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'SZÁZHA T,VANEGY GYERMEK.
Ennyi iskolaköteles gyermeket kereszteltek

egyetlen vasárnapon, Berlinnek egyetlen kül-
városi evangélikus. templomában. Csak nem le-
het olyan nagy a baj abban a, Németország-
ban, ,amelynek olyan nagy program pontja a
vallástalanság, egyháznélküliség és atheizmus
Ietörése ? Ezek a gyermekek egytől egyig olyan
szülők gyermekei, akik a háború előtti állibe-
ralizmus fertőzte levegőben és a háború utáni
erkölcsi elesettségben az egyháznak, a vallás-
nak, az Istennek hátat fordítottak. És ez nem
Berlin egy külvárosára kiterjedő 'elszigetelt
mozgolődás, hanem az egész birodalomban ta-
pasztalható.
'A tizenkilencedik századnak féktelen kriti-
kai szelleme, amely a legszentebb et sem kí-
mélte, amely ízeire akarta szaggatni a Meg-
váltó emlékét is és a huszadik század szőrnyű
'gazdasági és erkölcsi válsága meghozta gyü-

, mölcseit.' Többmillió ma azoknak a száma csak
N émetországban, akik atheistáknak vallják
magukat nyíltan. Mintegy kétmillió ember
hagyta el az utolsó évtizedekben az evangéli-
kus egyházat. Ugyanezt tették azonban a ka-
tolikus egyházzal is. És ez a két nagy történeti
egyház Németországban sem tudott a válság
leküzdésére összefogni. Ellenkezőleg; a veszély
közelében még élesebben fordultak egymás el-
len. A Centrum, a katolikusok politikai párt ja
még az ördöggel is inkább szövetségre lépett
volna, mint az evangélikus keresztyénekkel.
Wirth, a centrumpárti kancellár egy' politikai
népgyűlésen nyíltan vörösnek vallotta magát
csak azért, 'hogy a tömegeket' magához édes-
gesse.Ez a párt a marxistákkal szövetkezett,

. csakhogy a keresztyén alapokon nyugvó nem-
zeti szocialisták "veszedelmét" kivédje.

Szomorú jelenség volt, hogy a marxismus
és. athelsmus melegágy.ai nem a' külvárosok és
nem' anémet gyártelepek és ipari gócpontok
voltak, 'hanem az egyetemek. Az egyetemi ka-

"..:t~q.rákról hirdették. ezeket a felforgató eszmé-
ket és a német intellektuális osztály ifjúságát
fertőzték meg. Az a könyv, amely D. D. Raffay

Sándor tollából e lap mellékleteként nemsoká-
ra napvilágot lát, drámai erővel, megrázó ele-
venséggel, de teljes objektivitássalrajzolja meg
azt a kort, amely a mai német vallási változá-
sokat és bizonyos mértékben válságórákat
megelőzte .

Evangélikus és katolikus részen súlyos mu-
lasztások történtek a multban, hogy az isten-
telenség ennyire ráfeküdhetett egy nagy nép
életére és lelkére. Deaz óriás megrázkódott és
lassan feltápászkodik. Igaz, hogy ma még ne-
hezen liheg, jobbra és balra történnek politikai
és főleg egyházi téren kilengések... de nem
olyan vészterhes a helyzet, ahogy ezt ultra-
montanismus és marxismus, amely újabban
lapjaiban csodálatosan összehangolódik, föl-
tüntetni akarja. ~

Igáz,hogy a német nép válságórákat, ne-
héz órákat él, de nem igaz, hogy veszedelem-
ben van 'az evangélikus egyház, Ellenkezőleg.
Az a százhatvan gyermek, aki felvonult Berlin
külvárosi templomában, a szülők kíséretében
vonult fel. És azok az öregek, akik az idő
súlya alatt elfordultak az Istentől, ismét meg-
alázkodtak a kereszt alatt.

Igaz, hogy bizonyos éles hierarchikus tö-
rekvések mutatkoznak az evangélikus' egyház-
.ban odakünn, de igaz az is, hogy olyan vallási
megmozdulás, olyan örvendetes Krisztus felé
fordulás tapasztalható' széles körökben, hogy
az evangélikus ember szíve lázas izgatottságban
és várakozásban dobog, az ellenfelek és éppen
ellenségek pedig rémülten figyelik ezt a hatal-
mas felbuzdulást. Ezzel a feHángolással szem-
ben gyönge fegyver a hazugság, a rágalom, .a
vaklárma. amelyet annyi igyekezettel helyeznek
el a világsajtóban és így a magyar sajtóban .is.
, A német evangélikus egyház azon az úton
van, 'hogy kigyomlálja e nagyrahivatott nép
életéből a mult század ,szörnyű mulasztásait,
a' jelen század elejének szörnyű bűneit és mín-
den árjaparagrafus és más szertelenség dacára
feltör az .ajkakon a bőjti szó: Ave crux; spes. , .unlCa. ; ..



2_ oldal. EVANG:tLIKUS :tLET ,9. szám

A lelkészvalasztó szabályrendelet
a gyakorlatban.

3.
Nem váli'k be a gyakorlatban a szabályrendelet-

nek a 1elkészi hiványokra vonatkozó rendelkezése. Ez-
zel volt és lesz a legtöbb baj, mert a nem egészen
-szabatos szövegezés rengeteg félreértésre és zavarra
ad alkalmat.

A lelkészi hivánnyal a szr. 11. §. e. és a II. feje-
zet 14-18. §§-ai foglalkoznak. Itt mindjárt reá kell
mutatnom egy igen kényes részre - a szr. áttöri az E.
A. 44. §. a) pontjában lefektetett azon jogelvet, hogy

, a lelkészi hiványt az egyházközségi közgyűlés le nem
szállíthatja - és kimondja a 16. §. 2. bekezdésben.
hogya lel'készi hivány bizonyos, az aj-c), pontokban
meghatározott esetek fennforgásakor leszállítható.
Vitatkozni lehet ugyan azon, volt-e joga az E. A. 16. -
§-ára figyelemmel az egyetemes közgyülésnek hatály-:
talanítaniaz E. A. vonatkozó rendelkezést - de hát
ez nem tartozik jelen gyakorlati irányú cikk keretébe.
Itt mint adott ténnyel számolok.

Nyilvánvaló a szr. 11. §. e) és 18. §§-ok intéz-
kedéseiből s az egész szr. berendezéséböl, hogy a le-
szállítás nem tartozik s nem tartozhatik a lelkészválasz-
tás keretébe s illetve hogy azzal kapcsolatban e kér-
dés el nem dönthető. Nézzük meg alaposan az egyes
szakaszokat! A 11. §. c) pontja szerint ... a javadalom
netán szükséges mödosítása vagy emelése esetében ...
a 16. §. 1.' bek. szerint... az elhúnyt lelkész által
'élvezett 'javadalrnat . .. a személyhez kötött javadal-
makat kivéve ----'alábbszállítani s az utódtói elvonni
nem szabad (E. A. 44. §. a) a 17. §. 1. bekezdése sze-
rint . .. ha az elhúnyt lelkész díjlevelében oly rendel-
kezések foglaltatnak; melyeket a tapasztalás kivihe-
tetlennek vagy viszályelőidézésére alkalmasnak mutat
- az esperes köteles ezeknek a rendelkezéseknek
megváltoztatását ... kívánni (11. §. c). Tehát sehol sem
mondja ki azt, hogy a lel-készválasztás előkészítése
alkalmával lehet a hiványt leszállttaní, csupán arra
utal, hogy az eredeti hivány esetleg megtisztítható az
időközben hozzáragasztott, személyes jellegű javadal-
maktói - és hogy a jelenben nem teljesíthető termé-
szetbeni szolgáltatás ellenértéke vétessék fel a hiványba.
A cél tehát az, hogy az eredeti hivány feltétlenül meg-
maradjon. Eddig rendben is van a dolog: - az esperes
kiszáll s a 11. §. e) pont valamint a 17. es 18. §§-ok
értelmében íeazcnosítja ' a 'htványt. Ekkor azonban
feláll egy presbiter és előadja, hogy a szr. 16. §. 2.
bek. 'kifejezetten megengedi a hivány leszáJlítását,
míután pedig az egyházközség el van adósodva, nem
bírja a hiványt fizetni - kéri annak leszállítását. Mi
lész -most? !

, A felszólalónak betű szerint igaza van: az a sze-
rencsétlen szövegezésű 16. §. 2. bekezdése tényleg ki-
mondja a leszállítás lehetőségét. Ezen szöv~ge~éssel
szemben beszélhet azután az esperes, hogya többíisza-
kaszok egybevetéséből ennek ellenkezője állapítható
meg - az eredmény az lesz - amint az tényleg .:,s
megtörtént, hogy fejünkre olvassák a :,za~aszt s, ~e.g
meg is magyarázzák, hogy jobban megertsuk. Nyilván-
való pedig, hogy a szr. alkotója nem gondolta s .iem
is gondolhatta azt, hogyaleszállítást a lel'készválasz-
tási eljárás keretében eszközölje. Ftgyeljük meg: ~g~-
házközségek egyesítése és az egyhazkozseg elerot~e-
nedése azok az előfeltételek, melyek mellett a leszal-
Iítás eszközölhető. Ámde azt, hogy az egyházközségek
elerőtlenedtek - nem az egyházközség állapítja meg,
s nem is az adósságok felszaporodása avagy az egyház-

. község pillanatnyi fizetésképtelensége azok az okok,
.melyek miatt az elerőtlenedés kim?~~ható. Erre az E.
A. 319. és 320. §§-ai egy egészen kulonleges és az egy-
házkerület előtt lefolytatand6 eljárást írnak elő. Ennek
lefolytatását a lelkészválasztással megvárni - ,illetve
a ' lelkészválasztási eljárást ezzel megakasztam nem
lehet: Ne feledjük el, hogy az E. A. 71. §-a' kifeje~,et-
ten előírja, hogyalelkészválasztási eljárás legkésobb

a megüresedéstől számított félév mulva megíndítandő.
A hiba ott van, hogya 16, §, szövegezéséből ki"

maradt azon rendelkezés, míszerínt ha az egyházközség
a lel'készi hiványt leszállítani óhajtja, úgy tartozik azt
a megüresedés előtt vagy után, de mindenesetre .az
eljárás megindítása előtt az esperesnek bejelenteni
s egyben az E. A. 319. 320. §§-okban meghatározott
eljárás lefolytatását a 'kerülettöl kérelmezni. E toll-
ban maradt rendelkezés miatt az eddig lefolyt válasz-
tásokon, de a következőkben is igen sok veszekedés
és vita fog felmerülni. Ma, midőn az egyházi életben is
jóformán egyedül az anyagiasság irányítja az embere-
ket --'- hálás és kézenfekvő gondolat a nehéz anyagi
gondokon a lelkészi fizetés leszállításával segíteni.
:!Dbbemindenütt bele fognak 'kapaszkodni, ezzel renge-
teg gondot és bajt okoznak a vezetőségnek : -;- sa dön-
tések elleni felebbezésekkel ok nélkül elhúzzák a lel-
készválasztást. Szükséges tehát annak ,kifejezett ki-
mondása, hogyalelkészválasztási eljárás keretében a
hivány leszáJlításanem esz'közölhető.

Ugyancsak szenvedelmes vitákra adott s fog még
adni alkalmat a 11. §. c) pontjának az a rendelkezése,
hogy ha az egyháztanács a hivány módosítását nem

, látja, szükségesnek - úgy a hivány sorsa ezzel el is
dőlt és a közgyűlés által nem tárgyalható. Bár fel-
fogásom szerint az egész, hiványkérdésben ez az egyet-
len gyakorlatilag is bevált réndelkezés - mégise felett
volt az előttem lefolyt eljárás ok során a legnagyobb
vita. Ugyanis a szr. értelmében a jelölés megejtésére
hivatott közgyűlésnek .be kell mutatni a megállapított
híványt. Egyik választáson midőn idáig, jutottunk,
egyi'k közgyűlési tag felszólalásában tiltakozott az el-
len, hogy a hivány a közgyülés híre, tudta nélkül le-
gyen megállapítva s nem, kérdezte meg a vezetőség. a
közgyűlést: nem akarja-e a hiványt Ieszállrtani ?
Midőn pedig elébe lett tárva a 11. §. c) pontja s az
egyháztanács vonatkozó rendelkezése - az E. A. 11.
§-ára való hivatkozással törvénytelennek és jogfosztó-
nak bélyegezte az eljárást. Nem szükséges részletez-
nem, hogy egy ilyen' felszólalás a mai hangulat mel-
lett mít eredményezett.' iNem is tudtuk a nagy ,vita
miatt aznap a jelölést megejteni, hanem újból ki kel-
lett szállni s újabb közgyülést tartani, melyen azután
sikerült a jelölést elintézni. Ismétlem, ez a rendelkezes
si'került s igen alkalmas eszköz, arra, hogy a semmi-
kép sem épületes hiványvitát a közgyűlés elől elvon-
juk s a szükebb körűs így könnyebben kezelhető egy-
háztanáccsal intéztessük el. A baj csak az, hogy ez a
rendelkezés is el van dugva 'S homályosan' van meg-
szövegezve, a 11. §. c) pontjában valósággal ki kell
ásni azt belőle. Az egyszerű ember, egyháztanácsos
vagy közgyűlé si tag azonban zavarba jön mídön ol-
vassa s nem azt érti ki belőle, amit az kifejezni akar.
Az egész 11. §. ugyanis az' egyháztanács müködési
'körét tárgyalja s állapítja meg a lelkészválasztási el-
járással kapcsolatban: - mégis mídön az utolsó bekez-
désben a végső következtetést vonja le - nem egy
háztanácsról hanem egyházközségről beszél. Itt is
szükséges tehát a világosabb s félreértést kizáró
szövegezés l '

'Szükségtelenül hosszadalmassá tes~i a hiván'yk~~-
dés rendezését a 18. §. azon rendelkezese, hogya rn-
ványnak - leszállításon kívüli,. tehát ,~ 17., §. alapján
eszközölt újraszövegezése eseten a kozgyűlésmegal-
lapítása ellen az esperes kírogást emelhet - mely
döntés ellen az egyházmegyei közgyűléshez s ennek
döntése ellen a 'kerületi közgyűléshez ,lehet felebbezni.
Miután a 11. §. c) pontja rendelkezése szerínt :1.Z

esperesnek a megszövegezésben részt 'kell vennie -
ha az egyházközség ezen módosít s azt az espere~
nem hagyja jóvá - szükségtelen az agyházmeg'yeí
közgyűlés közbeiktatása, hanem leghelyesebb az ellen
az egyházkerületi, elnökséghez .való fele.?be~ést enge-
délyezni. Ez azért jobb így, mert az eln?~seg azonna~
dönthet, míg a közgyűlésre ~setleg ~gy evig kell vá:rm
s addig áll a lelkészválasztas. Pedig nagyon sok .'le-
lyen és nagyon sok esetben perículum ínmora ldrbv.
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Én!
Én nem szúlettem Isten-ostoránale,
Értem ne hulljon senki könnye, vére ...
Kenyér legyek az éhező kezébe,
Korty víz legyek ff szomjas poharába,.
Pásztortűz legyek hegyek 'Oldalába,
S;~űz-hótól fehér téli éjszakán.
Dermedt kezét tárja felém a vándor•
És tűzvilágo3 boldog ajakáról
Hulljon a, szó: Áldott tüzem,
Be édes a; te meleqedl
"Legyek Uram, a - Szeretet!

Rózsásné Flat{ Zsóka.

KÜLFÖLDI HIREK. , Ilii I
Az Újtestamentum egyik legrégibb szőve-

gét, a Codex Sinaiti~t a szovjet eladta Angol-
.országnak. Százezer fontot kap érte. Talán a
nagy összeg csábította Porphyriost, Sinai ér-
sekét, aki Kairóban székel, hogy a vétel ellen
tiltakozzék, a kéziratot visszakövetelje azon a
címen, hogy azt 1844-ben ellopták a kolostor-.
ból. A kéziratot Tischendorf lipcsei egyetemi
tanár fedezte fel. Azután a cár birtokába ke-
rült. Meg is van erről 1869-ből a hivatalos
jegyzőkönyv, amely szerint a kolostor a cárnak
ajándékozta a kéziratot, a cár pedig gazdagon
megajándékozta érte a kolostort. Deissmann
berlini. egyetemi tanár most az "Ev. Presse-
dienst" hasábjain kimutatja ezt és megvédel-
.mezi Tischendor] igazát és tisztes emlékét.

* *
N assau-H essen első püspökéül a birodalmi

püspök dr. Dietrich. wiesbadeni lelkészt nevezte
ki. Az új püspökség 1933. szept. 15-én alakult
három tartományi egyházból: Hessen-Darm-
stadt, Nassau és F'rankfur't/Mainból. Híveinek
száma 1,600.000, akik 700 gyülekezetben élnek.
Az új püspök még csak 36 éves.

* *
A szabadJkőmívesek páholyait Porosz-

országban feloszlatták, mert a nemzeti egység
bontás ára alkalmas semmiféle csoportosulást
nem akarnak megtűrni. A szabadkőmívesek pá-
holyainak .száma az egész világon kerekszám
25.000, melyekben 2 és félmillió testvér van.
Észak-Amerikár.a esik 15.000 páholy, 1.5 millió
taggal. Franeiaországra 2 nagypáholy és 600
helyi páholy. Olaszországban 500 páholy volt,
de mind feloszlottak. A szabadkőmívesek angol-
amerikai és. észak-nemet ága vallásos alapon
áll, a román-francia csoport ellenben egyház-:
ellenes.

Németországban az új letelepülések követ-
keztében megszaporodott a szerzetesek száma.
1932-ben volt 642 férfi-rendben 13.206 szerze-
tes, 1910 novicius, együtt 15.ll6 tag. Női-rend
volt 7147 telepen 77.525 apáca és 6953 növen-
dék, együtt 84.478 tag. Összesen tehát kereken
százezer szerzetes és apáca. A háború befeje-
zésekor 1918-ban volt 304 férfi-szerzetben 7592
tag, 5607 női szerzetben volt 71.661 tag. A sza-
porodás tehát meghaladja a húszezret.

*. *
A jezsuiták is megszaporodtak és minden-

felé új rendházakat nyitnak. Legutóbb már
gimnáziumot is emeltek. Bizony nagy szükség
van az evangélium híveinek összefogására és
komoly egyházépítő munkájára. .

* *
. Egyházi szakadozottság uralkodik Észak-

Amerikában, ahol 191 különbőző egyházi ala-
kulat van. A legtöbb et Illinois állam termelte
ki: 144 egyházat.' Némelyiknek (45-nek) nincs
ezer követője, vagy 80-nak alig 10.000 híve. De-
hát az emberek nyugtalanok. és Krisztus mel-
lől szeretnek elkalandozni, Vigyázzunk hát mi
is a futkározó atyafiakra, akik sokszor hibbant
aggyal szedegetnek tévedt báránykákat az Úr
nyájából. )

Lapszemle.
Az evangelikus sajtó betölti-e hivatását? Figye-

lemmel van-e egyházunk legégetőbb kérdéseire?
Vajjon szem előtt tartja-e azt a fontos szabályt, hogy
kisebb és gyöngébb anyagi eszközökkel feivegye a
versenyt a hatalmasabb napi- és más egyházi
sajtóval?

Kétségtelen dolog az, hogy lapunkról is elhangzik
egyházi körökben sok olyan kritikai megjegyzés,
amelyet mí is szívesen hallanánk vagy olvasnánk le-
nyomatva is s épen ezért ait hisszük, laptársaink nem
veszik rossz néven azt, ha az utolsó hónapban meg-
jelent egyik másik cikk bírálatára rászánjuk magun-
kat. A Lelkipásztor februári számában olvastuk. dr.
theol Jánossy Lajos "A mindennapi istentisztelet" c.
dolgozatát. Elmondhatjuk azt, hogy a magyar evan-
gelikus egyház is. kezd gondol'kodásában figyelemmel
lenni a liturgiai mozgalmak kívánságára, de vajjon
nem túl sok-e az, amit ez a cikk szelíd óhajtásként
odaállít az olvasók elé? Az imaóra és a míndennapí
istentisztelet olyan felépítése, mint amilyenre Jánossy
utal, kétségtelenül olyan "katolizáló" formákban élné
ki magát, amelyek sok egyháztagunkban, akik az egy-
szerü evangélikus ístentíszteletí .. forma evangélíumí
jellegét szeretik, elkedvetlenedést idéznének elő.

Lapunk keretei nem adják meg azt a lehetőséget,
hogy a részben tudományos nívón tartott cikkre,
ugyanolyan szellemben válaszoljunk, de la~unk vigyázó .
szelleme azt kiáltatja a lelkészek felé: legfóbb ideje
volna már egyszer egy zárt lelkészi konferencián ar-
ról vítát és komoly tárgyalást folytatni, hogy meny-
nyiben volt liturgus Luther és általában mít imputál-
hatunk neki liturgiai tekintetben?

A Keresztyén Igazság februári számában dr.
Szalay Károly: "Krisztus és a Család" címmel közöl
egy már elhangzott előadást. Olyan cikk ez is, amelyet
nem lehet elhallgatni. Főképen azért, mert e lap első
belső lapján olvassuk azt a figyelmeztetést "előre meg
nem beszélt cikkek közlését a szerkesztöség -nem biz-
tosítja" solvassuk: Krisztus ugyanis értéktelenn~k
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tart minden családi 'köteléket, ha ez kielégítetlen vá-
gyak keresését jelenti. Kriszttjs számára nem házasság
és nem családi élet az, amelyben az emberi élet hiú,
önző erői. érvénye~ülnek. A saját családi kötelékeit
is széttépte, nehogy hivatásának betöltésében bilinccsé
legyenek. Minden személyes vágyát letette, önmagát
megüresítette és szolgai formát vett fel. Ezért nem is
kotiitt: házasságot".

