. A
hűség. alatt mindenekelőtt biblicitást értünk.
Nem lehet az egyházb.an nagyobb feladatokat
bízni oly.an emberekre, akik nem. bibliai keresz-
tyének. Viszont mindenre van ereje' és tehet-
sége, aki képességeit a bibliából meríti. Csak
az evangélium átitatta életekkel lehet az egy-
házi életben valamit kezdeni, legyen az akár
belmisszió, akár az evangelizációnak, vagy sze-
retetmunkának bármely más néven nevezett
megmozdulása. De még az adminisztráció ban
is csak az olyan ember lesz igazán a gáton, aki
bibliás életet él, aki a bibliáb.an él.

Bibliás felügyelőket, bibliás gondnokokat
és egyháztanácsosokat kérünk tehát, akiknek
mindenük a Krisztus és nem az egyéni érvé-
nyesülés. Nincs szükségünk olyan vezetőkre,
akik csak azért ambícionálják az egyházi
szereplést, mert a közéletben elkoptak és vala-
melyes külső dekorum nélkül már csak mégsem
lehet az életet leélni; vagy olyanokra, akik az

egyház révén próbálnak üzletre és klientúrára
szert tenni, vagyis gazdasági helyzetükön se-
gíteni.

A hűség fokát sok tekintetben mutatja az
is, jár-e az evangélikus ember a templomba,
részt vesz-e abibliaórákon, egyháztársadalmi
megmozdulásokban, ott van-e az egyház által
rendezett ünnepségeken és kultúrestéken, ér-
deklődik-e az evangélikus iskola és ifjúság
dolgai iránt stb. Igen szomorú dolog, hogy
tisztújitásokon válogatás nélkül .hozunk be
rendszerint egy csomó embert az egyháztanács-
ba, akikről előzőleg információkat nem szerez-
tünk be, akiknél talán csak a társadalmi állás,
vagy a családfa játszott szerepet és akik az-
után abeiktató ünnepségen túl soha többé sem
a templomban, sem a gyűlésteremben nem mu-
tatkoznak. Jó az a presbiteri pad a templom-
ban, mert üressége miatt sokszor szégyenp.addá
lesz! Jók azok a fenntartott első sorok az
egyházi ünnepeken. A hívek legalább megtud-
hatják, hogy kiket nem szabad a legközelebbi
alkalommal egyházi tisztségekkel megterhelni."
Har.ajtunk múlnék, csak az ezekben a dolgok-
ban is hű embereket bíznánk meg egyházi fel-
adatokkal. Elsősorban nem nevek, hanem dol-
gos, buzgó, szívvel lélekkel a közösséggel
együttélő és együttérző vezetők hoznak új éle-
tet az egyházba.

A hűség ismérve végül az áldozatkészség
is. Akinek sokja van, annak sok a kötelezett-
sége is. Vonatkozik ez anyagiakra, szellemiekre
egyaránt. Ismertem egy egyházfelügyelőt,
aki hajcihős éjszakákon ezreket dobált ki az
ablakon, de elvárta, hogy garasokat könyörög-
jenek ki tőle, ha az egyháznak szüksége volt
reá. Nem jó evangélikus ember, aki önként
nem adja le az egyháznak, vagy intézményei-
nek, amit nélkülözni tud. Ugyanez áll a szel-
lemi kincsek birtokosára is. Aki sajnálja lelke
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javait az egyház hasznára kamatoztatni, aki hangosítás, Walther műve.. de a melódia 'Lu-:
kaszinói társaságáról, vagy szerepléséről nem·" theré, a szöveggel annyira egyöntetű,. hogy
tud lemondani, ha az egyháznak szüksége van másé nem is lehet. S az is Lutherre vall, hogy
reá, minek az olyan embert beerőszakolni az egy másik" dallamának (Mennyből jövök most
egyházi szerepekbe? Amikor annyi kedves, bá- hozzátok) 4-ik sora teljesen ugyanaz az" J.i!rős
jos, lelkes ember van, akinek más életcélja vár 2, 4, g. sorával.
úgyszólván nincsen, mint Isten dicsőségére és Az eredeti dallam ritmikus. De így igen
embertársai javára az egyházban tevékeny- kevés egyház, a németek között csak a" bajor'
kedni ? énekli. Feller sem tartja lehetőnek Ausztriá-

A kiválasztásnál tehát csak egy kvalifiká- ban az eredeti ritmikus éneklést. A többiek ki-
ció lehet: a hűség! Aki ez ellen bármi irány- egyenlitett hangjegyek (cantus planus) szerint
ban" vétett, az nem való a szentek gyülekeze- éneklik. Igy azután a legkiválóbb német korál-
tébe. Ez a láthatatlan hűségparagrafus álljon könyvekben is" az Erős vár dallamának, amint
őrt a mi egyházalkotmányunk és a mi egész Feller ezeket hangjegyekben is közli, 44 válto-
egyházunk felett. zata van" használatban. Tessék most "a magya-

roknak ebből választani ízlés szerint. Az Erős
vár ritmikus énekléséről ma még nálunk sem
lehet szó.

Különösen nagy feladat elé állítja a zené-
szeket az Erős vár 5-ik ritmikus sora. Ez már
annyi bajt, vesződséget okozott nekik, hogy a
zenészek maguk között ezt a dallamsort is a
szövege szerint "der alt böse Feind" néven ne-
vezik. A nagy Bach "Sebestyén tette az 5. dal-
lamsoron azt a merész változtatást, hogy a má-
sodik szótagra kvintás ugrást vitt bele, holott
az eredetiben nincs meg. Ott több melizmával
áll az öt szótag. F'eller ezt a Bach-féle válto-
zatot nem is vette át, hanem más, az eredeti-
hez közelebb álló változatot írt az új osztrák
korálkönyvbe. Nem tudom" elfogadta-e az ének-
ügyi bizottságuk.

Legtöbb kifogás esik a 2, 4. és 9. sor vé-
gén álló melizmák ellen, melyekben egy szó-
tagra három hangot kell énekelni. De hát nem
lehet a három közül a középső hangot kihagy-
ni? Ez volt az első gondolatom. S most, hogy
Fellert újra elővettem, látom, hogy ő és több
német korálkönyv is így tett. Különben a me-
lizma három hanggal is jól énekelhető. Az új
dunántúli énekeskönyv ezt a melizmát már szé-
les körben meghonosította. A malizma miatt a
hét szótagos sorokat nyolc szótagra. bővíteni
nagy hiba volna. Elvesztené az ének harcias
elevenségét és erejét. Luther még a szavakat
is ~urtíto~ta, nekünk tehát a sorokat megnyúj-
tam' nem szabad. .

Az Erős vár eredeti ritmikus énekléséről
ma még szó sem lehet. Alapul nekünk Altdőr-
fer-c-Kapi- Gy. és Nagy Lajos korálkönyvét kell
vennünk. Nálunk ezeknek van tradíciója. A
Bach-féle kvintás ugrás ezekben is megvan, de
átvette ezt Schweiz és a legtöbb német tarto-
mányi egyház, is.

A református testvéreket is fel kell hív-
núnk, hogy az Erős várt az eredeti dallam sze-
rint, "a rövidebb verssorokkal énekeljék. Hi-
szen Genfben, Zürichben, Baselben ők is igy
éneklik Luther énekét és pedig a: Bach-féle vál-
tozattal. A hajlandóság, úgy tudom, meg is van
bennük. Ravasz" László püspök ez ügyben 3-4
évelőtt már tárgyalást is kezdett egyházunk-
kal. A Hozsanna és a Hallelujah ref. énekes-

Az egységes magyar "Erős vár".
Az egységes dallam és szöveg megállapí-

tása sokkal több nehézségbe ütközik, mint azt
sokan gondolják.

A németek oly szerencsések, hogy a szöveg
náluk nem vitás, hiszen Luther eredeti remek
énekének vannak birtokában. De náluk is a
dallam kérdése nagy vitákat támasztott, me-
lyek mai napig sincsenek lezárva. Ha több né-"
met tartományi egyház énekel együtt, mint pl.
a Gusztáv Adolf egyleti ünnepélyek en, ott is
van zavar.

Feller Kamillo karlsbadi lelkész, a kiváló
teológus, zenész és himnologus egy igen alapos
és értékes munkát írt első sorban az osztrák
evangélikusok számára ezen a címen: "Ein
Feste Burg auf einerlei Weise" (Leipzig, 1908.
122. lap). Az osztrák egyetemes evang. zsinat
ugyanis 1907. rendelte el az Erős vár egységes
éneklését s ezzel kapcsolatban új ev. énekes-
könyv és korálkönyv szerkesztését. Ennek elő-
munkálatait és szerkesztését Feller végezte ki-
váló eredménnyel. Személyes érintkezésben
lévén vele, említett művével és korálkönyvük
egy példányával megtisztelt, melyet én 1912-
ben Schmidt K. J. pozsonyi lelkésznek adtam
át bírálatra.

Tehát maga a dalLam a németek között
sok vitára ád okot. Hogyan jutunk akkor-egy-
ségre mi magyarok, midőn köztünk a szöveg
is, Luther remekének hű és méltó fordítása
majdnem leküzdhetetlen nehézség?

I, Az egységes dallam.
Az Evang. Életben felszólalt érdeklődök

helyesen állapították meg, hogy első feladat az
egységes dallam, csak ezután következik a sző-
veg, mert ezt amahhoz kell szabni. '

A dallamhoz pedig a németek az ének
legrégibb hangjegyeit veszik alapul, melyek
Walther János, Luther zenészbarátjának kéz-
iratában és az 1531. évi nürnbergi .és erfurti
énekeskönyvekben maradtak fenn. Walther
kézirata H. Preuss "Unser Luther" füzetében
van közölve. Zahn a 6. kötetében közli. Meg-
engedjük, hogy a négy hangra tétel, az őssz-
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könyvek már az eredetihez szabták fordításai-
kat. A Hallelujah a dunántúli dallamot és szö-
veget vette áto '

II. Az egységes szöveg.
Az Erős vár első magyar fordítása az

1566. évi nagyváradi énekeskönyvből ismere-
tes. Altalánosan Skaricza Mátét tartják a for-
dítójának, de Sztáray Mihály és Dávid Ferenc
is szóba jöhet, mint fordító. Az irodalomtörté-
net nagy dícsérettel szól az első fordításról.
Horváth Cyrill szerint: "nem igen marad el
'forrása mögött s erőre és fönségre nézve bát-
r'an. melléje helyezhető." Nagy érdemét elís-
merve, mégis kár, hogy az első fordító egyes
jelentős sorokat egészen elhagyott s a vers-
sorokat még így is néhol 2-3szótaggal is
hosszabbra nyújtotta. Ez által-sokat veszített
erejéből, ellaposult a históriás énekek módjára.
Az új énekeskönyvük szerint a reformátusok
még ma is- ezt éneklik több változtatással.

Az eredeti dallamhoz és versformához
szabva először Székács József fordította le az
Erős várat. A mult század negyvenes éveiben
Mária Dorottya nádorasszony fejezte ki azt a
kívánságát, hogy Luther énekét a magyarok is
úgy énekeljék, mint a württembergiek és a
többi németek. Pályadíjat is tűzött ki. Karsay
Sándor és Perlaky Dávid is megpróbálták és
közölték új fordításaikat még 1848 előtt. Szé-
kács fordítását 1879. a Győri Énekeskönyv is
felvette a Toldalékba s ettől fogva kezdték a
magy.arok is rövidebb sorokkal az eredeti for-
mában énekelni. Székács a 2., 4. és 9. sort az
eredetlhez ihiven hét szótagosnak fordította.
S ha most a pesti gyülekezet amelizma mi.att
e sorokat 8 szótagra nyújtotta ki, akkor eltért
Székács hagyományától.

Székács fordításának több. gyengéje van.
Jóhangzásúnak és népiesnek az ilyen sorokat
nem lehet mondani: "Erő s csel ezre, Zordon
fegyverzete". Sokan próbálták .ezt jobb fordí-
tással pótolni. A fiatal Sántha Károly két for-
mában is lefordította. Példáját követték . Ele-
fánt Mihály, Csengey Gusztáv (szintén két for-
mában) , továbbá Gaál Mihály, Masznyik End-
re, Stromp László, Lehr Albert, Varga Márton,
dr. Vietorís József, Kozma Andor, Vargha Ta-
más. Jeles költőnk, az ősz patriárcha Torkos
László, csak nemrégiben fordította le (Ösvény,
1930). Ezekhez járul a Budapesten énekelt
újabb fordítás. Dr. Vietoris igazgató 1910. az
ev. tanárok közgyűlésén igen értékes alapos ér-
tekezést olvasott fel Luther énekeinek magyar
fordításairól.

Gaál Mihály agárdi lelkész a kilencvenes
években az Erős vár ötféle fordítását közölte
a Bányakerület próbafüzeteiben. A dunántúli
énekügyi bizottság (Kapi Gy. igazgató, Sáritha
K., Bancsó A., Zábrák D., Vojtkó P., Payr S.,
Ihász F.) évek hosszú során át kutatta és bí-
rálta az Erős vár fordításait. Megpróbálta
Bancsó A. és Zábrák D. is, lefordították az

éneket. Végre is .az utolsó napokban, midőn
már az egész könyv készen volt és a sajtót
várta, egy névtelenül beadott énekszöveget fo-
gadott el a bizottság kisebb változtatásokkal.
Ezt 'a dunántúli szöveget (256. é. sz.) immár
23 éven át 25 ki.adásban éneklik a gyülekezetek
és az új könyv az előbbi négyféle' dallamvál-
tozat helyett egységes dallamot honosított meg
nagy területen. .

Mindenkit kielégítő, tökéletes fordítást
senki sem várhatott. Valamely jobb, az ere-
detit hívebben tolmácsoló fordítás előtt kész-
séggel meg kell hajolni. Dr. Vietoris dícséret-
tel emelte ki, hogya dunántúliúj fordítás "ze-
neileg a dallamhoz szabott". A "hűség" szem-
pontjából csak azt jegyezzük meg, hogy az első
strófában ezen alkalmi és kissé prózai sorok
helyébe: "Er hilft uns freiaus aller Not, Die
uns jetzt hat betroff'en" - tudatosan vettük
bele Bocskay. Bethlen és Gusztáv Adolfnak a
Római levélből vett jelszavát : "Ha Ö velünk,
ki ellenünk" és a Luther által alapul vett 46.
zsoltár kezdőszavát: "Az Úr a mi oltalmunk".
Luther az ének- és zsoltárfordításaiban sok-
kal nagyobb szabadságot is megengedett ma-
gának ..

Énekköltőinket, a zenészeket, bírálókat és
az ügy iránt érdeklődőket fel kell hívni, hogy
az Erős vár legjobbnak ismert fordításait kö-
zöljék az "Evang. Élet"-ben. Hadd szóljon
hozzá a nagyobb közönség is.

Különös figyelmet érdemelnek a kritikus
verssorok: "Und kein Dank dazu haben" és a
másik: "Er ist bei uns wohl auf dem Plan". A
régi és új fordításokat pedig az alaki és tar-
talmi hűség, az énekelhetőség, a természetes
egyszerűség, a kifejezésben való erő, a jó vers
és jó magyarság szempontjából kell elbírálni.

Szigorúan és általános an kötelezővé én csak
a dallamot és versmértéket tenném. Ennek el-
térései okozzák a zavart. A szövegre nézve
szabadságot engednék. A jó szöveg majd utat
tör magának, A dunántúli énekeskönyv hasz-
nálataa kerületben sem volt kötelező soha és
ma mégis majdnem mindeniitt ezt használják.

Javaslatomat tisztelettel ajánlom a kikül-
dött egyetemes bizottság nagybecsű 'figyel-
mébe. .

Sopron, 1934. január 31-én.
D. Payr Sándor)
ny. egyetemi tanár.

Ut könyvek.
Fenyő Miksa: Hitler. Tanulmány. A Nyugat ki-

adása.
A cím nem adja azt, amit a könyv kifejezésre

akar juttatni, mert a könyv elég éles polémia a hitle-
rizmussal szemben. Minket ez a könyv elsösorban azért
érdekel, mert a hitIerizmuson belül foglal'kozik a
katolicizmus és protestántizmus helyzetével is. Azt is
meg kell állapítanunk, hogy alaposan utánaolvasott
ennek a részletkérdésnek, is. Itt és újólag nagyon saj-
náljuk azt, hogy Barth és iskolájának egy része a
hitlerizmus. ellen foglalt, különben talán helyes állás-
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pontjával olyan hullámokat vert fel, amelyek már
nem annyira .a hitlerizmus elleni hadakozások,
mínt inkább a protestántizmus egységének a meg-
bontása. Fenyő könyvének olvasása közben ez a
megdönthetetlen impresszió nk. Magáról a könyvről
pedig az az összefoglalható véleményünk, hogy ez any-
nyira a politikai prófécia síkjában van elhelyezve,
hogyha a próféta látása nem volt jó, könyvet jobb
lett volna nem megírni.

. Evangéliumi szemmel és teljes objektivitással a
hitlerizmusról a következőt mondhatjuk: A harmadik
birodalom három ellenféllel vette fel a harcot. Első
volt maga a németség. A győzelemről, vagy vereség-
ről nincs jogunk véleményt nyilvánítani. A második
harci egység, amellyel a hitlerizmusnak elintézni valója
volt: a zsidóság. Ezen a fronton mutatta meg a hitleri
külpolitika, hogy eleve lebecsült állapotában is mire
képes. A harmadik harci egység, amellyel háborút kez-
dett, a katolícízmus. Ez a legizgatóbb és legérdeke-
sebb fázis. Világos történetszemlélet mellett alkalma

t van ma mindenkinek arra, hogy ebben a beállításban
Mussolínível összehasonIíttassék. Ez a harc még áll,
de az eredmény, ha egyáltalán eredménye sségről ilyen
vonatkozásban beszélni lehet, páratlanul érdekesnek
ígérkezi'k nemcsak politikai, hanem világnézeti szem-
pontból is'.

Elinor Mordaunt: Trópusi láz.
Talán két pengős árú regény s ezért látszólag,

a mi komolyabb könyvekhez szokott közönségünknek
nem is kell erről hallani, de ez csak látszólagos dolog.
A regény meséje a misszionáriusok életét is érinti.
Sőt ezenfelül általában őszinte és elfogadható beállí-
tásban mutatja meg azt, hogya protestántizmus mísz-
szionáriusai milyen jogi és társadalmi helyzetben van-
nak a különböző európai. gyarmatok hatóságai előtt.
Még érdekesebbnek látszi'k ez a könyv akkor, ha ar-
ról is említés történik, hogy egy túl kegyes misszio-
nárius megszökött feleségének bolyongását adja a
könyv. Azt is meg kell írnunk, hogy az író egy rossz
szót sem ír le magáról a misszióról, ö maga is keresz-
tyén embernek mutatkozik, de mindezek dacára igen
érdemes dolog ezt a könyvet papi szemmel olvasni s
azzal a lélegzetet visszafojtott gondolattal, hogy mit
is vallok én, mint olyan a misszióról.

A misszió szükségszerűségét fennen hangoztató
pályatársaínknak, akik égnek a misszióért, de esetleg
személyes tapasztalatot nem tudtak még szerezni, sok
esetre és kérdésre érdekes válaszokat ad ez ,a könyv.

Móricz Zsigm;ond: Rokonok.
Már talán el is felejti a magyar közönség ezt' a

nemrég megjelent könyvet s úgy látszik, mégis jó az,
ami benne meg van írva, . mert a Nemzeti Színház,
mint színdarabot akarja előadatni. A könyv .tartalma:
Egy vidéki város rossz gazdálkodásának bemutatása.
Úgynévezett korregény, amelyben rengeteg jogos pa-
.naszt hallunk arról, hogy a város' élén állók, mint ro-
konok szövetkezetekbe tömörülnek. Ennek a f'rakció-
nak érdekét szolgálók élnek, akik ezzel fer akarnák
venni a harcot, elbuknak. Igy menekül regényünk
hőse is az öngyílkcsságba. Eddig minket nem is ér-
dekelt a könyv. Van azonban benne egyoldal, amit
nem lehet eltelejteni s nem lehet Móricz Zsigmondna'k
eléggé megköszönni. Van olyan bátor író, hogya re-
verzálissal elveszett református eseteket megírja. Azon-
felül egy dialógust örökít meg a számunkra. Azt
a jelenetet, amikor a könyv hőse az ellenzék vezéré-
vel beszélget s azt. mondja neki: barátom, vigyázz,
te is közénk kerülsz. Erre mondja az ellenzék vezére,
dr. Martinyi: Barátom, én becsületes vagyok, rokon
nem vagyok, felvidéki lutheránus vagyok.

Ezt az oldalt nagyon szépen 'köszönjük annak a
Móricz Zsigmondnak, aki hűséges evangélikus feleségé-
ben ismerte meg az itt leírt igazságot.

Propper Sándor: Új ipari forradalom.
A mai gazdasági és ipari élet lüktetésének és

pangásának keresztmetszete, statisztikák, szocialista
kongresszusok adatainak 'közléséböl áll ez a könyv.

Szomorú kép és önvallomás a szociálizmus életé-
ből. A magyar frakció vezetősége a nagy válság
megoldási lehetőségeiben gondolatokban éppen olyan
szegény, mínt a külföldi szociálizmus. Állandóan a ka-
pitalizmust okolni mindenért, még írásban is, unal-
massá válik.

Az, ami a könyvben a statisztika és egyéb tudo-
mányok területéről össze van gyüjtve, nagyjában is-
merős a kultúrember előtt s az a lélek, amelyik ösz-
szerótta e sorokat, emberbarátinak mutatja magát, de
a tények megítélésében csak olyan esztéta, aki telje-
sen kívül áll a válság problémáján.

Megemlíti Naumann lelkészt is, akiről egyéb hi-
vatali megjegyzést nem tesz, Ei elhallgatja általában
azt, hogyaszakszervezetek törvényesen kötelezett
karitativ munkái mellett a magyar munkásságot mí-
lyen társadalmi jótékonysági egyesületek igyekeznek
lelkileg is átmenteni a válság utáni 'korba.

Sottése Elemér: tJnnepnapok.
Ilyen díszes prédikációs könyv régen jelent meg

a magyar könyvpiacon. Szerzője a magyar hadsereg
protestáns püspöke s ezek a' beszédek bizonyára olyan
nyilvánosság előtt hangzottak el, ami miatt is nagy
érdeklődés előzheti meg a könyvet is és a beszédeket
is. A nagy várakozás után a következő érdekességek-
re 'kell ráutalnom: Alapigét részben a Károlyi, részben
a Czeglédy, részben a Masznyik fordítás alapján hasz-
nál. A 10 beszéd tíz év terméséből van összeválogatva.
Mindegyik beszéd idegen szerző nyomán készült. A kút-
fők Monod, Picard és B.abut. Ez a tény a tartalom-
jegyzékben is közöltetett.

Sokan vagyunk azon a véleményen, hogy a pro-
testáns magyar igehirdetésnek ma igazán világviszony-
latban is nagy értékei vannak. Külföldi követésre ezen
a téren igazán nincs szükség. Azt is tudjuk, hogy az
általános homiletikai irodalomban a forrásul meg-
nevezett szerzök előtt állók is vannak. Igen érdekes
meglátni azt is, hogy a tábori püspöki eskütételkor
elmondott beszéd is Monod nyomán készült.