Nem akarunk teologiai vitát provokálni, nem
akarunk kellemetlenkedni sem a kezdet nehézségeivel
és a szerkesztés gondjaival 'küzködö laptársunknak, de
arra mégis kérnünk kell a systematika teologta taná-
rát, hogy erre a cikkre térjen.vísszn s bizonyos .nérték-
ben rektifikálja ezt az elírásnak tekinthető teoíogtat-
lanságot. Nem a magunk megnyugtatására kérjük ezt,
hanem azért, mert ezt a kérdést máris szóvátette az
egyik egyetemes egyházi bizottság gyűlésén sok olyan
lelkész, akikre tekintettel kellene lennie e lap szer-
kesztésénél is.

Minden dícséret és elismerés a Harangszó febr.
11. számának azért a pompás válaszért. amelyet 3.
Magyar Kultúrának adott. Olyan' ügyes vágás ez,
amilyenre régen vártunk egyházi sajtónk hasábjain.
A "Harangszó" 'szerkesztösége nagy körültekintéssel
végezte dolgát és ezért a hívek és olvasók legnagyobb
elismerését érdemli. G. L.

A nyugdijintézeti járulékok
kérdéséhez.

Hering János lelkész úrnak lapunk 7. szá-
mában közzétett levele arr.a késztet, hogy a
kérdést 1933. évi ügyvivői jelentésem kapcsán
pár szóval magam is megvilágítsam, s az érde-
kelt lelkész urak aggályait lehetőleg elosz-
lassam.

Amennyire köszönettel tartozom Mihalo-
vics Samu esperes úrnak azért, hogy a nyug-
díjintézeti bizottságnak a megboldogult T~L.
nyugdíja tárgyában hozott határozatát és az
egyetemes .közgyűlésnek - a veszprémi lelkész-
egyesület részéről kifogásolt és méltánytalan-
nak ítélt - 1932. évi' határozatát lapu nk 4-ik
számában helyettem is' megvédte, másfelől saj-
nalattai kell megállapítanom azt, hogya szó-
banlévő 'határozatok kritikusai a kérvény lénye-
gét illetőleg tévedésben vannak.

Mert a lelkészeknek a gyülekezeti fenntar-
tási járulékokért való felelőssé tételét sem az
új intézeti bizottság, sem az egyetemes köz-
gyűlés sehol meg nem állapította; s a nyugdí-
j.aknak s egyéb ellátási összegeknek a járulék-
befizetések arányában leendő megállapítását a
közgyűlés nem azért mondotta ki, mintha a
fenntartói hátralékokért a lelkészeket általában
és minden esetben felelőssé kívánta volna tenni,
hanem egyszeruen azért, mert ,a közgyűlés a
nyugdíj intézet biztonsága érdekében nem tar-
totta megengedhetőnek azt, hogy a nyugdíjak
'stb .. 100%-ban állapíttassanak meg akkor is,
ha azoknak fedezete nem lett ugyancsak 100%-

. ban biztositva. , .
A kifogásolt rendelkezés tehát nem a lel-

készek felelősségre vonásának, hanem csak a
2X2=4 igazságának a folyománya. .

Minden nyugdíj stb. tulajdonképen kamata
egy képzeletbeli tőkének, mely az egyetemes

egyház hozzájárulásaiból, a gyülekezetek fenn-
tartói járulékaiból, a tagok tagdíjbefizetéseiből
tevődik össze. Ha tehát ennek a tőkének egy
része nem folyt be teljes mértékben, akkor
nem lehet a nyugdíjat stb. sem teljes mérték-
ben folyósítani, aminthogy nem lehet pl. 8.

takarékpénztártói 100 P kiadását kívánni ak-
kor,' ha a betéti könyv csak 50 P-ről szól..

Az ügyvivői jelentésben használt "felelős"
szóval csak ::l:rmkívántam reámutatni, hogya
saját díjfizetés eivel is hátralékban levő lelkész
-' ki a gyülekezeti fenntartói díjak befizetésé-
nek szorgalmazása tekintetében is nehéz és
feszélyezett'. helyzetbe jut - a nyugdíjában
szenvedett esetleges rövidségekért még .ke-
yésbbé háríthatja át a felelősséget magára a
nyugdíjintézetre, .mint a tagdíjait pontosan
fizető lelkész.

Mert ha már a felelősség szempontja lépett
az előtérbe, lényegileg nem is annyira az előző
cikkben felvetett kérdés, hanem valójában' az
alábbi két kérdés vár feleletre.

Az egyik az, hogy felelős-e a gyülekezet a
hátralékaiból származott károkért elsősorban
az illető nyugdíjassal és családjával, másod-
sorban a nyugdíjintézettel szemben? A másik
pedig az, vajjon felelős-e a nyugdíjintézet a
nyugdíjassal és családjával szemben azokért a
károsodásokért, melyek a fenntartói díjak

. elégtelen voltából állottak elő?
Amily kétségtelen, hogy az első kérdésre

határozott igennel kell felelnünk, épp annyira
vitatható a második kérdés.

Az utóbbi szempontjából ugyanis a' nyug-
díj intézet felelőssége minden kétséget kizárólag
csak azon nyugdíjak stb. erejéig áll fenn, me-
lyek a szabályrendeletben előírt befizetésekkel
vagy legalább a~oknak a nyugdíjazástól, illetve
az ellátási díjak megállapításától számított két
éven belül eszközölt pótlásaival kellő fedezetet
nyertek; amellett legfeljebbméltányossági
szempontból lehetne azokat a nyugdíjakat stb.
is megfelelően felemeltetni, melyek fedezete te-
kintetében a gyülekezeti fenntartói díjak -rend-
kívüli nehézségek folytán esetleg csak két ev
elmúltával folynak be, de legalább mégis be-
folynak.

Ha azonban a most emIített díjak teljes-
. séggel behajthatatlanoknak bizonyulnának s
azokat a nyugdíjintézet leírni volna kénytelen,
akkor a nyugdíjintézet felelősségének és teljes
mérvű fizetési kötelezettségének megállapítása
annyit jelentene, hogyanyugdíjintézet az
egyes gyülekezetek m'uZasztásából vagy leg-
alább is fizetésképtelenségéből előállott károk
viselését azokra a fenntartó testületekre és ta-
gokra hárítja át, akik saját kötelezettségeik-
nek, bármily nehézségek árán is, de eleget
tettek. '

Ez pedig még nagyobb méltánytalaríságra
vezetne, mint aminőről a veszprémi ek panasz-
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kodnak s végeredményben ,a nyugdíjak
lításának s a járulékok felemelésének
szerűségét vonná maga után.

Quod Deus avertat! '. ' ,
Az 1932-ben alapos megfontolás után ho-

zott s a mult évben is megerősített közgyűlési
határozatnak megbolygatása tehát veszedelmes
kísérletezés volna. .

Egyébként szabadjon még reámutatnom
arra, hogyanyugdíjintézeti bizottság az elnök-
ségen s az illető egyetemes egyházi tisztvise-
lőkön kívül kizárólag lelkésztagokból áll s r
lelkészek, mint az egyházkerületek delegátusai
a M. E. L. E. elnökével együtt kellően érvé-
nyesíthetik a lelkészi kar óhajait s állásfogla-
lásait. Azt tehát nem lehet a nyugdíj intézeti
bizottsá:gtól megkivánni, hogy, javaslatait az'
egyetemes közgyűléshez való beterjesztés előtt
még az egyházmegyei lelkészegyesületekkel is
előzetesen letárgyaltassa. Ami természetesen
nem jelenti azt, hogy a bizottság az egyesüle-
tektől netán beérkező jav.aslatokat nem volna
köteles a legbehatóbb elbírálásban részesíteni.

Dr. Scholtz Oszkár.

leszál-
kény-

"Erős várunk az Úristen!H
(Válasz a válaszra.)

Lapunk ezévi 5. számában 'közölt "Erős várunk
az Úristen!" című cikkemmel magam is hozzá akartam
járulni a végleges szöveg megállapításának elökészítő
munkájához. Többek között kívánatosnak tartottam,
hogy az ének első sora a címbeli szöveg legyen. Erre
ugyancsak e lap 7. számában Válasz jelent meg, amely
kifogásolja. az "Úristen" kifejezést és öt tételben
okolja meg ellentétes álláspontjának helyességét.

Legyen szabad olvasóink szíves türelmének igény-
bevételével a magam felfogását a Válasz szem előtt
tartáslival tételröl, tételre kifejtenem,.

1. Azt, hogy "az Úristen ó-testámentomi Isten-
fogalom 'kifejezése", egy szóval se tagadtam. Hogy itt
mégis helyénvaló, alig lehet kétséges, hiszen Luther
ennek az éneknek alapgondolatát és több kifejezését
(Isten a ·mi oltalmun,k, és erősségünk; a seregek Ura
velünk van, ,Jákob Istene a mi várunk; jőjjetek, lás-
sátok az Úr tetteit) egyenesen a 46. zsoltárból vette,
Ez a tény magában is elegendő a kérdés eldöntésére,
de felelnem kell a többi tételre is.

2. Hogy az "Úristennel" szemben mi csa'k szolgák
vagyunk s lehetünk, a kettő közötti viszony pedig a
félelem': ezt nem tartom az Úristen szó használata
szempontjából -kízárö oknak, mert például magam, is
istenfélő embernek érzem magamat s mindig azt hir-
hirdettem, hogy az Ur félelme a bölcseség kezdete. Eb-
ben a vonatkozásban sohase jut eszembe az úr és
szolga kölcsönös függő viszonya.

3. Azzal az észrevétellel, hogy "Jézus révén az
Isten-fogalom az Úrból Atyává szelídült, tökéletesbbült":
teljesen egyetértek, valamint azzal is" hogy "az Atya
és gyermek közötti viszony nem a félelem többé, hanem
a szeretet viszonya". D~ ha ezzel a törvény büntető
hatalma a kegyelem boldogító áldására magasztosult
is, nem látok semmi vétséget abban, hogy Urammak
érezzem az én Atyámat és szeretettől áthatott félelmet
érezzek iránta. A magyar ember nyelvhasználatában
nem érzem ó-szövetségi ízűnek az ilyen kifejezést:
uramatyám. uram bátyám; a magyar asszony uramnak
nevezi a férjét, pedig nem bízonyce, hogy fél tőle.

: '4. Ha' a 'hitvallás' szempontjából elfogadom is,

hogy ;,az Ó- és Újszövetség ég es föld különbségét
nem szabad összetévesztenünk, kevernünk", bár alig
tudnék megfelelni ,arrB: a kérdésre, hogy akkor míért;
tartjuk kanonikus könyvün'knek az Ó-szövetség köny>
vét s miért tartjuk kötelezőnek a hzparancsolatot: azt
igazán nem látom be; hogy mí okból ne lehetne szabad
énekeirikben az Ó-szövetség kincsesházát 'is felhasz-
nálnunk s Istennek dicsőségét a nagy zsoltáríróval is
magasztalnunk. '

5. Azt mondja végül a Válasz, hogy "Jézus sohase
nevezi az' Istent Úrnak", s hogy "az 'apc,stolok, ha az
Urat emlegetik, mindig Jézust érti'k alatta". Elfogadoin
a .megállapítást s nem vitatom az ellenkezőt. De Jézus
Isten Fia, .s ha Úrnak nevezem öt, milyen jogon tagad-
hatom meg ezt a megnevezést az Atyjától? Pünkösdi;
énekünk is nem így kezdödik-e : Jövel Szentlélek
Úristen? Imádságos és énekes könyveink, liturgiánk
és vallásos iratai nk tele vannak' az Uristen nevének
emlegetésével ott, ahol az A tyáról van szó; .az Erős
várunk régi' fordításaina'k nagy része ezt' a kifejezést,
használja, Istent ugyanebben az énekben a' töt fordí-
tás is Pán Búh-nak mondja; írják, zengik, márványba
vésik immár 400 év óta: csak éppen most lenne alkal-
matlan, sőt dogma-ellenes? Az pedig alig tagadható
le, hogy az éneket kezdő sorban így több erő van, mint
bármely' más szövegű fordításban. ,

Vegyük tehát jószívvel az ároni áldást: "az Ur
áldjon meg és őrizzen meg titeket; az (jr világosítsa
meg az ő szent orcáját tirajtatok és legyen hozzátok
kegyelmes; az Ur fordítsa az ö szent orcáját tíreátok
és adjon nektek békességet. Amen!" ,

Dr. Vietórisz ,József.

Elet 'és Igazság.
1. Uj refo.rmáció előtt állunk! . " Uj viláy-ala,Jv11,lás

veti előre árnyékát!... Világpolitikai és gazdasági
krizis, egyházak és nemzetek jövendő létének kérdése a
tetőpontra hágott. A jó és rossz, az igazság és hamis-
ság, a Krisztus és az Antikrisztus elkeseredett, rette-

. netes harca ez! ... MCoStpróbáltatik meg az igaz hit-
nekés a mindeneket jóra fordító seeretetnek szent
ereje.

A reformáció nem is megállást jelent, 'nem meg-
rögzött és megposványosodott holt dogma; hanem
folyton tökéletesbbülő erkölcsí fejlődés, élet és igazság.
De vajjon a reformáció bölcsője, li nagy Németország
már több generációnak előtte keresztyénné és németté
lett s áldásosan működő evangélikus lelkészek nek az
országukból kiűzetését hogyan egyezteti össze az igaz-
sággal? Hol van Isten igéjében az megírva, hogy' a
"Deutschland, Deutschland über 'alles" jelszava alatt
túlfűtött nacionalizmusokból .kifolyólag '- míután a
franciákkal nem bírnak - a szomszéd Ausztriára, sőt
'Magyarországra terjesztik ki hálójukat. Országunkat
be'kalandozó "Wanderburschaik" és "Studenijaik" a
helyi felheccelt Bleyer-féle "Deutscher Volksbildungs-
verein"-nel együtt valóságos pángermán propagandát
fejtenek ki a magyar egység megbontására !

A magyart beengedik Németországba, ha pénzt
hoz, de állást, kenyeret nem' kaphat. Turáni dühünkben
mi is hasonló retorzióval éljünk? Hát hálás dolog ak-
kor, német irodalmi termékekért, valutánk :rontására
százezreket áldozni, midőn ugyanakkar a mi túllojali-
tásunk s 'könnyelműségünk miatt, ev. magyar Irodalmi
termékeink, lapjaink; anyagi válsággal küzdenek s
megerősödésükért (mert e téren megerősödve, a mí
íróink, tudósaink és theológusaink is tudnának és tud-
nak oly szellemi termékeket produkálni, mint a né-
metek) még a minimális, évi pár pengő előfizetési
díjat is sokaljuk ? .

Az Istentagadó Oroszországgal a ker. európai
államok tehetetlenek.. Ázsia; a katonailag jól kiképzett
Japán, fanatikus hadseregével közeledík a testvérhar-
cot vívó, "kuItúrált" keresztyén Eairöpadeígázására! ...
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. Édes hazánk, Magyarország, ezer sebből vérzik.
4-z .elszakított részek, köztük másfél millió protestáns
(ezek között egy millió evangélikus) a megváltás után
sikoltanak. Egyházaink és ískoláínk helyzete kétségbe-
ejtő -. Az iskolák q,ll}llT/Vo.sításaa küszöbön van, mert
egyik felekezet sem bírja már a terhe'ket.

TIy körülmények között nem tudom a készülő
/2,V. zsinat végezhet-e helyes és maradandó munkát? ...
A zsinati képviselők között elegendő számbim helyet.
foglalnak-e az egyetemes egyház zömét képező falusi'
és szórványbelí kiküldöttek (akik a nép és népiskolai
viszonyainkat ismerik),. s helyet foglal-e abban az if-
jabb generáció, a 24 évtől a 30 évesek, avagy csak az
elaggottak hozzák meg a törvényeket az ifjabb nem-
zedék helyett és részére? ...

2. Radikális és gyökeres reformokat akarunk
látni az ·ev. egyház, a magyar haza és az egész embe-
riség boldogságára! Be kellene már egyszer szedni az
adatokat egész magyarhoni ev. egyetemes egyházunk
egyházi és. iskolai szükségletére nézve. E szükségelt
összeget azután, kultúradó alakjában - okosan meg-
állapított kulcs szerint ki kellene vetni (mondjuk egy-
harmad. részt a felnőtt személy, kétharmad részt az
egyenes állami adó alapján) az ev. hívekre. Igya sok
szórványban levő birtokosok sem bujhatnának ki az
egyházi teher alól. Az egyházi adóbeszedést pedig ne
bízzák a lelkészre vagy kúrátorokra, hanem a zsinati
törvény szerjnt az áikJJm közegeire, kik azt közadók
módjára sz.ednék be és küldenék be az egyetemes ev.
pénztárba. Ebből fizetnék azután, szolgálatí idő, mun-
kakör, családi állapot szerint a lelkészeket, tanárokat,
tanítókat, ebből fedeztetnék a kerületi, egyházmegyei
járulék, nyugdíjintézeti illeték stb. Mért ne lehetne
ezt keresztülvinni, ha valóban akarnók! ... Hisz való--
sággal a hitéletet bolygat ja meg a lelkész, ha a hát-
ralékokat e nyomorúságos időben törvényes úton
végrehajtat ja. E' mellett a szükséges államsegélyt az
?1.8.lj8. xs: t.-c., tehát tételes törvény alapján járja ki
iir-ég-reaz egyetemes egyház elnöksége s ev. ország-
.gyülésí képviseletünk. .

3. Nagyon sokan nem vagyunk hívei a túlságos
auto.nómiának A lelkészválasztási harcok nem egyez-
tethetők' össze az evangélium szellemével. Ideje volna.
.már a lelktszek el- és időnkint 'áthelyezését egy bölcs,
pártatlan és az egyes gyűlekezet viszonyait és szük-
.ségleteít jól ismerő egyetemesbizottságra bízni.

. ~gyelőre legyen szabad- fönti elgondolásaimat,
melyek. szermtem .élet és igazság, e lap ha.sábjain
köznyilvánosságra hozni.

Bólyi Zoltán.

F'·

Dal egy ~re9 olajfáról.
Kertünkben vén olajfa állott)
Mohos kis pap lakunk előtt:
Szerettem ottan játszadozni .
Nyári vasárnap délelőtt.
Ottan hallgattam gyermekszívvel
A templomból az -orgonát -
S az édesapsim. zengő hangját)
Taoaszon, nyáron) őszön áto

Sok alkonyat talált alatta ..
Fejem a jó Anyám ölén: ~
Itt szállt szívemre sok-sok édes
Petőfi) Tompa költemény.
A »én fát 'legenda övezte:
Petőfi is alatta ült

S f~aivapaz öreg papnak
Nádi negedűn hegedült.·

Nagyc/n szetettem. azt a vén fát)
Lombja ölelve rám hajolt: ~
Itt volt az indiánus leshely)
A vár) a Parnassus, a bolt.
Télen csodás volt ~úzmarája
És tavasszal virágozott:
A méhek, lepkék odagyűUek
S fülemülék trilláztak ott.

Régen nem tudok semmit róla .
S most, hogy nézem. a eúemarát:
Elém ködlik a vén 'olajfa)
Tavaszon, nyáron) őszön áto
A kis fiam Petőfit oloas :
Behúnyom lassan a szemeni
Saz olajfát) a jó Anyámat
Ölelőn oda képeelem .

Miklós vitéz.

rlll I HIR E K. I ri] I~--~-----------------~----~--~
BŐJT HARMADIK VASÁRNAPJA.

Efezus 5)1-9 .

Az. ember élete örökös harca kisértések
ellen. Száz és ezer formába.n . és mádon. lop a-
kodnak laz ember közelébe. Paráznaság) tisztá-
talanság) fösvénység) 'undokság és bolond be-
széd. Ezeket sorolja fel az apostol) de ezek mö-
gött egész légiója sorakoeüc fel az em~erí balqo»
ság-oknak. I Miért említi ezek köz~tt a bolon.d
beszédet is? Mert ae ember egy nap annyi
hiábav.a~ó dolgot beszél össze) hogy egész bizo-
nuosom kihív}a magra ellen- az lsten nem tetszé-
sét•. ~ Az apostol intelme tehát ez: Álljatok
.ellen 'a kisértésnek, maradjatok az üdv utján!
Az üdvnek az ú(ja. pedig: világosságban, járni.
Ezt a világosságot Jéeus Krisztus adja; Amíg
őt nem ismertük, sötétség vett körűl. A halál-
nak tőrei) a kétségbeesés mélységei leselkedtek
reánk. Amikor Ő) az Istennek fényes napja fel-
ragyogott) a legsötétebb lélekcellákban is vilá-
gosság támadt. Még ,akik a. kárhozat útján jár-
nak is) tudják) hogy melyik az üdvösség útja)
mert ő meqmutxüto: Az üdvösség útján pedig
csak egy hajtóerő van: a szeretet! A világ
kezdetei ota Jézus megjelenéséig ée mind a mai
napig ez a.z.isteni világnak uralkodó törvénye.
Üdvösség és megállás csak akkor van, ha az
emberek világát is ez a törvény szenteli meg
minden vonabkozásában ...

- D. D. Raffay Sándor előadása az Országos
Kaszinóban. D. D. Raff'ay Sándor püspök az Országos
Kaszinó vezetőségének meghívására márc.' 8-án este
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fél 9 órai kezdettel
országi viszonyokról,
zásban .. A rendkívül
megjelenhetik.

- Dr. Pesthy Pál a kelenföldi gyülekezetben.
Dr. Pesthy Pál nyug. miniszter, a bányai egyházkerület
felügyelője március 3-án. délután e órakor a kelenföldi
ev.nőegYesület teáján beszédet mond. .

- Bőjti előadások Szegeden. A- bőjti időben a
szegedi Luther Szövetség vallásos 'előadássorozatot
tart mínden szombaton este, amelynek fő gondolata
a bünös ember a nagyhétben. Elöadök i Dr. Gerley
Ferenc egyetemi tanársegéd, Keken András hódmező-
vásárhelyi, Zászkaliczky Pál pitvarosi, Wikkert Lajos
szentesi és Ruttkay, Miklian Géza mezőhegyesi lelké-
szek, Másnap az ígehírdetést is a vendéglelkészek
végzik a templomban.

- A Luther-Társaság Biblia-ünnepe. Az 1934. év
a Biblia történetében egész sor százados fordulót jelent.
400 éve annak, hogy Luther teljes Bibliája elkészült;
400 éve, hogy az első 'magyar bibliarész ' fordítása
(Komjáthy Benedek: Sz. Pál levelei) Krakkóban meg-
jelent; 300 éve, hogy meghalt Szenczi Molnár Albert,
aki a Károli Bibliát megigazítva és jobbítva kétszer
kiadta (Hanau 1608, Oppenheirn 1612); 250 éve Bél
Mátyás, a nagy tudós és iskolareformátor születésé-
nek; aki Károli Bibliájából az újszövetséget tisztítva
szintén kiadta (Lipcse, 1717); 180 éve, hogy a dunán-
túli pietista irodalom jeles terméke, Bárány György,
Bárány János és Sartorius János magyarázatos új-
testamentorna Laubánban kikerült a sajtó alól. A
"Luther-Társaság ez alkalmat felhasználja arra, hogy
.külön ünnepen emlékeztesse közönségét az örökké
való lelki kincsre, amit a Bibliában bírunk, Az '•.mnep
ideje 1934' március 5-ike, délután 6 óra, színhelye tJe-
dig az Egyetemes Egyház székházának diszterme (HU-
dapest, VIlI., Üllői-út 24.). Közremüködnek : dr.: i'ekár
Gyula, D. "Kapi Béla, dr. Wiczián Dezső, dr. 'I'rócsányí
Zoltán, Szafáy Eszter, Sz. Szent-Jatvány Juliska. Az
ünnep széles körben kelt megérdemelt érdeklődést.

~ Külügyi hivatal a német evangélikus egyházban.
.Müller birodalmi püspök a német evang. egyház kebe-
lében külügyi hivatalt létesített, amelynek' élére dr.

'Haedkel Tivadar konzisztóriális főtanác sost állította,
akit ez alkalomból püspökk é nevezett 'ki. Dr. Haeckel
több ízben járt Magyarországon és a magyarságnak
és magyar 'evangélikus egyházunknak lelkes barátja.
Kinevezése alkalmából D. báró Radvá'nszky Albert
egyetemes felügyelő meleghangú üdvözlő táviratot
intézett hozzá.

- A BuÍlapest-kelenföldi Evangélikus Leánykör
február 20-án tartotta évi rendes közgyülését. Schullér
Valéria elnöki megnyitójában összetartásra és köteles-
ségtudatra buzdított. A titkár évi jelentése és a
pénztáros és számvizsgáló jelentése után tisztújítás
következett, amelynek során egyhangú lelkesedéssel
választották meg a következő elnökséget és tisztikart :
Elnök: Szántó Röbertné, ügyvezető elnök Schuller

.vaisna, alelnök Schwaner Paula, titkár Németh Irén,
jegyző Schwendtner Magda, pénztáros Kiss Olga, .el-
lenőr Schwaner Gabriella, számvizsgálók Becht Katalin,
Mathias Hilda és Milde Sári, könyvtáros és rratterjesztö
Bognár Erzsi és Körös Livia, háznagy Németh Gizella.
Szántó Róbert lelkész az egyház vezetősége nevében
hálás köszönetet mondott a Leánykörnek az elmúlt év-
ben végzett, eredményes munkáért. Különösen ' kieme-
lendő az iratterjesztés és a háztartási' al'kalmazottak
missziója, amelynek első magvát a Budapest-kelen-
földi Leánykör hintette el és amely azóta gazdag gyü-
mölcsöket termett .. Örömmel látjuk, hogy ezt a mísz-
szíót azóta megvalósította a Deák-téri és a budai
(vári) egyház is, .söt a kelenföldi református testvérek
is. Szeretettel köszöntötte az új tisztikart és kérte,
hogy a jövőben is a régi lelkesedéssel és kttartással
munkálkodjanak,

előadást fog tartaní a német-
főleg v,allási és egyházi vonatko-
érdekesnek ígérkező estén bárki

(- n.)

, - Az. Ózdi .Női Luther-Szövetség febr.. lS-án évi
beszámoló közgyülést tartott. A .Szövetség. elmúlt .éve
áldásos hitépítöés szociális munkáról tesz. tanuságot.
Rendeztek egy szeretetvendégséget, hetenkint -tartnt-
tak bíbliaórákat, segélyezték .az ifjúság és a' gyerme-
kek. körében folyó belrnísszíóív munkát, támogattak
több belmissziói intézményt. A szevetség viselte. gond-
ját az oltárnak és a ~emplomkertnek,

A tagok áldozatkészsége folytán támogathattá~
a, szükölködö híttestvéreket. Önkéntes megajánlások-
ból, melyeket körzetenként havi' részletekben igyüjtőt-
tek össze a megbizottak, befolyt összesen 719 P. 'Ebből
három elaggott kapott állandóan segélyt, két csecsenic
félévig tejsegélyt; felruh!iztáka:'szegény konfimuíriCtú-
sokat; .karácsonykor ~O gyermek kapott új .ruhát, cípöt
vagy kabátot, 15 .család használt, ruhákat, 1.9. GSa4'~d
élelmiszer-csomagot, 7 család pedig pénzsj;)gélyt.~á'Ií:-
szállás bányatelepen Kovács .Ilona ovönöVálasztmányí
tag 56 P gyüjtéséböl maga készitett 5 -télíkabátot,.' 12
drb. fehérneműt és 3 fiúruhát. . ,. ',. <

A szövetség egész évi' pénzforgalma 1360'pv"ciíi:.
A közgyülésen lefolyt a-vtísztújttás is: Elnöknek

megválasztották az eddigi jegyzöt, Korény Gy.ulánét,
jegyzőnek Ruvald Jánosnét. A tisztikar és 'V'álas21t-
mány többi tagjait újra megválasztották. . "'(;

A közgyülés után a szövetség szeretetvendégséget
'tartott, melyen müsor is volt: Müller Gusztávné érté-
kes 'előadása, valamint Venczel Erriőné és Garam Lajos
s.-lelkész énekszámai után a lelkész bíblíamagyarázatot
tartott, <, ~

- Győr. Február lS-án finn tárgyú vallásos ést
volt a templomban, amelyen báró Podmaniczky Pál
olvasott fel a finn és lapp nép életéből. Fodor Kálmán
karnagy énekkara finn énekeket adott elő. ' f:

..- >.1
- Lelkészcsere. Schultz Aladár maglódi és Bán,!f:.Y

Károly bánki lelkész egyházközségeik hozzájárulásával
a közel jövőben állást cserélnek. , -, ,,o';

- Egyházközségi közgyfiIés Szegeden.' AszegéCli
evangélikus egyházközség február IS-ari tartotta ~&Vi
számadó közgyülését Egyed Aladár lelkész és dr: 'Föl-
ner Ödön egyházfelügyelő elnöklete alatt; A lelkész
évi jelentéséből kiemeljük a következő adatokat: A hit-
élet nagy emelkedését -mutatja, hogy az úrvacsorázok
száma 437-ről 902-re emelkedett. A gyülekezett- biblia-
órák 60-100 résztvevővel végzik. áldásos-'múnkájulí!át.
Az Egyetemi Luther Szövetség bibliaóráit IS a'lelké:Sz
végzi: A hívek áldozatkészségéből, amely készpénzben
5.537.......:P adományban nyílvánult, lehetövé .vált:-;~a
jótékonyság széles körben való gyakorlása. < ' Igy,!az
elemi iskolában 7.280 adag tejet és kenyeret és 33116
ingyen ebédet osztottak ki. Nagyobb hűség tapasztal-
ható a házasságkötéseknél is. Egyházunk javáraAS
esetben, egyházunk kárára 6 ésetben kötöttek revsir-
zálíst, Kitért az egyházból 3, betért az egyházbáv.Lj,
egyén. Konfirmáltatott 25 gyermek, született 25 gyér-
mek, házasságot kötött 18 pár, meghalt+ Bz egy.&..
Abelmissziói munkában lelkes munkatársaí vannakría
lelkésznek. Az evangéükus iskolában vitéz Magyar
János tanító 'kíváló munkásságot fejt ki, amelyért
püspöki elismerésben részesült. A folyó tanévbeaolsö
tanuló jár az iskolába .. Ezek között,)q .ev,angélikus.
A gyülekezeti lapot önkéntes adományokbólvtartják
fenn. A gyülekezet azonkívül díakonísszát tart. .' '.'1

': B}.

- Felépülhet-e a' budapesti evangélikus>''~eány-
'gim.rlázium? Ujabb adományok: dr. Szelényi Ala:d'~r
1000.- P, dr. vitéz Debrődy Arzén 250.- P, 'dr. Mamk
Béla 150.- P, Arnold Kray,er 100.- P, dr. Reimann
Ernő 100.- P,' dr. Wellmann Oszkár 50.~ P, .J~sz
Dezső 25.-,P, Fink Os~kár20.--; P. . ,,:.' <'~

A Lutheránía vegyeskar és a Fasqri )!:~WI-
gélíkus Énekkar 1934. március 19-é~ este 6 ~r{l:;h40
perckor rádióval is közvetített .hangversenyt r:engez)a
Deák-téri templomban. Ennek míls.o.r.án,~,){fité:~n,~~r
egyesítve ad elő énekszámokat, körülbelül száz_!aln~.:al,
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,',,;, ' ,.......Evang;élikus nyaraló tábor Aka}'iban. A Keresz-
.tyén Ifjúsági Egyesületek (KJE) ev. ága, amint lapunk
-rnár megírta, a Balaton mellettí Akaliban egy négy-
ezer négyszögöles r földterületet, bérelt ki, hogy azon
'ifjúsági .nyaralötábor t építsen. Ebbe a munkába a buda-
"pesti evangélikus .írjúságí egyesületek is belekapcso-
-Iódtak, amennyiben elvállalták egy 24 személy befo-
'gadásá,ra alkalmas barakk felépítését. A barakk felépí-
téséhez szükséges pénzösszeg előteremtésének egyik

.1m6dja vallásos esték rendezése lenne. Az első ilyen
.vallásos estét a budapesti ifjúsági egyesületek közösen
:,tartják meg marc. ll-én, 'V,asárnap d. u. fél 7 órakor
'a Deák-téri evangélikus templomban, Az estén Kemény
Lajos főesperes, Magöcs Károly kerületi lelkész,

"Za:lánffy Aladár orgonaművész és evang. egyházunk
Imás neves müvészeí fognak szerepelní. Énekel a Deák-
,téri' és a fasori evangélikus énekkar. Abelépőjegyek

,'lIlegváltás,a ,szabad ,adakozás formájában, történik.
j Jegye}{ a, budapesti lelkészi hivatalokban és' a,z ifjúsági
.jegyesüíetek tagjamál előre válthatók. Ezt az estét
,,!J,ív.eink·..figyelmébe,e helyről is melegen ajánljuk.
" (n - n.)

:~':',"'- veiítettkép~ ~lőadásokhoz -szép színes lerneze-
-ket bocsátott rendelkezésünkre D. dr. Ihmels Károly

;;;W.iS~~iÓiIgazgató, A Lipcsei Misszió indiai és afríkaí
[,pj!unkatérii;leteit, mutatják be megfelelő német és ma-
ggyar ,kisér9szöveggel. Akik gyülekezeteinkben, vagy
Segy,esUleteinkben .a mísszíöí képsorozatot elö akarják
r,a:dtli;· azok jelentkezzenek .rnínél előbb Gáncs Aladár
.tmrsszíöegvesütett- .tttkárnál ; Bpest, Hermina-út 35/d.

9, Akiknek a termínusra nézve óhajaik vannak, külön
-1elez:zék~A rendelőket az üveglemezek továbbszállítási
'költsége és a mísszíöí előadás perselypénzének bekül-
-rdése terheli. A perselypénz a Lipcsei Misszióé. Tekin-
.rtettel arra, hogy ezeket a képeket Németországban
ahetenkérit 3~4 helyen is előadják, a körút ;megszerve-
-:zése sürgős. A képek legfeljebb május közepéig marad-
]'natnak nálunk. Vetítőgépről a helyi gyülekezet gon-
,:'doskodik.

'. .. .- Mátyá,sföld. A mátyásföldi evangélikusok már-
. eius hó .s-én tartják első egyházi közgyülésüket Blat-

niczky Pál főesperes elnöklete alatt, amelyen a,' szór-
_./ványból fiókegyházzá való alakulás előI:1Unk,~lat.aitbe-
-,rszéHk meg. A fiókegyházzá való alakulas elorelatható-
,.[}agpünkösdkor meg is történik.

rt •.' '~Böjti est és szeretetvendégség Alag-Duna-
,<;Pkeszin.Az alag-dunakeszí fiókegyház agilis vezetősége

és Nőegyesülete február 25-én bőjti estet rendezett,
-"amelyen nagyszámú közönség. volt jelen. ~őjti bes,zé-
OIdet Szántó Róbert mondott. Szerepeltek meg: Kemeny
r. d'yula,' Mikus Csák István; Sándy Tamás, Sa.rlós :!m-
'lH\1'ira:es PéchyC;iiike. ..
.11'" .

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V., Csáky-utca 10. 79825

,s a két karnagy, Králík Jenő és Peschkó Zoltán vezé- ,
nyelnek felváltva, s 'ök kísérik orgonán a darabokat,
ezenkivül orgonaszámokkal is gazdagítják a müsort,
Erre ,a ritka hangversenyre már möst felhívjuk olva-
sóink fígyelmét, Belépésre jogosító műsorok 2, 1 P és
,50'f. árban ikaphatök, s a jövedelem a két énekkar
-ktadásaíra szolgál.

., . - A kelenföldi szeretetotthon megnyitása. A ke-
'ienföldi evangélikus egyház szeretetotthonát tulajdon-
'képen már eg.y esztendeje adták at rendeltetésének.
.;EgyháZi részről 'már akkor történt a megnyitás. Az ú.
'ri, hívatalos megnyitás aktusa azonban csütörtökön,
~f~br.22-én ment végbe. A' székesfövárost a megnyitáson
{ir. Sch'J.t,Jlf37' Dezső tanácsnok, a szociális ügyosztály
,~~~Eltője képviselte. Jelen voltak még az 1. kerületi
.e.Íőljár<>ság,"avöröskeresztegylet képviselői és a kelen-
töldi egyházközség és Nőegyesület vezetősége, Az
:a,;;atóbe~iéd,et Szq.ntó ;Róbert Ielkész tartotta. A szere-
'tetotthoririak ez idő szerínt tíz lakója van. Míndvala-
mennyíen hajléktalan hittestvérek.

il '. ). \ " .

...:.....Bővölködő kegyelem a címe Bunyan János ön-
életrajzának, mely : Czakó Jenő valláatanár fordításá-
ban husvétra megjelenik. A Zarándok útjá nagy írója
legnagyobb őszinteséggel mondja el lelki küzdelmeit és
a könyvben a legcsodálatosabb lélekelemzést nyujtja,
Hatalrnas bizonyságtétellel beszél arról a bővölködő
kegyelemröl, mely csodákat müvel az emberi szívben.
Ez a munka nagy szolgálatot fog tenni azoknak, akik
,lelkiharcokat vivnak meg és őszinte, mély, diadalmas
megoldásokra törekszenek. A mintegy 10 ív terjedelmű
kötet előfizetési ára 1.30 P. Bolti ára 2.~ P lesz. Elő-
fizetések legkésőbb márcíus 5-ig küldendők be a
Bethánia-köhyvkereskedésnek, Budapest, VIlI., Gyulai
Pál-utca 9.

Valentin dr. eislebeni püspök magyarországi útja
alkalmából március 9-én délután fél 7 órai kezdettel
előadást tart a Deák-téri Leánygimnázium dísztermé-
ben. Március ll-én ugyancsak ő végzi az igehirdetést
a Deák-téri templomban. '

, .
~ A l?örteli-féle passíö, amelyet híveink egyrésze

az utóbbi időben nélkülözött, most második kiadásban
megjelent, Darabonként 20 fillérért kapható a Scholtz
Testvérek, Luther Társaság és Fébé könyvkeres-
kedésében.

- '4 szobás villát vagy villalakást keresek, lehe-
tőleg .a Gellérthegy vagy a Sashegy déli oldalán. Cím
a Jcíadöhívatalban.

Az Angyalföldi Luther-Szövetség és Luther Már-
ton-kör március 4-én a Váci-út 61. sz. alatti torna-
teremben szeretetvendégséget rendez, amelyen vál-
tozatos müsor keretében Danhauser László vallástanár
tart előadást "A kereszt hatalma" címmel, Rimár Jenő
pedig bibliát magyaráz.

Iharosberényben nagy evangélizációs nap volt
febr. 20-án. Horváth Lajos esperes, Teke Dénes, Süle
Zoltán, Lágler Béla, Erőss Sándor lelkészek hirdették
az evangéliumot a gyülekezet minden ágazatának s a
hívek megmutatták, hogy szeretik Isten evangéliumát.
17 km-es körzetből jöttek össze' és reggeltől estig
zsúfolásig töltötték meg a templomot. Parázsló lelke-
sedés lüktetett a. Németh Béla, Kovács Zoltán és Javor-
nítzky Ervin által felvezetett gyermekek bemutatóín
éppenúgy, mint az ifj. egyletek énekkarában, szavaló-
kórusában, párbeszédein és szavalatain. Istentől' gaz-
dagon megáldott nap volt.

Kérelem Jelkésztestvéreimhez. Egyházmegyénkben
egy lelkésztestvérünk, akaratán kívül,' súlyos anyagi
helyzetbe jutott. ,A legméltóbb módon úgy segíthetnénk
rajta, ha már régebben kinyomtatott versesköteténe~
megmaradt példányait terjesztenénk. Ára 2.50 P. AkI
.vállalkozik az ily módon' való segítésre,. szíveskedjék
.nálam 'bejelenteni: milyen címre, hány példányt küld-
jünk a verses kötetből. Egyed Aladár esperes Szeged,
Tisza Lajos-út 16. .

Vallásos est: A komáromi Evang. Nőegyesület az
elmult vasárnap bőjti vallásos estét rendezett, melyen
alkalmi előadást Fadgyas ·Aladár lelkész tartott. S2ía-
valtak: Majorovits Kató polg. isk .. tanuló és Trog-
mayer Miklós okI. tanító. Énekelt: Luka Z~ófia egy.

.pénztáros. Hegedűn játszott: Dr. Lehotz'ky Atílla orvos.
Akiséreteket Bethlendy Sándor kántor látta el.· Köz-
ének sima' alkotfák a keretet. Az Offertorium a sze-
gény Iskolásgyermekek téli tejakcióját szolgálta.
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MÁRCIUSI
A szabadság napjai, mondják azok, akik

az emberiség legdrágább kincsének a szabadsá-
got tartják. És valóban, soha annyi vágy egy
szabadabb, tisztultabb élet és életfelfogás után
nincs, az igaz ember lelkében, .mint amikor pá-
rázik a föld és hasadnak a rügy ek. A szabad-
ságharcok nem mindig indultak tavasszal, de a
gondolatot a szabadság megvalósítására mindig
a tavasz adta.

A. forradalom napjai, mondják azok, akik
minden újitástől ösztönösen irtóznak. Talán
nem is a reakció emberei, talán csak közületek-
nek, .egyeseknek és saját maguknak nyugalmát
és kényelmet féltik. Hiszen vannak közöttünk
akárhányan, akik a revízió gondolatát is leg-
szfvesebben elejtenék, mert harcok és Golgota-
járások nélkül' aligha válósitható meg. Pedig a
revízió keresztülvitelével, vagy meghiúsulásá-
val áll, avagy _esik a magyarság egész élete.
Sem .államí, sem egyházi, sem társadalmi életet
,nem tudunk élni, -amíóta egy esztelen szerző-
dés szétszabdalta ezeréves földrajzi és törté:'
nelmi egységünket. Herezeg Ferenc a Pesti
Hírlap vasárnapi vezércikkében szívbemarko-
lóan mutat arra, hogy mennyire a kisemberek
(értsd a középosztályt, az igazi nemzetfenn-
tartó elemet) az intéger Magyarország harco-
sai és történeti, nevek és történeti vagyonek
hordozói .milyen fagyos közönnyel nézik ver-
gődésünket.Ök azok, akik a márciusi napok-
tól megbürzünganak ... és a forradalom vér-
szagú leányának feltámadását-: sejtik minden
szabadságtörekvés mögött, Nem csoda! Akik
"évszázadokon át a Habsburg-ház árnyékában
húzódtak meg, nem érezhetnek együtt a nem-
zQttel.' ,.
" "A terin~szet megújulásának napjai, 'mond-

já:ltái6k, akiknek magasabb problémáik- ésmé-
l~~~b·gy,ötJ,"őd~sei,k:.ninG.$en~~'.:Ok nem látnak- a

NAPOK.
márciusi napokban mást, mint egy esztendőn-
ként visszatérő természeti csodának bekőszön-
tését, amelyet annyiszor megéltek, hogy szá-
mukra megszűnt csoda lenni.

A márciusi napok a magyar ember .szívé-
.ből dalt, lángot, lelkesedést csiholnak ki .. , a:z
önfeláldozás hősi érzéseit. Kokárdás, boldog
békeesztendők sokasodnak fel lelkünkben, ami-
kor más gondunk nem volt, mint lelIfesedni,
ünnepelni, visszaemlékezni . . . Ma egy kissé fa-
nyar a szájunk széle, amikor azokra a dicső
napokra gondolunk. Rettenetes sors, hogy akik
a szabadságért legtöbbet áldoztak, azoknak
szűntelenül valamiféle szolgaság jármát kell
hordozniok, Muhi puszta, Mohács, Majtény,
Világüs és utána ... ,a nagy magyar Golgota ~..
Trianon! Milyen fájdalmas sors magyarnak
lenni. 'Mégis niilyen édes' ebben a fájdalmas
sorsközösségben 'véreinkkel. egynek tudnunk
magunkat. Milyen bíztató arra gondolni, hogy
minderi szolgaságból volt szabadulása ennek a
népnek, hogy tehát Trianon 'sem ácsült kopor-
sót nemzetünknek. ' -

Magyarnak lenni vértanuság, de kiváltság
is, mert az Isten szenvedéssel csak azokat
sújtja, akiket nagy dolgokra választott ki. "

A márciusi napokban rejlő szabadsággon-
dolat hirdeti, hogy lesz magyar szabadság is,
hogy ennek a népnek olyan hallatlan' érdeme
és olyan jelentősége van, hogy .az Isten ' nem
tüntetheti el nyom nélkül a népek óceánjaban.