Mikola Sándor: A fizika gondolatvilága.
Grandiózus munka. A fizika tudományának mü-

velői közül valóban száz évben csak egy él olyan, aki
könyvbe alig szorítható tudását ilyen nagyszerüen adja
át olvasóközönségének. Olyan abszolút érték ez a
könyv, hogy még ebben az évben meg 'kell érni szerzö-
jének azt a nagy örömöt és azt a nagy izgalmat, hogy
még egy kiadást kell belőle rendeznie. S mert Mikola
Sándor a miénk s büszkék vagyunk rá, olyan kritikai
megjegyzéseket is elmondhatunk neki, amelyek mínd
baráti szeretetből 'következnek s .ezen felül evangé-
liumi szükségletet is szolgálnak.

A könyv szerzője, mint szerző írja ki nyugodtan
könyvére azt, hogy ö 1j.zevangélikus gimnázium igaz-
gatója. Ha a természettudományok emberei értékelik
öt, mí is értékeljük, s ha e tudománynak rótta le a
háláját, le kell rójja háláját azzal az egyházzal szem-
ben is, amelyiké. Ebből a tételből következnek a to-
vábbi megjegyzések. A laikus megítélése szerint a
fizika tudományának világában három fejfődési pont
vehető észre. Az első a hittel való teljes szembeállás.
A második a hittel való semlegesség. A harmadik
pedig az, ami napjaink természettudósainál található
meg: a hit diadalra juttatása a fizikai gondolkodás-
ban is. Mi azt szerettük volna, ha Mikola könyvében
mindenütt meg is találjuk ezt,' mint ahogy ez az állás-
pont felfedezhető pompás tanításaiban. Egészen bizo-
nyosan tudja ő azt, hogy Kopernikusnak nyilvános-
ságot Luther és Melanchton adtak. Papi ember, vagy
egyházi ember írja is meg ezt. Azt hiszem, nemcsak'
magyar, hanem talán 'más kultúr nyelven sem jelent
meg olyan pompás kriti'ka a relativitásról, mínt Mi-
kola könyvében. Olyan nagy bölcseség és tudás van
beleszorítva a mondatokba, amilyent keveset találunk
hasonló tartalmú könyvekben. Itt is csak egy lépést
kellett volna tenni abban az irányban, hogy 'a régi fel-'
fogás a keresztyén és bibliai gondolatot fedő tapasz-
talati igazság mellett döntött, míg viszont a relatíví-



6. szám. EVA.NG:€LIKU~ :€LE~

tás szétszaggatott tér és időelméletévei azt a konti-
nuitást szakítja meg, amit a világ teremtésének gon-
dolata és fenntartása Isten müveként kezel. Végül pe-
dig a fizika gondolatának és tényének, 'az egész világ
evoluciójának tisztán fizikai megoldása a teremtő Is-
ten részvételének kihangsúlyozás a nélkül, szinte el-
gondolhatatlan. Nem is gondolunk egy percig sem
arra, hogy ebben is ne találkozna szerzö véleménye
egyháza tanításával. de ma ezt megírni azért szüksé-
ges, mert a természettudományok mesterei 1934-ben
így gondolkoznak. A fizikai gondolkodás szükségszerü-
ségének a döntő és állandó alkalmazása gazdagodva
a teológiai, még pedig evangéliumi világmagyarázás-
sal, olyan müvel ajándékoztak volna meg a magyar kő-
zönséget, amelyre a világ is felfigyelt volna. G. L.,

Ultramontán túlkapások.
Talán kár is volt lovat adni a fontoskodó

hecckáplán alá azzal, hogy az ügyészség fele-
kezetelleni izgatás miatt napvilágra füstölte a
Magyar Euliúra sötét odújából. '

Ugyan kit érdekel Pezenhofer Antal neve-
zetű katolikus hitoktató egyéni ízléstelensége
Ielkészeinkről, leányainkról, hitéletünk berende-
zéséről (nem szólva arról, hogy közben per
sváb-jugoszláv prédikátor beszél egy izig-vérig
magyar lelkésztársáról, ami mindenesetre jó-
nevelésére vall). De mit is várjon az ember
(sértő banghaság'Okon kívül!) olyan pithecoid
psychétől, melynek gondolkodását kolostorok
évszázados nehéz és dohos boltívei nyomják?
Mit várhat egyáltalában - ha még egy bál-
ványozott Prohászka sem tud uralkodni magán
a vérbeli nagy gondolkodó felsőbbségévei és
léleknyugalmával. mihelyt a protestantizmust
érinti, amint az posthumus naplójegyzeteiből
kiderül (Soliloquia) 1929, Szt.-Istv. társ. kiadv.).
Ki csodálkozhatík akkor a mezei hadakon, ame-
lyek valószínűleg azzal a buzgó hittel kel-
nek szárnyra a szemináriumokból, hogy apol0-

geta írásdühükkel áll, vagy bukik Róma bíbor-,
arany- és márványhegye.

Az ügyészség vádat emelt. A bíróság ítélt.
A vádlott kisiklott és természetesen vérszemet
kapott. A jól nevelt hallgatóság tapsolt. A pro-
testántizmusnak pedig tudomiisul kell vennie)
hogy hívei - pogányok. Causa finita est. Igy
képzelik a Manrézában.

A független bírósághoz nincs szavunk. A
tételes törvények szerint a maga részéről el-
intézte az ügyet. Itéletévei szemben, amelyet
bizonyosan a leggondosabb mérlegelés után ho-
zott, vitának nincs helye. Fölösleges is volna'
alantas indulatú emberekből vértanút csinálni.
De igenis van néhány komoly szavunk a füg-
getlen magyar lelkiséghez,· mely nem lehet
játékszere az ultramontánizmus szőrős kezének.

Nem érné meg a fáradságot, ha szórvá-
nvos kútmérgezésről volna szó. Vagy egy-két
túlbuzgó ember szokott csuhamocskolódásáról
(hogyH oensbroech kifejezésével éljünk). Csak-
hogy itt ultra montes ördögien megszervezett,
rendszeres hadjárat, valóságos ellenreformá-
ció dühöng az egész vonalon. Történetírásban,
sajtóban" dobogó-emelvényeken és szószékeken

,-~•.....

egyaránt, nyiltan és burkoltan, minden eszköz-
zeI és minden ellen, ami a meggyőződés, a g9J;1-
dolat és a lelkiismeret szabadságát jelentette és
jelenti. Annál súlyosabban esik latba ez a me-
rénylet, mert a lelki szabadság, egy vegyes val-
lású nép békés együttélés ének conditio . sine
qua non-ja. .

Teljesen célzatos és elfogult szellemtörté-
neti ferdítésekkel és torzításokkal majdne:r;n
irtóhadjáratot indítanak a. nemzeti öncélúság,
szabadság és függetlenség eszményei ellen, rni-
közben serényen folyik' a történelmi szerecsen-
mosdatás az árulók, a sykophanták, a nemzeti
eszme kufárjai érdekében. Ez a történetírás,
mely átértékelésnek nevezi álértékeléseit, hatá-
sában annyira elfajult, hogyaszabadjára
eresztett epigonok történelmi tallóz ása mahol-
nap a történelemhamisítástói sem riad vissza
- a cél kedvéért. Mintha nem a magyar pro-
testántizmus vállalta volna túlnyomó részben az
áldozatot, sőt egész lényének kockázatát .a
nemzeti gondolat harcaiban, mint ennek a gon-
dolatnak máiglan is par excellence letétemé-
nyese, vagy legalább is a mi őseink lettek volna
azok, akik a habsburgianizmus párázó meleg-
ágyaiban tenyésztek.

Ugyanez a türelmetlen és mindenre . el-
szánt törekvés ütközik ki az ultramontán saj-
tóban (folyóiratokban, napilapokban, röpira-
tokban) . Embereket nem érdemük és értékijk,
hanem vallási hovátartozásuk szerint ítél meg,
eseményeket és mozgalmakat pedig szígorúán
a felekezetiség torzító szemüvezén kereszt ul
élez ki, vagy tompít le. Ez az idétlen és korlá-
tolt anachronizmus még attól sem hőköl vissza,
hogy az általános erkölcsromlás és sülvedés
tüneteit (mazzatüzés, egyke, gyilkosság és ört-
zyilkosság, válás stb.), mint protestáns külön-
legességet tál alja fel a hiszékeny lelkeknek. ';~

Ilven és ehhez hasonló vádak és rágalm:~k,
szédítések és vakítások folynak minden egyéb
téren is, ahová az ultramontanizmus keze csak
elér. Ezer útja, módja és eszköze van, mert
leleménye kifogyhatatlan .ilyen üzelmekben,
már csak viharvert mult.ia és évszázados harc-
edzettsége révén is. Helyzetét megkönnyít).
hogy nem korlátozza, még kevésbbé feszélyezi
faji, vagy' nemzeti érzékenység' (nem is szólva
mások felekezeti érzékenvségéről), mert, nem-
csak lényege nemzetköziségénél, hanem hatalmi
öncélúsázánál fogva is, szemében mindezek má-
sodrendű kérdések. Legfeljebb annyiban ';jö~-
nek számításba. amennviben alkalomadtán szé-
kerébe foghatók, avagy pedig gátat' képézrt:~Ír
macchiavellizmusa útjában. Nem hiába: '.~-
vezte Voltaire infame-nak, gyalázatosnak' .és
Soencer spirit mean of the underworld-nak" az
alvilág sötétkísértetének és nem ok nélkül' bé-
lyegezték meg idők során az emberi gondolkÓ-
dás legjobbjai.' ""

Ez az a szellem, melv végzetes átokként fe-
nyegeti újból a magyar életet.. Ez ,az a szelÍ.eW,
melynek nyála, mint sziklarepedésekbe a,~'}1,ó-

. .' -, . .'.. _,-" (
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:~i:i;"Oévek;.9taszivárog, lassan és . észrevétlenül
~(1é~~í>rÓbh,hajszálréseibe isa családi, a társa-
"dálmí és a kőzéletnek, hogy egyenetlenséget,
vallásháborúságot és visszavonást szítsori ..Hogy
1. /" >-- •. .." • ~ • -. • • _

"ez eddigelé nem. sikerült telje~mértékben,
~egyeáÜl es kízárólag aprotestantizmus hivatott
ve~etőtényezőinék higgadtságán, felelősség-
'tud:a,táii, .emélkedett evangéliumi szellemén és
eÍsőso'rbf!,n .az össznemzet érdekeivel szemben
feiúiáÍló' hagyományos kötelességérzetén múlt,
'Különben teljes erővel dúlna a kultúrharc, min-

.'den' 'középkoriátkával egyetemben. .Ha ez li
)hlO2;duhl-tlánság a sorozatos kihívásokkal szem-
'<}:)?en,egyházpolitikailag talán nem ,is helyes,
:m~gis .a nemzeti közösség nagy gondolata és
'",anilak magasabb rendű .célkitűzéseí parancso-
16I~g kényszei-itik a. protestántízmust erre az

YaHasfoglalásra még áldozatok árán is. Hogy az
iiiltra,mQntánizmus, belopakodott, idegen lelki-

,;sége .képtelen felfogni, az önmegtagadásnak ezt
Ga:nagy~ágát" sőt .hajlandó gyöngeségnek minő-
"%íte~i.ezt a lelkierőt" az csak természetes. Mert
""'ennekme.gértéséhez alacsonya luegeri hom-
f]6l,{;' ehhez '. évszázados gyökerek kellenek a
-:iriűltban, sorsközösség érzése ésaz a meg-
jngathatatlari bizonyosság, mely egynek tudja
'!életé( a nemzet életével. " .
-1" ",:Sú'Zyos tévedés volna ezt ,a ,szelZe~etaZ!o-
':~o1ítani a katolicizmussaZ, "mert bármennyire
'~~$ennek örve alatt folytassa üzelmeit, az ultra-
;riiol1taniZmusnak. az igazi keresztyénséghez
~,aririyiköze sincs.imint Bangha páternek Bayard
"'l~vaghQz, vagy. a Magyar. Kultúrának a magyar
'kultúrához. " ' .' , ,

':J~'~",..A katolikus egyh'áz sokkal- erősebb, sern-
:',n;~gy létkérdést csinálhatna az ultramontániz-
.~u:s.ból., Még kevésbbé lehet .szívügye olyan
'szélIym' melengetése, .mely az· örökös, viszály
.,m,agvait hinti szét, ami természetesen' előbb-
~iWt,óbbösztönszerű vé~eke~ésre kényszeFí~ miJ:;-
}ilen felekezetet, ·tehatovhata.tlanul háború-
j:~5~ra vezet. Ennek a küzdelemnek nem a val-
,~..~~SOf3érzés; még ke.vésQ.béa keresztyénség örül-

Ji,eine,. mert a gaudiumct minden bizonny.alegy
€:g\~szenmás Meyerbeer szolgáltatná. ·A kleri-
'"l}41}zmusne akarjon hitvitákat rögtönözni. és
";illÍandós'ítani, "hogy ideje múlt, középkori kí-
~~~rtetjárássaligazolhassa az ultramontánizmus
r ,nyomorult létének jogosultságát. A mi pörünk
:'~:,.katolicizmussal, mint egyházrfannal Tég el-
'dőh .a történelem ítélőszéke előtt. Minden ké-
l~lYre.végérvényesen válaszol e tekintetben az
;rml>~ríség erkölcs- és művelődéstörténete. Örö-.:~9Sperújitás, folytonos rekrimináció, csak
,jiied,dő okvetetlenkedésés beteges .quaerulantia,
<'~ety a súrlódás felületét nagyobbít ja, a különb-
S,s~geket kiélezi, tehát mindenképpenakadályoz-
~~~(:~ lelki. békesség és kiengesztelődés, folya-
iná.'tát. Felekezeti béke, sőt összefogás, (nagyon
§9~ )oy,alitással ésnagyon kevés loyolaitással
minden oldalon), nemcsak eminens érdeke az

'9~~z:k~resztyénségnek, kiilőnösen.ia mai érték-
~Ilúsitító válságban, hanem, ami nem kevésbbé

, fontos, elengedhetetíen föltétele a nemzeti meg-
újhódásnak ésfeltámadásnak. Éppen ez ok-
ból kétszeres éberséggel videant consules, ne
quid respublica detrimenti capia;t.

. Dr. 'Szántó János.

A Mísszióegyesület jubileuma.
Szép, nagy ünnepség volt. Egyetemes egyházi

'viszonylatban is ez évegyik legkimagaslóbb ese-
ménye. Részt vett 31 lelkész, 11 vallástanár, 3. teol.

, tanár, 10 tanár és tanítónő, 8 lelkészné, 5 diakonissza .
,Vidékről: Székesfehérvár (16), Cegléd (10), Győr (8),
Sopron (6), Ágfalva, Domony, Kiskőrös, Szarvas,
Tótkomlós volt több taggal képviselve. Megszállt te-
rületről 'hárman jöttek. A 'vidéki részfvevök száma
meghaladta a 60-at.. ,., ,

Az ünneplés a lapunkban is közölt programm sze-
rínt folyt le. Jelentősebb változás az volt, hogya febr,
2-i' hálaadó istentiszteleten .Pröhle Henrik pozsonyi lel-
kész helyett, Németh Károly esperes, az egyesület el-
nöke beszélt. János 15, 16. volt az ige. Missziói mun-
kát csak addig végezhetünk, amíg ..mint eszközök,
semmiknek tudjuk magunkat és szolgálatunk előteré-
ben nem egy irányzat, vagy egyesület, hanem maga
Jézus Krisztus áll. A szeretetvendégségen több" mínt
lOO-an vettek részt. Itt Kemén)" Lajos esperes tartott

'bibliamagyarázatot, János 1, 26-ról. A köztünk sok-
szor, ismeretlenül,de' míndíg hatékonyari jelenlévő .Ié-
zus a missziói munka legmegnyugtatóbb alakja.'

A díszközgyülésen idr. Molnár Gyula táblabíró el-
nök melegszívü megnyitója után. D. báró Radvánszky
Albert egyet. felügyelő és D. D. Raffay Sándor püspök,
majd a Lipcsei Missztó nevében D. dr. IhmelsK;árOly
egyet. tanár, missziói igazgató üdvözölték a negyed-
.százados hálaoltárnál az egyesületet. A, Ref. Kül-
masszíóí Szövetség üdvözletet "annak egyik. elnöke, dr.
Viktor János tolmácsolta. .A teol. fakultás, ifjúság és

·Otthon üdvözletet, a fakultáson g'yerrnektstenttsz-
'teletre járó' tanulók 25.- P-ős adományával együtt
dr. Deák János egyet. tanár,a Székesfehérvári Fiók-
egyesület üdvözletet pedig .Irányí .Kamill lelkész adta
áto Az Országos Tanítóegyesület részéről Nitschinger
.János, aK'ie és a Pro Christo Diákszövetség ev. ága-
nevében' Schodtz Oszkár elnök beszélt. Az üdvözletek
hosszú sora miatt meg kellett .szakitaní a díszközgyü-
lést. Üdvözletet hoztak még Johnson ,Gisle" a norvég
misszió, Lic. dr. Karner Károly, a Ker. Igazság, Mo'kry
'Eszter, a',budapesti női csepőrt részéröl, stb. Sokan
"a régi tagok közül írásban köszöntöttek.

A délutáni folytatás keretében ismertette. Scholtz
Ödön az. egyesiilet alapító és. ib. elnöke az ev.. missziói
munka multját hazánkban a mult század közepétől.
Mllve, mely egyházunk lelki életének mégismeréséhez
elsőrangú forrásanyaggal szolgál, rövidesen nyomta-
tásban jelenik meg.

Hosszúra nyúlnék a kröníka, ha rníndenröl meg-
emlékeznénk. A konferenciai előadássorozat, melyet
·br.' Podmaníczky Pál,' 'I'uróczy Zoltán, Wolf Lajos tar-
tott a mísszíö mult jának, jelenünknek s a jövő misszió-
jának üzeneteiről, - színtén megjelenik nyomtatásban,
jgy közelebbi ísmertetésüktöl eltekinthetünk.

Meg kell azonban emlékeznünk a konferencia né-
hány megható jelenetéröl. Megható volt az, amí az

'üdvözl'etek mindenikéből kícsendült .hogy a Misszió-
egyesület önzetlen és tiszta evangéliumi alapon , vég-
zett murrkájára egyházunknak belmissziói szempontból
is igen nagy. szüksége van.' Megható volt, amint

·Broschko G. Adolf és Morhács Már ton;" mínt az egye-
"sületnek kezdettől való tíszthordozé tagjai; felszólal-
.tak az ünneplés folyamán. Az, előbbi, mínt az egyesü-
let 25 éven át szolgált hűséges pénztárosa, kírlönösen
'meleg ünneplésben részesült. - Megható volt az 'is,
amikor a február r-I megnyitó á.liitaton felvonult a
Dtákszövetség vszépszámú ev. gárdája és Scholtz Ödön
igehirdetése után, az -ö spontán jövö kezdeményezésére,
az egész jubilálo sereg elmondtafenilhaIigon a Hiszek-. .
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egyet. - Megható volt a közönség kitartása. Dacára
annak, hogy az első nap késő esti órákba nyúlt a sze-
retetvendégség, február 2-án a jubileum napján reggel
9 órakor már megint együtt volt az ünneplő sereg,
hogy résztvehessen a reggeli áhítaton, amelyet De-
dinszky Gyula 'kiskörösi lelkész tartott arról a kenyér-
röl, amelyet az éhező lelkek számára Jézus tanítvá-
nyainak kell nyujtaní. Órás előadások, 4-5 órán át
való kitartó figyelés, nagy áldozatok árán biztosított
felutazások, a vidékiek vendégüllátása mindazt érez-
tették, hogy itt nemcsak alkalmi érzelmek nyilatkoz-
nak meg, hanem a Iel'ki ébredés és annak sóvárgása.

Megható volt, mikor a megszállt Komárom fiatal
lelkésze alig lábadozva, nemrég ,átszenvedett operá-
ciója után, elhozta Kcrnárom árva egyházá ból az édes-
apa: Jánossy Lajos esperes üdvözletét, aki 25 évvel
ez előtt Pozsonyban az ünnepi istentisztelet felkért
szónoka volt. Megható volt, amikor átadta a határon
túlról jöttek üdvözletét s azt a 25.- P kollektát, me-
lyet azon. nap reggelén még a komáromi templomban
tartott istentiszteleten helyeztek az Úr oltárára elsza-
kított testvéreink a jubiláló egyesület javára. - Az
is megható volt, amint -Sáritha 'KárcJynak 25 évvel ez-
előtt, az egyesület alakuló ünnepélyére írt "Az apostol"
c. versét előadta Torda Gyula domonyi lelkész. Meg-
ható volt, mikor Gáncs Aladár titkár felolvasta az Ün-
nepi határozatot, melyben a hála és bűnbánat, Isten
magasztalása 's a misszióval . szernbení . hütlenségünk
szégyene egybefonódott, hogy Isten Lelke az új ne-
gyedszázad dicsöbb folytatására mínél jobban eljegyez-
hessen magának itt is, ott is szíveket.
~ A legmeghatóbb mégis az volt, akiröl legelső he-

lyen kellett volna szólimnk s ez német vendégünk, D.
Dr. Ihmels Károly személye ~s szolgálata. A nemrég
Istenben boldogult, sokunk szívében meleg szeretettel
bejegyzett nagy Ihmels szász püspök neve mellé be-
írta most ,már nevét a fia is. Ez volt vele első talál-
kozásunk, de minden megnyilatkozása s egész lénye
arról győzött meg bennünket, hogy nemcsak a mísz-
sziónak nagy látkörü embere, hanem melegszívü nagy
egyházférfiú is, akinek személye igen jó kapocs lehet
az ottani és az itteni lelki megújhódás munkásai kö-
zött. Négyszer beszélt; mind a négy beszéde tele volt
mélyen. átélt komoly tapasztalatokkal s különösen az
India-i munkamezöröl hozott élményei sokakat köze-
lebb vihettek a misszió megszeretéséhez. Negyedik be-
szédét a Luther Otthonban hallottuk, ahol egyetemes
felügyelőnk által az ö tiszteletére rendezett va-
csorán beszélt diákjainkhoz. egyházunk jövő intelli-
gens vezetöihez. .

Befejezésül még egyet, amit meghatónak kell
mondanunk. Oly sokan szóltak hozzá egyházunk leg-
különbözőbb köreiből az ünneplés során a külmisszió
problémájához, mínt .amily sokan még soha. S mín-
denik hozzászólásban bíztatás lüktetett. Szü'kség van
erre az egyesületre. Nemcsak azért, hogy künn a
misszió frontján végre valahára megfelelő módon le-
gyünk képviselve, hanem azért is, hogy itthon eleve-
nebb legyen az élet s előbbre jusson a lelkek áldott
.ébredése. G. A.

HIR E K.
ÖTVENED VASÁRN AP.