A márciusi napok egy külön magyar evan-
gélikus bánatról beszélnek. A magyar evangé-
likus, egyháznak a legnagyobb gyásznapja
'I'rianon, mert ez az egyház vesztette el a béke-
szerződéssel a legtöbb lelket. A magyar 'I'rianon
evangélikus 'I'rianon ís.. A magyar feltámadás
'evangélikus feltámadást és: evangélikus, meg-
:~y'j,ulás:t ,fóg:hoznLJ ~,_",:,.. ,~·'"i:~ ~.:....' . :~·i_~.".
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Gyámintézeti gyűjtések.
Közeledik az idő, s mindene gyes .gyüleke-

zetünk lélektemplomának ajtaján kopogtat egy
halkszavú, de jól ismert és vagy szeretettel,
vagyaggodalommal várt kérö szó: a Gyám-
-intézet szava: "Adj.atok abból, amit Isten
adott! A jószívű adakozót szereti az Ur!"

A sok kérő szó között ez a legismertebb,
legszeretettebb és szívünkhöz legközelebb álló!
De miből adjunk? Nehéz felhő suhan e~ redős
homlokunk felett! Városi híveink küzködneka
mindennapi kenyér gondjaival, falusi" gyüleke- .
zeteink híveinek a mindennapi, verejtékes mun- .
kával megszerzett kenyéren kívül alig jut több
annál, ami közterhek fedezetére szükséges,
Nagyon 'takarékos gazdának kell lennie annak,
aki nem akaradósságokba keveredni! A meg-
lévőkmegtartása képezi ma az. élet legfőbb
gondját falun is. A gazdasági . válság kínzó
problémává lett az egész vonalon! A türelmét
vesztett. ember kőszívűvé válik és a saját- ke- .
serveire gondol! .

.. És mégis, ... : mégis! A Gyámintézet bele-
harangozta kér-őszavát lelkünk legmélyébe,
nem zárkózlÍatunk el előle! Hisz ismerjük! .
Nem a bizalmunkkal visszaélő apatikus ország-
úti vándor, hanem a saját lényünkből való
imádkozó kéz válik szét kérő tenyérré és nem
küldhetjük szó nélkül tovább!

De hogyan lehetne az' .e.gyre.apadó gyűjtési
eredményeket sikeresebbé tenni? Ez a kérdés
gyötör és goridolatok villannak át rajtam, me-
lyeket papírra vetek.
. Tudom, hogyaGyámintézet ügyének fel-

karolása olyan szolgálat, melyre teljes lelki-
ismerettel szivesen : vállalkozhatik mindenki!
Keresem az embert, akit' szive felém hajt, s aki
készséges szolgatársam ebben' a munkában s
egyarar:t vállalja :a Il,légaláz,ta~ás ,gy;Öriyör~s~-
geit, mint a meghallgatott keres ketszeres oro-
mét l ' Keresem az embert," sőt a bízottságot,
melynek ·tagjai kellő biztosítékot jelentenek a
köz felé arra nézve, 'hogy a; nemesgyűjtés a
legnemesebb célra történik.és munkája nyomán
áldás és boldogság sarjad. Keresem -az alkal-
mas .időpontot, évszakot, napot, amikor a
.Gyámintézet harsonájának zengő szavát meg-
szólaltathatom, :hogy: toronymagasságból mesz-
sze csendüljön, felrázzon. : ébresszen, hívjon,
.gyűjtsön ! Keresem- a szavakat, melyek mindig
újabb világossággal- írják körül a hiány nagy-
ságát és a célszentségét! Keresem az ideált,
it szent .ügy nesztorát, aki elsőnek vonult zász-
lóm alá,s példaadó ékességgel mutat eszményt
a jószívű adakozáshoz l Keresem az ifjúságot,
melynek sohasem lohadó tüze ott lángol a gyűj-
tők első soraiban! Csoportokat szervezek, cso-
portvezetőket helyezek az élükre, akik buzgó-
ságukkal elsők-a megajánlásbanéaaláírásban,
s. akik, .mernek., kérni, s mernek. kockáztatni
mindent ! Összeállítom azok. névsor.át,akiktől

sokat remélek, s ezeket tervszerűen keresem fel
és animálom őket. Gyámintézeti .gyűjtést nem-
csak egyszer tartok egy évben, hanem amellett;
hogy perselye egész éven ott függ a templom
főbejáratánál, többször is próbálkozom.

A Gyámintézet ügye az egyház vérkeringé-
sének egy eleven része! Mikor neki adok, tulaj-
donképpen önmagamnak adok. A neki 'adott
pénz Isten pénze, s ha Isten szolgája vagyok, s
meggyőződtem arról, hogy. a szolgálat Isten
parancsa számomra, akkor kötelességem ezt
másokkal is közölni, .s igyekszem másokat is
megnyerni arra, 'hogy segítsenek. Isten· ügyét
szolgálni. Nem koldulás ez, hanem a céltuda-
tosság méltóságának a felismerése, s ezad erőt
arra,. hogy nejszégyenkezzem, amikor, Isten
ügyében járok el, s ne csüggedjek elj' amikor
adósságok kal küzködő, s a mindennapi élet ke-
serves terheit hordozó embereket hívok fel Is-
ten ügyének támogatására!

.Látomásaim vannak, bibliai elgondolásaírn
arról, amit a Gyámintézetnek el kell végeznie.
Tanulmányozom multját, jelenét és jövőjét, s
lenyügözve állok munkája szent felsége előtt!
Milyen csodálatosak a Te utaid, óh Uram! Ki-
tartok melletted, benső lelki fegyelemmel, ki-
tartással és erős akarattal! Akárhányszor is
visszautasítanak, nem hagyom abba az Érted
végzett szent munkát! Hiszek a Te diadalmad-
.ban ! 'Kőszönöm néked, hogy engem is részesé-
vé tettél .a Te munkádnak+ ':Áldd~m-eg-mün:Ká:
mat, áldj meg mindenegyes fillért, hogy ez az
áldás éd-es örömként visszahulljon ..azok szívé-
re,' akik neked adakoztak, s akiket Te 'oly na-
gyon szeretsz!

Hiszek a Gyámintézeti gyüjtés diadalában!
Amen.

Fuchs János.

. _A hitélet közönve.
EgyháZi lapjaink' már régen foglalkoznak köz-

és magánéletünknek .azzal a szomorú tünetével,hogy
híveinknek elég nagy része föltünően lanyha' érdeklő- .
dést tanusít a közös édesanya sorsa, jövője iránt.
(Prot. Egyh. és Isk. Lap 1877. 40. sz., Evang. Egyh.
éslsk. 1891. 40.; 47. sz.) Különösen az újabb és leg- .
újabb időben, amikor a vallásos élet. terén egyáltalá-
ban élénkebb megmozdulás tapasztalható míndenütt,
egyre hangosabban csendül meg a megmerevedett
szíveket ébresztő szózat.

Az a vélemény úgy látszik általános, hogy ennek
a fagyos közönynek egyedüli oká az áz anyagias irány,
mely korunkban a lelkek felett szinte korlátlanul ural-
kodik. Az. anyagiak imádásával természetszerűleg
együtt jár a test túlbecsülése, szertelen kapkodás az
érzéki élvezetek után, kielégíthetlen hatalomvágy,
dicsőség hajhászás; kényelemszeretet. Mil3dolyan hajto-
erők,' amelyek eltérítik az ember lelkét a vallásos
élettől.

Mindamellett az is bizonyos, hogya vallásos' éii- .
zelmek 'ébredésének . határozott .jelenségei a müvelt
világ mínden pontján mutatkoznak, 'Testisze~e~l,ll,{

.előtt folynak 'Ie ezek a' jelens.ége'k. Példákat tehát; fe~.-
:só~ó.lhi.felesleges ...Hiszeri-j'~ fékevesztett~ hábQtuS'· 'srep-
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változott Íelki állápotnak .nem felel meg. Élénk emlé-
kezetüllkben van-e Pál apostol intése, hogyagyógyirt
a beteg állapotához kell alkalmazni? (1. Kor. 3;, 2.)
Meg lehetünk-e győződve afelől, hogy híveink az oltár-
nál megnyugvást, megigazulást" kielégülést találnak,
hogy a felnöttek a templomból, a gyermekek az, isko-
lából ismereteik bővülése mellett az érzelemvilág' egy-
egy húrjának megrezdülését, meghatottságot, emelke-
dettséget, őszinte jobbulást visznek haza?

Ha ezekre a kérdésekre a tapasztalat nem ad
kíelégítö választ, úgy lelkiismeretes en, hivatásszerű
buzgósággal kell egyházunk jövője s az ember lelki
üdvössége érdekében fc.glalkozni annak a kérdésnek
minél sikeresebb megoldásával, hogy mikép, milyen
eszközök'kel lehet és kell a mai kor szülöttének szí-
vébe az igaz hit aranyvirágát beoltani, hervadhatat-
lanul meggyökereztetni, a tántoríthatatlan híthüséget
megszilárdítani, az evangélium örök igazságait (Máté
24; 35.) vele oly módon közölni, hogy azok az ő lel-
kében a sors bárminő .!organdóságai között változat-
lanul kielégülést, megnyugvást, újjászületést és lelki
üdvösséget gerjesszenek föl. 1

Amely vallásos testület ezt a feladatot legtöbb
sikerrel lesz képes megoldani, azé a jövő, az nem ta-
pasztal közönyt vagy hütlenséget, sőt annak az em-
beriség, mint az ö legnagyobb jótevőjének, nyujtja az
elismerés, tisztelet és hála koszorúját,

vedélyek képzeletet felülmúló vad dúlásat után a zi-
vataros izgalmakban agyonhajszolt lélek pihenés után
sóvárog. Az anyagiasság által földhöz paskolt és az
élet szerveit bomlasztó méreganyag megdöbbentő el-
terjedtségétöl megundorodott ember erkölcsi tiszta-
ságra függeszti epedő szemeit és ébredez -Ielkében
annak tudata, hogy ez az alacsony állapot semmikép
se méltó a teremtés koronájához. A gazdasági állapo-
tok, közt tátongó, szédületes szakadék oíkozta bizony-
talanságban hánykódó szív valami megbízhatóan ál-
landó, szilárd pont után áhítozik, hol aggodalmaitól
szabadulva nyugalmat és megerősödést bizton találhat.

A halandó lelkébe oltott isteni szikra elfojthatlan
óhajtással keresi az érintkezést a tökéletesség honával.
ahonnan származott.

Azt várná tehát az ember, hogy éppen ebben a
valósággal örömtelen, sivár, borús, zivataros, szenve-
désekkel teljes időben lobogó lángra gyúlnak a szivek
a mennyei Atya tiszteletéhez és meleg érdeklődés indul
a vallásosság őrei, vezérei: az egyházak iránt. Azt
várná az ember, hogy a hívek nem megszokásból,
vagy hivatalos kötelességérzetből, hanem azért men-
nek az Isten házába, mivel meg vannak győződve
afelől, hogy ott, az örök kegyelem forrásánál, a tisz-
taság levegőjében kétségeik megnyugvást, szenvedé-
seik vígasztalást, lesujtott lelkük szabad szárnyakon
fölemelkedést, üdülést és megerősödést találnak. Azt
várnók, hogy még gyermekeink is a vallásórára, az
ifjúsági istentiszteletre mennek legnagyobb örömmel
és öszíntén elszomorodnak, ha az áhitat óráit kény-
telenek elmulasztani.

.A: mindennapi tapasztalat ellenben egészen más
képet tár szemünk elé. Azt látjuk, hogy. különösen .a
társadalom müveltebb rétege: a tisztviselő, földbirto-
kos, iparos, kereskedő vagy éppen nem, vagy csak na-
gyon. ritkán ..mutatkozík a..,tE!mpl.Q01ban,még .rítkábban
a megigazulás Ctltára előtt. Az ifjúsági istentisztele-
teket a tanárok gyéren látogatják. A budapesti leány-
gimnázium jubiláris gyülésén 160 meghívott tag közül
öten jelentek meg. Egyes elégedetlenek újabb vallásos
terület alapításában keresnek kielégülést. Egyházi lap-
jaink kiadóinak gondját az előfizetési díjak hátralékai
gyarapítják. Házasuló ifjaink a hitelhagyás kísértésé-
nek oly gyakran nem képesek ellenállani. Szépirodal-
murrk terén - egyházi lapjaink tartalmától eltekintve
- protestáns hang, protestáns életnyilatkozat .alig-
alig üti meg a füleinket. De még azt a fájdalmas
jelenséget se hagyjuk egészen figyelmen kívül, - bár
közvetlenül nem minket érdekel - hogy egyes keresz-
tyén országokban' a hitetlenség nyilt vallásüldözésbe
fajult.

Az ember erői, úgy a lelkiek, mint a testiek, sza-
kadatlanul előre haladnak vagy egyik, vagy másik
irányban követvén az Úr törvényét. (1. Mós. 1; 28.
Máté 5; 48.) Ez a folytonos mozgás az élet megnyil-
vánulása. A nyugalom halált jelent.

Nem lehet tagadni, hogy a legújabb időszakban
az ember szemhatára sóha nem álmodott mértékben
kitágult és életviszonyai il. nagy természethezés em-
bertársaihoz óriási változást szenvedtek, minek foly-
tán életfelfogása, világnézete össze se hasonlítható
korábbi korszakok életfelfogásával és világnézetével.

Ezt' a megváltoztathatatlan tényállapotot figye-
lembe' véve önkényt merül föl szemünk előtt az a val-
láspaedagógiai kérdés: vajjon a hitélet őrei, a vallásos
testületek a hitvilágnak és az ezzel elválaszthatatlanul
összefüggő közerkölcsiségnek irányitásánál, nevelésé-
nél, tanítási módszerénél úgy az iskolában, mint a szó-
széken tekintettel vannak-e az ember lelkületének erre
a rendkívüli változására, melyhez hasonlót az emberi-
ség története alig képes fölmutatní ? Ez a közöny, sőt
ellenséges indulat az ember lelki üdvének egyedüli
alapjával és védbástyájával szemben vajjon nem annak
a, következménye-e,' hogy' a vallásos testütetek az
emberiség -elöhaladásával tnerrí 'tartottak' lépést; mínek
folytán vezérkedésUk, nevelésuk és tanításuk a meg-

Bass .János.

A -vallás- és közoktatásügyi mín, rendelete
a helyettes éskisegítö elemi iskolai tanerők

'allealmazásáről.

KVKm .. a nem államí el. népiskoláknál (ovódák-
nál) történö seged-helyettes tanítói alkalmazások tár-
gyában az alábbi 69.030/1934. szárnú rendeletet intézte
a vármegyei közig. bízottságokhoc: .

"Az állami el. népiskoláknál (óvódáknál) időn-
ként eszközölt helyettes tanitói alkalmazásoknál és a
nem állami el. népiskolákhoz ú. n. kísegítö-tanerök"
kiküldésénél azt az elvet tartom szem előtt, hogy ezek-
nél csak olyan tanerők vétessenek figyelembe, akik
képesítésüket már régebben megszerezték, ' oklevelük
legalább, jórendü, alkalmaztatásukat súlyos családi,
szociális és egyéb méltányos körülmények és erkölcsi ,
magatartásuk Indokolják, ~

Ezzel szemben a nem állami elemi népiskoláknál
az utóbbi időben megejtett segéd és helyettes tanítói
választásokra vonatkozó iratokból az tüník ki, hogy
az illetékes hatóságok nincsenek figyelemmel e szem-
pontokra és iskolájukhoz olyan egészen fiatal okl, tan--
erőket választanak meg, akiknek megválasztását a
fenti méltányos körülmények nem indokolják.

Ennélfogva - szigorú míheztartás végett
értesít em a te'k. közigazgatási bizottság ot, hogy az
esetben, ha a kérdéses nem, állami elemi népiskola
újonnan megválasztandó kezdő (segéd, vagy helyet-
tes) tanítójának illetményeihez fizetéskiegészitő állam-
segéllyel járulCIk hozzá, csakis akkor fogom a megvá-
lasztott kezdő tanerő megválasztását jóváhagyni és
részére a fizetéskiegészítő államsegélyt kiutalni, ha a
tanító megválaeztásánál az illetékes hatóságok a fen-
tebb felsorolt szempontokat és körülményeket gondo-
san figyelembe veszik, miért is felhívom a közigaz-
gatásí bizottságot, hogyafizetéskiegészítő állam-
segélyben részesülő nem állami elemi népiskolai kezdő
tanítók (óvónők) megválasztásának il. 'tek. közig. bi-
zottság részéről történő elbírálásánál a legbehatóbban
vizsgálja meg, hogy ezek a megkívánt szempontok
tényleg érvényesültek-e és amennyiben azt látná, hogy
azok az illetékes hatóságok részéről figyelmen kívül
hagyattak, hozzám.a kezdő tanítói (óvónői) választás
jóváhagyásának és az államsegély kíutalásának .meg-
tagadása iránt tegyen indokolt javaslatot. Mert a mai
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súlyos gazdasági viszonyok .között megengedhetetlen"
nek tartom; hogy tanítói (óvónöí ) 'oklevelüket már
r.égebben megszerzett, legalább, jórendü oklevéllel ren-
délkező aÍkalmaztatásukra súlyos családi' és egyéb mél-
tanyes körülmények miatt feltétlenül rászorult okle-
veles -tanerök náluk jóval fiatalabb és 'alkalmaatatá-
sukra rá nem utalt,' kevésbbé érdemes tanerőkkel
'szemben mellöztessenek.

Jelen rendeletem azonnal rhatályba lép.

Budapest, 1934. évi február hó 19-én.
Dr. Hóman Biilint s. ]L

Az oroszországi valláselleries
mozgalom

(R. EV. P.) helyzetét élesen világítja meg az
"Antir:eligiosnik" .c. lapban (~1933. sz.) kö-
zölt statisztika. A kímutatások elkészítéséhez
négy kollektiveti ) , köztük egy kommunta) és
tíz .rnagángazdálkodást folytató falut szavaz-
tattak meg. Ez 1933-ban történt az egykori
pleskaui kormányzóság területén ..

Ashivatalos statisztikai adatokat atheisták
gyűjtötték. Különösen a kérdések megfogal-
mazása teszi világossá, hogy ez a körülmény
mennyire befolyásolta az egész munkát, Ezek
olyan kérdések, melyeknek a vallás lényegehez
és a vallásos életfolytatáshoz alig van közük,
de amelyek annál erősebb összefüggésben. van-
nak az ateisták érdekkörében a vallásról alko-
tott ,torzképpel. ,
" 'Négy tárgyra. vonatkoztak .a kérdések: a
vallás hasznára, a termés eredetére, a csodák
valóságára, és a: mennydörgés forrására. Mind-
egyik tárgynál vhatározott kérdésekre kellett
válaszolní. .

, A cikk szerzője ennek a különös körkérdés-
nek ,az eredményéről a következőket írja:

"Amint vártuk is, három fokozatot lehet
megkülönböztetni. A magángazdálkodást foly-
tató. földművesek közt csak p.7% hitetlen, 83%
nem' olvas vallásellenes iratokat, 64% nem hall-
gatjá meg a vallásellenes előadásokat, 100%
tart a lakásában szent~~péket.' 75%-nak a vé-
leménye szerint a vallás az embereket nem' za-
varja. 2,2% a, vallást hasznosnak tartja éscsak
3% károsnak." (A szavazók csak a megadott
három lehetőség egyikétválaszthatták, Legtöb-
ben' kitértek a kérdés elől, de a 75%-nál sem-
miesetre sincsenek olyanok, akik' a-vallást ká-
rosnak tartjákl)" ,
-, :'.,.Több,mínt a fele (56.5%) azt hiszi, hogy
a' termést "Istenadja"; de tekintélyes a másik

1) Kollektív: a termelési eszköz köztulajdon, a
munkásokat megállapított szabályok alapján a munka-
teljesítmény szerínt díjazzák.

2) Kommun az' a közösség, melyben minden, a
termekek es a- közszükségleti cikkek egyaránt köz-
tulajdont képeznek. A2i egyéni élet megszüník, az eln"'
berek' közös konyháró! étkeznek, a kommun ruházza-
őket stb.

rész. is, (43.5%), akik az ellenkező véleményen
vannak ("nem Isten adja"). A csodákban hisz
még 75%, sőt abban, hogya mennydörgés i.Is-
tentől" ered, 79.8%." Ezek az adatok relative
erős vallásos .meggyőzödésről .tesznek bizony-
ságot, jóllehet a vallás központf kérdéseitől
távoleső dolgokra vonatkoznak. De figyelembe
kell vennünk, hogy, ezek a számok la lakosság-
nak arra a, részére vonatkoznak, amely eddig
sikeresen állt ellene a kollektivizálásnak, túl •.
nyomó többségben a földművelő nép legszege-
nyebbjei, ._

A szerző így folytatja: "A kollektívben -
amely már három éves - a hitetlen hangok
már erősebbek. S a vallásos előítéleteket a leg-
gyökeresebben a kommunban győzték le."

Itt figyelembe 'kell vennünk, hogy a leg-
erősebb a terrora kommunban s itt van. a
pártnak legtöbb embere is, akik pártprogram
szerínt hitetlenek. "

A szerző nyíltan m.egmondja azt is, hogy
ez .az eredmény a vallásellenes rnozgalomhoz
fűzött várakozást nem elégíti ki. "Az adatok
további figyelmes átdolgozásánál ' rájöttem, _
hogy az egyes kollektivek között különbség
van, hogy a kommunban is az emberek ön-
tudata nem egyezik a való helyzettel (ez azt
jelenti, hogy náluk, mint kommunistáknál az
eredménynek teljesen negativnek kellene lenni),
s hogy ez .alatt a semleges formula alatt ---: "Ia .
vallás nem zavar" - azok rejtőznek, akik sze-
rint. a vallás "hasznos." . Csak a kommunban
vallotta magát 98% hitetlennek, míg ,akollek-
tivekben csupán 8% s .a magángazdaságot
folytatóknál 0:7%. Sőt kitűnik az is, .hogy a
már három éves kollektívnél is csak négy kom-
munista: vallja' magát hitetlemiek, olvasvallás-
ellenes iratokat és tartja a. vallást károsnak:
Szeritképek csak a kommunban . nincsenek, a
három kollektívben -'-' a legrégibb tagjainál is
-'- megvarinak még,' a folyó évben alakultJcol-
lektívben még soha senki nem vett részt .val-
lásellenes előadásokon." .