1. Kor. 13J 1-13.
. ,~e~o~ soha •a sz~retetről ilyen gyönyörű

d'tCso1.to éneket nem enekeltek. Pál apostolnak
a lelké 'kitágul a gyönyörűségtől, amikor arra.
az égi ajándé kra: qondol, amelyet Jézus érzé-
keltetett először a földön, amelyet Jézus nyúj-
tott a gyűlölkfjd,ő, bosszút lihegő, önző vilá-
got. Nincs t'lfdJq,mány, nincs jövendőmondás»r= műoészei, nincs" kimcs, vagyonJ gazdag~
~(J,g~amellyel ez az isteni erény megvásárolható

volna, amely vele mérkőzhetnék. OdJahelyezi az
apostol még a hit' elé is. Igy lesz ci ezeretet- fL,\
hit és a remény előtt a legnagyobbá) minden:
erények gyűjtőfogalmává. Va,lóban így isvaJt;
M ert a hit önmagában holt doloq, ha a szeretet
cselekedeteiben nem oldódik fel. Az imádság)
magában szavak lélek nélküli elmormolása, ·ha:)
testben-lélekben .embermeniés nem jár nyomá~ I

ban. A reménység . nem lehet átütő ereiű~ 1ui
benne nem a szeretet a hajtó erő. - ÓhJ ha .e?
az ének' lenne kezdete minden konferenc,iánxik,
Genftől Hágá~g) ha felhangzanék mindenűtt' d:
szeretet legszebb himnusza: Ich bete an,::~ie'
Macht der Liebe! - milyen testvéri találko2
zás, milyen ölelkezés volna ez szerte a világot].;,
népek: és emberek között. .---"

- Fabinyi mínísztert felügyelői állásába iktatták;':·
Február 2-án délelőtt 10 órakor ünnepi diszközgyülés'
keretében iktatták az óbudai egyház relügyelöí állá-
sába dr. Fabinyi Tihamér kereskedelmi mínísztert, a-
Zichy-utcai imaházban. A. beiktatást Mohr Hen~Ü{.:
óbudai lelkész végezte D. D. Raffay Sándor püspök ~és'
Kemény Lajos esperes jelenlétében. Fabinyi míníszter
beköszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy a harcot, az;
egész vonalon fel kell venni. azok ellen, akik Istennel
szembeszállnak. A protestánsok az erkölcstelenségcés;
a szeretetlenség ellen tiltakoznak. Ez nem széthúzást..
hanem erőt jelent. Kötelességünk reformálni az .életet)
és elsösorban magunkat jobbakká tennünk. Ezt pedig:
csak úgy tehetjük, ha fölvesszük a harcot a bün. el-s
len. Beszédében megemlékezett elődjéröl, dr. Szalay'
Sándorról. Majd megindultan beszélt -arról, hogy éppen,
az óbudai gyülekezet lelkésze, mostani elnöktársa. tao'
nitotta öt a hit igazságaira. - Az egyházi' felettes,
hatóságok nevében. D. Raffay püspök üdvözölte az új
felügyelőt. . ,

- Lelkészcsere. Botyánszky János szentesC:és
Wikkert Lajos mezötúri lelkészek egyházaiknak ,ég". ,a;:;'
egyházi hatóságoknak beleegyezésével. egyházat ';;;~:}
rélnek. A cserének formai végleges elíntézése é' hÓL
folyamán történik meg. .

- Új hitoktató. A györi egyházközség Hav~sil
Dezső helyébe, aki próbaidőre katonai lelkészi 'állá.sfa:
kapott behívót.: Molnár Sándor barcaújfalusi (Éröéi~J'
lelkészt hívta meg a megüresedett hitoktatói állásba. ' ,,)

-: Halál~zás. Chován Károly ny. főjegyz~,.!~:~:
nagybánnegyesí egyház volt felügyelöje elhúnyt. Te~'
metése január 14-én volt. Az egyházi szertartást .ma-
gyar és tot nyelven Kertész Ferenc lelkész, végezté."::

, - D. Kovács Sándor: Emlékezés Luthe'rre.,'':Ö'
Kov~cs ,~ándor egyetemi tanár a vig'adói közös p.,réiS'
testans unnepen október 31-én nagy beszédet mondott,
amely most a Luther-Társaság kiadásában nyomtatás-,
ban is megjelent. Tiszta jövedelmét a misszióegyliáz~:k'
és szórványok gondozására fordítják. Ara 50 fillér:'.~~'J

, -: ~űsorose~~ét rendezett február hÓ".~-án~v~(
Deák-téri Luther Szovetség cserkészcsapata D. Rafr.ai.
Sándor püspök és neje, valamint Koós Jenő ny, áIHi.in:
titkár fővédnöksége alatt.' . ":- ~

- Luther-pénz. Luther születésének 450: 'évf6i:
dulója alkalmából a nemet birodalmi kormányü ·~S '2
márkás ezüstpénzeket veret, -melyeknek egyik oldafiiii.::'
a ,bir~dalmi sas, a másik oldalon a nagy reformátor,
kepe es az 1483-1933. évszámok láthatók. --, -- . J

- A Protestáns Tanügyi Szemlében, amelynek la-
pu~~, mu~katársa, dr. Bőhm Dezsö a föszerkesztöje,
Czír'iák Bela tollából. egy minket közelröl érdeklő, cikk
jelent meg ezen a, címen: A középiskolai vallásos -ne-
veIés kérdéséhez. F'ígyelemre. méltó megállapításai :va:n~.
nak benne a vallási nevelés túlzásairól. Megállapítja,
hogy nem minden üdvösséges, .amít a vallási nevelés
újítói újabban ráerőszakoln ak az -- ifjúsá.gra, viszont
nem minden elvetendő, amit a régi vallási nevelés' ,jő;>"
nak talált.. r
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kö~ség, belsejét a lelkész köteles jókarban tartani. (BP. SZÉKESFÖV. KÖZSÉGI TAKARÉKPT. CSEKKszAMLÁJA.)

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V., Csáky-utca 10. 707 I5

,. _ Felépülhet-e a budapesti evangélikus Leány-
gimnázium? Újabb adományok:' Grosz János 250.-
P, Gl~tz József és neje 250.- P, dr. Gosztonyi László
100.~ P, Lámnek Vilmos '100,-:- P;, .Nérneth Mária
1,OÓ.'-:" P. '
.: "_' Műsoros "tea-est. ,A Kelenföldi Evangélikus Nő-

egyesület február hó 10-én, szombaton délután fél 6
órai kezdettel rendezi müsoros pengös tea-estjét, ame-
lyen 'dr. Kováts' Istvánné tart előadást ezen a címen:
A"nö .az embermentés szolgálatában.
;', - Az Ifjú Évek szerkesztősége a magyar evan-

gélikus középiskolai diákság részére gazdagon meg-
áldott konferenciát, tartott Budapesten. amelyen az
ifjúság aktuális problémáiról tartottak előadásokat. A
konferenciát müsoros est, majd templomi áhítat
zárta be.
-'" . -Presbiteri konferenci~ Szeutesen. A osanád-c-

csongrádí ',egyházmegye, néhány egyházközségének
presbiterei február 2-án konf'erenctára gyültek össze
Sz:entesen. iEgyed Aladár esperes megnyitó Szavai után
Kekerr András hódmezővásárhelyi h. lelkész az egye-
temes papság igazi jelentőségéről, Dr. Polner Ödön
egyet. tanár, szegedi egyházfelügyelö a zsinat szük-
ségéröl, Dr. Paraszkay Gyula szegedi bírósági titkár,
kultúrszövetségí Ü., v. elnök a kultúrszövetségek vá-
rosi' szervezetéröl és munkájáról tartott elöadást. Olyan
kérdések ezek, melyek minden igazi presbiter existen-
cíálía érdeklődésére tarthatnak számot. Első előadó a
presbiter óriási felelősségére mutatott rá; arra a fe-
le'lősségre, amely a· presbitert, gyülekezetének hit-
életéért, a kultúrszövetségi munkáért s végső sorban
egyetemes egyházunk értékeléséért egyrészt, kötelezi,
amint ez.a másik két előadásból nagyszerüen hangzott
felénk, Hisszük, hogy presbitereink mind meggazda-
go.dva és .megerösödve távoztak a konferenciáról. A
konferencía egyhangúlag állást foglalt amellett, hogy
a-nök közvetlen szavazati joga biztosíttassék.

'- Dr.' Ravasz László: Bizonyságtevés. Ezen a
címen a Bethlen Gábor Szövetség adta ki a neves
püspöknek 'a Vigadóban október 31-én tartott ünnepi
beszédét.: -Megszerezhető 50 fillér ellenében. A tiszta
jövedelmet' a protestáns diákmenza kapja.
, - A Szarvasi Öregdiákok Szövetsége február 3-án

Igen jól sikerült havi összejövetelt tartott, amelyen
Kemény Gyula: farsangi köszöntőt mondott.. dr. Petro-
~ic~ György "Szarvasi díákemlékek" címen tartott fel-
olvasást, majd D. Kovács Sándor egyetemi tanár vo-
nultatott fel pompás és érdekes képeket a magyar
történelemból. " .
~., -'A budapesti Iparosképző Protes'táns Egylet az
Alföldi-utca: 13. sz. alatti helyiségében február 4-én,
vasárnap délután igen sikerült gyermekelö.adást ren-
dezett, Rendezők. Hegyi Erzsébet és Lippner Oszkár
vortak.

,,' ',- Kézimunka-tanfolyam. A hazai kézimunkák
mentése és terjesztése céljából a kelenföldi református
eg-yház,tanácstermében (1:, Lenke-út 44) háromhona-
pos tanfolyamot rendeznek. A tanfolyamot február
I2,-én este 6, órakor az egyház alagsori előadótermében
v'e~ítettképes elöadással nyitják ,meg. A többi óra mín-
den ihétfön délután 4'--7-ig az', első emeleti tanács-
teremben lesz. Mindenkit szerétettel hívnak és várnak.'
A 'tanfolyam díjtalan. Vezetője: Szenteh Dezsöné.

90...:-1934.sz.

.p Á L Y Á Z A T 1 HIR DET É S.
..." A békési ágo hitv. 'evang. egyházmegye Elnök-
sége az orosházai üresedésben lévő felvégi lelkészi ál-
lásrá pályázatot hirdet.

2. 30, azaz harminc kishold (1100 O-ölj szántó-
föld haszonélvezete.

3. 66 q, azaz hatvanhat métermázsa vegyester-
mény (33 q búza, 16.5 q árpa, 16.5 q csöves tengeri),
negyedévi előleges részletekben, vagy természetben,
vagy 'esedékesség napján való tőzsdei középáron .kí-
szolgáltatva. A búza alatt tiszta, rostált, a vidéken
termett középmínöségü, árpa alatt takarmányárpa ér-
tendő. A csöves tengeri minden év november hó 1-ig
egyszerre, vagy természetben szolgáltatandó ki, vagy
piaci áron megváltandó. '

4. 3400, azaz háromezernégyszáz aranypengő ne-
gyedévi elöleges részletekben.

5. Az anyakönyvi kivonatokért járó díjak a mín-
denkert állami díjszabás szerint.

6. A rendkívüli, vagyis nem templomi idŐben vég-
zett esketésekért 25, azaz huszonöt aranypengö. Min-
den egyéb funkciót, úgymint keresztelést, avatást,
templomi időben való esketést, imádsággal, vagy halotti
tanítással való temetést, valamint teljesen vagyontala-
noknak és az idősebb özvegyeknek a délelőtti hivatalos
órák alatt való megesketését díjtalanul köteles el-
végezni.

7. Mindezen javadalmáért köteles kijelölt munka-
körében az egyházközség erre vonatkozó, fennálló,
vagy ezután alkotandó szabályrendeletei szerint lelkész-
társaival együtt, vagy hetenként felváltva, az összes
lelkészi teendőket, ideértve a lelkészi irodában való
hivatalos órák megtartását is, elvégezni, a cura pasto-
ralist lelkiismeretesen gyakorolni és erről, valamint
egyháztársadalmí munkájáról a' képvtselötestületnek
évenként jelentést' tenni:

8.'A lelkésztársait betegség, vagy egyházi hiva-
tallal adott akadályoztatása esetén helyettesíteni tar-
tozik. Az ilyen helyettesítésért azonban az egyház-
községtől különdíjazást nem igényelhet.

9. A képviselőtestület fenntar-tja magának azt a
jogot, hogy új lelkészi állás szervezése esetén munka-
körét a szükséghez képest megossza, illetőleg szaba-
lyozza, Hasonlöképpen fenntartja azt a jogot is, hogy-
ha új templom épül, ahhoz e hívany élvezőjét át-
helyezhesse.

10. Jelen hívany élvezője az egyetemes lelkészi
nyugdíj intézetbe, valamint a békési 'egyházmegye öz-
vegy-, árva-segélyegyletébe rendes tagnak belépni
tartozik.

Jeg y zet: Az újonnan választandó lelkész a
most alkotott szabályrendelet szerint a másik két
egyenjogú lelkésszel az istentiszteleti és egyéb vallási
szolgáI.atokat hetenként felváltva; az igazgató lelkészi
teendőket pedig évenként felváltva végzik. - A hitt an-
tanítást végezni, a külsö területeken istentiszteleteket
tartani s a szabályrendeletekben elöírt mindennemű
kötelezettséget teljesíteni köteles.

Az Egyetemes Leszkészválasztási Szabályrende-
let 22. §. követelése értelmében relszerelt kérvények
1934., március 1. déli '12 óráig alulírott espereshez
küldendök.

Orosháza és Szarvas, 1934. február 1-3.

Dr. Haviár Gyula,
egyházmegyei felügyelő.

m. kir. kormányrö tanácsos.

Kovács Andor,
ev. esperes.

m. kír. kormányfő tanácsos .
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Szerkesztöség és kiadóhivatal :
BUDAPEST, 1., LENKE-ÚT 56.

Kiadja':
AZ ORSÍÁGOS LUTHER SZÖVETSÉG.

EOYHÁZTÁRSADALMI,
.BELMISSZIÓi, KULTURÁI.IS ÉS

EOYHÁZPOLlTIKAf"HETILAP.

. -' -
Megjelenik minden vas ár nap.

ELŐFIZETÉSI ÁRA:
Egész évre 4.40, félévre 2.20 pengő.

A ,BÖJT KÜSZÖBÉN.
Itt ülök és töprengek egy megiratlan evan-

géliumon. Világmegváltó eszmék feszítik agya-
mat. A "homo sapiens" glorifikálásához kere-
sem a szavakat és a bennem feltolakvó "homo
crudelis" ajkamra fagyasztj a bölcsességemet.
Fölfelé akarok törni és gyarlóságom a porban
kúszni kényszerít. Himnuszokat hallok a ma-
gasból és eget gúnyoló riogatással rázza lelke-
met az utca éneke. Szeretnék hinni magasabb-
rendűségemben és gyarló kicsinyes vágyak dia-
dalmaskodnak törpeségemen. Öh Isten! Soha
gyöngeségem tudata így meg nem ragadta lel-
kemet. Soha egy tisztultabb eszmei légkörbe így
még nem vágyakoztam. Vajjon tehetetlensé-
gem tudata nem egy lépés-e már a tökélete-
sedés felé? Szabadulni e gyötrő érzésektől,
megtísztulní, megismerni a tökéletesség útját
- ezt akarom én.

Azt mondják, törjem meg testemet. Csu-
pasz deszka legyen a derékaljam, kőszikla a 'ván-
kosom. Azt mondják, hagyjam ott az embe-
reket. Keressem föl az erdei és pusztai vadak
tanyáit, kössek barátságot 'a barlangi medvé-
vel és a sivatag hiénáival ; készítsek magam-
nak szegekkel kirakott korbácsot és verjem
a hátamat vérserkedésig; térdeljem a térde-
met véresre; sáska és erdei méz legyen az ele-
delem; az éjszaka nagyobb felét imádkozással
töltsem; mezítelenítsem meg a testemet a
tüskebozót és töviserdő .prédájául. És akkor
látni fogok látomásokat, hasonlókat a János
jelenéseihez.

*' *'
Kutatom a. megírott evangéliumot, Kere-

sem benne e tanácsok értelmét és szent bizo-
nyossággá válik.pennelP-, hogy ..a test _böjtje

emberek hazug találmánya. Mert nem bűn, 'ami
a szájon bemegy. A testa léleknek, a diadal-
mas szellemnek lakóhelye. És jaj nekünk, ha
mesterségesen, időnek előtte összemorzsoljuk.
Mi tehát a bőjt? A lélek, a szellem bőjtje. -
Arankaszerűen fonja be lelkemet csápjaival a
bűn. A lélek bőjt jével akarok győzedelmeskedni .
fölötte. Ki akarom a bűnős vágyakat és szen-
vedélyeket bőjtölni lelkemből az akarat segít-
ségével. El akarom üldözni lelkem mardosó ki-
gyóit. A földhöz tap adó szellemet akarom ma-
Ramban megtörni, lelkem erdejében akarok pu-
rifikációt végezni. Lelkemet akarom a bűn-
bánat szeges korbácsával csapkodni. Öh jaj,
de oly gyönge, oly tehetetlen vagyok 'ma-
gamban.

*' *'
Két gyermek .haladt egy vaspálya mentén

hazafelé. Útjuk egy alagúton vitt keresztül. Az
alagútnak körülbelül. közepére érhettek, amikor
a nagyobbik, a leányka észrevette, hogyprüsz-
kölő vonat száguld feléjük. A .halál elkerülhe-
tetlennek látszott. A kisleány az utolsó pilla-
natban rántotta öccsét egy sziklamélyedésbe.
A vonat elvágtatott. Megmenekültek. Ami ezek-
nek a gyermekeknek a sziklamélyedés volt, az
nekünk - 'a Krisztue.

*' *'

És valami újongó orom tölti el lelkemet.
Nem vagyok egyedül. A bűnelleni· harcban Jé-
zus 'a szövetségesem. E böjti idő szomorú nagy-
szerűségében feltűnni látom fekete alapon. a
fehér . keresztet. Hallom a küzdő felé hangzó
"feszítsd meg"-et, de nem esem kétségbe,' mert
tudom, hogy csak a küzdés, a szenvedés vihet
diadalra. Tudom, hogya keresztrefeszítés után
a, föltámadás, a megdicsőülés következik.
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Az. új liturgiai rend bemutatása ..
A mult évi 'egyetemes .közgyűlés nek a no-

-velláris zsinat megtartására vonatkozó határo-
zata, me114méltán tehetjük egyenlően nagy-
jelentőségű' határozatnak a 44/8. pontot,. mely
elrendeli, hogy az ország összes magyar isten-
tiszteletein egy hónapon keresztül bemutatást
.nyerjen a D. Raffay Sándor által összeállított
és.a pesti magyar egyház által bevezetett litur-
giai rend. Amilyen nagyjelentőségű közigazga-
tási, jogi, háztartási és törvénykezési tekintet-
ben egyházi életünk szempontjából a novellária
zsinat munkája, éppen annyira nagy jelentősé-
gűrrek kell tekintenünk az istentiszteleti élet
szeinpontjából a liturgiai rend bemutatására és
a v~gl~ges rend elkészítésére vonatkozó ha-
tározatot. '

Kétségtelenül elszomorító az, hogy a ma-
gyar nyelvű istentiszteletek rendje tekintetében
teljes rendetlenség uralkodik. Egészen önké-.
nyes változtatások, vagy csökönyösen meg-
őrzött, de meg nem magyarázható szokások
éppen 'úgy hoztak létre külöribözőségéket, mint
a többnyelvű gyülekezetek .különféle rendjének
egymásra való hatása. Heltai Gáspár 1550-ben .
kiadott Agendájának, vagy az 1614. évi szepes-
váraljai zsinatnak a liturgiája Luther For-
mula missae és a Deutsche Messe liturgiai rend-
jében lefektetett 'alapelveit" hűséggel őrizte
meg" de hol van ma a magyarországi evangéli-
kus istentiszteletek liturgiája ezektől? Teljes-
séggel elsorvadt és elfogyatkozott, Jánossy La-
jos dr. "Az evang. liturgia megújhodása" c.
könyvében erőteljes en mutat a "protestáns pu-
ritanizmus" pusztító hatására, mely végül 'való-
sággal kiölt az istentiszteletből ' míndent, ami
abban, hajdanán-a liturgia nevet megérdemelte
és megszentelt gyökérzettel tartozott az első
keresztyén századok liturgiájához.

Négy évtizeddel ezelőtt indult meg egy
eleinteegészen szórványos és visszhang, nélküli,
majd lassanként -terjedő es' erősödő mozgalom,
mely szó nélkül' nézni nem 'tudta, a liturgia tel-
jes kipusztulását istentiszteleteinkből. Az idő
ekkor még nem kedvezett ezeknek a törekvé-
seknek. ,Az' egyetemes egyház ugyan bizott-

~ ságilag bosszú idő óta, foglalkozik vele, de hogy
ez az istentiszteleti kérdés valójában mennyire
hitéleti kérdés, azt csak nehezen és kevesen ,is'-
merték fel. Hosszabb időközökben megjelent
ugyan egy-egy tanulmány, vagy más vonatko
zású teológiai munka, mely a liturgiai kérdé-
sekre. is kitért, de KuthyDezső '1924-ben meg-
jelent fűzetén kívül a pesti magyar egyház
1'926., évi és Stráner Vilmos 1927.-évi istentisz-
teleti rendje iaz., amelyik ' 'egészen -gyakorlati
értelemben indítja; r,neg a kísérleteket a magyal;'
evangélikus istentisztelet] rend újból való ki-
formálására. ,,:, , .; , "

,.'S~üite -már-~,ár .reményteleniil. néztük. eze-
ket a .kjsé_:dete~~t,mert .as -közérdéklődéstT'az

egyházi közvéleményben, -'- és ami a legkü.!önö:
sebb: a lelkészi karban nem lehetett felkeltem
a kérdés iránt. Döntő fordulat történt azonban
Jánossy Lajos- dr. idézett könyvének megjelené-
sével (1932. .nyarán}, mely tudományos ké-
szültséggel, mély meggyőződéssel és olyan ha-
tározottsággal: állapította meg az evangélikus
istentiszteletek liturgianélküliségének sivár és
tűrhetetlen voltát, hogy felserkentett minden-
kit, aki e kérdésben a tétlenkedést félve nézte.
A lelkészértekezleteken újból szóba került a
liturgia, az egyetemes egyház liturgiai bizott-
sága újból munkához fogott és az érdeklődés
egyszerre új légkört teremtett. Az Evangélikus
Elet hasábjam D. Raff'ay Sándor cikksorozatot
indított' a liturgia tönténeti és gyakorlati kér-
déseiről, majd pedig 1933. tavaszán sok érdekes
adattal és sok érdekes következtetéssel gazdag
könyvet adott ki: '"A magyarhoni evangélikus
liturgia tőrténetéhez" -címmel.