: Sajátságos, hogy részben' a kollektivek
statisztikai' adatai vallási' tekintetben kedve-
zőbbek, mint a magángazdasággal foglalkozó
falvaké, Ilyen pl.' a' legfiatalabb kellektiv : a
vallás nem zavar : 23%, a' vallás hasznos: 77% ,
káros: 0%. ,Az aratást Isten adja: 84-%, cso-
dák' történnek: 84%, a mennydörgés Istentől
van: 84%. Egy másik kollektívben az' adatok
a következők: A vallás nem zavar: 60%, a val-
lás hasznos: 40%, káros: 0%, a termést Isten
adja:.73%, csodák történnek: 60%, amenny-
dörgés Istentől ered: 67%. Még 'a régi kollek-
tivben IS. figyelemreméltók egyes adatok: a
vallás nem-zavar: 35%, avallás hasznos: 48%;
káros: 17%, a termést Isten adja: 60%, csodák
történnek: 64%, a mennydörgés Istentől ered:
56%., ' . :- . ',' , .

Végül a kommun számadatale a vallás nem
zavar: 25.8%, a vallás hasznoa: -6.4%,a val-
...._-:._~._,:'-.'~_' ! ~~_ h.." ~,j~._,. t:.,,-_·_~--,"<&·_·_:.:.,_-,·i " __": .•.,!....._
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lás káros: 67.8%, a termést Isten adja: 3.2%,
csodák történnek: 1%, a mennydörgés Istentől
ered: 0.9%. .

Ezekből az adatokból a szerző így követ-
keztet: "A kollektivizálódás magábanvéve
még nem garantálja a teljes hitetlenséget. Mert
még ci kommunban is a vallás a tagok negyed
részét nem zavárja."

"Az újabb kollektivek a magángazdálko-
dással foglalkozó falvaktói alig különböznek,
sőt egyes esetekben még elmaradottabbak.
Mégis: a vallás visszafejlődik, egyik lövész-
árkot a másik után adja fel. Azok, akik már
régebben csatlakoztak a kommunhoz, előbb a
vallási nézetek maradványait elhagyták, s azok,
akik most lépnek be, a multnak még sok ter-
hét magukkar hordják." .
.·13á~ ez a statisztika nagyon hiányos, a való

helyzetet sokkal jobban megvilágítja, mint a
vallásellenes sajtó propagandacikkei.

Számoljunk kissé.
Manapság míndíg a gazdasági válságot emle-

getik, továbbá azt, mennyivel kevesbbedett a fizetésük
ha valamely nemes cél megvalósítása anyagi áldozatot
kíván. Azt nem szekták megmondani, hogy a kiseb-
bedett fizetés még mindig mennyivel nagyobb a
másikénal. Igen jó kibúvó ez némely embernek az
áldozatos egyházszeretet gyakorlása alól. Annál na-
gyobb dícséret, hogy vannak viszont még most is
fanatikusok, kik egyházépítő gyűjtési akcióktói nem
riadnak vissza.

A pesti evangélikus egyház vallástanárai növen-
dékeik filléres adományaiból tíz év mulva fel :fogják
építeni az "ifjúság templomát", mert számítá suk be
fog válni.' A budapesti leánygimnázium épületére ed-

. dig is nagy adományok folytak be, bár a szétküldött
felszólításokra alig 10% válasz érkezett eleddig. Van
olyan is, ki tagadólag felelt, de reméljük, hogy szor-
gosabb számítás itt is segít még e megfontolás meg-
változtatásahoz. Hiszen nézzük meg, mít jelent a kért
5 év alatt fizetendő 1000 P? Havi 16 P 50 fillért.
Akinek rendes jobb polgári mértékű állandó .jövedelme
van, ennyit" valóban áldozhat nemes egyházi célra, ;"1

jövendő generációért. 500 P felajánlása havi 8 P 25 :~.
Könnyü kiszámítani, hogy 250 P felajánlása 4 P 13 :!.,
60 Ppedigéppen havi 1, azaz egy pengő áldozását
jelenti. Ügy-e még a mai áldatlan viszonyok között
sein 'kérdéses, hogy egy-egy villamosczás elhagyása',
egy mozibamenetel elengedése, nem is szólva színház-
ról, s más egyébről, megtakaríthatja e kis összegecs-
két. Kis számítás és - sok jóakarat kell, akkor még
ma is. lehet áldozni. Igy fogtá'k fel a pesti ev. iskolák
tanítói -és tanárai a dolgot, s követendő példát mutat-
tak arra, míként lehet szegénységben is áldozatos
lelket mutatní. .

Azt sen). lehet mondani, hogy a lejtőn tovább
szaladunk- lefelé. Hivatalos jelentés állapította meg,
hogy január hónapban sokkal több adó futott be, mínt
a mult év ugyanezen havában, hogy növekedett 'c
villamos és autóbusz forgalmi bevétele stb. fÉz javu-
lásra mutat, ha még nem is az én zsebem érezte ezt
meg; de ha általában javul a helyzet, majd meg-fogom
én is érezni, talán nem -kell már annyit várnom, mínt
eddig; évtizedek óta.

A gyermekek gondolkozását is foglalkoztatja a
leánygimnáziumi gyüjtesnek ügye. Kedves eszmét ve-
tett fel többek között egyi'k kis lány. Legyen az iskola
mínden osztályában egy persely, s .naponként. dobjon
bele mínden tanuló 2, azaz kettő fillért - úgy-e ez
nem sok ? Számítsuk. ki ennek. eredményét. Van a.

hiányzókat leszámítva az iskolának 450 tanulója, tehát
ezek naponként 9 p-t adnának így össze; tanítási nap
van legalább 200, ez tehát évenként 1800 P; kereken
2000 P. S ugyan' ki érezné meg ennek nyomasztó hatá:
sát? Sok kicsi sokra megy: - s az ilyen gyűjtő, ada-
kozómunka a gyermekek' lelkét is emélné, mert érez-
nék, hogy ők is hordanak filléreket az egyház pénz-
tárába, hordanak téglát az új gimnáziumí épülethez,
mint ahogy egyházunk egy gyakorlati gondolkozású
kiválósága hasonló céllal téglagyűjtést indítványozott.

Gondolkozzunk az ilyen índítványokon, melyek
mínd nemes szívből fakadnak s valósítsuk is meg, ami
sikerrel kecsegtet. A felnőttek is merrthetnének a kís
lány gondolatá ból tanulságot, s ilyen napi fillérek el-
határozásából sleadásával pótolhatnák az egyszerre
adható ezreket. (--ő.)

FIGYELÖ.
A keddi parlamenti ülésen Tabódy Tibor

felolvasta XI. Pius pápa Quadragesimo Anno-
jának egyik kitételét, amely szerinte ráillik
csonka Magyarországra. Erre közbeszólt Eck-
hardt Tibor: "A lutheránusoknak tessék ma-
gyarázni, mi ismerjük." És ismét Tabódy: "A
lutheránus Gőmbős Gyula. a Quádragesimo
Anno hatása alatt állott, amikor a nemzeti egy-
ség gondolatával kiállt." Hát .igen tisztelt kép-
viselő urak, Önök gyúrhatják és gyömöszölhe-
tik egymást a nyilvánosság előtt, ameddig jól
esik· (nekünk, választópolgároknak meg van a
különvéleményünk az ilyen parlamenti viták-
ról), denekünk ev:angélikusoknak hagyjanak
békét. Ne magyarázzanak nekünk semmit sem
a Quadragesimo Annoról, sem más pápai bullá-
ról, mert nekünk az ilyen emberi csinálmá-
nyokhoz semmi közünk. A mi egyedüli törvény;
könyvünk a biblia. "A lutheránusoknak tessék
magyarázni!" Hát kik ezek a lutheránusok?
Kannibálok, hogy csak így hányiveti módon
fricskázunk egyet rajtuk? Vagy teljesjogú ma-
gyar állampolgárok, akik szavazatai kkal csak
azokat hajlandók támogatni, ·akik. nem a ma-
guk 'érvényesUIését, hanern az ország érdekeit
nézik és akik mindenkinek vallásos meggyőző-
dése felett - mint honatyák - ,a legféltéke-
nyebben őrködnek. Ha Tabódy Gömbős Gyula
védelmében emel szót, fölösleges dolgot művel,
amikor kihangsúlyozza lutheránus voltát. Mert
Gömbös nem mint lutheránus, hanem mint ma-
gyar ember áll a kormány élén. Ha Eckhardt-
nak elszámolni valój.a van Gömbössel, ne luthe-
ránus volta miatt kössön bele, mert ezzel a
magyar lutheránusokat, helyesebben a magyar
evangélikusokat sérti. Tisztelettel kérjük a
képviselő urakat, hagyják ki a mi egyházun-
kat és evangélikus voltunkat nem mindig épü-
letes parlamenti vitáikból.

* *
A közigazgatás és a bíráskodás külön-

választásáról sok szó esik mostanában ott, ahol
a zsinati előmunkálatok és tervek fölött komo-
lyan beszélgetnek. Ahogy a város polgármea-
tere és a vármegye főispánja vagy alispánja,
mint a közigazgatás vezetője, nem gyakorol
bírói jogokat, ugyanúgy. kellene ennek-aaegy-
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házban is lennie. Az egyházmegyei, egyház-
kerületi, egyetemes elnökségek, közigazgatási
szervek. Helytelen rendelkezése tehát a mi al-
kotmányunknak, hogy ezek az elnökségek egy-
szersmind a 'megfelelő fokú egyházi törvény-
székek elnökei is. A közigazgatás a törvény-
kezéstől' elválasztandó és elsősorhan az esperes
és a püspök mentesítendő a törvénykezéssei és
ítélkezéssei járó gondoktól. Az összeülendözsl-
nat figyelmébe. '

* '1.'

Beszélni lehetne és kellene ugyanúgy arról
is, nem volna-e célszerű állandó püspöki szék-
helyek ben megállapodni? Kétségtelenül idő-
szerű a prezsbiteriális rendszer behozatala a
magasabb egyházi, közületeknél is. Kérdések,
amelyek állandóan foglalkoztatják ma azokat,
akik feszült érdeklődéssei várják, hogya novel-
láris zsinat milyen új életet önt a régi és meg
nem változtatható keretekbe ...

Kínek szolgáltatható ki
az Úrvacsora?

,1,933.évi aug. IO-én, Salgótarjánban, ;J, nógrádi
egyhazmegye közgyülésén a főesperes évi jelentését
olvasva, következőket mondotta:

"Az' egyik jelentésben azt olvasom, hogy az 500
Úrvacsorázó közül 50 római katolikus volt! Hát lehet-
séges ez ? Avagy üres szertartássá, merö opus opera-
tummá süllyedt már ev. egyházunkban a mi Urunk
a Jézus Krisztusnak szent vacsorája, hogy azt olya-
n~knak is kiszolgáltat juk, ',akik annak szentségéröl
mítsem tudva, talán. dacból benyitnak a mi templo-
munkba s minden előkészület és bűnbánat nélkül le-
térdelnek az Úr oltára elé.Ez nem lelkipásztori tevé-
kenykedés, nem is ",liberalizmus", hanem ,s,aját egy-
házunknak ,lebecsülése s olyan visszaélés, aminek vé-
gét kell vetni!"

, MiveÍ a katolikusok Ürvacsoráztatöja én voltam,
a jelentés után igazoltam magamat. Elmondtam, hogy
nem 50 katolikus egyszerre való Úrvacsoráztatásáról
van szö, hanem egy .év. .alatt ennyí volt a r. k. Ür-
vacsorázok száma. 'Több részét ismertem. Ezek azok,
akik reverzálist adtak egyházunknak. akik amott ki
vannak zárva minden szentségböl, akik igenis - val-
lom -r-r bűnbánó lélekkel' jöttek az oltárhoz. A kisebb
része katolikus falvakból jön. Ezeket az Úrvacsora-
osztás után Ismertem .meg. Bűnbánó lélekkel és sírva
térdepeltek az oltárnál. Külsőleg katolíkúsok voltak,
de lélekben a legigazabb evangélikusok. Nyugodt lélek-
kel tettem, amit tettem, sőt a jövőben is megfogom
tenni. Tettemért felelek az Istennél.

Körülbelül a fentieket mondottam. Senki pro vagy
kontra nem beszélt.

Egyszerűen 'tudomásul vették. Ezzel az ügy .be
is fejeztetett volna. Ámde, akkor jött "Segédlelkész",
aki jónak látta, az egész dolgot szellőztetni és akiről
~ét hete tudom, hogy Kotyinszky Károlynak hívják.
On "Segédlelkész" úr vagy nem volt a, gyűlésen, vagy
egy' igen rosszakaróm informálhatta önt, különben
nem írta volna a következőket: "ellenben a lelkész
felszólalásában nemcsupán védte a maga álláspontját,
hanem cselekedetét dícséretre és elismerésre méltónak
tartotta". '

A' f~titieket tagadom és visszautasítom!' Tanúim
a közgyülés tagjai. Ezt csak a legnagyobbfokú rossz-
akarat diktálta önnek kedves káplán úrr Nem önt
hibáztatom, hanem azt, aki öÍmek a cikket sugalmazta.
Nem is feleltem volna cikkére, de mivel személyeslee-
dett a Iegtekíntélyesebb ev. sajtóban, így' kénytelen
voltam jelen cikkemet megírni. '

Merem állítani, hogy' talán nincsen ev. lelkész,
aki már ne osztott volna katc-nak Úrvacsorát; Hiszen
ez természetes, mert - amint dr. Kring Jenő írja
"A~ ev.. egyh~z lel~észe nem az ev. emberztek szolgál-
tatja kí az Úrvacsorát, hanem a bünös, de megtért
embernek!" . ' '

Nagyon helytelen okoskodás az, hogy "Az eset
kikapcsolandó, amikor a lelkész nem ismerve minden
egyháztagot, másvallásúnak mint ismeretlennek szol-
gáttatja ki az Úrvacsorát." Hátha éppen az ilyen
egyén jött készületlenül, hát akkor a lelkész 'fedve
van? Nem helyesebb eljárás-e az, ha a lelkész ismeri
mindazokat, akik úrvacsorázni jönnek, 'azaz ismeri
lelkivilágukat és szívük érzelmét. Mert én ismerem
ezeket a kat; úrvacsorázókat. Én merem állítani
hogy bűnbánöbb szívvel jönnek, mínt talán sok evan-
gélikus. Ha pedig ismeretlen jön Úrvacsorához, hosz-
szasan beszélgetek vele, hogy megismerjem lelki-
világát;

Igen, én is azt mondom, "nézzük meg, kinek oszt-
juk ki" az Úrvacsorát, de ez a nézőpont ne abban
konkludáljon, hogy ki milyen vallású, hanem, ki mily
elök~születtel jön az oltárhoz. Ezzel nem "süllyesszük
az Ur Jézus szent vacsoráját üres szertartássá." Jézus
sohasem nézte azt, ki milyen vallású! Ahol hitet látott,
míndíg kegyelmet osztogatott; A kat. egyház meg-
teheti, hogy egyeseket ktzár a gyónás szentségéböl,
hiszen ö nem Jézustól, de a pápától kapja a rendele-
teket, de nékünk Jézus parancsol, mi öt követjük és
mindég tanitásának szellemében akarunk élni. , '

"Adveniat regnum tuum" cikkében azt mondja,
hogy .a "túlságos tolerancia" az oka annak, hogy ,pusz-'
tulunk, veszünk, hogy ev. papoknak unokái reverzálíst
adnak. Azzal, hogy én katolikust úrvacsoráztatok.
nem veszteség, de nyereség áll elő, mert ezek idővel
mínd egyházunkba térnek, amint hogy tértek is már.

Ez nem tolerancia, hanem az a tolerancia, hogy
ev. papok másvallásúakat vesznek feleségül' és meg-
esett, hogy ev. papné ev. templomban keresztet vetett;
hogy li papí családok - tisztelet akivételnek - any-
nyira nem törödnek gyermekeik vallásos és egyházias
nevelésével, hogy az kétségbeejtö.. A pap megköveteli,
hogy hívei jőjjenek a templomba, de családját csak
ritkán látják az Úr ,házában. Felhozhatnék még sok
és elképesztőbb dolgokat, amik papi családokban tör-
ténnek. Ne csodálkozzunk aztán, ha ilyen papi házak-
ból reverzáüssal indul el az unoka, sőt - tudunk róla
- a gyermek, is.

Ha egy ev. templomba katolikusok jönnek
bűnbánó lélekkel úrvacsorázni - szerény nézetem
szerint - azt jelenti, hogy ott eleven a hitélet, hogy
ott a másvallásúak is felismerték már hitünk mélysé-
ges igazságát és vágyódnak ez után az igazság után.

Dogmatikailag a fenti kérdésről lehet 'pro es
kentra vitatkozni, de "sohase ,felejtsük el, hogya mí
egyházunk nem egyedül üdvözítö egyház" hanem' a
krisztusi szeretet és megbocsátás egyháza", amit tet-
tem tehát, Krisztus szellemében és sugallatára tettem!

Osőváry Dezső
kétbodonyi ev. lelkész.

A ,pestvármegyei evang.
felső egyházmegye presbiteri

konferenciája Gödöllön.
Az evangélikus egyház pestmegyei felső egyház-

megyéje tartotta március I-én első presbiteri kon-
ferenciáját Gödöllőn. A konferencia istentisztelettel
kezdődött az evangélikus templomban, ahol Prőhle
Sándor rákospalotai lelkész, prédikált, rámutatva bőjti
elmélkedésében a Pilátussal kezüket mosó bűnösökre,
akik elhárítják magukról a felelősséget és azt hiszik,
hogy ezzel bűneiket is elhárították, holott azt meg-
tetézték. Korunk és társadalmunk embertípusára utalt,
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akiket csak :(ézus Krisztus megváltói szeretete ment-
het meg a végső erkölcsi romlástól.

, A konferencía a községháza nagy termében folyt
le, ,melyet zsútoláaíg megtöltött a presbiterek serege.
A konferencia Blatniczky Pál imájával és iglói dr,
Szc.ntágh Antal egyházmegyei felügyelő megnyitójával
kezdődött. Az elnöklő egyházfelügyelő első és mani-
fesztációs lelkesedést kíváltó indítványa az volt, nogy
Magyarország Kormányzóját megválasztásának tizen-
negyedik fordulója alkalmából a konferencia táviratilag
üdvözölje, amit zúgó éljenzés közben emeltek natá-
rozattá, Majd a gödöllői egyház lelkésze, dr, Gunesch
KáToly üdvözölte az elnökséget és a konferenciát.
Chugyik Pál alesperes Blatniczky Pál főesperesnek
mondott 'köszönetet a konferencia előkészítéséért.
DT: Szabó AladáT református lelkész meleg szavakban
köszöntötte a konferenciát a gödöllői református egy-
ház részéről.

MayeT Pál ikladi lelkész "A presbiterium intéz-
ményének történeti kialakulásáról és feladatairól J.
mai életben" címmel tartott részletes és adatok ban
gazdag előadást, megrajzolva a presbiter mai képét és
reladatait. DT. Gunesch KáToly, a gödöllöíek" lelkésze
tartotta, meg előadását "A presbiter és az istentisz-
teleti, élet" tárgyköréböl, melyben az őskeresztyénség
alapjaira visszamenve történeti képet adott a presbi-
ternek az istentiszteleti életben kialakult szerepéröl és
hivatásáról, 'felállítva a mai presbiter jogait és köte-
lességeit a .mí istentiszteleti életünkben, egyben pedig
az ezt megakadályozó körülményekre is rámutatott.
Eíöadásának konkrét eredményeképen azt az indítványt
tette, hogy 'a lelki élet intenzívebb valláserkölcsi :':ej-
lődése érdekében az illetékes kormányhatóságok, vala-
mint a Társadalmi Egyesületek Nemzeti' Szövetsége
oly irányban kerestessene'k meg, hogy a vasárnap és
az ünnepnapok délelöttjén, illetve déli 12 órájáig ile
rendezzenek világi jellegü összejöveteleket, előadáso-
kat. és egyéb üléseket, hogy a~ ünnepnap míndenkí .
által megszentelhető legyen. A konferencia az indít-
ványt egyhangulag elfogadta. A konferencia legfigye-
lemreméltóbb része Blatniczky Pál főesperes előadása
volt a liturgiáról', aki rámutatott arra, hogy az evan-
gélikus egyház új reneszánszában ném egy új liturgiá-
ról van szö, amint (tzt egyes napilapok a liturgikus
rádiós istentiszteletek bevezetése' kapcsán tévesen ír-
ták, hanern éppen az eredeti és régi és széles e vilá-
gon mindenütt meglévő evangéli'kus liturgiának az
általánosan és mindenütt kötelező megtartásaröí, ami
az utóbbi időkben az egyes magyarországi és inkább
városi egyházakban Ieegyszerüsödött különbözö okok
és behatások miatt. Dr. Horváth Károly egyházi
ügyész és Szentiványi Géza egyházfelügyelők hozzá-
szóló fejtegetései élénk eszmecserét váltottak ki. -
A presbiteri konferenciát közebéd követte. Délután
egyházmegyei elnöki értekezlet volt, amelyen Blat-
nicZJky Pál főesperes a novellárta zsinat anyagának a
kérdéseit ismertette hozzászólás végett. - Érdekes-
sége az értekezletnek, hogy a nők egyházi szavazati
és tanácskozási joga mellett foglalt állást. Majd a
'I'ranoscíus töt énekeskönyv kiválóan sikerült müfor-'
ditása került szó ba, azzal a megállapítással, hogy eb-
ben a töt nép ugyanazt az énekeskönyvet . kapja ma-
gyar nyelven, amelyhez eddigi tradicióival ragasz-
kodott.

A konferencia hozzászólói voltak: Chugyi'k Pál
alesperes, Margócsy István tiszteletbeli főesperes,
Liptay Lajos tb. főesperes, Prőhle Sándor rákospalotai
lelkész, egyházmegyei jegyző, aki a jegyzőkönyvet is
vezette; Lucsán Márton csomádí, Valent Mihály cső-
várí, Blázy Lajos pécelí, Torda Gyula domonyi. dr.
Gunesch Károly gödöllői, Tóth Szöllös Mihály rákos-
szentmíhályí lelkészek, Kolbenhayer Kálmán vallás-
tanár, Kósa Pál rákoskeresztúrt s.-Ielkész, a világfak
közül: Wurmb Elemér rákospalotai, Erhardt József
fóti, dr. Szentiványi Géza gödöllői, dr. Horváth Károly
egyházmegyei ügyész, .rákoskeresztúrt egyházfel-
ügyelők.

HIREK.

BŐJt NEGYEDIK VASÁRNAPJA.

oa. ih 21-31.

_ A mai igében Pál apostol visszatekint ,az
Oiestameniomba és Ábrahám két [iát, Ismaeli
és lzsákot állítja elénk, mint az Ó- és Újtesta-
mentom ,képviselőit. Az egyik szolqa, a másik.
fiú. A szolga törvény alatt él, a fiú az evangé-
lium szabadságában jár. Az egyiket elűzik a
házból, a másikat befogadják a házba. Ennek
a két embernek az életében meqláiod-e, testvé-
rem a valóságotJ ,a mai reális életet? Ma is
telve van a világ Iemaelekke; és Izsákokkal,
szolgákkal ée fiak/klal. Twdod-e, hogy téged az
lsten Krisztus érdeméért fiává fogadott és
igyekezel-e az lsten fiaihoz méltó életet élniJ az
evangélium szabadsáqában. járni? Ha nem
fogadjuk el az lsten ajándékátJ a fiúság'Ot) ,ak-
kor csak ezolqák: leheticnk, akiket elűznek a
háztól. Ha azonbam, mint fiak élünk itt e világ-
ban, ha az eoamqélium. szab,adságában élünk)
(lJkJkorbefogad minket a mennyei Atya a házba)
az ő országába. J. P.

- AZ EVANGÉLIKUS ELET MELLEKLETE.
Lapunk mostani és néhány. következő számához 16 oldal
ingyen mellékletet csatolunk, amelyeket az olvasók osz-
szegyűjtve értékes könyvként őrizlhetnek meg. D.Raffp,y .
Sándor püspök ismerteti "benne teljes tárgyilagossággal
a németországi vallási és egyházi viszonyokat. Ez a
könyv értékes felvilágosító munkát fog végezni azok-
kal a fantasztikus hírekkel szemben; amelyek anémet
ev. egyházról újabban világszerte szárnyra keltek.

- A jövő heti bőjti előadások BUdapesten.' A fa-
sori templomban március 14-én "Egyházunk úrvacsorai
tana" címen. dr. H. Gaudy László, a kelenföldi
templomban márc. 15-én "Atyám a Te kezeidbe te-
szem le az én lelkemet" címen Hulvey István, - a
Deák-téri iskola dísztermében márc.16-án "S:z;abadulás
Krisztussal" címen dr. H. Gaudy Lászlő, - az óbudai
imaház ban ugyancsak március 16-án "Én Istenem,
miért hagytál el engemet" címen Gáncs Aladár val-
lastanár beszél.

- Evangélikus bőjti est Szolnokon. Szerdán,
(febr. 28.) este az evangélikus templomban bőjti val-
lásos est volt. A templomot zsúfolásig megtöltö soka-
ság mélyen megragadó vallásos indításoknak és szivet
gyönyörködtető müvészí élményeknek lehetett az osz-
tályosa. 'A gyülekezeti közének után Vigh Endre mes-
teri cellöjátéka (Reinecke, Preludium) Kiss András
finom harmónium kiséretével rögtön felemelte" a lel-
keket a vallásos hangulatnak arra,a magaslatára,
hogy termékeny talajként fogadhatták be Kozma An-
dor és Reményik Sándor verseinek (Krisztus mín-
denütt, Az óriás) értékes ige-magvait, azokat a férfias
hit komoly vallástételével. orgona-organummal hintette
szét Pálmai Kálmán fővárosi polg. isk. igazgató. Majd
a nagyobb nyilvánosság előtt először ez alkalommal
bemutatkozó Ev. Női és Gyermekkar Lux Mihály
karnagy buzgó vezetésével éneke t dicséretet. A meg-
nyugtató, kellemes énekkari szám után következett
Turóczy Zoltán györi lelkész hítébresztö előadása a
csoda szükségének korszerűségéröl, Isten csodatevő
hatalmáról sannak feltételéről, a tiszta vallásos hit-
ről. A gondolatokban 'gazdag, éles dialektikájú, nagy
emberísmeretröl s páratlan elöadókészségröl tanús-
kodó, az élő hitben gyökerező előadás bizonyára ki-
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törölhetetlen nyomokat hagyott nem egy hallgató lel-
kében. A lenyügözö előadás kiváltotta áhitatot érzelmi
sikban Vigh Endre és Kiss András csello-harmöníum
együttese (Mendelssohn, Andante) rögzítette 'meg li
hallgatóság lelkében, közismert finom technikájával és
szívböl fakadó művészi precizitás ával. A lelki áldások-
ban gazdag est Luther Márton diadalénekének fönséges
akkordjaival ért véget. .

- A Kelenföldi Nöegyesület március 3-i teaestje.
N5igy ünnepi teaestje volt a kelenföldi nőegyesületnek
március 3-án. Ünneppé avatta ezt az estet Pesthy Pál
dr. ny.' mrníszter, bányai egyházkerületi felügyelő, aki
beszédet intézett az előkelő közönséghez.'Be'szédében
foglalkozott a. magyar kálváriás sorssal és megmutatta
azt az utat, amely ebből a .sorsból kivezet. Nagy elís-
méréssel szélott a kelenföldi Nőegyesület áldásos mun-
kájáról. - 'Özv. Vidovszkyné' Szarvasy Olga a müsor
keretében nagy hatást -ért el' két versnek az elmondá-
sával. Az esten megjelent D. Raff'ay Sándor püspök és
U. Kovács Sándor egyetemi tanár ÍI".' ,

.. - Evangélizációs nap, Vésén. Vésén február 21-én
evarigéítzácíós nap volt, amelyen' Horváth Lajos es-
peres, Káldy 'József, Teke Dénes és Erőss Sándor lel-
készek -hírdették az .evangéliumát. Ez alkalomból ik-
tatta be az esperes dr, Lehuer Jánost a· másodfel-
ügyeíöí ál.1ásba,édesatyja mellé. Este vallásos est volt,
amelyen Süle Zoltán és Káldy József imádkoztak,
Teke- Dénes" pedig- a szenvedésröl beszélt.. Az ifjúsági
egyesület -tagjaí szép szavalataíkkal tették meleggé
az estét. ,

, - Ji'~lép,ülhet-,ea -budapestí evangélikus Leány-
gtmnáztum s Üjabb adományok: dr. Zimmermann
Agoston 250,- P, Saxlehner Andor, Kálmán, Ödön
250,~ P, Mesterházy Ernő 200.- P, Blaskovich Andor
100.- P, dr. Platthy János 100.- P, Schay Gusztáv
lCO.- P,Sztrókay Pál 100.- P, Leánygimnáziumi
filmbemutató tiszta jövedelme 71.40 P, Szluika Ella
60.- P, br. Hatvani Sándorné 50.- P, "Néhány tégla"
30.- P, Magócs Károly 20.- P, Péch Piroska 20.- P,
Kiss Judit 1.- P. Adományok összesen: 48,433.40 P .

.- Bőjti vallásos est Rákospalotán. Március 4-én
a rákospatotar . templomban bőjti vallásos est volt,
amelyen Szántó Róbert lelkész tartott ünnepi beszédet.
Szerepeltek .még : Kolbenhayer Kálmán hitoktató-
lelkész, Ulbrich Antal hegedűművész, Prőhle Sándorné,
Halmay Tibor és Szelényi Stella, énekmüvésznö.

-'Rákosszentmihályon, az evangélikus Nőegye-
sül et febr. 25-én vallásos estet rendezett, melyen
Szuchovszky Gyula budapesti vallástanár tartott elő-
adást, "A. bün elleni harc" címen.

- Felhívás a nt. Lelkészi hívatalokhoz. Miheztar-
tás végett ,felkérem a nt. lelkész urakat, szíveskedjenek
a legsürgősebben engem arról értesíteni, hogy az idén is
igényt tartanak-e konf. fogadalmi lapokra s kb. hány
darabra volna szükségük? A tavalyi készletem teljesen
elfogyott. Tekintettel a mostani nehéz gazdasági ví-
szonyokra, csak annyit rendelek a nyomdában, ameny-
nyire feltétlenül szükség van. Célszerű volna a jövő
esztendei szükségletet is megrendelni. Hitrokoni tisz-
telettel özv. Stefezius Istvánné Budapest, 1., Ber-
csényí-u. 12. IV. 3. ,

, - A Szegedi Egyetemi Luther Szövetség a vallá-
sos és szociális munka mellett élénk kultúrális mun-
kásságot fejt ki. Igy legutóbb március 4-én rendezett
nagysikerű német kultúr-estet, az idegen népek kul-
túráját ismertető előadások sorozata keretében: A ní-
vós műsornak középpontjában, -:- melyet Szeged elő-
kelő társadalma hallgatott végig - dr. Grund Henrik
vetített képes németnyelvű elöadása állott, Német-
ország újabb : eseméűyeiröl. Az értékes és míndvég'ig
érdekes előadás mellett műsoron szerepeltek még dr.
Moór Elemér a tanárképző főiskola tanárának beveze-
tője, Witzenetz Jolán énekszáma. Benkő Lászlo "Faust"
jelenete ,és Perényi Pál hegedűművész játéka. ,

, Az Agfalvai Ifjúsági Egylet vallásos est ke-
retében mutatta be a Lipcsei Missió ~gyesület indiai

díapositív=képeít. A képeket Scholtz Ödön espéres a
Missió Egyesület tb. elnöke magyarázta fényes' elő-
adásban. A vallásos estén mutatkozott be a most ala-
kult Ifjúsági Egyesület, amelynek tagjai szavalataik-
kal, -ének- és zeneszámokkal emelték az, est bensőséges
hangulatat. A nagy érdeklődés miatt az előadást meg
kellett ismételni. A missió számára tartott offertórium
32 pengő.

- A Luther Társaság Biblia-ünnepe. Nagy, meleg
és bensőséges ünnepe volt március 5-én a Luther Tár-
saságnak. Luther bibliájának és Komjá-thy Benedek:
Szent Pál leveleinek 400 éves évfordulóját ünnepelte.
Az ünnepélyt Pekár Gyula ..elnök megnyitó' szavai ve-
zették be, majd dr. Wiczian Dezső egyetemi előadó ol-
vasta fel igen értékes tanulmányát arröl, hogyan ke-
letkezett Luther bibliafordítása. Szalay Eszter szép
szavalata .után dr. Trócsányi Zoltán ·emléke~ett meg
a magyar bibliafordítókról és ígyelsősorban Komjáthy
Benedekről, Szilvester Jánosról és Károli Gáspárról.
~z. Szerrtlatvány .Iulíska Luther-dalokat és ,_XV).-ik
századbeli magyar dalokat énekelt, orgonán, Weltler
Jenő kísérte. Az Ünnepi diszülést D. Kapi Béla püspök
megkapó szavai zártak le. Az előkelő közönség sorai-
ban helyet foglaltak: Báró Radvánszky Albert, dr.
Balogh Jenő, dr. Ravasz Lászlö, Soltész Elemér, dr.
Tasnádi Nagy András, dr. Tomcsányi Vilmos Pál, dr.
Kiss Jenő, dr. Szontágh Tamás és mások.

-Az Országos Bethlen Gábor Szövetség nyíregy-
házi ünnepén dr. Tasnády Nagy András" a Szövetség
elnöke, D. Kapi Béla, D. Geduly Henrik evangélikus
püspökök beszéltek. Szerepeltek még: Sz. Szalay nona,
Dullien Klára, Veress Sándor, ifj. Szász Károly.

- Halálozás. Dr. ajkai Ajkay Béla földbirtokos,
a dunántúli egyház-kerület világi főjegyzője, a soproni
alsó egyház-megye felügyelője 72 éves korában Répce-
Iakonjneghalt, Nagy részvét mellett temették el már-
cius 4-én Sopronban.

. A SZERKESZTŐ ÜZENETEI.
Többeknek. "Luther címen új egyházi lap indult

meg a felvidéken" kezdetü, lapunk 8-ik számában meg-
jelent hír több irányban félreértésre adott okot. A szer-
kesztö kijelenti, hogy egyáltalában gem 'volt szándé-
kában az ugyancsak a felvidéken megjelent' "Evan-
gélikus Lap" szerkesztőségét oly szinben reltüntetni,
míntha nem képviselné a felvidéki magyar evan-
gélikusság érdekeit.

A Dunántúli Evangélikus ~nekeskönyv
_ kapható a következö kötésekben :

Félvászonkötés - - - - - - - - - ~ 3.80
Egészvászonkötés, tokban - - - - - - - '4.80
Párnázott vászonkötés, aranymetszéssel, tokban 10,.-

'CelltUoidkötés, fehér, - - - - - - - - - 13.-
Celluloidkötés, fekete - - - - - - - - 14.-
Chagrin börkötés, fekete vagy színes - - - 15.-
Fekete bőr bibliakötés - - - - - - - - 16.-

Ezt az énekeskönyvet bevezetni óhajtó egyház
szíveskedjék ajánlatot kérni.

Előnyös feltételeink megkönnyítik a bevezetést.

HORNYÁNSZKY VIKTOR KIADÁSA
BUDAPEST

Főelárusító: Kókai Lajos könyvkereskedése,
Bpest, IV., Kamermayer Károly-u. 3. Telefon: 894-44.

A, szerkesztésért felelős: IAkiadásért fel«;lös : ,
SZ Á NT Ó R Ó BER TOr. F RIT Z LAS Z LÓ~--~~--------~-------sZERKESZTÓSÉO TELEFONSZÁMA : 59-2-01

POSTATAKARÉKPÉNZTÁRl CSEKKSZÁMLA: 1,228
(BP.' SZÉKESFÓV. KÖZSÉGI ,TAKARÉKPT. CSEKKSZÁMLÁJA.)

Nyomatott ifj. Kellner ErnŐ könyvhyomdájéban, Budapest, V., Csáky-utca 10. 79842
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Kiadja:
AZ ORSZÁGOS LUTHER SZÖVETSÉG.
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Megjelenik mind en vas árnap.
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VIRILIZMUS AZ EGYHÁZBAN.
Az egyik egyházmegye elnökségi értekez-

letén felmerült az a gondolat, hogy be kellene
vezetni a virilista rendszert az egyházi képvise-
lőtestületek ill. egyháztanácsok megalakításá-
nálo A nemes tradíciók féltésének s az egészsé-
ges konzervatizmus védelmének tiszteletreméltó
szándéka vezette a gondolat felvetésében az in-
dítványozót. Indítványát, mint az evangélium
szellemével össze nem egyeztethetőt, az érte-
kezlet - természetesen - nem tehette a ma-
gáévá. .Pedig, ha nem is a vagyoni cenzus, de
a le1ki értékék megbecslése alapjárr'Iefretne, -sőt
kellene valami ilyen virilizmus-félét behozni
egyházunkba. Különösen a mai időkben, ami-
kor sok helyütt és nagyon sokszor minden más
szempont fontosabb az egyházi képviselőtestü-
let, ill: egyháztanács tagjainak a választásánál,
mint a lelkület és az életmód. Igy aztán meg-
történik, hogy az igazán hívő, vallásos lelkü-
letű, komoly erkölcsi felfogású és példásan
egyházias életű hívek kimaradnak azokból a
testületekből, amelyeknek első sorban az volna
a feladatuk, hogy a hitélet mélyítésére, az
erkölcsi tisztaság növelésére s az egyházszere-
tet fokozására irányúló ügyekben intézkedje-
nek. Ellenben bekerülnek .oda olyanok, akik a
templomot és az Úr asztalát éveken át elkerü-
lik, vagy erkölcsileg kifogásolható életet élnek.

Hogy a választásokon bármely okból mellő-
zött, egyébként példásan egyházias életű, ko-
rosabb híveink is helyet foglalhassanak a: vé-
nek tanácsában, meg lehetne adni a lelkésznek,
ill. az egyh. elnökségnek, vagy a bányakerület
püspöke által már régóta ajánlott s minden
gyülekezetben életbeléptethető elnöki tanács-
nak (elnökségi értekezlet) azt a jogot, hogy -
mondjuk - minden 10 választott képviselő-
testületi tag, ill. presbiter után 1-1 kiváló
egyháztagot behívhasson teljes jogú tagként a
képviselőtestületbe, ill. egyház-tanácsba. Ez a
behívás mindig a rendes választások idején,
közvetlenül utánuk történhetnékmeg a meg-
választottak mandátumának tartamára.

Ei a "virilizmus" bizonyára nem ellenkez-
nék az evangélium szellemével!

S hogy a méltatlanok ne juthassanak be,
ill. ne foglalhassanak helyet ezekben a legfőbb
egyh. községi testületekben, ebből a célból ége-
tően szükséges volna az E. A. 52. §-ának olyas-
féle kiegészítése, hogy:

"Az egyháztanács tagjának megvá-
lasztható az egyh. közgyűlés minden 24

=éves feddhetlen előéletű tagja, aki vallásos
lelkületérőla templom. szorqalmas látoga-
tásával) az Úrvacsora rendszeres vételéoel,

, bibZiá~ ,fJ~aládi életénel ts. ki.[ogás.ta1dicntár-
saiful/mi magatartásával is oizonyságrot
tesz." '
Ennek a rendelkezésnek szankciójául pedig'

- ami egyben az arra kijelölendő egyh. szerv
(lelkész, egyh. elnökség, eln. tanács). eljárását
is bátrabbá tenné - célszerű volna .a fentiek-
hez még ezt is hozzátenni:

"Ha az egyháztanács (képv. testület)'
valamelyik tagja megválasztása után fel-
tűnően vétkezik ezen feltételek bármelyike
ellen, az egyh. elnökség tartozik az illetőt
erre figyelmeztetni s ha ismételt figyel-
meztetés ellenére is folytatja tisztségéhez
nem méltó viselkedését, köteles azt a pres- '
biterek sorából törölni, őt állásának meg-
szűnéséről értesíteni s helyébe a következő
póttagot behívni." . ,
Zsinat előtt állunk. Most van mód és lehe-

tőség arra, hogy a mai egyházi élet minden be-
teges elfajulását kiküszöböljük. Egyik leg-:
aggasztóbb elfajulás, pedig ma a mi egyh; vá-
lasztásainknál az" h()gy .ezeket legtöbbször va
pártérdek, klikkrendszer, politika, rokoni össze-
köttetés, baráti kedveskedés, egyéni törtetés
stb., stb. irányítja,' s nem az a legfőbb szem-
pont, hogy lelkület es életmód tekintetében al-
kalmas és méltó-e a megválasztandó az egyházi
életben a választásra, vagy nem.

Pedig, ha az egyház hajójának kormánya
nem egyházias, bibliás' lelkületű emberek kezé-
ben lesz, könnyen letér, majd az anyagiasság,
közöny és hitetlenség hullámverésében az Isten
Országa felé vezető útról! ' -v.
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Pályázat.
1.' A magyarországi {ig. 'hitv. evang. egye-

temea-egyház pályázatot hirdet, Luther EiIn
[este Burg ist unser Gott kezdetű diadal-éneké-
nek, a reformáció himnuszának költői értékű
s egyszersmind a zenei kővetelményeket kielé-
gítő, énekelhető fordítására.

. II. Az egyetemes egyház nem akarja .meddő
kísérletekkel szaporítani a fordításoknak eddig
is nagy számát, hanem olyan műforditást ki-
ván, mely hű tükre legyen 'a reformátor lelké-
nek, éreztesse a XVL század vallási -válságából
diadalmasari .kiemelkedő hit erejét és oly ma-
gyar .nyelven-szólaljon meg, mintha Luthernek
e műve valamely magyar lélek költői alkotás-
vágyából született volna. Megkívánja a fordí-
tástói a hitvallásszerűség tömörségét és mél-
tóságát.

Ill. A fordításnak a kiegyenlített dallam-
hoz kell ialkalmazkodnia, mivel az egyetemes
egyház közhasználatra ezt' la dallamot fo-
gadta el.

IV. Apályadíj 300.- P, azaz Háromszáz
pengő.

V. Az egyetemes egyház a jutalmat csakis
abszolút értékű s a követelményeknek minden
tekintetben megfelelő fordításnak ítéli oda.
Egyszersmind fenntartja a jogot, hogy, ha a
jutalomra méltó fordítás nem akadna, új pá-
lyázatot hirdessen. , ,

, ,VI. A győztes pályamű az egyetemes egy-
ház tulajdona s kiadásának joga az egyetemes
egyházat illeti.

VII. A pályaművek gépírással másolva,
három ,példányban a fordító nevét rejtő jeligés
levéllel -együtt 1934. évi augusztus hó 31-ig az
alulírt egyetemes felügyelőnek (Budapest,
VIlI.:, Üllői-út 24. 1.) küldendők "Erős vár
pályamű" jelzéssel. Amely tpályamű ia posta-
bélyegző tanúsága szerint augusztus hó 31.
után adatott fel, pályázatra, mínt elkésett, nem
bocsátható ; .az augusztus 31-én póstára adott
pályaművek ellenben még "a 'pályázatban részt-
vesznek. Pályázhatik bárki, akinek lelkét Lu-
ther hatalmas alkotása megihlette.

, VIlI. A pály ázni szándékozók az 'ének ere-
deti német szövegét, a szővegnek helyes teoló-
giai 'értelmezését, valamint az irányadóul szol-
gáló "dallamot az evangélikus egyetemes' fel-
ügyelői irodában (Budapest, VIlI., Üllői7út 24.
1.), díjtalanul szerezhetik meg. A kapcsolatos
egyes kérdések iránt érdeklődőknek az evan-
gélikus egyetemes felügyelői iroda ad megfelelő
tájékoztatást. .