Ezalatt .a pesti magyar egyházban tovább
folytak a kísérletek. Az istentiszteleti rend hol'
egyik, hol másik részében újabb és -újabb-javí-
tások történtek, a hívek magatartása is tisz-
tázódott s aránylag rövid idő alatt kiformáló-
dott az a rend, melyet az 1933. évi novemberi
egyetemes közgyűlés előtt a liturgiai bizottság,
majd annak javaslatára ra közgyűlés is" egy"
hangúlag elfogadott és -'most bemutatásra
bocsát. ,

Ennek az istentiszteleti rendnek főcélja ez:
visszahozni az evangélikus magyar' istentiszte-
letekbe a 'régi keresztyén és Luther által is
megőrzött istentiszteleti elemek közül a leg-
fontosabbakat és a teljesen elszegényedett is-
tentiszteleti formát ismét meggazdagítarii. Ai
istentiszteleti rend gondolatmenete a következő.;
a kezdő ének. után a lelkész az oltári szelgála-
tóte szavakkal kezdi: Az Atya, Fiú, Szentlélek
egy örök Istennek nevében! ("Az .Atyának, F~!Í-:
nak és Szentlélek Istennek" szerkezetileg hibás,
mert így kellene lenni: Szentléleknek Istennek,
vagy pedig egyformán el kell hagyni a. geni-
tivust.) Ezután' következik abevezető bibliai
ige (iritroitus), az egyházi esztendő és ünnep-
kör jellege szerint. ,A gytilekezet Istent kereső
(tehát szintén bevezető jellegű) énekverssei vá-
laszol. Az első imádság csak a confiteor-imád-
ság lehet, mert csak bűnbánó szívvel tekinthe-
tünk a szent Istenre, ,A gyülekezet bűnbánó
énekverssei válaszol. 'Ezután il lelkész Isten
kegyelmét hirdeti, (verbum gratiae), mely meg-
jelent á Krisztusban s ezt glóriával .fejezi he,
melyre a gyülekezet a bőjti időezakban :a meg-
.váltásról szóló, a többi időszakban. pedig di-
csőítő énekkel felel. Most a bűnbánó és .meg-
kegyelmezett ember lelkéből meg kell szólalnía
a hitvallásnak (credo), melyet a lelkész olvas
fel (természetesen a kötelező új szöveggel l) s
amelyre a gyülekezet ~crédcPéftek ,r összefoglaló
versevel felel. "A credonak ugy a hallgatása,
mi:hLa .hezzátartezó ének állva történik. Csak
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ezután jon az a collecta imádság és perikopa- +Iiturgiáról ? 'Vagy arról, hogya confiteor, ver-
olvasás, melyből eddig ez az oltári szolgálat bum gratiae, glória ésa credc.még pedig nem,
állt a legtöbb magyar istentiszteletben.' A to- az apostoli, hanem a niceai az északi: lutheránus

• vábbi ,részben alig van változás: főének, országokban az istentisztelet legünnepélyesebb
szószéki szolgálat, mely áll igehirdetés, általá- pércei közé tartoznak és hogy sem Németország-
nos egyházi imádság, Miatyánk (egy közbe- ban) sem külföldön sehol nincsen, ennyire le-
vetett énekvers ) " hirdetés és glóriából ~ gyüle- szegényedett és ennyire dísztelenül, túlzón si-
kezeti ének, befejező oltári szolgálat, mely hála- vár rendje az evangélikus 'istentiszteleteknek,
adó (és eschatologiai) imádságból és az' ároni mint nálunk ... Ne csodálkozzunk azután azon,

, áldásból áll, utána befejező ének. hog,y híveink részéről is fel fog majd hangzani-
Ebben az istentiszteleti rendben négy olyan a 'Vád: ne tegyük katolikussáaz istentisztele-

lényeges keresztyén és egyben lutheri liturgiai tünket ! Jogosan fogják mondani, mert mi
elem nyer méltó helyet" mely a magyar, isten- neveltük őket ilyenekké. Mienk tehát a feladat,
tiszteletekben már egészen 'elveszett, mint lítur- hogy most ezt a helytelen nevelést kireparáljuk.
giai rész, s ez a confiteor imádság, a verbum ' A. lelkészi karnak szent kötelessége komoly
gratiae, (Isten kegyelmének .hirdetése ), a. gló- buzgalommal segíteni a magyar evangélikus is-
ria és a credo. Felesleges hangsúlyozni, hogy tentisztelet liturgiai megújhodásának most kez-
a bűnbánat, a kegyelem és a dicsőítés mint dődő munkájában. '

. ;. l i i'

emeli a hétköznapokhól jövő' lelkeket felfelé s, '1 Kemény Lajos.
mint 'készíti elő a Szentige 'hallgatására' és be- ==' '=====================
fogadására, hogy építtessék általa a hívő és, az
anyaszentegyház. De szükséges a credo mE1g-
vallása is. A liturgiai bizottság helyesen ismerte
fel a szükségét annak; hogy az apostoli hit-
vállás teljes szövegében' hangozzék el az ,steií'-'
tiszteletben s ne - szövegében pontatlan -
énekfeldolgozásban. mely lehet talán megsze-
kottabb, de nem hűsegesebb és póntosább a
szövegnél. Szükség van erre a hívek öntudata
érdekében, de kifelé is, hogy demonstrálja 'meg-
támadhatatlan keresztyénségünket ..

Rendkívül szerencsésen valósítja meg, ez a
rend' azt a következetes elvet, hogy a lelkész
és gyülekezet együtt cselekszi a Iíturgtairnotí-
vumot,; :'".l~lkész o!;,.assa és ~ gyülekezet .fnek-
kel erősiti es magaenak vallja, 'A c

Ez az istentiszteleti rend tehát az első ol-
tári szolgálat keretébe helyezi gazdagító ~bőví-
tését, itt lényeges az újítása, a többi részben
kisebb jelentőségű. Ám a tapasztalat azt mu-
tatja, hogy más és gazdag-abb jelentőséget és
értelmet nyer minden abban a további részben,
melyet ez az oltári szolgálat így készít eli5':'

Ez az istentiszteleti rend nem tökéletes. J og-
gal lehet felhozni ellene, hogy ez csak "prédiká-
cíós" istentisztelet és nincsen benne a' ,;sacra-

. mentum" is, vagyis az eszményi liturgia szem-
pontjából csonka, mert úrvacsora nélküli
isteritisztelet. Minden kifogással szemben áll
azonban az, hogy ez csak első lépés,rriérték-
kel tett kezdőlépés a magyar evangélikus litur-
gia kiformálásához. '

Bízunk abban, hogy híveink - az első ide-
genkedések után - megismerik kétségtelen
szépségeit és lélekemelő hatásait. Bízunk ab-
ban, hogy 'a lelkészek komoly és felelősség-
tudatos szívvel fognak érdekében híveink kö-
zött fáradozni. Nagyon szégyeltem mazam,
mikor az egyetemes gyűlés, idején két lelkész,
akr.a. Deák-téri 'templomban először hallottá,
azt mondta : "Szép, szép, de nagyon kateli-
kus .'. ." Mit tudhattak ők akkor az evangélikus

. .~, .

,1 •

;A' lelkészválasztó szabályrendelet
a gyakorlatban.

A 'lelkészválasztó szabályrendelet életbeléptetése
óta már :négy választáson vettem részt: - így alkal-
mam volt megfigyelni, ,miként válnak be annak ren-
delkezéseí a gyakorlatban. Elmondom megfigyelései-
met ' s' azt, míként : vélem az egyes gyakorlatban be
nem ~á16 rendelkezéseket módosítani.

. ,'" 1.
'A . szr., e1ső fontosabb intézkedése a választók

névjegyzékének összeállítása. Erről a szr. ll. §. b.
és a 12. §. intézkednek. Ezek szerínt ki kell küldeni
egy bizottságot, mely 30 nap alatt tartozik a .név-
jegyzéket 'összeállítani. A névjegyzék összeállrtása szó-
székről, meghirdetendő. s a hírdetéstöl számított 14
nap alatt ellene felszólalással lehet élni. A f'elszóla-
lások felett az egyházmegyei elnökség dönt. E döntés
ellen az egyházkerületi elnökséghez lehet felebbezni.
Míndkét hatóság 15 nap alatt tartozik elintézni a
beérkező relszólalást, illetve felebbezéat. Természet-
szerűleg az iratok ide-oda küldése szintén jó egypár
napot vesz igénybe. Végeredményben, ha minden Jól
megy. sem felszólalás sem felebbezés nincs - a vég-
leges ,névjegyzék jogerőre emelkedéséhez legalább
két hónapi idő, kell. Ha van felszótalás - újabb egy
hónap, 'ha van felebbezés - további egy hónap idő-
veszteség.. '

Mindez teljesen szükségtelen munka és felesleges
időveszteség. Figyelemmel a szavazati jogot, megál-,
lapító: szr. 36. §-ára, - gyakorlatilag a névjegyzék
összeállítása nem egyéb, 'mint a minden' év elején
kötelezően elkészítendő adófőkönyvből kiírása azok-
nak', kiknek az előző -évböl hátralékuk nincs. :!Drre
igazán szükségtelen 30 napi határidő, mert hiszen még'
a népesebb egyházközségekben is legfeljebb 8 nap alatt
kényelmesen ki lehet azt írni. Az adófőköhyv fel-
fekteté se - a kírovás ellen ugyancsak a szószékí ki-
hirdetés WI számított bizonyos időn át már előzőleg
meg van adva a felszólalási jog. Igy az adófőkönyv
adatai mái' megrostált ~ jogorvoslaton átment végleges
adatot szolgáltatnak - szükségtelen "és felesleges
tehát az adófőkönyvből kiirt adatokra megismételni az
egyszer .már lefolytatott eljárást. Itt legfeljebb arról
lehet' ·SZÓ, .hogy valakit tévedésből kihagy tak, - de
érdemi sérelemröl vaem. A' kihagyás ellen pedig egy-
szerű jogorvoslat .az; hogy legfeljebb 8 nap alatt a
kihagyás míatt az összeállítással mégbízott bízottság-
nál jelentkezik s az a névjegyzéket megfelelően he-'
lyesbbíti. 'Egyházmegyei elnökséghez .való felterjesz-

'!-,j
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munkája és segítése az egyház küldetésének el-
érésére. A hierarchia minden néppel szemben
és mindenkor azt tekintette feladatának, hogy
az igazságot hirdesse, a lelket megszentelje s
egyéni és társadalmi életében a maga termé-
szetfeletti céljához elvezesse. Az A. C. ebben
a papi apostolkodásban való részvétel, de nem
maga a hierarchia."

Az A. C. vezérelvei ezek:
1. A szervezkedésnél az alakulás és a

2. küldetés érdekei az irány adók.
·A -s~r. 12. §-a kimondja, hogy il megállapított 2. Szabadon kell működnie, azért az ál-

és lezárt néyjegyzékbe pótlólag felvehető még az, ki lammal minden súrlódást kerülnie kell.
hátralékát legfeljebb a jelölő közgyülést megelőzően
8 nappallbefízetí. További felvétel nem eszközölhetö. 3. Mindenkit meghíva munkára, tehát

.- -E" reKdelkezést túlszigorúnak s gyakorlatilag mindenkirrek lehetövé kell tenni a belépést.
károsnak tartom. Köztudomású, hogy ma a legtöbb Erre lehetőséget nyújtanak a különböző kon-'
egyházban, rengeteg a hátralék, néhol a nehéz gaz- gregációk és a Hitler-front. Ezek mellett van-
dasági viszonyok miatt, - néhol az egyházzal való kk······ k ' ll' kEk
nemtörődömség' miatt. A lefolyt választások során na a ozonyose es az e ensegese. ze
azonban láttam, hogy a szavazati jogért nagyon sok mindegyikének bekapcsolásáraaz azonos ter-
olyan egyháztag is sietett hátralékát kiegyenlíteni, ki mészetű egyesületek tömörítendők egy laikus
addig bizony nem sokat törődött az egyházzal. Hogy ember vezetése alatt, aki rnellett lelkészi ta-
azután e. buzgóság párt vagy személyí érdekből avagy nács áll.
tényleg egyházszeretetből fakadt-é, jobb ha nem' ku-
tat juk. .De mindenesetre elkönyvelhetjük azt a tanu- 4. A rk. egyház hierarchikus szervezete
ságot, hogy e réven a hátralék egy igen tekintélyes megköveteli, hogy lelkészségek és egyház-
része befolyt. Mármost ezt az örvendetes adózást megyék szerint történjék a tömörülés. A fő-
rideg paragrafussal megakasztani, úgy, .amínt azt a vezető pedig a püspök.
szr. teszi - valósággal egyházellenes. Igen nehéz és
szenvedelmes vitákat láttam, mídön az egyháztag a 5. A célkitűzéseket is a beosztás határozza
választás elötti napon megjelenik, fizetni akar s fel- meg. Legfőbb érdek a közönyösök bekapcsolása
világosítják, hogy fizetni lehet ugyan, de már sza- és .a lelkészségek elevenné tétele. A munka-
vazni nem. Persze nem fizetett s é mellett keserüséggel körök tere. a vallási, a kuItúrális, a családi, a
eltelve jogfosztást és egyebeket emlegetett. Most már
túl vagyunk rajta s így elmondhatom, hogy a vezető- jótékonysági, az iskolai, a. sajtó és a mozi, a
ség az elébetárt panasz folytán a fizetést felvétette s színház és az ifjúsági élet.
a szavazati jogot megadta az illetőnek. 6. A különleges célú egyesületek továbbra

Ei a rendelkezés is egyike azoknak, melyeket is' fennáll anak.
feltétlenül módosítaní kell. És pedig akként, hogy a
választás elötti nap déli 12 óráig teljesített fizetés .A szervezésre vonatkozólag ez a rendel-
szavazati jogot ad. A mai nehéz viszonyok között kezés:
igen sok egyháztag van, ki legjobb akarata mellett 1. A lelkészségekben a papitanács áll a
sem képes rendesen eleget tenni :fizetési kötélezettsé- papból, a laikus elnökből, a csoportok vezetői-
gének. Lehet hogy hátralékát az utolsó napok nap-
szánikeresetéből tudja csak; kiegyenlíteni. Ezt az i-gye- ből. A lelkésznek. vétójoga van, s mint lelkész,
kezetet figyelmen kívül hagyni, a felkínált pénzt visz- az egész szervezet felett áll. A teendőket meg- .
szautasítani nem lehet és nem szabad! Örülnünk kell, határozza a helyi szükséglet, valamint a fel-
hogy van egy eszköz, mely kényszer nélkül fizetésre sőbbség rendelkezése. A .laikus elnököt és a
ösztökéli az -egyháztágot. Örülni kell, hogy van olyan
egyháztag; ki hajlandó még pénzt is áldozni azért, papitanács tagjait a püspök nevezi ki.
hogy jogát gy.akorolhassa. 2. Az egyházmegyében az akciót a lelkész-

A módosítás semmi különösebb munkatöbbletet ségek képviselői irányítják. Az elnök feladata
nem okoz. A gondnoki hivatal úgyis müködik állan- a püspök rendelkezéseinek végrehajtása, a köz-
dóan.Is felveszi a fizetést. Annak a pár utólagos fize-
tőnek a névsorba való pótlólagos bevezetése nem ponti választmány utasításainak valósítása, lel-
okozhat semmi olyan lényegesebb munkatöbbletet, készköri választmányok szervezése, a katoli-
mely miatt annak mellözése indokolt volna. Viszont ez kus munka és a nyilvános eletben való előre-
intézkedéssei egyrészt egy sereg hátralék befolyik s az törés életbentartása. .
egyháztagok- között pedig elterjed az a megnyugtató
tudat, hogy egész az utolsó napig van ideje és módja - 3. A kőzpontí választmány az egész akció
a hátralékot előteremteni s ezzel jogát gyakorolni - intézőszerve. Tagjai: a hat metropolita helyet-
tehát nem kell félnie s egyben nem lehet beszélnie jog- tesei, a laikus elnök és a tanácsadó püspök, a
fosztásról. drbv. hat oszlop elnökei és papi tanácsadói és egyes

személyek. Feladata a püspöki kar rendeletei-
nek végrehajtása, javaslatok kidolgozása, .a
közélet felmerülő kérdéseiben való 'állás-
foglalás.

A magyarországi Actio Catholica alapsza-
bályait és szervezetét az érseki szék 1933. má-
jus 16. hagyta jóvá. . , '

, Célja az, hogya: magyar kat. 'társadalmat
a hitélet, az egyház és a haza érdekében ön-

tés .tehát teljesen felesleges - továbbmenő 'félebbezés
pedig alapnélküli szükségtelen időveszteség. Tartsa
kötelességének mindenki annakidején a rendes évi
kívetés alkalmával utánanézni a dolgának s rendezni.
Az' egész névsorösszeállítási eljárást tehát le kellene
egyszerüsítent a következőkre: A kiszálló esperes el-
rendeli' a névsornak a főkönyvből való kíírását r .- ezt
elvégzi a gondnak vagy a jegyző legfeljebb 8 nai>
alatt. További 8 nap alatt közszemlére van a névsor
kítéve, me'ly idő alatt 'a .háromtagu bizottság azt felül-
vizsgálja ··s,-ugyanakkor felszólalás is adható be, mely
felett a bízottság dönt. Ezzel kész is van a szavazók
névjegyzéke. '

Az Actío Catholica.
A németországi római katolikus püspökök

Fuldában tartott tanácskozásukon az evangéli-
kus egyház' szervezkedéséveI kapcsolatosan új
cselekvési módszert állapítottak meg az egy-
házépítés szolgálatában. '

"Az A. C. a laikusoknak az apostoli hierar-
chiában való osztozkodása. A laikusok társuló
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tudatos, cselekvőképes társadalmi szervvé egye-
sítse, általa a lelkipásztorkodó papság műkődé-
sét támogassa és megkönnyítse, a katolikus
jogok és érdekek védelmét, továbbá a kateli-
kus intézmények virágzását előmozdítsa és egy-
ségbe foglalja és ezáltal Krisztus országának
érvényesülését elősegítse."

'A szervezés az egyházközségben történik.
"A tapasztalás azt bizonyítja, hogy átütőerejű
tömegmozgalmat az egyházközségi szervezeten
keresztül könnyebb létrehozni. E kereten belül
a kat. egyesületeknek is megvan a maguk je-
lentősége: az egyesületekben kidolgozott kat.
egyéniségekből aLakul az A. C. rohamcsapata:"

Az A. C. helyi vezérkarát a hívek választ-
ják. Az irányításra minden esperesi kerületben
kerületi tanács alakul, tagjai: az egyházközsé-
gek egyházi és világi elnökei, és egy-egy kikül- .
döttje. Az egyházmegyében a munkát az egy-
házmegyeitanács irányítja. Tagjai az esperesi
kerületek tanácsainak egy-egy tagja, az espe-
resek, a káptalan küldöttei, a főtanfelügyelő, a
püspök által kijelölt egyesületek és intézmé-
nyek vezetői: De a püspök egyes tagokat is ki-
nevezhet. Az egyházmegyei tanács közvetíti az
országos központ célkitűzéseit. Az egyházme-
gyei és kerületi tanácsok nem végrehajtó, ha-
nem irányító szervek. Maga a munka az égy-
házközségekben folyik.

Az A. C. legfontosabb feladata a modern
egyházközségi élet megteremtése.: Ezt munkál-
ják a hitbuzgalmi) a kultúrális és a szociális '
bizottságok. Minden bizottságban egy elnök
(a plébános) és három-három tag van. A bi-
zottságok világi elnökeit a képviselőtestület vá-
lasztja. Üléseiket évnegyedenként tartják.

1. A hitbuzgalmi bizottság a plébános leg-
főbb támogatója. "A cél nem az, hogy az egy- I

házközség minden egyes híve be legyen szer-
vezve." . "A tapasztalás azt mutatja, hogy min-
den kat. mozgalomban a legkitartóbb munká-
sok és a legelszántabb harcosok a hitből élő
nők és férfiak a hitbuzgalmi alakulatok tagjai
voltak." E bizottság "támogatja a lelkipász-
torokat az évenként ismétlődő lelkigyakorlatok
megrendezésében", - "szervezi a hitbuzgalmi
jellegű tömegmozgalmakat : gyűléseket. szent-
ségimádást,körmeneteket és zarándoklásokat" .
E téren nem oacél nagyszerűsége hódít, hanem.
"az egyéni kapacitálás". "Amit a szociálde-
mokraták a bizalmi-rendszerrel, vagy a kommu-
nisták a sejt-rendszerrel művelnek és ered-
mé'nyképp 'elérnek, az a lehetőség számunkra
is adva van.' "Megfigyeli ez a bizottság az
eredményeket és jelenségeket: szekták agi-
tációja, destruktív szervezetek, - készülő ve-
gyesház,asságok) stb., amikről a lelkipásztor
értesítendő.

2. A kultúrális bizottság előadásokat ren-
dez, megszervezi a sajtóakciót, dalárdákat,
zenekart, sportkört szervez és irányít, kat.
kultúrházakat épít stb.

3. A szociális bizottság megszervezi a sze-
génygondozáSt, kapcsolatot létesít a hatósági,

, társadalmi, megyei, országos szervekkel; figye-
lemmel kíséri a községbe kerülő ifjúság sorsát
és valláserkölcsi .életét ; szemmeltartja a mum-
kaalkalmakai'; kat. munkásmozgalmakba kap-
csolja a híveket.

4. Összefoglaló munkaképpen a bizottságok
évenként jelentéseket tesznek az egyházközség
képviselőtestülete elé, évenként közgyűlést tar-
tanak. A felsőbb tagozatok ugyanígy.

Az okosnak ennyi is elég! Luther Szövet-
ségek, indítsátok meg az Actio Evangelicát!

D. Raffay Sándor.

Felelös-e a lelkész, ha egyházközsége
nem fizeti a nyugdíjintéz,eti

járulékokat ?
(Levél.a seerkesetöhoe.v

Nagytiszteletű Szerkesztő Úr!
( Mihalovics Samu esperes 'Úrnak, mint az Egyet.

Nyugd. Int. Biz.. - általam különben nagyon tisztelt -
tagjának az "Evang. Élet" 1934/4. sz.-ban megjelent
közleményére válaszképen írom az alábbiakat és a
megtámadott veszprémi egyházmegye lelkészegyesü-
lete nevében kérem: soraimnak szivesközzétételét.

Az 1933. év egyet.' közgyűlés jegyzőkönyve még
nincs kezeink között. Ezért most még csak a kÖZJ
gyűlésen jelenvoltak beszámolóiból és az egyházi lapok
tudósításaiból ismerjük az egyet. közgyűlésnek a
Nyugdíjintézetre vonatkozó tanácskozásait és határo-
zatait. Ezekből pedig tudjuk, hogy a Nyugd. Int. Biz.
ama javaslatával szemben, melynek lényege az, hogy
a gyülekezetek rnyugd. int.-i hátralékaiért a lelkéezek:
anyagilag is tetessenetc felelősekké. (amely javaslatot
már az 1932. évi egyet. közgyűlés határozatta emelte
s amely határozatot az 1933. évi közgyűlés újból ki-
mondott), igen sok ellenvélemény hangzott el és igen
komoly ellenállás mutatkozott., .

:ii:ppen az .a körülmény, hogy az 1932. évi egyet.
közgyülés idevonatkozó határozata 1933-ban újra szö-
nyegre került: mutatja a határozattal való széleskörű
elégedetlenséget és akik felszólaltak ellene akár
1932-ben, akár 1933-ban, akár az egyet. közgyűlésen,
akár valamelyik egyházmegyei lelkészegyesületben,
azokat nem az Egyet. Nyugd. Int. Bizt. működésével
szemben táplált "Meg nem értés", vagy ••Ellenszenv"
vezette, hanem a határozatta vált javaslattal össze
nem egyeztethető méltányosság- és ig-azság-érzet. :És
ha ennek az érzetnek . megnyilvánulásában bárki is
"elszc,morító példá"-t lát: azzal szemben azt állítom,
hogy ebben a gerinctelenségre hajló, ••ne szólj szám,
nem fáj rejemv-vítáaban örülnünk kell, hogy akár
egyesek,' akár testületek meg merik kockáztatní .-
természetesen illő hangon és kellő tisztelettel - a
tárgyilagos okokra támaszkodo hangos ellenvéleményt
még akkor is, ha ezzel olyan megrovást züdítanak
magukra, amilyenben a veszprémi egyházmegye lel-
készegyesülete e lap hasábjain részesült .:

Tudom, hogy kiszámithatatlan fontosságú a
Nyugdíjintézet fennállásának biztosítása. Tudom, hogy
a Nyugd. Int. Biz. milyen nagy munkát végez és lel-
késztestvéreimmel együtt tiszta szívböl nagy elisme-
réssel és hálával víseltetünk azok iránt, akik a Nyug-
díjintézet sorsa felett aggódva, akár inég népszerűt-
len eszközökkel is igyekeznek a gondjaikra bízott in-
tézmény zavartalan ügymenetét biztosítani. De szabad-
jon mégis tisztelettel megkérdeznem: míelött a sérel-
mezett javaslat két ízben is határozatta vált, beér-
keztek-e az egyházmegyék lel'készegyesületeinek erre
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vonatkozó -véleményeí, és ha beérkeztek, számba mél-
"töztattak-e venni azokat? Mert nem tudom elhinni,
hógyaz egyházmegyék lelkész egyesületeinek igen
nagy többsége (ha ierre nézve megkérdeztetnek) .he-
Iyesnek találta volna ennek a javaslatnak nem hogy
határoza'ttá. emelését, de már az egyet. közgyűlés velé
való .vitelét is. -Híszen köztudomású áok olyan lelkész-
nek a helyzete, akinek a falusi közgyűlése egyenesen
megtagadja ,a nyugdíjintézeti járulék fizetését, pél-
dául azzal, llc,g'y "nekünk sincs nyugdíjunk".ÉS hiába
mínden rábeszélés, vagy magyarázat. A legtöbb' gyü-
lekezet azonban mégis megérti, hogy míröl van szó,
meg is van a hajlandóság a fizetésre és mégis meg-
van, a nyugdijíntézetí- hátralék. Ha ilyen helyeken
utánanézünk a dolgoknak, gyakran azt találjuk. hogy
nemcsak a, 'Nyugdijtntézet.tel tszcmben, hanem a lelkész-
szel és tanítóval szemben is teljesítetlen a gyülekezet
kötelezettsége, 'amennyiben a lelkész és tanító hosz-
szábbYövídebufdö óta nem kapja meg helyi jár-andó-
ságát. Hogyan, legyen a Ielkész-, ilyen, helyen a. Nyug-
dfjintez'ettel" szemben pontos, fizető, ha neki s'e tudnak
pontosan, ,fiz,etni? ,·:E;s hogyan .ftzesse :a gyülekezet a
nyugdíjihtézeti járulékot, .hbgyha még' a lelkészi járu-
lékot sem tudja fizetni ?" Ha ezeket és még sok' más
helyi mizeriát figyelembe' veszünk," akkor, . ha nyug-
talanító is és minden igazságqs ,és méltányos eszköz-
zei helyre hozandó is a nyugd. ínt. járulékok befizeté-
séröl közölt lehangoló statisztika: mégis a Nyugdíj ..
intézet közttszteletben álló ügyvivőjének megállapítását
csak idézőjelekkel. tudom elfogadni; így: a fenntartói
járulé'kokban' felgyülenilő hátralékokért "bizonyos
mértékíg" (tehát nem száz százalékig) "közvetve"
(tehát nem közvetlenül), "rendszerint" (tehát nem
rendes en) a lelkész is felelős.

Ha pedig, így, áll a helyzet, szabad-e a nyugdíjba
ménö- lelkészt minden utánjárás nélkül megrövidíteni
a gyülekezet hátraléka címén ?

Az "Evang. Élet" a szóban lévő határozatról
szÓló egyet. közgyűlési tudósítását azzal végzi, hogy
"a kérdés különben még nincsen lezárva". Nem is
lehetJezárva, mert többek között mi, a' veszprémi egy-
házmegye lelkészegyesülete . is, -mínden törvényes esz-
közzel küzdürrk a' határozat méltányosabb megváltoz ..
tatásaért s ezért vettük bele őszi értekezletünk jegy-
zökenyvébe .a következő pontot:

",,', j,H. S. lelkész T. L.-nak folyamatban lévő nyug-
díjazfatásával kapcsolatban szólal fel. Rámutat arra,
hogy T. L. nyug'díjazt.atá.sa ügyével lesz előttünk nyil ..
várivl~d6va,.· hogy nyugdíjaztatás esetén valarnény-
nyiüIikre milyenjszomcrú sors várhat. Megjött ugyanis
az Egyet.' Nyugd .. Int. .Bíz, 1933. évi szept.' 2Q-án
lefolyt, ülése ,jegyzőkönyvének kivonata, mely szerint
a Nyugd. Int. r. LA, súlyos betegségére való tekin-
tetből, 'saját kérésére nyugdíjazta, de mivel T. L. gyüle-
kezete csak 'á3%"ban, .maga a nyugdíj azott pedig csak
52%-Oan,.tett eleget díjfizetési kötelezettségének, azért
száz; ''százal~kos nyugdíjigénye, tehát 3600 pengő
helyett csak P 2187..36-ben állapítja meg a Bizottság
T. 'L. nyugdíját. Felszólalónak. az az indítványa, hogy
a lelkészi kár tíltakozzon a ,Nyugd. Int. Biz. eme hatá-
rozata ellen, mert T. L.-ről egyáltalában nincs meg-
állapítva,hogy gyülekezete' az Ő. hibájából, mulasztásá-
ból, vagy hanyagságáböl kifolyólag maradt volna el a
járulékok fízetésével, Inditványához hozzáfűzi, hogy
ttltakozásurrkat juttassuk el püspök urunkhoz. a
Nyugct. Inf. Biz.-hoz és - hogy az egyházmegyék ~s
hozzájárul hassanak . tiltakozá:sunkhoz, ha azt jónak
látják - a dunántúli egyházmegyék !elkészegye-
sületeíhez.

.. ',Az értekezlet nagy nyugtalansággal hallgatja
H .. S. ': testvér. felszólalását és tíltakozását fejezi ki.
egyes gyülekezetek hátralékos tartozása .- esetleg
mulasztása -;' miatta' nyugalomba vonuló !.elkészek
rov,a;sáratö,rténhetö méltánytalanság ellen. 'I'íltakozását
teljes ,..tisztelettel a következökben okolja meg: 'T. :C.
töbn''rliint negyvenéves szolgálata alatt több (a régi)

. nylt'gd(jintézet' járulékait is fizette, mely körülmény
nyugdíja megállapításánál méltánylandó lett volna. Ha
mÁ'Í'a Nyugd. Int.vnek olyan utasítása, . ill. 'szabályzata

van, hogy a gyülekezet chátralékát .Ie kell vonni :1
nyugdíjba menö lelkész nyugdíjából, ezt jogosan csak
akkor lehet tenni, ha a Nyugd.lnt.· minden kétsé~et
kízáróan megállapította, hogy' a gyülekezet hátraléka
a lelkész hibájából, mulasz't:íshól vagy hanyagságából .
áll fent. Ez T .. L.-ra nézve tudomásunk szerínt .iíncs
megállapítva. A lelkészértekezlet felfogása szerínt,
valahányszor a Nyugd. Int., Biz. a nyugdíjba .nenö
lelkészt és családját ilyen súlyos an érintő intézkedést
szándékozik foganatosítani, a Nyugd. Int. Biz. minden
esetben szíveskedjék utánajárni"hogy ki a felelős .ii
hátralékért : . a lelkész-e egyedül, vagy csak' a g-yüle-
kezet, esetleg mínd a kettő. A lelkészértekezlet a jelen
esetból kifolyólag nyilfkérdést' es kérést intéz .':1-

Nyug,d. Int. Biz.-hoz egy számszerűen megokolt .cí-
mutatás iránt, minden egyes nyugdíjazás! esetben,
mert nemcsak jogunk, hanem .önmagunkkal, család-
jainkkal és minden 'lelkészt.áraurrkkal szemben tartozó
kötelességünk tisztán látni azokat az elveket és nzá-
mításokat, melyek szerint a Nyugd. Int. Biz. ~övön-
ket és érdekeinket a legközelebbről éríntöen natároz."
Kimondja ,az értekezlet, hogy mindenben osztja?üspök
urunk öméltóságáiuik a [, évi egyet. kdzgyűÚsen CI-
szóban forgó ügyben történt felszólaldsának otcteiteseit
s ilyen értelemben felterjesztést intéz az egyházi fóru-
mok útján az 1932. évi egyet. közgyűlés jegyzökönyve
79-ik pontjának méltányos módosít.ása iránt. (Ime
tehát nem áll nagyt. Mihalovics Samu esperes úrnak
ae a seemreháoiuáea, hogy az 1932 .. évi egyet. köz-
gyűlés't, határozatot "a veszprémi tetkeseecniesiüet
tagjai nem méltatták jigyelmükre, holott már majdnem
egy év óta. tudomással kellett arról bi.rniok" ). , Ki-
mondja, hogy ezen határozatot jegyzőkönyvi kivonat
alakjában a Nyugd. Int. Biz.-hoz, a dunántúli püspöki
hivatalhoz és ,- esetleges hozzájárulás céljából .- ;l.
dunántúli egyházmegyék lel'készegyesületeihezmeg-
küldí. Egyébként pedig, a veszprémi egyházmegye lel-
készi kara, belátva a Nyugdíjintézet ' ?enntartásának
nagy fontosságát és az összeomlástói való megmenté-
sének feltétlen szükségességét, n:yoma,tékosan felhívja
az egyházmegye gyülekezeteit és lelkészeit arra, hogy
mínden nyugdíjintézeti hátraléket míelöbb' befizesse-
nek. Külijnösen míndent el kell követni, hc.gy a 'gyüle-
kezeti járulékok befolyjanak" .

Az indítvány tevő nem én voltam, de' mínt a lel-
'készegyesület jegyzöje, a jegyzőkönyvnek '3Zt a pont-
ját is - espetesünkkörültekintő utasítására több-
szörösen enyhítve ,- én fogalmaztam. :E:nnyiben nekem
is részern lévén a lelkészegyesületi határozat' létre-
hozásában, indíttatva érzem magamat, hogy ntü Miha-
lovics Samu esperes úr; nyugd, int. biz. .ag nzemre-
hányás ait, mínt meg nem érdemelteket, igazunk tuda-
tában tisztelettel elháríts am és .egyházmeg yénk lelkész-
egyesületének állásfoglalását igazoljam és megvédel-
mezzem, Azóta' úgy értesültem, hogy. a Nyugdí iíntézet
ebben a mi esetünkben méltányosabb álláspontra he-
lyezkedett, amit az érdekelt lelkészcsalád nevében :1

a lelkészcsaláddal együttérző veszprémi egyházmegyei
lelkészegyesület nevében, e helyütt is hálásan 'meg-
köszönök. Dé mi nem egyes esetekben. való külön
méltányosságot kérünk, hanem egy' méltánytalan natá-
rozat megváltcetatásá.t óhajt juk.

Azt mi is belát juk, hogy, a Nyugdíjintézet "enn-
tartó it és tagjait . kötelezettségeik pontos betartására
kell szorítani, amit a veszprémi eg'yházrnegye, :'rmö-
nösen annak Ielküsmerete és tiszte magaslatán álló
esperese a maga hatáskörépen és amennyíben az ha-
talmában áll, szintén megtesz. különösen pedig
elismerve a Nyugdíjint. Biz. tagjai aggodalmainak jo-
gosultságát - ezután még inkább meg fog tenní. De
azért a veszprémi egyházmegye [elkészeg'yesülete
továbbra is kitart a jegyzőkönyvében kifejezésre jut-
tatott állásfoglalása mellett és minden alkotmányos
lehetőséget megragad, hogy az egyet. közgyűlés hatá-

-rozatát méltányos megváltoztatásra segítse.
. I

Nagytiszteletű Szerkesztő Ürnak kész híve:
Hering ,r'dno.s.
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"Erös várunk az Úrísten 1"
.(Váldsz dr.' Vieto1'isz Józsefnek.)

Kérem szeretettel: az "Úristen" ó testámentomi
"Isten" fogalom 'kifejezés,e. A zsidók úgy hozták '3Zt
magukkal Egyiptomból - s lllert így tapasztarták ezt
magukon a fáraók révén, Mózes is így szövegezte a
törvény táblára: "Én vagyok a te Urad Istened ... "

Az "Úristen"-nel szemben "mi" csak szelgak
vagyunk s lehetünk, a kettő közötti viszony pedig
a félelem.

Mi.az újtestámentom gyermekei vagyunk. Az új-
testámentomban pedig Jézus -révén az "Isten" fogalom
az "Úr"-ból ~,Atyá"-vá szelídült, tökéletesbbült. Az
Atyával szemben mi többé nem szolgák', hanem gyer-
mekek vagyunk. Az "Atya" és a "gyermek" közötti
viszony pedig nem a félelem többé, hanem a ezeretet
viszonya. .

Ez a nagy -' ég és föld különbség az Ó- és Új-
testámentom Istenfogalma, népe s érzelem világa
között. Ezt a kettőt - úgy érzem nem lehet, de nem
is szabad összetévesztenünk, kevernünk. -- Vagy-vagy!
"Új ég és új föld", "Újtestamentom, - újszövetség"!

Jézus sohasem nevezi az Istent "Úr"-nak, hanem
míndég "Atyá"-nak - (kivéve ha az Ótestámentomból
idéz). Az apostolok ajkáról sem. hangzik e szó
"Úristen" -' pedig zsidókból lettek tanítványokká.
Az újszövetségben még tévedésből sem találkozunk az
"Úristen" kifejezéssel. Az apostolok, ha az "Urat"
emlegetik, míndég Jézust értik alatta. - Tehát:

... "Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi
Atyánktól és ... a mi Urunktól a Jézus Krisztustól!"
Amen,

.Margócsy István.

1- JjJ 1·.··'·
• '1 \

H· 1 R E K.
'BŐJT ELSŐ VASÁRNAPJA.

'll,~Ky,r.e, 1-10.
Pál a második korinthusi levél előző részei-

ben felszólította 'olv.asóit> hogy békességet kös-
senele Istennel a -Krisztusban megnyilatkozott
kegyelem által. Ebben a szakaszban arra int>
hogy további'~bűnös, élettel ne. hatálytaZanítsuk
ezt a kegyelmet. Ennek. ,az intelemnek alá-
támasztására felvonultat ja azokat a küzdelme-
ket) szenvedéseket és diasiolokat, amelyek az
apostoloknak jutottak osztályrészül> akik en-
nek a kegyelemnek hirdetőivé lettek az egész
világ előtt.,-· A keresztyén ember Isten. igazi
s.i;olgájává akkor lesz, ha élő hittel ragadja
meg a Krisztusban megjelent isteni kegyelmet.
Ez a kegyelem minden embernek seol. Hiába,
kínálná fel ezt nekünk Isten? Ha megragadja
ezt 'a kegyelmetJ mindenre van ereje a Krisz-
tus áZt(tl.. Nemcsak a3zenvedéseket viseli el
békességes tűréssel> nemcs-ak szentségben és
tisztaságban őrzi meg a ma.ga bűnös edényét,
a- testet> hanem Vof.m ereje az igazmondásra 'és
ci tanubizonyságtevé3reis. A világ sz.olgálata
rriás,.mint 'az .Lsten. seclqolata: -Az Isten
,sz.olgájána!" 'a Krisztus. keresztjét kell fel-
vennie> hogy 'a via .dolorosa-n át, a Krisztus
nyomdók4n -találjon oda Istenhez ...

- Püspöki konterencíára gyűltek össze Magyar-
ország evangélikus püspökei február 6-án .Budapesten.
Ezen a konferencián a liturgikus Istentiszteletek kér-
dését beszélték meg. Elhatározták, hogy a Budapest
egyes templomaiban már bevezetett Iiturgikus .ist~n-
tiszteleti rendet a bőjti időben az ország összes temP-
lomaiban bemutattatják.

- Az "Erős vár" bizottság ülése. Á. Luther 'éneké-
nek egységesítésére kiküldött 'bizottság február' '6~án
D. Geduly Henrik püspök elnökletével ülést tartott.
Megállapodtak abban, hog-y a kiegyenlített .dallam
megtartását javasolják, a szövegí rész fordttására, pe-
dig pályázatot hirdetnek. A pályadíjnyertes ml\ szer-
zöjét 300 pengős jutalomban. részesítile. .,Pályázati
határidő 1934. augusztus 31.' A pályázatt felt).ívá~meg-
szövegezésével D. Kovács Sándor egyetemi tanárt biz.
ták meg. .

- Bűn és szabadulás. A, Deák-téri lel~észi .híva-
tal rendezésében ezen a címen tartanak a böjtben a
Deák-téri iskola dísztermében előadássorozatot. A,z
előadások sorrendben a következők: Február 2p-án: A
bün lényege és hatalma. D. D. Raffay Sándor. Már-
cius 2-án: Szabadulás Krisztus nélkül. Magöcs Károly.
Március 9-én: Szabadulás Krisztussal. Dr. H. Gaudy
László. Március 16-án: Valentin, németországi' püspök
előadása. Március 23-án: Szabadulás' után. Gáncs Ala-
dár. - Az előadások este fél 7 órakor kezdődnek.' .

- Felépülhet-e a budapesti evangélikus' leány-
gimnázium ? Újabb adományok: Fasori gimnázium ta-
nári kara: 3000.- P: Kamrner Hugó 10QO.~ P, dr.
Bendl ·Alajos1000.- P, békeí Koós. Jenő fOOQ.- P,
Holitscher Pál 1000,- P, dr. Fejér Árpád 600.- P,
Artner Oszkár 500.~ P, Folkusházi Lajos 500.- P,
Bariss Árpád 120.- P, Hittig Lajos '100.- P; Csaba
László 100.- P, Danhauser László 100.- P, Bereozky
Sándor 100.- P, Tomcsányi Móric 100.- P, dr. Brech-
tel Frigyes 20.- P, Weinbrenner Rudolfné 5.- P.
Eddigi gyüjtés eredménye: 42.045.- P.

- A Kelenföldi Nőegyestuet éV'~ közgYűié~e'- A
Kelenföldi Nőegyesület február 8-'án tartotta évi szám-
adó közgyülését. Rakssányí Zoltáriné elnök tart.almas
megnyítöjában 'a lefutott esztendő mínden je~ytősebb .
momentumára mutatott rá, Majd Szárító-Rób.ert lelkész
üdvözölte az egyesületet és elnöknőjét ,a,bbó~~·aíl.'alka-
lomból, hogy alapítása óta tíz munkaesztendőre tekint-
het vissza.· Stráner Dezsőné titkár évi jelentését ol-
vasta fel. Gyenes Dezsöné a pénztári jelentést, ter-
jesztette elő. Majd a mult évben megnyitott és ·immá-
ron tíz hajléktalan nőt befogadó szeretetotthon-tovabbí
kiépítéséről tanácskoztak. Az egyesület nagy jótékony-
sági" kultúrális .és egyházépítö munkát vég'2;etL.

. -. Bőjti előadássorozat Balassagyarmaton. A ba-
lassagyarmatt evang. egyházban a bőjti időszakban
minden szerdán este bőjti előadásokat tartanak. Az
előadók sorrendben a következők lesznek: Karmos
Gyula, . Irányi Kamill;' Kemény Lajos, Turóczy Zoí tán]
Mihalovics Samu, .Szántö-Róbert, Szabó Gábor: .

- Böjti előadások Mátyásföldön. A mátyástöldí.
protestánsok mínden hét szerdáján d, u. fél 7 óraí kez-
detel böjti előadó estre gyülekeznek össze a. Baross
Gábor-utcai elemi iskolában. Az előadások a .husvét.ot
váró keresztyénség nagy kérdéseiről szólnak. Elő-8,dók':
Dr. Varsányi,Mátyás, Schulek Tibor és Szántó .. Ró-
bert, evangélikus és Bogdán Gyula, íf']. Szabq, Aladá~
dr., Benkő István és Szabó Míklós-rerormátus lelkés~ek.

- Vallásos est Aszódon. .Az aszódi evang. leány-
nevelőintézet és ·a Petőfi' reálgimnázium e tanévben
harmadik Vallásos estjét rendezi február ;t8-án ll.léány.•
iskola dísztermében.· Változatos müsor keretében. áhi-
tatot tart Schulek Tibor honvédségi Ielkész. 'az előadást
pedig dr. Scholtz Oszkár tartja: "Szenvedes es'· Isten
jósága." címen,

-'- AMonori Evangél'ikus Ifjúsági és Leánykör
február 3-án dr. LehotzKy' Antal egyházfelügyelő, ~o_~-

,-...... ~
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rALY~ZATIHIRDETE&
A békési' ág.: hítv. ,ev~~g-. egyházmegye Elnök-

sége .az orosházai üresedésben lévő felvégi Ielkészí ál-
lásra pályázatot hirdet.

Javadalom:
1. Szabad lakás, amelynek külsejét az egyház-

község, belsejét a' lelkész köteles jókarban tartani.
2. 30, azaz harminc kishold (1100 D-öl) szántó-

föld haszonélvezete.
3. 66 q, azaz hatvanhat métermázsa vegyester-

mény (33 q búza, 16.5 q árpa, 16.5 q csőves tengeri),
negyedévi előleges részletekben, vagy természetben,
vagy _esedékesség napján való tőzsdei középáron ki-
szolgáltatva, A búza alatt tiszta, rostált, a vidéken.
termett középmínöségü, árpa alatt takarmányárpa ér-
tendő. A csöves tengeri minden év november hó 1-ig
egyszerre, vagy természetben szolgáltatandó ki, vagy
piaci áron' megváltandó.

, 4. 340Q,.azaz háromezernégyszáz aranypengő ne-
'gyedévi előleges részletekben. ,

5. Az anyakönyvi kivonatokért járó díjak a mín-
denkori állami díjszabás szerint.

6. A rendkivüli, vagyís nem templomi időben vég-
zett esketésekért 25, azaz huszonöt aranypengő. Min-
den egyéb .funkcíót, úgymint keresztelést, avatást,
templomi időben való esketést, imádsággal, vagy halotti
tanítással való temetést, valamint teljesen vagyontala-
noknak és az idősebb özvegyeknek a délelőtti hivatalos
órák alatt való megesketését díjtalanul köteles el-
végezni.

7. Míndezen javadalmáért köteles kijelölt munka-
körében az egyházközség erre vonatkozó, fennálló,
vagy ezután alkotandó szabályrendeletei szerint lelkész-
társaival együtt, vagy hetenként felváltva, az összes
lelkészi teendőket" ideértve a lelkészi irodában való
hivatalos órák megtartását is, elvégezni, a cura pasto-

FELIIÍ'V ÁS ralist lelkiismeretesen gyakorolni és erről, valamint
egyháztárs.adalmi munkájáról a képviselőtestületnek

tanítók gyermekneveltetésí segélyére vonatkozó évenként jelentést tenni. '
19énybejelentésre. 8. A lelkésztársait betegség, vagy egyházi hiva-

tallal adott akadályoztatás a esetén helyettesíteni tar-
Az 1931. évi VII. törvénycikkel létesített :?rotes- tozik. Az ilyen helyettesítés ért azonban az egyház-

táns Tanítói ~nternátusc~ Alapjából, a vallas- és KOZ- községtől különdíjazást nem igényelhet.
oktatásügyi miniszter úr 77.859-VII.-1933. számú 9. A képviselőtestület fenntartja magának azt a
hozzájárulásával, evangélikus egyházunk nevében pá- jogot, hogy új lelkészi állás szervezése esetén munka-
lyázatot hirdetek _"olyan tanítók gyermekeinek nevel- körét a szükséghez képest megossza, illetőleg szabá-
tetési céljaira, akik falvakon, tanyákon teljesítenek lyozza. Hasonlóképpen fenntartja azt a jogot is, hogy-
szolgálatot és ennélfogva gyermekeik továbbnevelteté- ha új templom épül, ahhoz e hivány élvezőjét át-
séröl a maguk erejéből gondoskodni nem tudnak." helyezhesse. '
Indokolt esetben ezen kategórián kívül eső tanítók se- 10. Jelen hivány élvezője az egyetemes lelkészi
gélykérvénye is elbírálás alá kerül. Figyelemmel az nyugdíjíntézetbe, valamint a békési egyházmegye öz-
alap rendeltetésére és a, miniszter úr intencíöjára, vegy-, árva-segélyegyletébe rendes tagnak. belépni
különös figyelemben részesülnek azon folyamodók, kik tartozik.
gyermekeiket evangélikus internátusban helyezték el. Jeg y zet: Az újonnan választandó lelkész a

A kérvényben feltüntetendő: a tanító neve, élet- most alkotott szabályrendelet szerint a másik két
kora, működési helye; családi viszonyai; házon kívül egyenjogú lelkésszel az istentiszteleti és egyéb vallási
taníttatott gyermekeinek neve, életkora, rskoláztatásí szolgálatokat hetenként felváltva; az igazgató lelkészi
és elhelyezést adatai (internátus, magánház. rokon- teendőket pedig évenként felváltva végzik. - A hittan-
ság); tanulmányi előmenetelük .. A tanítói javadalom tanítást. végezni, a külsö területeken istentiszteleteket
pontos adatai: fizetési osztály és fok; helyi javadalom tartani s a szabályrendeletekben előírt mindennemű
(értékegység ; kezdő fizetés százaléka; föld; .termény; kötelezettséget teljesíteni köteles. '
tüzelőfa; készpénz; fizetéskiegészítő államsegély; Az Egyetemes Lelkészválasztási Szabályrende-
magánvagyon). ' Jet 22. §. követelése értelmében felszerelt kérvények

Folyamodási ívet megkeresésre az illetékes 1934. március 1. déli 12 óráig alulírott espereshez
püspöki hivatal bocsát rendelkezésre. Tekintettel az küldendök.
egységes eljárásra, a segélykérés csak ezen folyamo- Orosháza és Szarvas, 1934. február 1-3.
dásí íven nyujtható be. . Dr. Hav'iár Gyula, Kovács Andor,

Az illetékes püspökhöz íntézendö, bélyegmentes egyházmegyei felügyelő. ev. esperes.
kérvény az egyházmegye esperesi' hivatalához fc.lyó m. kir. kormányfőtanácsos. m. kir. kormányfőtanácsos.