': Ke.I(Budapesfen es' Nyíregyházán, 1934:
évi március 'hó 6-án. '

D. báró Radvánszk.y Albert s. k.
egyetemes felügyelö.

D. Geduly Henri"k s. k;
-püspökr

Jegyzetek
a"z"Erös vár" magyar .szővegéhez,

Az "Erős vár" egységes dallamának és szövegé-,
nek megállapítására kiküldött egyetemes bizottság f.
é. február 6. tartott ülésében e sorok íróját hívta fel,
hogy szövegmagyarázatot készítsen a pályázni szán-
dékozók számára. Szívesen átengedtem volna e meg-
:bízatást a fiatalok számára, akik, mint örömmel látom,
Luther- iratait újabban nagy buzgósággal tanulmá-
nyozzák. De a felettébb megtisztelő bizalom engem is
kötelez és nem akarok munkakerülönek látszani.

*' *'
L Az ének keletkezése. Ennek idejéül a wormsi

-gyüléstöl az· augsburgi gyülésig (1521-30.) mínden.
"évet számításba vettek. Végre is egy újabban felfede-
zetténekeskönyv nyomán (Sangbüchlein, Hans Weyss
1528,) 1527 végére kellett tenni az ének _keletkezését .

• 1527 óta ugyanis, amint Luther mondaná, az ördög az
egyik csapást a másik után zúdította reá. Augusztus
16-án égették meg jó barátját, Kaiser Lenárd lelkészt
Passauban. Még ebben. a hónapban kitört Wittenberg-
ben fl. pestis, Az egész, egyetem Jenába hurcolkodott,
Luther maradt .és 'szembenézett a halállal. Október
31-én volt tízéves fordulója a 95 tétel kifüggesztésé-
nek. Luther. ezt családi körben meg is ünnepelte. Ez
a' nap felújítá lelkében a kiállott veszedelme'ket: a
pápai átkot, a wormsi utat és a többit. Az év végén
pedig Pack Ottö szász kancellár egy hamisított ok-
mánnyal a vallásháború hírét költötte. Mindenki ko-
molynak vette. Hesszeni Fülöp már meg is indítá a
seregeit. Luther is a közeli háborúról ír leveleiben,
prédikációiban a Sátán erejét és csalárdságát festi oly
képek.kel, mint az Erős vár. Ez volt ime az idő és al-
kalom, mely a reformáció nagy harci dalát megszülte.
A kétszer is előforduló "jetzt, jetzt'" mutatja, hogy itt
valami konkrét nagy veszedelem indította Luthert az
énekírásra. S, az ének 1528 nyarán jelent meg a fen-
tebbi könyvben először.

2. Viszonya a 4.6. esoltúrhoe. A 'régi feliratok az
Erős, várt a '46. zsoltárnak mondják. Az 1529. évi
Klug-féle énekeskönyv szerint is: "Der XXXXVI.'
Psalm. Deus noster refugium et virtus." Szegedi Ger-
gely énekeskönyve is .1569. a zsoltárok közé helyezi, és
a 46. zsoltárnak írja. Már Gyulai Pál megállapította
1901. évi előadásaiban s utána Császár Ernő is ismétli,
hogy magyar irodalmunkban ez az első (németböl)
rcrrdított . és nem az addigi szokás szerint közvetlen az
eredetiböl átdolgozott zsoltár. Luther hatalmas éneke
volt oly 'hatással az első magyar fordítóra.vhogy nem
közvetlen a 46. zsoltárból formált' éneket, mint eddig
szekták, hanem Luthernek e zsoltár által sugalt kész
énekét ültette at nyelvünkre.

Luther azonban csak az alaphangot. a .kezdöver-
set (Isten a mi oltalmunk és erősségünk) vette a zsol-
tárból és néhány képet,' amilyenek: a pogányok fel-
rohantak, az co-szagok megindultak, de mihelyt Ö szót
ada, megcsendesedék a föld; a seregeknek Ura velünk
vagyon, a Jákóbnak Istene a mi várunk stb. Luther
azután a helyzethez és az akkori veszedelmekhez ké-
pest szabadon fűzi gondolatait. A veszedelem nagy-
sága, Istennek hatalma, a hit és Istenben való bizoda-
lom nagy erővel nyilatkozik meg az énekben.' Szer-
kezete egységes, gondolatmenete logikus. Az egész
ének rövid, kifejezései tömörek, szinte szükszavúak.
Quot verba; tot pondera.

3. A-lapgondoZata a zsoltárvers: Isten a mi oltal-
munk és erősségünk; Isten nélkül mind elveszünk,
Istennel mienk a diadal. Tartalma: 1. vers. A vár
ostroma. Isten a mi erős várunk s ennek támadója az

, ös gonosz, ellenség. 2. vers. A vár védelme. Nem a mi
erőnk védi-meg, hanem az igazi hős (der rechte Mann),
kit Isten' küldött, Krisztus, az igaz Isten. 3.. vers.

: - ~
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A várban lakók 'erős bizodalma és bátorsága. Evilág
fejedelme hiába fenekedik, Krisztus már kimondta rá
az ítéletet. Ján. 16, 11. v. 4., vers. A várban lakók
végső diadala az igével és a Szentlélek segedelmével.
A keresztyén Szentháromság tana is szépen jut az
énekben kifejezésre, amennyiben az Atya nemcsak a
Fiút küldi segedelmünkre a 2. és 3. vers szerint, ha-
nem a 4-ik szerint a Szentlelk et is az ö adományaival.

Egész tartalma szerint az "Erős vár" még nem
diadalmi hálaének a kivívott győzelem után, hanem
szent harci dal a reánk törö veszedelmek között 'a
végső győzelem biztos reményével.

4. AUaláno,s követelmények. A jó fordítás köve-
telményeit általánosságban így foglalliatjuk össze:
tartalmi és alaki hűség, énekelhetöség, jó hangzás, jó
vers és jó magyarság, a természetes egyszerűség és
népiesség s végül, amiben Luther énekének a titka
rejlílc: 'az erő. Ennek a fordításból nem szabad hiányozni.

Tartalmi hűség' alatt nem azt értjük, hogy for-
dító szö szerint kövesse Luthert. Csak a gondolat le-
gyen ugyanaz. De viszont ez a szabadság nem engedi
meg azt, hogy a fordító egészen más, a zsoltártóI és
Luthertől idegen képeket és hasonlatokat használjon.

5. Versalatc es versmérték. Az alaki' hűségnek már
szigorúbb szabályai vannak, mert a szöveget a meg-
állapított dallamhoz kell szabni. Magyar versről lévén
szó, sokan talán egyszerűen hangsúlyos magyaros üte-
mekben kívánnák fordítani Luther énekét s csak a
szótagokat számlálni, tekintet nélkül a verslábakra.
Voltak, aki'k így fordították. De az elfogadott és meg-
állapított dallam, melynek hangjegyeit a Kapi Gyula
igazgató által .szerkesztett Egyetemes Korálkönyvben
(Budapest, 1912. 261. sz.) találjuk meg, megkívánja az
időméretes verselést. Luther énekét az eredetihez híven
és a dallamhoz szabva az úgynevezett nyugateurópai
versidom szerint rímes jambusokban 'és tr'ochaeusok
ban kell fordítani. Nem szokatlan és visszatetsző ez
magyar irodalmunk ban sem. Kölcsey a Himnuszt rímes
trochaeusokban, Vörösmarty a Szózatot rímes jambu-
sokban írta. Éne'keskönyveinkben a koráldallamok
nagy része az ilyen rímes és mértékes verselést kí-
vánja meg. De azért ahol ezt a dallam megengedi,
igen szívesen látjuk a magyarosabb hang'súlyos üte-
meket is kimért verslábak nélkül.

;~z"Erős vár" dallama azonban mai elfogadott
formájában a rímek mellett megköveteli a verslábakat
is. Zahn János altorfi igazgató "Die Melodien der ev.
Kirchenlieder aus den Quellen geschöpft" című 6 kö-
tetes jeles munkájában (Gütersloh 1891.) az Erős várt
egyenesen a mértékes (jambischtrochaeisch) dallamok
közé sorozza. S az ő megállapítása, valamint Egyete-
mes Korálkönyvünk szerint is az Erős vár egy-egy
versszaka 9 sorból áll. Az első négy verssora jambus
8., 7., 8., 7. szótaggal. Az 5., 6. és 7-ik verssor trochaeus
5., 5., 5. szótaggal. A 8. és 9. verssor ismét jambus 6.,
7. szótaggal. E4 bizony szigorúan kiszabott versmérték
de Lutheré is ilyen. A dallam ezt kívánja meg. És ~
fordítóknak is ehhez kell alkalmazkodni mint zenei
követelményhez. '

6. Jegyzetek a négy versszakhoz : .

a) Az első versszakhoz. "Erős vár a mí Istenünk"
~ezdő sor hívebb az eredetihez, mint Erős várunk az
Uristen". Nem erősebb ez a másik~ál és az utolsó
versláb így trochaeus lenne, holott ide jambus Való
A:: első magyar fordító sem használja az "Úristen'; ,
szot, hanem a 9 szótaggal is így mondja: Erős' várunk'
nekünk az Isten.

A negyedik sor: "Die uns jetzt hat betroffen" az
a~kori alk~lini okra vonatkozik Erre ma nincs szük-
seg, nem' IS költői. A dunántúli énekeskönyv a3. és
4. sor helyére Bethlen Gábornak és Gusztáv Adolfnak
a ~ómai .levél ~, 31. verséből vett jelszavát (Ha Ö
v~l~nk, ki ellenunk) és az egész ének alapjául szol-
galo 46. zscttar kezdő verset (Az Úr a mi-oltalmunk)

tette. Igy a két sornak nagyobb súlya sírásszerű és
történeti vonatkozása van s a gondolat ugyanaz.

A hatodik sor: "Mit Ernst ers jetzt meint" annyi,
mint: Er macht Ernst, ist eifrig am Werk. (Weimari
Luther-kiadás, 35. köt. 456. 1.) ,

A 9. sort (Auf Erd ist nicht seinsgleichen) "Nin-
csen mása, Nincsen párja" szavakkal szekták fordí-
tani. De a magyar ezt a' szólásrormát rendesen jó ér-
telemben szekta venni, mint például a népdalban:
"Nincsen párja a faluban Kerekes Andrásnak". De az
énekben "az ŐS gonosz ellenségről" ezt :a kifejezést
így nem- használhat juk. Szé'kács sora sem elégít ki:
"Nincs itt hozza fogható".

b) A második uersseakh.oe, Nehéz ebben híven
fordítani a 3. sort: "Es streit für uns der .rechte Mann''.
Hős, vezér, harcos, bajnok stb. szavakat használják a
fordítók. Kozma Andornál: "Maga az Úr küld har-
cost' .. 'I'orkos Lászlóé: "De értünk küzd a hü vezér".
Vietorisz József arra helyez súlyt, hogya ;,der rechte"

.jelzö (igazi, rátermett, egyetlen) kidomborodjék s- az
ö fordítása: "De' küzd értünk az egy vezér". Ez a sor
a dunántúli ak 'közt egy kis dogmatikai vítát is idézett
fel. Bancsó Antal a dogmatika tanára kívánságára 'a
"für uns" szavakat "velünk" és nem "értünk" szóval
fordították. .Bízonyos synergismust akart-e ezzel bele-
vinni, ma már nem tudom. Én ma is, mint 30 évelőtt
az "értünk" szót találom hűnek és helyesnek. Ezt
használja az első magyar fordító már 1566 előtt, s
Sántha, Vietorisz, Kozma és Torkos ma is.

A 7. sorban, ahol' Krisztus igaz istenségéről van
szó, Csengey és Vietorisz nagy súlyt helyez arra, hogy
a "Herr Zebaoth" (a seregek Ura) okvetlen benne le-
gyen. Az ellentét is ajánlja ezt, midőn az első vers-
szakban az ŐS ellenség röf mondjuk: "nagy a serege".
A dunántúlia'k nagyobb szabadsággal így fejezték 'ki
Krisztus igaz istenségét: "J ézus Krisp~llS(laZ,,.Isten ,
szent Fia, Az ég és föld Ura". A poéták dolga a job-
bat és erősebbet megtalálni .

A 9. sor: D'as Feld muss er behaIten. Székács
szószerint ezt így mondja: "A győzelmi tér övé".
Mások többen a "győztes" szöt használják. Kozma:
"Ö tartja meg a harctért". Torkos: "öt nem lehet
legyőzni". A dunántúli ak ezeknél erősebbnek és jobb-
hangzásúnak ezt találták: "Ö a mi diadalmunk". A
weimari kiadás szerint e sor értelme: die Wahlstatt.
(csatatér) .behaupten, siegrich bleiben.

c) A harmadik versszakhoz. Sajátszerü német kI-
fejezés a 6. sor: "Wie saur er si-ch'steÜt". A 'wei-
mariak szerint: Wie grimmig (dühös, ádáz), drohend
er aurtratt, Masznyí'k E. és Stromp L. így fordította:
"E világ feje Forrjon mérgibe". Kozma Andor: "Földi
fejedelem Bármi zord legyen". Torkos Lászfó r "E vi-'
lág Ura Bár ránk támada". Sántha Károly: "E vílág;
ura Gyúljon boszúra". E két sort tőle a dunántúliak
is átvették. A pályázó fogja a 'legjobbat eltalálni.

A 8. sorban: "Das macht, er ist gericht". A wei-
mariak szerint: Sein Urteil ist gesprochen. Evilág
fejedelmének azért 'nincs már ereje, mert Krisztus íté-. '
let alá vetette. Itt Luther bizonyára János ev. 16. r.
ll. versére céloz, ahol Jézus mondja:: "mivelhogya.
világnak fejedelme megítéltetett". Nehéz forditani a
9. sort is: ' "Ein Wörtteín kann ihn fallen". Többen'.
"egy szócska, egy igécske" szóval fordították. De az
ilyen kicsinyítő szöt nem türí a. jó magyarság. és az
egyházi ének. Koch Emil a heilbronni lelkész és kiváló
hímnolcgus 8 'kötetes müvében ezt így magyarázza:
"Miként Goliath Dávidnak egyetlen parittyakövétöl,
úgy bukik el e világ fejedelme is a hit egyetlen szavá-
tól (muss einem einzigen Glaubenswort erliegen)". De:
sze~intem az "ein Wörtlein" is itt csak Krisztus szava,
az 1ge lehet" azért ezzel kell fordítani annyival is in-
kább, mert a következö versszak kezdő szava is "Das
Wort", az ige.

d) A negyedik cersséakhoe. Ennek 2. sorában van
végül az a rejtély, mely már nemcsak a magyar for-

.......
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ditó'knak hanem a német nyelvészeknek és hímno-
lógusokn~k is sok fejtörést okozott: "Und kein Dank
dazu haben". Többen "hála", mások "gondolat" szö-
val szekták tc.lmácsolni. A pestiek: "S ezért hálát se
várjanak". Egy, névtelen (Ev. Örálló, 1910.):. "Gondo-
lattal se bántsák". Ha jól emlékszem Schrnldt K. J.
pozsonyi lelkész magyarázta "Gedanke" szóval a vers-
sor értelmét. Vietorisz pedig Luther humorát fedezte
fel e sorban. De más volt itt a hangulata, nem humo-
ros. Inkább a mi tapogatásurrk a sötétben kómikus
egy kissé. De Iiát a németek sincsenek különben.

A weimari Luther-kiadás tudósai a jubiláris év-
ben, 1917. egy vaskos emlékkötetet adtak ki ,;Luther-

.studien" címen és ebben Brenner Oszkár dr. profesz-
szor értekezése: "Und keinen Dank dazu haben". Eb-
ből látni, mennyit erőlködte'k a nyelvészek (Pietsch P.,
Götze A. és Pfahler p.) német alaposságukkal a
góthc.kig is visszamenve, hogy jó Lutherünket meg-
magyarázzák. És a végeredmény az, hogy ebben a
formulában "und kein Dank dazu haben" a Dank szó
nem a danken (der Dank), nem is a denken (der
Gedanke), hanem a dünken gut dünken igéből szárma-
zik és tetszést, helyeslést, jóváhagyást jelent. És Luther
ezt, a szólásformát, mely nem volt általános, hanem
inkább csak .a magáé, a németben ily értelemben hasz-
nálta': '"ob er will oder nicht" .. Ezt igazolják az ének
régi latin fordításai, például 1568-ból: Sive velit, nolit
mundus, 1578-ból: "Nolint velintque quíque", 1609-ből:
"Nolit velit relinquat" etc. Több német kortárs sem
értette meg Luthernek ezt a verssorát, mint pl. Bucer
Márton, kinek latin fordítása: "Nil tale cogitans". A
Borcherdt-féle 8 kötetes Luther-kiadás is (München,
1925.) átveszi a weimariak magyarázatát: ohne ihren
Dank, azaz: wider ihren Willen, notgedrungen. (VII.
köt. 395. 1.)

A mi első magyar fordítónk Szegedi G. könyvé-
ben valószínüIeg színtén latinból fordította magyarra.
Azért nem szól sem háláról, sem gondolatról, hanem
hosszú soraival így veszi át Luthert: "Megáll az Is-
tennek igéje És nem állhat senki ellene". A fenti "ob
er will oder nicht" jelentéssei nehéz lesz ezt a 2. sort
fordítani, itt nagyobb szabadsággal kell a gondolatot
kifejezni.

. A 3. sornak már világos az értelme: "Er ist bei
unswohl auf dem Plan". Auf den Plan treten annyi,
mint: síkra szállni. A pesti fordítás:' "Velünk az Úr a
harc terén". A dunántúli: "Velünk az Úr táborba
száll". Sántha K. e sorokat igen szabadon és gyengén
fordítja: "Benne élünk és halunk.·.. Jézus örzö an-
gyalunk" . Trochaeusok a jambusok helyett.

Az utolsó sorok 5-9. sem szorulnak magyará-
zatra. Csak a vers legyen jó és elég erő legyen a
fordításban.

* *
Luther nagyságának bizonysága ez a remek, a

maga nemében egyetlen ének is, mely eleinte még a
r. kat. templomakba is utat tört. Befejezésül Nelle
Vilmos ismert himnologus találó és híven jellemző sza-
vait idézem: "A világnak kevés költője volt oly sze-
rencsés, hogy legmélyebb belső mivoltát, személyisé-
gének titkát, jellemének sajátszerűségét egyetlen köl-
teményben oly teljesen és világosan fejezze ki, mint
ahogyan Luther tette ezt akaratlanul is ebben az éne-
kében: Nem lehet öt találóbban jellemezni, mint ezzel
az énekével. És csodálatos: Luthernek ez a legegyé-
nibb éneke egyszersmind legtárgyilagosabb éneke is,
mert benne klasszikus kifejezésre jutott mindaz, ami
az ö korát és egyházát a maga korában és minden
időkben mozgatta. És így Luther hősi éneke egy-
szersmind védő és dacoló harci éneke lett és maradt
egész egyházának is."

Sopron, 1934. február 25.
D. Payr Sándor
bizottsági tag.

"F elelős-e a lelkész, ha egyház-
községe nem fizeti a nyugdíjintézeti

járulékokat ?"
"Szükség van-e a nyugdíjíntézet reviZiójára?"

Engedje meg az igen t. Szerkesztő úr, hogy ezen,
az "Evang. Élet" hasábjain állandóan n~~ir~nde~. ta~-
tott kérdéshez én - mint aki a nyugdíjintézet ugye-
vel behatóbban szoktam foglalkozni, - talán egy kissé
részletesebben is hozzá szölhassak.

Az egyetemes gyülesnek ebben a kérdésben hozott
legújabb (1933-iki) határozata szó szerint így hangzik:

"Amennyiben a nyugdíjra stb. jogosított tag vagy
ily tag állásának a fenntartója járulékfizeté~i köte-
lezettségének csak részben tett eleget, a szabályrende-
let alapján járó nyugdíj.. stb. is csak az érdekelt tag,
illetve a fenntartó által az igény megnyilásáig tény-
leg eszközölt befizetések arányának megfelelő hányad
erejéig folyósíttatik." , '

Én ebben a határozatban semmiféle jogtalanságot
és igazságtalanságot nem találok. Mert ha koncedálom
is azt, hogy a lelkészt 100%-ig nem lehet felelőssé
tenni azért, hogy gyülekezete nem fizeti a nyugdíj-
intézeti járulékot, de viszont azt sem lehet kívánni,
hogy a gyülekezet, illetve annak a gyülekezetnek a
lelkésze szenvedjen rövidség et és kapjon kevesebb
nyugdíjat, amelyik és aki a járulékokat rendesen fizeti,
azért, mert X gyülekezet és annak lelkésze vagy egy-
általán nem, vagy pedig csak hanyagul fizeti a járu-
lékokat. Azt hiszem nem kell külön magyaráznom és
bizonyítanom, hogy ez az előbbinél sokkal jogtalanabb
és igazságtalanabb eljárás volna és végeredményben
oda vezetne, hogy néhány év mulva egyetlen egy gyü-
lekezet és egyetlen egy lelkész sem fizetné a járu-
lékot! .

A fenti határozatra és annak szigorú végrehajtá-
sára igenis szükség van és pedig nemcsak a nyugdíj-
intézeti tagok, - hanem magának a nyugdíjintézetnek
a fenntartása szempontjából is, mert e nélkül hamaro-
san liquidálni kellene az egész nyugdíjintézetet. - Sőt
az én nézetem szerint - még ezen határozat szigorú 1\
végrehajtása mellett is hamarosan ide jutunk, ha ala-
pos revizió alá nem vesszük az egész nyugdíjintézetet.
Mert az, hogy a matematikusok szerint a nyugdíj-
intézet mérlege ma még aktív, - nem sokat jelent.
Hiszen a nyugdíjintézet ma még - azt lehet mondani
- csecsemökorát éli (mindössze is 6 éves még csak!),
elmehetnénk, ha mérlege máris passzív volna! - De
van-e olyan matematikai szakértő, aki garantálni
tudná, hogy 5-10, vagy pláne 20 év mulva .ís aktív
lesz a mérleg!? Alig hiszem! Sőt, - bár én nem va-
gyok matematikai szakértő, mert jóllehet diákkorom-
ban kedvenc tárgyam volt a felsőbb matematika,
de ma már én is úgy vagyok vele, mint gróf Bethlen
Margit: a 4 alapműveleten túl nem igen terjed' a
matematikai tudásom, - mégis, ezzel az én laikus
matematikai tudásommal is ki tudom mutatni, hogy
nyugdíjintézetünk mérlege nem is lassan, hanem roha-
mosan halad a passzivitás felé!