'évi március hó 5-ig nyujtandó be, onnan pedig március :---------.----0;------------0;
10~ig az illetékes püspöki hivatalhoz terjesztendő :eel. A szerkesztésért felelős: '1 A kiadásért felelős:

Budapest, 1934 február 7-én. SZ Á N T Ó R Ó BER TOr. FR 1T Z L Á SZL Ó
D. báró Radvánszky Albert, SZERKESZTÖSÉG TELEFÖNSZÁMA: 5972-01

egyetemes egyháziés POSTATAKARÉKPÉNZTÁRl CSEKKSZÁMLA: 1,228
. iskolai felügyelo. (BP. SZÉKESFÖV. KÖZSÉGI TAKARÉKPT. CSEKKSZÁMLÁJA.)

mányfőtaná.csos fővédnökségével színíelöadással egybe-
kötött jótékonycélú estélyt rendezett, amelynek tiszta
jövedelméből 150.- Pvt az egyház ,templom-alapjár,a
takarékpénztárba helyezett. Szép sikerrel adt!l- elő az,
ifjúság Csite Károlynak "Leánycsel" c. háromfelvoná-
sos vígjátékát. Szerepeltek, benne a következök : Lah-
mann András, Vitéz Magdus, Jávorszky Kálmán, Albert
Jolánka, .Iávorszky Béla, Szuchy Ferenc, Bahíl Manci,
Farkas Manci, Albert Etelka, Szőllősy Ferenc és Cset-
neki József. ' ,

- Varrási tanfolyam. ,A budapesti Deák-téri
Luther Szövetség védnökségével a női felsőruha sza-
bás, varrás, kézimunkák tanítása ismét megkezdődik.
Felvétel s bővebb felvilágosítás február havában, hétfő,
szerda, szombat délután 3-5 óráig az evang: iskolák
épületében, IV., Sütő-utca 1. sz. 1. em. el. isk.

- Népesedési adatok Kondorosról. A kondorosi
evangélikus egyháznál az 1933., év folyamán született
108 fiú,81 leány, összesen 189. - Meghalt 41 férfi,
48 nö összesen 89. - Esketés 37 tíszta-, 9 vegyes pár,
össze~en 46. - Konfirmáltatott 160 gyermek. 'Ürva-
'csorához járultak 1025-en. Az evangélikus iskolai nö-
vendékek száma 752. '"

- Megszigorították Németorszá-gban a konfírmá-
ciói oktatást. A legújabb rendelet szerint, aki a konfir-
mandusok közül kétszer igazolatlanul elmulasztja akár
a tanítási órát, akár az istentisztelet látogatását, a
konfirmációtól visszautasítandó és oktatásra csak a
következő évben vehető fel újra.

- Háro~_".szobásösszkomfortos villa-lakás május-
ra havi 90.- pengőért kiadó. 1., Sasadi-út 33/b.

- Két tágas szoba, konyha havi 50.- pengőért
március ra kiadó. I., Sasadi-út 33/b.

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V., Csáky-utca 10. 79753
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Szerkesztöség és kiadóhivatal:
BUDAPEST"I., LENKE-ÚT 56.

Kiadja:
AZ ORSZÁGOS LUTHER SZÖVETSÉG:

EGYHÁZTÁRSADALMI,
BELMISSZIÓi, KULTURÁLIS ÉS

EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP.

Megjelenik minden vas á rnap.
ELŐFIZETÉSI ÁRA:

Egész évre 4.40, félévre 2.20 pengő.

MEGIRATLAN EVANGÉLIUM.
1. ' . És megy vala" Jézus, alázatosan

hordván' a keresztet mind a Golgotáig. Jeru-
zsálem utcái pedigmegtelének a csőcselék ha-

.hotáival és átkaival,
2~Arimáthiai József pedig, egy, ama keve-

.sek közül, akik mindhalálig vele valának, szo-
morúanlépdel az Úr mellett.

3. És megnyílának ajkai és szóla az Úr-
hoz: Mester, mi a szenvedés? De Jézus nem vá-
laszola, csak -vonszolá tovább a keresztet.

4. És szóla újra, szinte sürgetőn, követe-
lőn: 'Mester, mi aszenvedés? Jézus pedig meg-
álla, ajkai szóra nyilának. de nem szólhatott,
'mert a pribékek ostora végigcsapott mezítelen
hátán. És vér serkede ki azon. És újra felvevé
a keresztet.

5. És mindazok körüle valának, akik ama
vasárnapon a hozsannát kiáltották és örvendé-

.nek az ő szenvedéseinek.
6. És jövének Jeruzsálemnek egy szűk ut-

cájába. Jézus- pedig nem birván tovább a ke-
resztet, összeesék egy ház előtt. Vala pedig ez
a ház Ahasverusé, aki foglalkozása szerint
cserzővarga vala.'

7. Szóla ,~z Úr: Engedjetek megpihennem!
8. Ahasverus azonban módfelett haragra

indula és ily szavakat monda: Nem te vagy-e
a 'zsidÓk kírálya? Nem te mondád ama károm-
lásokat,. hogy Isten fia vagy? Mutass most je- .
leket és próféciákat! A bosszúálló Jehova bün-
tessen meg téged! Te, aki másokon segítél, ma-
:gadat megsegiteni nem tudod! - Ördögök mes-
tere, el, el a házam elől!

9. Jézus '.Íhdultában, visszafordula és
monda; ',,J!~jneked" Ahasverus, hogy Isten bá-
rányát .megésúfolod, Én pihenni fogok, de te
menni fogsz az ítélet 'napjáig.

10. Tudod-e már, mi a szenvedés, József?
- szólott ama arimáthiaihoz az Úro -Nem
tudom, Mester .

11. És monda az Úr: Jaj mindazoknak,
akik arna örömhírnek ellenállottak, szétszórat-
nak, mint a polyva-a szél által. .

12. A szenvedést pedig itt láthatád. Meg-
csúfoltatni, megaláztatni azok által, akikért
magamat váltságdíjul adom. .

13. Megostoroztatni azoktól, akiket anyám-
nak házától fogva ismerek. .

14. Hallád József, azt az embert. A kánai
násznép között vala ő is. Láthatá, hogy együtt
örvendezék az örülőkkel és adám nékik isteni
hatalmamat, hogy' együtt maradhatának.

15. Neki kevés vala ez a jel is. Mert ott
gyökerezik benne egész népe bűne és vaksága,
Az ő büntetése népének büntetése lészen. Nem
fog nyugodalmat találni sem Ő, sem az a nép,
amelyet Isten arra a sorsra kárhoztatott, hogy
a bárányt halálra üldözze.

16. Tudod-e már, mi a szenvedés, József?
- szólott ismételten az Úro

17.. És monda József: Tudom, Uram! .És
elmegyek az emberek közé, hogy. elmondjam
nékik, mi által lőn üdvössége .a világnak.

18. És menének azontúl némán mind a
Golgotáig, azaz a koponyák helyéig.

19. Ahasveruson ,pedig beteljesedék az Is-
ten haragja. -

20. Százesztendőnként jelenik' meg, hogy
démonoktói űzetve az ítélet napjáig szünet nél-
kül járja a világot.

21. Irta pedig ezt a Mester egy kicsiny ta-
nítványa az Úrnak abban az' esztendejében,
amikor Ahasverus újra megjelent.

(-t.)
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Az Actio Evangelica.
__ Müller Lajos, az új német birodalmi püspök
a népmisszió megszervezésével felelt az Actio.

r Catholica indulására és annak ügyét komoly
irányba terelte.

Rendelkezésének főbb pontjai a követ-
kezők:

A népmisszió feladata az, hogy az egyház
kötelezettségének megfelelően a nép minden ré-
tegéhez eljuttassa Krisztus evangéliumát. E fel-
adatát azzal oldja meg, hogy az embereket
Krisztushoz hivogátja és' az egyházhoz fűzi,
továbbá élő gyülekezetek et épít ki, amelyek
szolgálni tudnak és akarnak s végül az evan-
géliumi kegyességet a népben megerősíti.

Minden egyházi munka alapja az evangé-
lium. Minden egyházi szervezetnek az a köte-
lessége, hogy ezen az alapon az evangéliumot
korszerű módon mindenki birtokává tegye.

Első sorban tehát teológiai nézőpontból
kell bizonyos kérdéseket tisztázni. Ezek: Isten
és a sors. Mythos és kijelentés. Vér, haza és
faj az evangélium megvilágításában. Társa-
dalmi rend (házasság, család, nép). Elfajulás,
öröklöttség, eredendő bűn. A bűn valósága. Az
árja Krisztus. Megváltás vagy önigazítás (a
hősi ember). A feltámadás. Keresztyén egyete-
messég és a német népegyház. Az egyház és
az árjaparagrafus. Isten igéje és az Ótesta-
mentum. Krisztus keresztje és a horogkereszt.
A vér és a hit testvérisége. Az evangélium és
a germán életideál. Pacifizmus ésbékevágy.
Faji jövendő és a. keresztyén örökkévalóság
stb., stb.

Az \ilyen kérdéseket népszerű en és érthető
módon kell tárgyalni. Az előadásoknál különös
tekintettel ,kell lenni a kővetkező ellenfelekre:
a marxtsta.jszabadgondclkodókra, a szabad-
elvűen egyéni polgárság ra és a szekták téves
tanítására. '

A Nemet Evangélikus Egyház külön nép-
missziós hívatalt állított fel, amelynek körébe
tartozik: a munkatervek kigondolása, a mun-
kába való bevezetés, irányítás; a népmissziói
munkát végző vagy arra alkalmas egyének és
testületek összefogása és együttes irányítása ;
a sajtó felhasználása; a közigazgatási és poli-
tikai tényezőkkel való érintkezés; a színház,
film, stb. munkábaállítása.

A népmisszió munkáját az országos egy-
házak vezetői igazgatják és ellenőrzik a nekik
szükséges egységes terv szerint. Még a lelkészi
állások betöltésénél is ez a szempont a döntő ..

'Több lelkészt tartó gyülekezetekben legalább
egy lelkésznek a népmisszió ra alkalmasnak
kell 'lennie. .

A munka hatályessága érdekében minden-
kit előbb egy bizonyos körülhatárolt munka-
körben kell' foglalkoztatni 'S csa:k azután indí-
tani más körbe is, ha abban már eredményeket
ért el. A munkába laikusok IS meghívhatók,•

de csak teológiai és gyakorlati előzetes iskolá-
zás alapján.

E tekintetben az arra valóság és a ke-
gyelmi adományokkal való rendelkezés legyen
a döntő.

A fősúly természetesen a gyülekezeti mun-
kán nyugszik. Innét kell vezetni a missziói
munkát a gyárakban, üzemekben, kórházakban
stb. Innét gyakorolják a házi látogatásokat é~
a lépésről-lépésre való megszervezés is innét
indul ki : szomszédok, . rokonok bekapcsolása,
bibliakörök stb. Itt rendezik az egyházi nép-
ünnepélyeket ; ápolják az evangéliumi erkölcsö-
ket és öröklött szokásokat: ünnepszentelést,
templomlátogatást, házi buzgólkodást stb .. Vi-
gyáznak a családi élet tisztaságára' és evangé-
likus hűségére (vegyes házasságok!). A gyüle-
kezet viseli a felelősséget azért, hogy minden
erő, hit és képesség az egyházi élet fejlesztése
szolgálatába állíttassék. De .felelős minden lel- ,
kész is, mert csak így lehet az egyházat az
Isten országa otthonává tenni.

Mindezekből pedig azonnal megvalósitha-
tók a következők:

1. Az egész egyházban a hónap első vasár-
napját mindenütt egységesen tartsák: a főének
.és a prédikáció a misszió gondolatkörében mo-
zogjon. Ez istentiszteletre a presbitereket és a
családfőket lelkiismeretükre való hivatkozással
meg kell hívni. (Az első ilyen vasárnapra a bi- ,
rodalmi püspök ezt a textust tűzte ki: s: János
ev. 18, 37.)

2. Más vasárnapok délutánján liturgikus
istentisztelet tartandó.

3. Havonként egyszer a főistentiszteletre
az iskolásgyermekek éneklésre berendelendők.
(Ennek ott van különösebb jelentősége, ahol
állami iskolákba járnak a tanulók.)

Ime, az Actio Evangelica munkaprogramja
- Németországban. Hát a miénk hol van?

Mint a Magyarhoni Evangélikus Lelkészek
Egyesületének (MBLE) ezidei ,elnöke, biza-
lommal és szeretettel felhívom a testvérek
figyelmét a kat. és az evang. Actio célkitűzé-
sére és módszerére. Kérem, foglalkozzanak a
kérdéssel komolyan és behatóan. Beszéljék meg
az egyházmegyei lelkészi értekezleteken. Meg-
beszéléseik eredményét közöljék velem, hogy a
jövő hónapban Budapestre tervezett országos
lelkészi tanácskozáson az Actio Evangelícakér-
désének megbeszélésében felhasználhassuk.

D. Raffa.y Sándor.

Zsinat és reverzálls.
Ha' az egybehívandó novelláris zsinat egyházunk

legégetőbb kérdéseivel akar foglalkozni, akkor a
reverzális-veszedelemnek kell érdeklődése középpont-
jában állnia, mert nincs ma problémánk,mely ennél
égetőbb volna. Városi gyülekezeteinkben . évről-évre
csökken a; házassagkötések .és a keresatelések száma.
Hétezer lelket számláló gyülekezetünkben iaigyermek-
születések száma már a lOO-at sem éri ee :Valami<cet-
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tenetes k6r tizedeli, pusztítja, a jövő egyházát ...
A reverzális-veszedelem előtt többé nem lehet szemet
húnyni: Hannibal ante portas! .

Ámde hogy védekezzünk ellene?
Hiszékeny lelkek, kik a való élettől távol álla-

nak, törvényhozási úton szeretnék azt kiküszöbölni:
hatályon kívül kell helyezni a vallási egyezséget meg-
engedő törvényt és vissza kell térnünk. az 186~. ~III.
t. c. Igázságos rendel'kezéseihez. Ez a pium desíderíum
lengi át egyetemes közgyűlésünk e tárgyban hozott
határozatait.

Hiú reménység az államtól várni a segedelme~,
mondják a tisztábban látók, önmagunkban kell a 've-
dekezés eszközeit megtalálnunk : Vigyetek lelket a
hitoktatásba! Szerettessétek meg a gyermekekkel
krisztusi szép. vallásunkat! Keményítsétek meg az
evangélikus öntudat gerincét és többé nem lesznek
kárunkra egyezséget kötö evangélikusok.

Tudjuk, hogy a reverzális betegségének ez a leg-
hathatósabb orvossága és e nélkül minden más rend-
szabály csak falra hányt borsó, de azt is tudjuk, hogy
ezenfelül még másra is van szükség, hogy ezt a
veszedelmet elhárítsuk. Be kell vinnünk a reverzális
szót híveink köztudatába. Annyí ellenszenvet kell vele
szemben felébreszteni, 'mint amennyit a romlatlan
gyermeki lélek Júdás 30 ezüst pénzével szemben 6r~z.
Ennek a veszedelemnek annyira élnie kell híveink koz-
tudatában, hogya szülö a nagykorúság küszöbén álló
gyermekét szinte naponként figyelmeztesse a rever-
zális lesben álló kísértésére és arra az áldásra, mely-
nek forrása' az egyvallásúak közt létrejött házasság.
Egyházi főhatóságunknak (talán még a zsinat m~g-
tartása előtt) el kell rendelnie a kárunkra reverz állst
adó egyháztagoknak a szószékről való kihirdetését és
veszteségeink fekete tábláján való kifüggesztését;
viszont azon házasulandóknak örvendező lélekkel való
kihirdetését, kík , egymás. közt abban egyeztek meg,
hogy hithű evangélikusokat fognak nevelni a jövő
egyháza számára. Különbséget kell tenni a hithű és
az egyházból féllábbal kilépett evangélikusok közt.
A zsinat bölcseségére vár a megtorlás mértékének a
megállapítása, mely az utóbbiakkal szemben alkal-
mazandó. Nem riadnék vissza attól sem, ha a ~sinat
arra az álláspontra helyezkednék, hogy az egyházunk
kárára reverzálist adott evangélikus többé nem tekin-
tendő aktivegyháztagnak, tőle az egyház anyagi hoz-
zájárulást el nem fogad s öt a végtisztesség en kívül
semminemű lelki szolgálatban nem részesíti.

Itt sürgős intézkedésekre van szükség. Mert
egyenesen megdöbbentő az a lazaság, mellyel híveink
nagy része ezt a kérdést kezeli; Hányszor kellett hal-
lanom azt a [óhíszemünek Játszó ellenvetést: "Kérem,
én a reverzális ' dacára is jó -evangélikusnak "'~~lom
magamat. Szeretern egyházamat és szeretni fogom
utolsó percemig. Nem értem a szemrehányást .. Hiszen
a reverzális nálunk nem megy vétség számba. Hiszen
a mi egyházunk liberális felfogású. Ellenben jegyese-
met ha nem katolikus oltár előtt esküszünk, kiközö-
sítil~ az egyházból. Amiből az következik, hogy nekem
kellett engednem." Hányszor voltak vitáim cJyan egy-
háztagokkal, akik egyszerűen kétségbevonták, hogy a
reverzális ellentétben állna a konfirmációi foga-
dalommal.

Hithű szepességi családból származó hivatalnok
hívern kötött házasságot katolikus leánnyal. Örömmel
vártam esketésre való .jelentkezésüket. De mekkora
volt a megdöbbenés em, amikor azt kellett hallanom,
hogy katoli'kus oltár előtt lesz az egyházi aktus.
Amikor e miatt a vőlegényt, aki a legbuzgóbb evan-
gélikusaink egyíke, kérdőre vontam. azt a választ
kaptam: "A kisebb rosszat választottam. Ha evan-
gélikus templomban esküdnénk, a menyasszonyo~at'
katolikus részről egész életén át üldözné'k. Tehát in-
kább én akarok egyházammal konfliktusba kerülni,
ahol a reverzálisnak semminemű következményeí
nincsenek."

Róma egész fegyvertárát harcba vitte. A :cégi
retorsío mellé: reverzális nélkül nincs feloldozás, az

újabb üteget is felsorakoztatta, amely egy ha~vas
Ielkületü leánynak arcába kergeti a vért: katolikus
oltár nélkül nincs házasság, csak - ágyasság. Ezzel
a harci felszereléssel szemben mit állítunk mi csata-
sorba? Dr. Varsányi Mátyás.

A lelkészek állami nyugtáínak
ílletékmentessége.

Szerkesztőségün'k a jövőben igyekszik minden
olyan miniszteri rendeletet megszerezni és lapunk út-
ján a legsürgősebben nyilvánosságra hozni, amely egy-
házi. közérdeket, vagy az egyház lelkészeinek és más
tisztviselőinek érdekeit érinti. Ime az első rendelet:

M. kir. Pénzügyminiszterium.
38.373-1933. VIlI. a. szám.

Tárgy: A lelkészek nyugtáinak
illetékmentessége.

IROTT KÖRRENDELET
a m. kir. pénzügyigazgatóságoknak (kirendeltségek-
nek) és a m. kir. központi díj- és ítletékkíszabásí
hivatalnak. o.

Az 1921. évi 24.084. sz. rendeletem (megjelent a
P. K. 1922. évi 16. számában) kimondotta, hegy a lel-
készeknek azok a nyugtát, amelyeket az államtól ka-
pott, tehát közpénztárból húzott illetményeikről állí:
tanak ki, az 1920 : XXIV. t.-c. 22. §-ának rendelkezései
alapján illetékmentesek.

Az 1931. évi március hó 30-án kelt 39.891-VIII.
a. sz. írott körrendeletem pedig azt állapította meg,
hogya közadók módjára beszedett lelkészi párbér- és
deputatum váltságösszegeknek a jogosultak által való
felvételéről kiállított nyugták is illetékmentesek.

Előfordulnak azonban olyan esetek is, amikor il
lelkészek által a községi pénztár részére kiállttett
nyugták nem az államtól járó vagy a közadók m~d.iára,
beszedett összegekről szólnak, hanem a lelkesz . :;t
politikai község által kiszolgáltatott összegeket cano-
nica visitatio alapján - deputatumföld megművelése
és természetbeni járandóság megváltása címén -
kapja, amikor is a kifizetendő összeg nem az egyének
terhére van kivetve, hanem a község költségvetésében
van évről-évre biztosítva, s a fedezetéről a kÖZSé?,"for-
galmi adórészesedéséböl vagy a községi pótadó jöve-
delméből tör-ténik gondoskodás.

Minthogy a járandóság felvétele az utóbbi eset-
ben is közpénztárból történik, az 1920 : XXIV. t.-c. 22.
§-ában foglalt mentességnek ebben az esetben való
alkalmazását is megengedem.

A fentiek értelmében a jövőben azt a szabályt
kell irányadónak tekinteni, hogyalelkészeknek ,a
hivatásukkal kapcsolatosam közpénztárból felvett bár-

'milyen járandóságukról kiállított nyugtái illeték-
mentesek,

Minthogy az idézett törvényszakasz ezt az. me-
tékmentességet a közszolgálati alkalmazottak javára
biztosttja, hangsúlyozom, hogy ezért a fenti rendelke-
zéssel a lelkészeknek közszolgálati alkalmazotti mínö-
ségét nem állapítottam meg, hanem a lelkészek e~hez
a nyugta-illetékmentességhez csupán azon a reven
jutnak, hogy ebben a vonatkozásban a közszolgálati
alkalmazottakkal egyenlő elbánást biztosítok részükre.

Meghagyom ezért' a m. kir. Pénzügyigazgatóság-
nak (központi díj- és illetékkiszabási hivatalnak),
hogy a jövőben a lelkészek által közpénztárból .hiva-
tásukkal kapcsolatban bármily címen felvett ]áran-
dóságaikról kiállított nyugtákat az 1920: XXIV. t.vc,
22. §. rendelkezései értelmében illetékmenteseknek
tekintsék, s e rendelet em után ilyen bélyeghiány miatt
esetleg felvett hivatalos leletek alapján az illeték ki-
szabását mellőzzék.

Budapest, 1933. évi január hó 10-én.
A miniszter helyett:

, Vargha Imre s. k. államtitkár.
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FIGYELÖ.
Titokzatos hírek látnak újabban napvilá-

got, Nem a "Nemzeti Újság"-ban, nem is :;z
"Új Nemzedék"-ben, ahol az ilyen hírek mar
égészen megszokottak és természetesek, hane~
a magyar-polgárok józan, le&"többe~~,lv~~o:t .~s
evangélikus tulajdonos kezeben levo ujsagja-
ban a Pesti Hírlap"-ban is. Az egyik hír ar-
ról 'szóÚ~,hogy mintegy hatezer eva~géliku~
lelkész foglalt állást az új ném et birodalmi
püspökkel, Müllerrel szemben. A. másik azt
hozta, hogy Berlin összes evangélikus templo-
maiban Müller-ellenes beszédeket mondtak az
evangélikus lelkészek.' Az osztrák zavarokkal
kapcsolatban egy, hír arról számol be, hogy
Burgenlandban (helyesebben ~ame&"sz~ll~Nyu-
gatmagyarorszá&"on) ne~zetI szocIalI~tak e~?y
evangélikus, lelkesz vezetese alait ~egtamadt:;k
a csendőrlaktanyát, de a támadokat levertek
és elfogták. Másnap jött azután az újabb hí::,
hogy nemcsak a csen~őröket~ ~anem a katoli-
kusokat is megtámadtak a nácík.. Az elfogott

_ evangélikus lelké~znek a~onban ~~m tört~nt
baja, mert a .katolikus lelkesz mento vallomast
tett mellette. Óh, milyen irgalmasság, milyen
csodálatos 'felebaráti szeretet. E titokzatos hír-
adások alatt rendszerint egy titokzatos betű
áll:' Sz. Ez a bizonyos Sz. azonban egyidőben
oly sok és a világ' minden tájáról szóló híradás
alatt szerepel, hogy lehetetlenség "tapas~taL~-
ta it" a helyszínen szereznie. Honnan veSZI hat
~zeket a híreket amelyeknek valódiságát ellen-
őrizni igen bajos ? A kéz ... a kéz ... Ézsaué ...
de a hang. . . a hang. . . kedves olvasó? ...

(-t.)
* *

Az idei katolikus bál igazi magyar bál
volt,.. .. állapítják meg a katolikus politikai
napilapok. A, rendezőség súlyt helyezett arra,
hogya résztvevő táncosnők kizárólag magyar
viseletben jelenjenek meg. Gyönyörűen festhet-
tek ezek a kisleányok, amikor a magyar prusz-
likban és magyar népviseletben az afrikai és
delamerikai táncokat lejtették ! (-t.)

* *
A Protestáns Szemle februári száma régi'

, megf'igyelésünket igazolja: t. i., hogya megter-
vezett közös gondolatból támadt lap, a refor-
mátus' és evangélikus testvérek közös folyó-
irata, most már teljesen kálvinistává lett. A
cikkirók mind reformátusok, még az ismerte-
tők ·között sem találtunk, Hamvast kivéve, evan-
gélikust. Mi lehet ennek oka? Vagy miért
"protestáns" akkor e lap neve, ha ilyen "arány-
ban" vesznek szellemi munkájában a két fele-
kezet tagjai részt? Szeretnénk e. kérdésekre
feleletet kapni a Lap szerkesztőjétől, mert már
evangélikus társszerkesztő, vagy szerkesztő-
bizottsági tag neve sem olvasható sehol ? - S
itt eszünkbe jut, hogy a másik közös folyóirat,
a Protestáns Tanügyi Szemle, minden kény-
.szerítő megállapodás nélkül is mennyi kiváló

evangélikus cikkírót tud felvonultatui. Ez me&"
is. nyugtathatja azt, ki esetleg, apb,an keres~e
a Protestáns Szemle egyoldalusaganak okait,
hogy nincsenek evangélikus szellemi termelő~.
Ha oda tudnak írni, miért vesztik el tehetse-
güket, ha ide kellene ír~iok.? H~s~~n!'l: Pro~es-
táns Tanügyi Szemle alig fizet iroi díjat e lap
írói díjához képest. - Szomorúan várjuk kér-
désünkre illetékes helyről a feleletet!! ,(-ő.)

'"' '""
Hír a "Nemzeti Újság" ...ból. "A gödrei es-

peresi kerület a napokban .határozatot hozott.
hogy felhívást-intéz az ország katoliku~ ta~ár-
ságához s felszólítja őket, hogy a március idu-
sáról szóló tanári emlékbeszédekhez gyűjtsenek
adatot a szabadságharc katolikus hőseiről. Ez
az ad~tgyűjtés kiterjedhet kevésbbé jelenté-
keny epizódesemények hőseire is. Az adai»
gyiljtés célja, hogy a márciusi . emlék~.e~zédek
ne szorítkozzanak sablonosan csak oakoz'/,smer-
ten ,nagy alakok szerep ének ismertet~~ére, , de
foglalkozzanak a nem nagy szerepu, de epp
olyan hősies lelkületű kisebb hősök emléké~el
is." ~ Ime, így' készül a sokat emlegetett tor-
ténelem-átértékelés. Ezek után el lehetünk ké-
szülve arra, hogya katolikus tanárok márciusi
beszédeikben nem a "sablónos", "közismerten
nagy" - protestáns - Petőfivel. Jókaival.
Kossuth-tal, stb. fognak foglalkozni, hanem
mondjuk, Szabó Nep. Jánossal, aki katolik~s
létére az isaszegi csatában egy utcasarok ve-
délme alatt lepuffantott két mit sem sejtő
osztráket. Minden kegyeletünk a szabadság-
harcnévtelen hőseié, - még ha katolikusok is

. -, de úgy-e, furcsa, hogy ha március idusán
ezentúl nem a "sablónos nagyalakokról" , hanem
Szabó Nep. Jánosról hallunk emlékbeszédeket ?
- De mindent meg lehet szokni. Miért ne avan-
zsálhatna Szabó Nep. János a közismertek se-
regébe zászlóhordozónak ? Hát ki tudott eddig
a gödrei esperesi kerületről? És íme! ... rmg.

Kínek szolgáltatható ki az Úrvacsora?
Az EvangéIikus Élet 1. évf. 32. számában meg-

jelent ci'kkemmel kapcsolatban három hason~6. cí~ü
cikk jelent meg. Az elsőnek (1. évf. 49. sz.) állaspontja
egyezik az enyémmel. A másodikra (II. évf. 1. sz.)
alább fogok reflektáini. A harmadikhoz. (II. évf. 3. sz.),
mely egy-két sorától eltekintve, nem foglalkozik a jel-
zett kérdéssel, csak annyit füzök hozzá, hogy az ille-
tékes: esperes méltán helyteleníthette a lelkész eljárá-
sát mert . ama 50 r'k. az Úrvacsorához járultaknak
ép~en a 10%-át tette ki. Tehát, nem elszigetelt jelen-
ség vagy figyelemre nem: méltó kivétel. Cikkemben
mégis e konkrét esetet csak kiinduló pontjll használ~.
tam fel; teljes tárgyilagossággal kívántam felvetni és
szólni' ama kérdésről, mely másutt is aktuálissá vált
vagy 'legalább is válhatik ma.

Kinek szolgáltatható ki az Úrvacsora? Konkré-
tebbül: kinek szolgáltathatju'k ki mi, ev. lelkészek?

1. Induljunk- ki az Úrvacsora lényegéböl. * ) Az
Ürvacsorá-ban, melyben bizodalmas hit által Istennek

*) .Ielen cikkem megírásánál segédkönyvül szol-
gált: Die Religion in Geschichte und Gegenwart, II.
Auf1. Tübingen, 1927-32., hat kötetes mü, I. 6-40. old.
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bűnbocsátó kegyelme érzékelhető módon válik sajá-
tunkká, Krísztussal kerülünk lelki-testi közösségbe,
mely közösségben számunkra minden mennyeí és örök
jó' adva van. Az időnek és térnek válaszfalai leomla-
nak. Ott vagyunk az Ö asztalánál. Esszük azt a kenye-
ret, amelyet Ö áldott meg az utolsó vacsora alkal-
mával, vele együtt vesszük szent testét, amely beteg-
ségeinket és bűneink súlyát viselte s érettünk adaték
halálra. Isszuk azt a bort, amelyet e szavakkal nyuj-
tott át tanítványaínak: "Igyatok ebből mindnyájan."
S vele együtt isszuk a keresztfa oltárán érettünk kion-
tott drága vérét. Legteljesebb közösséget jelent a meg-

'feszített, meghalt és feltámadott Krisztussal s Benne
a 'mennyeí Atyával, - természetesen a hit feltétele
mellett, mellyel igent mondunk Istennek felénk nyuj-
tott bűnbocsátó kegyelmére. De egyúttal közösséget
azokkal is, akik velünk együtt járulnak ugyanahhoz
a lelki asztalhoz, ugyanahhoz az Úrhoz tartoztak,
tartoznak és akarnak tartozni. Éppen ezért az Úr-
vacsora' nem' egyeseké, hanem a gyülekezeté, azoké,
akik alkotják az egyházat, a Krisztus testét. Ugyanazt
a nagy lelki javat nyujtja, mint az evangélium. Csak-
hogy az Úrvacsorának, mint "látható igének" (verbum
visibile, Augustinus)', amazzal (verbum audibile)
szemben, amely egyetemlegesen mindenkinek hirdeti
a kegyelmet, bűnbocsánatot, az a nagy jelentősége van,
hogy az egyesnek látható, tapasztalati elemek színe
alatt viszi oda a Jézussal való 'közösséaet, samellett
az egy patena s egy kehely mínden kommunikánst
egy hatalmas egységbe tömörít.

A reformátusok Jézusnak az Úrvacsoránál való
szellemi jelenlétét tanítják csupán.

A rk. egyház úrvacsorai tana, minden tekintetben
lényegesen eltér a mienktől. Elhatározó módon befolyá-
solja azt a XII. század közepe táján kialakult trans-
substantiatio dogmája, mely szerint az elemek a
consecratío .után substantialiter átváltoznak Krtsztus-
nak testévé s vérévé. A kenyér csak látszik (doketiz-
mus) kenyérnek, de lényegileg már nem az, hanem
Krisztus teste. Úgy a bor is. Ehhez csatlakozik a
concomitantia tana, 'hogy L i. a testben már benne
van a vér is. Igy válik lehetségessé - emberi okos-
kodás alapján! - a kehelynek laikusoktóI való elvo-
nása. Úrvacsorai tanuk ban az áldozati jellegre esik
a hangsúly. A rk. pap a Jézus testévé és vérévé lett
elemeket' engesztelő áldozatul mutatja be Istennek.
Megismétli állandóan azt, amit Krisztus a Golgotán
tett, amikor önönmagát adta érettünk Istennek tetsző.
tökéletes engesztelő áldozatul, megváltván egyszeri
áldozatával' az egész emberiséget minden bűnétől.
Végezhetö akkor is, ha nincs kommuníkáns. Tekintet
nélkül az illető hitére, lelkületére, áldásosan hat opus
operatumként.

Éppen ezért az Úrvacsorához való méltó előké-
születet, amelyet mi 1. Kor. 11, 27-29 alapján olyan
nagyon hangsúlyozni szoktunk, a magam részéről
minden további nélkül rk. hívőnél nem tudom fel-
tételezni, mivel az ő úrvacsorai tanuk nemcsupán
dogmatikailag lényegesen; de tapasztalatilag is már
(a kehely megvonása!) 'különbözik A, mienktől. Ha
valaki evangélikusról, aki már iskolában tanulta or,
Luther Márton gis kátéját az Úrvacsora méltó éJvezé-
séröl, a templomban pedig számtalanszor hallhatja
az ember gyarlóságáról, bűnösségéről. ' kegyelemre
való rászorultaról szóló evangéliumot, is feltételezi a
méltó előkészület hiányát, mit tartsunk akkor' a rk.
hívöröl, aki egészen más világban élt, nevelkedett s él?

2. De másról is van itt szó. Ez pedig az: Szabad-e,
lehet-e nekünk lutheránusoknak, arra a Krtng+.Jenö dr.
által érintett álláspontra helyezkednünk. hogy az 'ev.
lelkésznek kötelessége minden embernek, bármilyen
vallású is legyen az, kiszolgáltatni az Ürvacsorát, még
ha fel is tételegnök, hogy bűnbánattal- jön? Kérdem:
'Akkor szolgálom-e az evangélium . szent ügyét igazán,
ha a színtelen, "türelmes" lutheranizmust vallom, hir-
detem és gyakorlom" vagy ha sztzorúan ragaszkodom
egyházamnak a Krtsztus evangéliumában gyökerező
hitelveihez ? Hiszen mínderrkor a rosszul értelmezett,

túlhajtott liberalizmus volt az, ami az egyház romlását
okozta. Az én meggyőződésem az, hogy akkor vagyok
jó keresztyén, ha jó evangélikus vagyok. Hiszen éppen
az úrvacsoraí tan az, ahol az egyes történeti ker. egy"
házak eltérnek egymástól, az a "gyujtópont", ahol'
mindegyik egyház egész teologiája sajátos módon jut
kifejeZésre. A mi evangéliumi úrvacsorai tanunkban.
e "gyujtópontban", sajátos módon találkozik egymás-
sal: a christologia, a szűkebb értelemben vett.feologta
(Istenről szóló tan), az anthropologia és a bűnről
szóló tan.

Ha tehát valaki átment ezen a gyujtöponton, azaz
felvette öntudatos an, meggyőződésből a mi ev. egy"
házunk tanítása szerint az Úrvacsorát, mi tartja őt
vissza egyházunkba való betéréstől? Ha pedig jó: r.
katolikus, miért cselekszik olyat, amit az ö egyháza
tilt? Hiszen a pápaság a XIII. század elején kiadott
s fokozatosan kibővített Úrvacsora-bullába (De -coena
Domini) , mely "átokbulla", I52I-ben Lutherünk nevét
is bevette s gondolom (a bulla tartalmát közelebbröl
nem ismerve) az ö úrvacsorai tanát is. Ezt a bullát
I770-ig minden zöldcsütörtökön felolvasták. Kívétele-
sen még I882-ben is. Elvei I869-ben átmentek Apos-
tolicae sedis constitutiones-be. S a tridenti zsinat
nyilta.n átokkal sujtja azokat, akik két szín alatt szol-
gáltatják, illetve veszik az Úrvacsorát. Ha pedig vala-
melyik rk. hívő úgy érzi, hogy ami után lelke vágyöv
dik, a Krisztussal való közösséget és annak ápolását
csak a mi egyházunk kebelében találhatja meg', vonja
le a konzekvenciákat!

Ne feledjük azt sem, hogy az Úrvacsora a 'ke-
resztséggel és az evangéliummal, az igével,' egvütt
egyházunk lényegéhez tartozik.' Est enim ecélésra
congregatio sanctorum, in qua evangelium recte
docetur et recte admínístrantur sacramenta, - mondja
az Ágostai Hitvallás VII. cikke. Ott van az egyház,
ahol az ige tisztán hirdettetik és a szentségek Jézus
rendelése szerint szolgáltatnak ki. Ezek az ígazi egye
ház ismertető jelei. Nem szabad tehát az Úrvacsórát
kiszakítani, elválasztani a gyülekezettől, mert úgy
könnyen opus operatumnak tekintetik. Régebben ez a!
szoros összefüggés abban is kifejezésre jutott, hogy
éppen az Úrvacsora-vétel, a 'kommunió, volt az evang.
istenlisztelet középpontja. '

3. E speciális kérdésre vonatkozó, kimondott tÖF-
vényerejű jogi normákat nem ismerek. Mégis, mínt-
li'ogy az egyházat és annak egyes funkcióit jCIg-ilagis
szoktuk definiálni, e szemponttél itt' sem lehet', el.
tekinteni. Sitt utalnunk kell először is a kon/iri!.,

mációra, arra, hogy még az evangélikusnak sem oszt-
juk ki az Úrnak testét és vérét, amíg nincs meg-
konfirmálva. Másodszor arra, hogy - amint az: Né-
metországban általában, ha nem is jogérejüleg - úgy.
nálunk is több helyütt, a rk. hívőnek egyházunk ke!'
belébe való nyilvános felvétele Úrvacsorán való résv..
vétel által történik. Harmadszor: Saját híveinknek
Úrvacsorától való eltiltás a, mint egyházfegyelmi esz-
köz, már régtől fogva használatos egyházunkban. Ha
pedig fegyelmet gyakorolunk saját egyháztagjainkkal
szemben, hogyan engedhetnénk másvallásúa'kaa oltá
runkhoz minden további nélkül?! Negyedszer: Néntet ••
országban szokásban van - nem tudom míndenütt-e-I-]
hogy a komunikánsok előző napon az illetékes lelkész-a
nél jelentkeznek. Ez arra mutat, hogya lelkész tudni
akarja, kinek fogja holnap az Úr szent testét és vérét
kiosztani. Szükség esetén inti, figyelmezteti az illetőt
méltó előkészületre külön is. Méltatlan vendég. vazv
másvallású így "egyenes" úton nem vehet részt az
evang. Úrvacsorán.

Tartsuk szem előtt 'ezeket! Ne hatá lytalanítsule,
egyházunk ezen szokásjogaít: Ne' romboliuk Je egYf,
házunk védfalait! Türelmetlenség-g-el ezért senki stjlJ1
fog vádolni. A "tolerancia" mindig meavolt a mi ezv-
házunkban. Ha másutt is annyi volna belőle, nem kéP
lene annyí sérelernröl és panaszról olvasnunk 'e fap'
hasábjam is! Különben a türelmesség nem lehet. m,i"'~j
denkor és mindenben a vezérelv! Ha .Iátják hivein~~
hogy másvallású nem élhet az ö szent jogukkal, jobban-
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fogják azt becsülni. Az Úrvacsora szentély, ahová
minden'ki nem mehet be.

Más megítélés alá esik a keresztség kiszolgál-
tatása. melyről - egyes szektákat kivéve - minden
ker. egyháznak csaknem azonos tanítása van. E szent-
ség által a megkeresztelt az egyet. ker. egyházba
vétetik fel. Nem az a lényeges, amit az ember cselek-
szik, se'm pedig az, hogya megkeresztelendő gyer-
meknek van-e hite, hanem az Isten 'kegyelme, amely
közöltetik á megkeresztelttel. Az esketés és a teme-
tés is más megítélés alá esik. Az előbbinél, vegyes-
házasság esetében, valóban gyakoroljuk a keresztyéni
türelmet, amikor annak megáldását nem kötjük a
javunkra adandó reverzálishoz, mint a rk. egyház.
Másvallásút, habár nem kötelességem, amennyiben az
illeté'kes lelkész azt megtagadta, a hozzátartozók
kérelmére eltemetem: Tisztességtételen kívül felhasz-
nálom az alkalmat Isten igéjének hirdetésére. De eb-
ből egyáltalában nem szabad azt a következtetést le-
vonni, hogy kötelességem az Úrvacsorát is kiszolgál-
tatni másvallásúnak. ahogy azt Kring Jenő dr. úr
gondolja.

Szóba került, hogy halálraítéltnek kiszolgálta-
torn-e az Úrvacsorát. Ha evangélikus: igen. Különben
nem. Egyrészt azért, mert az Úrvacsora ez esetben is,
mint beteg-úrvacsoráztatásnál is, szent kommuníö, -
melyhez méltö előkészület kell - nem pedig opus
operatummal bíró "utolsókenet". Másrészt efképzelhe-
tetlennek tartom, hogy az a halálraítélt vagy halálos
ágyán fekvő beteg utolsó órájában ne a saját, hanem
más egyházra gondoljon.

Befejezésül kérdem: Milyen índítö okok vezetik,
mondjuk, azt a római katolikust a mi Ür-vacsor-ánkhoz ?
Komoly bűnbánat? A legtöbbször nem! Hanem talán
a kiváncsiság. Esetleg összekülönbözött a saját pap-
jával ,egyházával. Vallási közöny: "mindegy akár-
melyik egyház". Ha kell "áldrr~ni", hát megye'k, ahová
nekem tetszik. Vagy: "".,alutheránus Úrvacsora könv-
nvebb, .mert nincs fülbegvönás". Különben mí tartja
öt vissza, hogy "egyenes úton" jőjjön hozzánk, térjen
be egyházunkba s részesüljön az általa nyujtott ősz-
szes lelki javakban? Talán: egyéni, anyagi vagy más
érdek. családi stb. kapcsolatok.

Ki kötelez éppen ezért engem arra, hogy bárki-
nek kiszolgáltassam az Úrvacsorát? Elsősorban a
saját nyájammal kell törödnom. Ez a kötelességem.
Mindazonáltal az' Úrvacsora meg-vonásával a más-
vallásút nem zárom ki az üdvösségből. Hiszen Krinsr
Jenő dr. úrral én is vallom, hogy "nem vagyunk
eg-yedül üdvözítö egyház". Ezért keresse azt a saját
egyházában. Az üdvözítö evangéüumtól, melyet hir-
detni kötelességünk mínden népeknek, nem tiltom el.
Azt hallgathatja a mí :templomunkban is. Nyitva áll
az útja az üdvösséghez a mi egyházunkban is. Nyitva
áll az ev. Urvacscrához is. de - ne az ablakon, hanem
a ,;kapun""keresztül közeledjék.

Kotyinszky Károly
ev" s.-lelkész.

r(lJ I HIREK.

BŐJT MAsODIK VASARNAPJA.

1. Tess. 4> 1-7.
A farsangi vígalom elcsitult a lelkekben.

Az önmegtagadás bőjti pa:rancsai rázogatjáJk a
lelket. Most, amikor lelki szemeink előtt el-
vonultatjwk Jézus Krisztus szenvedJést.örténetét
és rl1ap-napután közeledünk a nagypénteki ke-
reszthez) Pál apostol lép elénk) hogymegszen-
telődésre intsen. A bőjt> az önvizsgáZat) a ma-
a,,!,nkbaszállás ideje előkészület a húsvéti fel-

táriva:dás megünneplésére. A seenoedéetnrténet ...
ből ismerjűk meg azt az életet, amely a mi. bű-
neink kiengeszteléséért áldoztatott meg) amel,y
érintkezett bűnös emberi életekkel) mindazáltal
megőrizte tisztaságát) szentséqét, sőt 'meqseen-
telte azokat az életeket is> amel:yekkel érint-
kezett. A mai ige figyelmeztet minket, hogy az
lsten akaratáhol nékünk is erre a szentségre
kell törekednünk. Nem kedvtelésből> nem azért>
mert esetleg haszonnal) előnyökkel 'kecsegtet)"
hanem azért> mert az lsten akarata és paran-
csa a mi szentté lételünk. A bő}ti napokban ne
feledkezzünk meg a lelki bőjtről) hogy az lsten
akaratának engedelmeskedve) szentekké lehes-
sünk) az Ő közelébe kerülhessünk. "Mert nem
tisztátaZanságra) hanem szentségre hívott el
minket az Lsten:" J. P.

- A zsinat tárgyalási anyagának bővülése.
A zsinati anyagra vonatkozó közlésünk kiegészítéséül
tudatjuk, hogya zsinati nagybizottság legutóbbi ülé-
sén még a következő pontok felvételét határozták el:
1. A tábori protestáns püspökség törvénybeiktatasa és
a honvédséghez tartozó egyháztagok lelki gondozása.
2. Az egyetemes közgyűlés hivatalból való tagjai sorába
vétessenek föl: a teológiai fakultás dékánja, az egye-
temes főtitkár, az egyetemes nyugdíjintézeti ügyvivő,
a számvevőszék es a számvizsgálóbizottság elnöksége
és végül "az egyetemes ellenőr. 3. A nők közgyűlési
tagságának szabályozása. 4. A missziói körök jogállá-
sának és szavazati jogának szabályozása.

- A bányakerület espereseí Raffay püspöknél.
A bányai egyházkerület espereselt február .15"-rekon-
ferenciára hívta össze D. D. Raffay Sándor püspök.
A konferencián a legaktuálisabb kérdéseket beszéltek
meg. Megbeszélték a novelláris zsinatnak az anyagát,
a megbizottak kiküldésére és az ülések időtartamára
vonatkozó kérdéseket. Megtárgyalták á liturgikus
istentisztelet bevezetésének kérdését és ennek kapcsán
kialakult aaa nézet, hogy a liturgiát az egész ország-
ban egységesíteni kell. T'árg'yalt.ák ai egyetemes éne-
keskönyv ügyét, az actio catholicával szemben elfog-
lalandó magatartást, továbbá pénzügyi kérdéseket,
különös tekintettel az. egyházközségek gazdasági vi-o
szonyaira és az iskolafenntartási nehézségekre. Szer-
ződést perfektuáltak a .Főnix bíztosító társasággal,
amely a temetkezés esetén való népbiztosításra vonat-
kozik. A tiszai és a dunáninneni egyházkerület ugyan-
ilyen szerződést már régebben kötött." A tárgysoro-
zaton . szerepelt, még a teológusképzés, az egyházi
lapok' és a bibliarevízió ügye. A püspök végül be-
jelentette, hogy ebben az esztendőben az összes es-
peresi hivatalokat meg fogja 'látogatni. - "

- Fölépülhet-e a budapesti evangélikus Leány-
gtmnáztumi? Üjabb adományok: D. báró Radvánszky
Albert 1000.- P, dr. Zelenka Frigyes 1000.- P,
N. N. 1000.- P, N. N. 300.- P, Schermami
József 300.- P, Szelényi Gyula 300.- P, Biró
Gyula 200.- P, dr. Somogyi István 200.- P,
Tomcsányi Móric 200.- P, vitéz Raics Károly
200.- P, dr. Vetsey Aladár 200.- P, a Leány-
gímnázíum második szülöí teaestje 184.- P, Gressler
Jenő 100.- P, dr. Gündisch Guidó 100.- P, Gáncs
Aladár 100.- P, N. N. 50.- P, dr. Laurenczy Vilmos
50.- P Németh Zoltán 30.- P, N. N. 20.- P, a
Deák-té~i leány- és fiúcserkészcsapato'k iO.- P, Kiss
Juliska 1.- P, összesen 45.396.- P.

- A Deák-tér'i Luther Szövetség Gyámolító
Szakosztálya február 17-én délután il. Zeneakadémia
nagytermében jótékonycélú hangversenyt rendezett.
Megnyitó beszédet D. D. Raffay Sándor. pü.~pö~~on-
dott. - A nyomorúság és a szerétet nevébe~ udvozlom.a
közönséget - úgymond -, mert előbbi ma ugy ár-asztja
el az egész világot, mint egykor az özönvíz,' hogy
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egyetlen embert se hagyjon érintetlenül és bánattal,
késerüséggel töltsön meg egyeseket és nemzeteket ...
A' nyomorúság özönvízében .ugy fuldokolnak az embe-
riség milliói, hogy szinte nem is tudnak már másra
gondolni, mínt a puszta élet átmentésére és fenntartá-
sára. Az inség hullámai fölé., mínt valamikor az
Ararát .hegye, csak ~egy csúcs emelkedik, a jólteve
megértés es irgalmazó szeretet fénylő, felséges érzése.
Márcsak itt, a kegyes lel'kek között lát az ember zöl-
delő ágat, csak innen verődik fel virágillat, ide röp-
pennek néha a bizalom fehér galambjai s mi úgy ne-
zünk utánuk, hogy. talán hoznak még reménytkeltő
olajágat is ennek. az agyonzilált, megtépett nemzedék-
nek .... Nincs szentebb, magasztosabb oröm, folytatta
Raffay püspök, mínt, jót tenní.. amikor az ember mo-
solyt rakaszt a mosolyavesztett testvér arcán, amucor :
barázdát szántó könnyet tud felszárítani a. sápadt aj-
kak felett... Köszöntöm azokat a magyar embereket,
akik ma talán kettétÖrik asztaluk falat kenyerét! JO~

tudom, hogy rendszerint a szegények adnak a szegé-
nyeknek, ce a jóltevés matemattkaja az, hogy sok
szegénység, egymáshoz símulva, együtt gazdagsággá
válik. Nagyszerű öröm jót tenni és ez elkíséri sokaig
azt, aki jót tesz. Legyen áldás a nyomortenyhítők min-
den áldozatán - így végezte Raffay Sándor -:-' és
azokon is,' akik müvészetük drága kincseivel fizetnek
azért, hogy mi jót l}karunk... A megnyitó beszédet
követő hangversenyen evangélikus egyházunk nagy-
nevű müvészeí: Zalá,;.nffyAladár, Basíhdes Mária, Ker-
pely Jenő, Lehotay Arpád,' Károlyí Gyula, Dullien
Klára, Moór Júlia és Gaál József müködtek közre. Az
est tiszta jövedelmét a szegények, özvegyek és árvák
támogatására fordítják. .

- .Bőjti vallásos est és szeretetvendégség Hat-
vanban. F'ebru.ár 18-án délután az új hatvani míssziő-
nak nagy ünnepe volt. A híveket először gyűjtötték
össze szeretetvendégségre és vallásos estre és csak
mcst tűnt. ki, milyen sokan vannak és milyen áldás
fak'adt abból, 'hogy evangélikus missziöí lelkészt -küld-
tek Hatvanba. Sztehló Gábor nagy buzgalmának kö-
szönhetö, '. hogy a vallásos élet virágzásnak indult,
Buzgó munkatársaí Matheidesz József felügyelő,
Daníelís Mihály és Fekete Sándor egyháztagok, akik
áldozatot nem kímélve állnak a lelkész mellett. A sze-
retetvendégség kiemelkedő müsorszámaí voltak Dan-
hauser László budapesti vallástanárnak bőjti előadása,
Ihász Erzsébet zongorajátéka és SifterMargit szava-
lata .Sztehló Gábor bibliát magyarázott és a hatvani
református lelkész imádkozott.

- Az Ur Jézus Krisztus Igéi a keresztfáról. Az
óbudai evangélikus egyházközség imaházában I (Ill.,
Zichy-u. 7.) mínden pénteken este 7 órai kezdettel e
közös tárgy körül történik az igehirdetés. Az egyes
témák és igehirdetők: Február 16-án: Atyám, bocsásd
meg nékik, mert nem tudják, mit cselekesznek: Dari-
hauser László lelkész, vallástanár. Február 23-án: Bí-

. zony mondom néked, ma velem leszel a p,aradicsom-
ban: Mohr Henrik lelkész. Március 2-án: Asszony,
imhol a te fiad... imhol a te anyád: Kemény Lajos
esperes-lelkész. Március 9-én: Szomjúhozom. Szántó
Róbert: lelkész. Március 16-án: Én Istenem, én Iste-
nem, mért hagytál el engemet: Gáncs Aladár lelkész,
vallástanár. Március 23-án: Atyám, a te kezeidbe te-
szem le az én lelkemet: Túr6czy Zoltán lelkész. To-
vábbá ilyen bűnbánati istentiszteleteket tartanak. a
nagyhét három első napján is (máre. 26, 27, 28.).

- Veres Pálné Beniczky Hermin emlékének fel-
elevenítésére országos mozgalom indult meg. A decem-
ber 10-i vany,arciemléknapot a nógrádmegyei Madách
Társaság díszülése követí márc. 22-én Balassagyarma-
ton. Az ünnepséget a társaság alelnöke, dr. Visnyovszky
Rezső tanfelügyelő rendezi. Ezenkívül az ország több.
nagy városában készül az ifjúság az áldott emlékű
Nagyasszony hálás- ünneplésére. Az ünnepélyek .pro-
gramját annak. idején közölni fogjuk.

_ :Misszióegyesületünk jubileumi sorozatának.
második estéje február 13-án volt az egyet. 'egyház

Üllői-úti imatermében. A Lipcseí Misszió afrikai mun-
katerületének ismertetése voit soron, miután D. dr.
Ihmels Károly missziói igazgató az indiai munkamezőt
már február 2-án a jubileumi vallásos estén ismertette.
Az előadást Danhauser László vallástanár tartotta. Ez
a munkaterület a Kilimandzsáró tájaira esik, amelynek
nemcsak első mísszíonáríusaí, hanem feifedezői is a
Lípcseí Misszió munkásai voltak. S most mégrs a kat:
misszió külsőleges eszközei folytán könnyebben ható
térítési müveleteí egészen behálózták ezt a területet.
Mísszíonártusaík és apácáik száma majdnem nyolc-
szorosa a mienknek. Nagyszerű felszerelés, autók, sőt
repülőgépek állnak rendelkezésükre, Az anyagiakban
'sokat nélkülöző Lipcsei Missztónak sehol sincs annyi
nehézsége Róma rivális munlcájával. De így is az evan-
gélikus megtértek száma meghaladta a 20.000-et. A
záró bíblíamagyarázatot Balikó Lajos katonai alespe-
res tartotta Máté 28, 18-20-ról. Nincs világosabb pa-
rancs, mínt a missziói parancs. Vele szemben közöm-
bös csak az maradhat, akí közömbös Jézussal szemben.
- A jubileumi sorozat folytatása március 13-án lesz.
"Mozaíkok a magyar külmisszió történetéből" címmel
előad dr. Hilscher Zoltán keresk. tanár. A .btblíamagya-
rázatot D. D. Raffay Sándor püspök tartja. Kezdete
este fél 6 órakor.

- A szarvast evangéltkus iskolák államosítása.
Megdöbbentő az az értesítés, amely Szarvasról jön,
hogy az evangélikus egyház kebelében mozgalom indult
meg az iskolák ,államosításár,a, mert az egyház a búza
elértéktelenedése miatt állítólag nem tudja behajtani
és fedezni az iskolákkal kapcsolatos kiadásokat. A
felettes egyházi hatóságok ehhez a tervhez hozzá nem
járulhatnak. Hová lesznek evangélikus egyházunk ve-
teményeskertjei, ha a gazdag és nagynépességü
szarvasi egyház sem hajlandó iskoláit fenntartani?

- A jólészi (megszáüt Felvidék!) leányegyház
a mai nagy krizis ellenére-iskolát készül építeni,' amire
az előkészületeket .nag'y buzgósággal tették meg. He
lyesen gondolkodnak, mert gyermekeiket, szívük leg-
drágább kiesett, csak evangélikus iskolára bízzák.. ne-
hogy másutt lelküket megmételyezzék, mert mít ér az
embernek, ha az egész világot is elnyerné, de szívé-
ben kárt vallana.

- Az angyalföldi Luther Szövetség- és Luther
:Márton Kör február ll-én szeretetvendégséget tartott;
amelyen változatos müsor keretében Kemény Lajos es-
peres "A megújuló ifjúság" címen előadást tartott;
Rímár Jenő vallástanár pedig bibliát magyarázott.

- A nagybányai egyház új Jelkésze. A Révész
János nagybányai lelkész halálával megüresedett ál-
lást .az egyház közgyülése februáru í.-én ifj. Rédei Ká-
roly szatmári lelkész meghívásával töltötte be, kinek
beiktatása július havában fog végbemenni. A szatmári
állás betöltésére is ekkor kerül a' sor.

- "Luther" címen új. egyházi lap indult a Fel:
vidéken Vargha Sándor szerkesztésében. Munkatársak
Smid István, Kuszy Emil és Chován Sándor. A lap első
száma gazdag tartalommal február 18-án jelent meg.
Az új lapot szeretettel és abban a reménységben kö-
szöntjük, hogy végre lesz egy evangélikus lapunk a
Felvidéken ls, amely a magyar evangélikusság érde-
keit méltóan képviselni fogja.

- Büntetik az alkoholistákat. Regensburg város
koncentrációs tábort létesített a csökönyös alkoholis-
ták számára. A javíthatatlan részegeskedőket itt fog-
ják rendre és jó erkölcsre nevelni. Nem ártana talán
ilyen intézményt nálunk is létesíteni.

- Gyülekezeti iratterjesztéseink fellendítése cél-
jából az 1932. évi egyet. gyűlés napjain baráti társu-
lás jött létre az iratterjesztéssel foglalkozó lelkészek
és egyesületi munkások részvételével. A tagok kötele-
zettséget vállalnak minden évben 10.- P .értékü cso-
mag terjesztésére. A csomagok szétküldése a reformá-
cíóí, a karácsonyi és húsvéti ünnepek előtt történik,
úgy, hogy legyen kellő idő értékesítésükre. Az össze-
állítás és szétküldés munkáját a Harangszó íratterjesz-
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tése végzi a Misszióegyesület bevonásával. Á húsvétr
csomagban lesz Túróczy .zoltán füzete: Jelenünk misz-
,sziói üzenete. Továbbá az Ébredj! c. röpirat Iegújabb
számai: Mi neked a Kereszt ? Mi 'neked a család ;' Hús-
.:véq-képeslapok, bíbltarészek stb. Azok, akik társulni
óhajtanak, jelentkezhetnek a Harangszó kiadóhivata-
.lánal, Győr, Petőfi-tér 2., vagy a Mísszíóegyesület irat-
terjesztésénél: Gáncs A., Bpest, VI., Hermina-út 35/d.
cGl?akolyanok jelentkezzenek, akik pontosan fizetnek.
A .húsvétí csomag 3.- P előzetes beküldésével külön
is, megrendelhető.
"" - A liturgikus istentiszteleti rend nyomtatott
.péídányaí szétmen tek az ország egyházközségeíhez. .A
böjtí ttsztentíszteletí rendre vonatkozó nyomtatványok
utánrendelésben példányonként .körülbelül félfilléres
áron kaphatók: FEBÉ evang. diakonissza könyvkeres-
kedésben, Budapest, VII., Damjaních-u. 25/a. '

,'- Tanítás az úrvacsoráröl. Ezzel a címmel indul
el ebben, az évben a fasori templom bőjti előadás-
sorozata, mely hagyományosan bőjti szerdaestékből és
a ..nagyhét minden estéjén. tartandó- előadásokból áll:
~ fasori Luther-szövetség és a fasori evangélikus nö-
egylet szeretettel hívja it templom híveit és- az érdek-
lődőket ezekre a bőjti estékre. Az egész sorrend a
következő: Áldozati oltár (febr. 18. Dr. Gaudy László ) .
~;J:isztus áldozata (márc, 7. Kemény Lajos). Egyhá-
zunk úrvacsorai tana (rnárc. 14. Dr. Gaudy László).
4, .gyülekezet úrvacsorája (márc, 21. Kemény Lajos),
j;Ez az én testem" (márc. 26. Kemény Lajos). "Eret-
tetek adatik" (márc, 27. Dr. Gaudy László). "Bűnök
bocsánatára" (márc. 28. Danhauser , Lászlój . "Ez az
éu.' vérem" (márc. 29., r». Gaudy László ), "Az én
emlékezetemre" (márc, 30; - Passióolvasás - Ke-
,lD.ényLajos). "Ez az újszövetség" (márc. 31. Dan-
hauser László )" Az összes előadások minden allealom-
mal pontosan este 6 órakor kezdődnek a fasori
J~Il1Plomban. Az offertórium a szegényeké.

- Ac!!aná~-csongrádi egyházmegye hírei: Az
egyházmegye' vezefősége febr. 10-14-~g Nagybán-
hegyes en és szórványaín hitébresztö előadásokat tar-
.tott, Febr. 10-én gyermekistentisztelet volt, amelyen
a, gyermekek számara Egyed Aladár főesperes, magya-
rul hirdette az Igét, a szülök számára pedig Benkőezt
D. egyhm. jegyző szólt tót nyelven. Utána a főesperes
felkereste lelkésztársaival együtt az egyházpresby-
'tereit otthonukban: Délútán Kaszaper-pusztán, az
4~ya:egyháztól mintegy hét k~-IÍyirefekvő szó:ványo~
volt istentisztelet, amelyen Jelen volt a helYI, római
katolikus lelkész és Fábry P. református segédlelkész
is, akik egyházaik részéről üdvözölték az egynázmegye
fuesperesét. Az' istentiszteleten Egyed A. föespei es
szölt -mínden vallású hívekhez, Berrkóczí D. az evang.
híyekhez, Kertész F. az evang. szülőkhöz. Este 'a csak
e\Í'angélikus értelmi ség számára volt hítébresztö meg-
beszélés, amelynek sOTán a jelenlévök -elhcüároeták; a
Luther Szövetség, Nöegylet, Ifjúsági bibliakörök meg-
'alakítását, valamint komaJy formában' [etmeriüt a
!Jóndolat, hogy a nag,yszámú szórványra való tekintet-
-tel segédleZkészt fognak kérni, alkinek ellátásáról nem
(iz egyház, hamem. társadalmi úton kívánnak gondos-
kodni. Vasárnap reggel Sztik G. alesperes Úrvacsorát
osztott, majd' az azt követő istentiszteleten liturgizált,
Kertész F. pedig az Igét hirdette. A tót istentiszteleten,
-vitéz Magyar J. szegedi kántor , énekszólót adott elő.
A ,tót istentiszletet magyar istentisztelet követte, ame-
-lyen Egyed A., főesperes osztott Úrvacsorát. Délután
lITIűsorosdélután volt a templomban, amelyet Egyed A.
főesperes nyitott meg. Előadók voltak: .magyarul dr.
lf,arkass Mária' diakonissza főtestvér, tótul Sztik G.
.alesperea, Imádkoztak: Maczák György helyi lelkész
~éli3' Kertész F. A müsoron szerepelt több, éne'kszám,
szavalat és a nagybánhegyesi ének!rar. Este a Han- ',1 A sz.erke'sztésért felelős: 1""
gyaszövetkezet nagytermében teával egybekötött val- SZ Á NT Ó R Ó BER T Dr.
lásos -est volt, amelyen 'Zászkaliczky Pál pitvarosi .lel-
.kész mondott megnyítöt. Változatos 'müsor keretében SZERKESZTÓSÉG TELEFONSZÁMA ; ,'59.2cOI "
a-z,Jfjúság előadta "Az 'erdei árvácska" c, színművet. , .POSTATAKARÉKPÉNZT-ÁRIiCSEKK-5ZÁMLA :,1;228
Az ,est 'Benkóczi D.. zárószavaival ért véget. Február IBP. SZÉKESFÖV. KÖZSÉG! TAKARÉKPT., CSEKKSZÁMLÁJA.l
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12-én a presbyterium számára volt hítéhresztö. meg-
beszélés, amelyen előadók a fenti lelkészek voltak. Az
előadások hitébresztő és hítvédelmi (szekták elleni)
előadásokna oszlottak. Délután külön a fiatalemberek
és külön a leányok .számára volt hitébresztő konfe-
reneia. Este a jelenlévo lelkészek és a .helyí tanerők
megbeszélést folytattak, a bőjti időben: .márc. '6-;1.0,.
között tartandó' battonyaí, pitvarosi, csanádalberti-í .•
ambrózí .hitébresztő előadásokra vonatkozólag. "F:'~br"
13-án Magyarbánhegyesen, Urszin){ pusztai Iskolaban
és Ref. kovácsházán tartottak, hitébresztö és vallásos
előadásokat Egyed A.,<>KertészF. és Bepkóczi D, let~
xeszek, amelyeken a szórványok szép számmal. össze;
gyült népe egy .s ugyanazon 'kérést adta, elő: {oglal~
kozzunk a szórványokkal. A Ref, Kovácsházán ,~ar~9tt
htcébresztö előadással véget ért a nagybánnegyesí ~ör
látogatása. Február 14-én a battonyai egyházhoz titr.-
tozó mezökovácsházi szórványt látogatta, meg "Egyed
A. röesperes Benkóczi D. lelkésszel, .ahol a templomot
zsúfolásig megtöltö hívek és érdeklődök szá,?lár;t i§tel!-
tisztelet volt., .B.

FELHÍVÁS
taní~ók:gyer~eImevéltétési segélyére :vonatkozQ

,--,,-igénybejelentésre.,
Az '193i. 'évi, VII. törvényci'kkel létesített. Protes-

táns Tanitöí 'Interriátusc~ Alapjából, á 'val1ás- es KOZ-
oktatásügyi 'míníezter "úr ' 77.859-:-VII.-1933." számú
hozzájái-ulásával, '"evangélikus 'egyházunk nevébén tpá>
lyázaiot hirdetek "olyah'tanítók "gyermekeínéktnevel-
tetésí céljaira, akik falvakon, tanyákon' 'teljésítenek
szelgálatet és ennélfogva gyermekeik továbbnevetteté-
séröl 'a' maguk erejéből gondoskodni nem tudnak."
Indokólt ' esetben' ezen kategórián' kívüt eső, tanítók se-
gélykérvénye is elbírálás alá kerül. F'igyelemmel "az
alap rendeltetésére és a míníszter . (ir íntencíöjára,
különösffgyelemben részesülnek azon folyamodók; kik
gyermekeiket evangélikus ínternátusban' helyezték er.

'A kérvényben feltüntdendő: a tanító, neve, élet-
imra, .működési helye; családi viszonyát: házon kívül
tanÚ:tátótf' gyerrnekeínek vneve, -életkora, Iskoláztatási
és elhelyezést adatai (internátus.Lniagánház, rokon!
sAg); tanulmányt elömenetelük, A 'tanítóír javadalom
pontos' adatai: fizetesi 'osztály 'és fák; helyi javadalom
(értékegység ; kezdő fizetés' százaléka; 'fÖld;' termény;
tüzelőfa: k~szpéIÍz;" "fizetéskiegészítö államsegély;
magánvagyon). " "

Folyamodási ívet' megkeresésre az illetékes
püspöki hivatal bocsát rendelkezésre. 'I'ekíntettel az
egységes eljárásra,a segélykérés csak ezen folyamó-
dási íven nyujthatö ibe.

, Az illetékes püspökhöz, intézendő, bélyegmentes
kérvény az egyházmegye .esperesí hivatalához fc.lyó
évi március hó 5-ig nyujtandó be, onnan pedig március
10-ig -az illetékes püspöki hivatalhoz terjesztendő, ,rel.

, Budapest, 1934 február 7-én.

'n, báró' Radvánszky Albert,
egy.etemes egyházi és

iskolai, felügyelő. ,

~ Pályázá.t: A nYíí:egyháziEv.' Egyházközség
segédlelkészt keres, JavadallTIa:pavi 160.- pengő,
lakás, fűtés, világítás és némi mellékjővedelem. Tótul
is kell tudnia. Pályázati kérvény március' 2-ig alulírt
lelkészhez küldendő. Nyíregyháza, 1934. február 19.
Paulík János, igazgató-lelkész. '
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