Az őszi egyetemes lelkészértekezleten, mikor né-
hányad magammal kértem a nyugdíjintézet alapszabá-
lyainak revizióját, Scholcz Ö, esperes azt felelte: ne
bolygassuk szűntelen ezt a reviziós kérdést; - örül-
jünk, hogy van nyugdíjintézetünk s nyugodjunk meg
a matematikai-szakértő jelentésében. Mihalovics nóg-
rádi főesperes pedig így felelt: állítsanak számokat a
számok ellen, - akkor majd lehet beszélni a revizióról !

Nos hát én most számokkal érvelek s azokkal
fogom bizonyítani a nyugdíjintézet reviziójának szük-
ségességet.

A megalakulás utáni évben, 1929-ben volt a
nyugdíjintézet kiadása: 23.672 P,' 1930-ban: 26.920 P;
1931-ben: 44.270 P; 1932-ben: 102.754 P;, , 1933-ban:
129.958 P. - Vagyis rövid 4 év alatt _több mint 100.000
P-vel emelkedett,
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Ugyanezen idő alatt a bevételek a következők
voltak: 1929-ben: 287.683 P; 1930-ban: 300.580 P;
1931-ben: 272.826 P; 1932-ben pedig: 297.874 P.
Tehát míg a bevétel az utolsó 4 év alatt mindössze
10.000 P-vel emelkedett, addig a kiadás, ugyanezen idő
alatt" több mínt 100.000 pengős emelkedést mutat!
Úgyhogy már maga ez is elég ok volna arra, hogy
aggodalommal nézzünk a nyugdíjintézet jövője elé és
szorgalmazzuk annak revizióját!

De van erre még egyéb, a most elmondottaknál
nyomósabb érv is a revízió szü'kségessége mellett.

A nyugdíjintézeti tagok száma volt 1933 június
30-ig: 304. Ezek közül 228 minimális (3600, P)
nyugdíjigénnyel, - 76 pedig magasabb nyugdíjigény-
nyel bíró. Az utóbbiak között van 4 püspök is, akik-
nek nyugdíj igénye maga kitesz - a lelkészi nyug-
díjjal együtt - 61.600. pengőt! .

A minimális nyugdíjigényűek nyugdijjáruléka, a
fenntartó testületek járulékával együtt kitesz évi:
65.664 pengőt.

A minimálisnál magasabb nyugdíj igénnyel bírók
nyugdíjjáruléka pedig - szintén a fenntartók járulé-
kával együtt: 32.508 pengő.

Vagyis:tagsági járulék cimén a
1. nyugdíj intézet évi bevétele 98.172
2. A tagok és fenntartók alapítási járu-

lékának . (331.291 P) 4%-'os kamata
évenként

3. Ingatlanok - 2 bérház - évi tiszta
hozama (többet nem lehet e címen
felvenni; mert a 'bérek' állandóan le':
felé tendálnak, a kiadások pedig
felfelé)

4. Hátralékok és tőkék évi kamat jöve-
delme (itt sem lehet többet felvenni,
mert a hátralékokból bizonyára tö-
rölni is...kell .majd egy jókora ősz-
szeget)

5. Államsegély (ezt is redtikálom 6000
pengővel

6. Közalapi járulék
7. Vegyes bevétel

·98.172 P

13.251 P

30.000 P

35.000 P

80.000 P
8.000 P
4.000 P

Összes bevétel lesz tehát: 268.423 P

(De ez csak abban az esetben, ha mindenki pon-
tosan fizet és 'ha a házaknal nem lesznek még na-
gyobb bérveszteségek.) Ehhez még vegyük hozzá a
legközelebbi 6 évben évi 4000 P 'kamatemelkedést (ami
évi 100.000 pengő tőkeemelkedésnek felel meg),
akkor kitüník, hogy 6 év mulva, vagy is 1939-ben lesz
a nyugdíjintézet évi jövedelme: 292.423 P. A jövedelem
évi 4000 pengős emelkedésévei szemben (ami pedig
jóval több, mint a legutóbbi 4 év átlaga), a kiadások
évi emelkedésére csak 30.000 pengőt számítva (ami,
tekintve a 40 évnél nagyobb szolgálati idővel bíró ta-
gok nagy számát, soknak éppen nem mondható!) ez
6 év mulva 180.000 pe,ngős emelkedésnek felel meg;
ami annyit jelent, hogy 6 év mulva már- 309.000 P
kiadás áll szemben 292.000 P beuetellet, -- vagyis a
mérleg már nemcsak meginog, de holt bizonyosan
passziv lesz! - Nem is beszélve arról, mi történik ak-
kor, ha 6 éven belül 1-2 püspök is nyugdíjba megy,
ami megint 15, illetve 30.000 P túlkiadást jelent az
Intézetnek!

Még rosszabb mérleget kapunk, ha a régi nyug-
díjasok részére az állam által külön folyósított össze-
geket vizsgáljuk, amely a mult évben még mindig
208.000 P volt. (Pedig 5 év óta már nem emelkedett
a segélyezettek száma). Úgy, hogyha ehhez az ösz-
szeghez hozzáadjuk a nyugdíjintézet mult évi kiadásait:
129.000pengöt, - azonnal passzív lesz a mérleg!

Az elmondottakból azt hiszem mindenki előtt
érthető az· egyetemes gyűlésnek azon határozata,
mely a nyugdíjat a tag és annak fenntartó testülete
által befizetett összegek arányában folyósít ja csak.
Mert nJ.ég ezen határozat szigorú betartása mellett 'is

bizonytalan a nyugdíj intézet jövője. Hát még, ha ezt
nem tartják be és derüre-borúra teljes nyugdíjat fo-
lyósítanak mínden egyes tagnak! - ami ellen a ren-
desen fizető tagok és fenntartók teljes joggal ttlta-
kozhatnak!

* *
Pár évvel ezelőtt megjelent egy' indítvány,

melyet a mult évi egyetemes lelkészértekezleten írás-
ban is kőröztek, - t. i. az, hogy minden 40 évi szol-
gálattal bíró tag - tekintet nélkül munkaképességére
_ hivatalból nyugdíjaztassék. Annál nagyobb ka-
tasztrófa nem érhetné' a nyugdíjintézetet, míntha ez az
indítvány határozati erőre emelkednék! Akiknek agyá-
ban ez az eszme megszületett, bizonyára nem vettek
ceruzát a kezükbe és nem voltak tisztában a nyugdíj-
intézet teherbíró képességévei, mert 'különben nem
dobtak volna bele a köztudatba ilyen könnyelmű in-
dítványt. Felvilágosításui és indítványozó kedvük el-
vétele végett közlöm a következő számszerű adatokat:

A nyugdíjintézetnek 1933. évi 304 tagja között
30 volt olyan, akinek 40-nél több szolgálati éve van.
(S ezek között van 3 püspök is!) Ezeknek azonnali
nyugdíjbaküldése csekély 157.000 Pi-cel emelné anyug-
díjintézet évi kiadásait, vagyis akkora összeggel,
ami a nyugdíjintézet féltve őrzött mérlegét azonnal
felborítaná! (287.000 P kiadás állana szemben
268.000 P bevétellelj.

A fentiek, azt, hiszem, mindenkit meggyőzhettek
afelől, hogy 'avnyugdíjíntézet jövője nem olyan rózsás,
mínt azt egyesek; gondolják és állítják, - sőt nagyon
is sok okot ád az aggodalomra. Az aggodalmak el-
hárítására és a nyugdíjintézet jövőjét fenyegető vesze-
delmek elhárítására egyetlen lehetőség: a nyugdíjinté-
zeti szabályrendelet alapos reviziója! De' nem oly ér-
telemben, mint azt a mult évi gyűlésen Dómján Elek
főesperes indítványozni akarta, hogy le kell szállítani
a "Pyugdíjintézeti járulékokat, hanem oly értelemben,
lmgy' mér8'é'faJlnt'""!tf3'tr;":-u;--rry'IJ:!J?ííJaJiXít! -Ei'oszÖI'·í§::-"IITe'l,....-~--
kell szüntetni a különböző kategóriákat, - annál is
inkább, mert a mai alacsony terményára'k mellett igen
sok magasabb nyugdíj igénnyel bíró tag fizetése nem
éri el talán még a 3600 pengőt se! A nyugdíj felső
határa minden tagnál 3600 P legyen. Püspököké ezen
felül még 3600 P, tehát összesen 7200 P (nyugdíjas
püspöknek már nem kell reprezentálni, - a megél-
hetésre 7200 P pedig bőven elég). Ezen 3600 pengő
maximális nyugdíjigényen belül állíttassanak fel kü-
lönbözö kategóriák úgy a tagokra, mint azok özve-
gyeire. P. o. ha a tag feleségéyel, - vagy ha nőtlen,
vagy özvegyember, édesanyjával, vagy leánygyerme-
kével együtt megy nyugdíjba, kapjon teljes, tehát 3600
pengő nyugdíjat; ha pedig mint özvegyember megy
nyugdíjba, vagy nyugdíjas állapotában lesz özveggyé
és nincsen senki közelebbi hozzátartozója (anya,
testvér, vagy gyermek), akinek eltartásáról kellene
gondoskodnia, kapjon havi 200 pengőt, + 400 P lak-
bért, összesen: 2800 pengőt. Ha ellátatlan gyermekei
vannak, minden ellátatlan' gyermek után még évi
300 pengőt. Az özvegy feleség, ha egyedül marad,
kapjon havi 100 pengőt + 200 P lakbért, összesen:
1400 pengőt. Ha még ellátatlan gyermekei is vannak,
minden ilyen gyermek után évi 400 pengőt. A teljes
árva gyermek pedig évi 600 pengőt. - Meg vagyok
róla győződve, hogy ez esetben a nyugdíjintézet mér-
lege nemcsak 2-3 év mulva, - de 10-20 év mulva is
aktív lesz és akik a nyugdíjakat pontosan fizetik, azok
remélhetik. hogy annakidején annak ellenértékét is
pontosn megkapják!

Sőt azt is merem állítani, hogy mihelyt átmegy
a köztudatba, hogyanyugdíjintézet jövője biztositva
van, a hátralékok összege is a mínímálisra zsugorodik
össze, - mert a hátralékosok nagy- része - mint ezt
már 'nem egytől hallottam, - nem azért nem fizet,
mintha nem tudna fizetni, hanem azért, mert nem bízik
a nyugdíjintézet jövőjében!

A megrendült bizalom helyreállítását és a nyug-
díjintézet jövedelmeinek az emelkedését szolgálná az
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is, ha a nyugdíj intézeti Bizottság az eddiginél nagyobb
körül tekirrtést és előrelátást tanusítana az Intézet·
pénzeinek az elhelyezésénél és ne adóköteles, rein.
házakba, .- melyeknél a magas adó és a tatarozás a
nyers jövedelemnek több mint a felét fölemészti, -
még kevésbbé nagyárveszteségnek 'kitett értékpapi-
rokba, - aminők az Intézet vagyonkimutatásában
igen tekintélyes öszeggel szereplő fO-:ltés dollár zálog-
levelek, - hanem vagy adómentes, új házakba, vagy
pedig földbirtok ba fektetné az Intézet fölösleges
pénzét. Az utóbbi - momentán nem hoz ugyan any-
nyit, mint az adómentes bérház, de tőkebefektetésnek
még annál is jobb, először mert nincs kitéve sem föld-
rengés, sem ellenséges ágyútűz veszélyének, - másod-
szor pedig azért; mert mihelyt a gazdasági helyzet
csa'k egy kissé is javul, a földbirtok ára azonnal
emelkedni fog!

Végül a megrendült bizalom és a mérleg javu-
lását szolgálná az is, ha a nyugdíj intézeti Bizottság
a nyugdíjasoknál egy: kíssé nagyobb szigorítással járna
el és egyházi érdek címén nem nyugdíjazna egész
fiatal embereket, akiket az őket fenyegető fegyelmi
eljárás során valószínűleg hivatalvesztésre ítélne a
törvényszék, - hanem adna az ilyeneknek vég kíelé-
gítést, - amely azonban ne legyen több, mint az ille-
tők által befizetett összeg, kamatoskamato'kkal
együtt!

Tompa Mihály
kissomlyói lelkész.

A Protestáns Szernle
és az evangélikusok.

Az Evangélikus Élet február 25-iki számának
Figyelő rovatában, a Protestáns Szemle februári szá-
mával kapcsolatban rossz .néven veszi, hogy· ebbe a
számba, rajtam kívül nem írt evangélikus ember. Hogy
ez aligha lehetett szándékos leszorítása az evangéli-
kusságnak, mutatja a most megjelent márciusi szám,
amelyben' meg az evangélikus irók által megtöltött
oldalszám nagyobb.

Az önálló cikkek evangélikus írói: Radvánszky
Antal báró, aki az egyházi adók kérdéséhez szól. Ham- .
vas Béla tíz oldalon ír az új angol regényről. Telekes
Béla szép verse jelent meg. A Kritikai Szemlébe írtak:
Turóczy Zoltán, Kemény Lajos, Maróthy Jenő (Kapi
Bélának "Az Isten hárfása" címü regényéről), Hamvas
Béla két ismertetést és tisztelettel alulírott kettőt.

Ha valamit szóvá kell tenni a Protestáns Szemlé-
hez való viszonyban, akkor az, hogy rendezni kell azt
a felbomlott viszonyt, mely szerint állandóan volt ed-
dig a szerkesztö bizottságban hivatalosan megbízott
evangélikus 'és most nincs. Az igaz, hogy így is szí-
vesen fogad a folyóirat minden odavaló munkát, de ha
eddig meg volt ez a kapcsolat, kár volna beszüntetni.

Haan/oas Jozset.

.A szent vacsoraról.
Amikor a mindennapi élet forgatagából szemünk

elé tünö kép jótékonyság gyakorlására índítja szívün-
ket, .a fölébredt részvét ujjmutatását követi az ember
többnyire anélkül, hogy előbb a józan megfontoláshoz .
fordulna tanácsért. Vanna'k azonban esetek, amiko'!'
bizonyos körülrnények kételkedést ébreszthetnek a
lélekben, hogy jótékonyságunk nem juthat-e másfelől
ellenkezésbe egyéb érdekeinkkel, vagy nem sérti-e meg
társadalmi kötelességérzetünket.

Az igaz keresztyén azonban nem sokáig hányó-
dik ilyenkor sem a határozatlanság csapkodó hullá-
main; mert csak hitünk fejedelmére kell vetni sze-
meinket, hogy. rögtön megtaláljuk a válaszúton a
megnyugvásra vezető irányt. Krisztus Urunk, amikor

a törvénytudó akadékoskodó kérdésére: Ki az én fele-
barátom? egy kis elbeszéléssel (Luk. 10; 29.) válaszol,
szavait ezzel az intéssel fejezi be: "Eredj el és te is
aképen cselekedjél.!"

Ha tehát lelki beteg 'közeledik oltárunkhcz, ·hogy
szomját enyhítse a kegyelem forrásánál, nem kérdjük,
hogy egyébiránt a Garizim hegyén imádja-e Istenét,
vagy a Sionhegyén; hanem szem előtt tartva, soha
nem feledve a nagy Apostol szavait: "ha éhezik ellen-
séged, adj ennie, ha szomjúhozík, adj innia (Róm. 12;
20.), szeretö készséggel nyitunk neki utat a megiga-
zuláshoz : a bün rabságából felszabadulásnak, a tiszta-
ság honába fölemelkedésnek, megjavulásnak, követke-
zésképen a mennyei Atya legmagasztosabb jótétemé-
nyéne'k asztalához. Arra pedig, hogy jótékonyságunkat
követí-e elismerés, hála .s valamiféle viszonzás, nem
is gondolunk.

De annak kutatása sem tartozik a jótevő hivatá-
sának körébe, vajjon a gyógyulásáért esdő lélek meg-
felelt-e azoknak a feltételeknek, amelyek nélkül a
szent cselekvény üdvös hatását' hasztalan reméli. (1.
Kor. 11; 27.) De a lelkész számos esetben nincs, nem.
is lehet arról sem meggyőződve, hogy a'kik megjelen-
tek előtte részesülni az Úr kegyelmében, azok mind,
kivétel nélkül az ö egyházához tartoznak-é. Azt sem
tudhatja a lelkész, hogyajelenlévők mindegyike el-
végezte-e a tényleges megigazuláshoz elkerülhetlenül
szükséges lelki munkásságot: a kíméletlen töredelmet,
határozott, őszinte győzelmet a bün fölött. Ezt meg-
ítélni halandónak hatalom nem adatott. Csak akinek
szemei előtt a szív legféltettebb rejtekei is nyilván-
valóak, az bírálja el csalhatatlan és végtelen tgazság-
szeretetteí az ember gondolatait és cselekedeteit és a
bírálat eredménye szerint osztja atyai kegyelmét.

Azt se kérdezi a jótékony szív, hogy mi ok indí-
totta a más nyájhoz tartozót a reá nézve idegen oltár
látogatására. Vajjon az a meggyőződés, hogy fölhábo-
rult lelke itt talál nem hamisított, de valódi megnyug-
vást? Vagy közöny, melynek minden mindegy? Vagy
puszta kíváncsiság? Indokolt lehet ez a kételkedés.
De gondoljunk ismét Krisztus Urunk világosságot
árasztó evangéliumára: "A mennyei Atya az ö napját
föltámasztja mind a gonoszokra, mind a jókra és erőt
ád mínd az igazaknak, mínd a hamisaknak!" Ha tehát
a végtelen Bölcseség és kifogyhatatlan Szeretet nem
személyválogató az ö jótéteményeinek kiosztásánál,
mí, az ö szeretett gyermekei, nem gyakorolhatunk
szűkkeblűséget és keményszívűséget ama felebarátaink
iránt, akik a mi fogyatékos bölcseségünk és könnyen
elhalványuló szeretetünk ítélete szerint nem .tették
magukat méltókká a mennyei Atya kegyelmére.

Sass János.

Az új istentiszteleti rend.
, Istennek végtelen kegyelméből megindult a foko-

zottabb építő munka evangélikus Sionunkban is sok-
ezer evangélikus lélek igaz lelki örömére. Sok szép
reménységünk valóra válását várjuk a mindenfelé
pezsdülésnek induló egyházépítő munkától, A munka
irányítása, vezetése, ellenőrzése, mint azt már oly sok-
szor hangsúlyoztuk, a vezetők kezében van; tőlük függ
első sorban, hogy az a helyes mederben maradjon és
megnyugtató eredményeket mutasson fel. .

E megállapítás vonatkozik az új istentiszteleti
rendre is.

Az új istentiszteleti rendre szükség volt. Nem
azért, mintha Istent nem lehetne bármily rend mel-
lett, esetleg kötött rend nélkül is, lélekben és igazság-
ban imádni, de azért, mert a logikus, észszerű rendet'
megkívánja lelkünk bármely közösségi szervezetben;
mennyivel inkább Isten színe előtt: a templomban. A
gondolkodó lélek valamely eseménynek nem csupán
külsö lefolyását szemléli, de érdeklődéssel vizsgálja azt
a belső törvényszerüséget, összefüggést, logikai rendet
is, amelyen az' Illetö jelenség felépült és jaj a rende-
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zöségnek, ha hozzáértő szemek és elmék felületességet.
rendetlenséget fedeznek fel. Az istentisztelet lefolyásá-
nak azért kell külsőleg is lehetőleg kifogástalannak
lennie, mert Istennek tiszteletéről van szó,, Ezt a kö-
vetelményt az Apostol így fejezi ki: Mindenek ékesen
és jó renddel legyenek. (1. Korint. 14, 40.)

Mégis azzal soha se álltassuk magunkat, hogy
evangélikus anyaszentegyházunkban minden részletre
kiterjedőleg képesek volnánk valamikor is egy meg-
felelő, egységes istentiszteleti rendet beplántálni, mint
az a római kat. egyházban meg van. Miért? Első sor-
ban azért, mert a római kat. áldozópap maga az isten-
tiszteleti rend végrehajtója s az istentisztelet végzője
egy személyben. Az ö miséje mise akkor is, ha a temp-
loma üres. Neki a püspöke, vagy a zsinat elő írja a
megfelelő rendet és ö azt keresztül viszi, tekintet nél-
kül arra, hogy a hívei szólnak-e hozzá valamit, vagy
sem. Nálunk más a helyzet. Nálunk lelkész és hívek
egyaránt tevőlegesen részt vesznek az istentiszteleti
életben s ennél fogva a lelkésznek nincs meg az a
joga, hogy a hívek hozzájárulása nélkül olyan rendet
vezessen be, amely esetleg a többség vallásos felfogá-
sával ellenkezik. Két körülményt okvetlenül méltasson
figyelmébe minden lelkipásztor. Az első, hogy lelkészi
tisztünk: szelgátat (2. Péter 5, 3.) és másodszor, hogy
az istentiszteletnek a mellett, hogy az Isten iránt való
gyermeki szeretetünk, hálánk és szívbeli áldozatunk
kifejezője, az is a célja, hogy a hívek lelkében az
áhítatot ápolja s az élet küzdelmeíben meggyötört hi-
veket Isten szent színe elé, a békesség hajlékába men-
nél nagyobb számban összegyűjtse. Ne gondolja tehát
bárki közülünk, hogy az új rend esetleges eröltetésé-
vel ezeket a mindenekfelett való szent célokat mun-
kálnifogja. Sőt félő, hogy erőltetés esetén keserűségek
maradnak vissza aszívekben s a templomlátogatók
száma csökkenni fog. Igen. Egy észszerűen felépített
új istentiszteleti rendre szükség volt, hogy a hozzá
nem értő dilettáns kontárkodásnak vége .Iegyen. Mint
ahogy a sallangos, teljesen kiforgatott és meghamisí-
tott korál éneklést is lassan, de következetes szígorú-
sággal ki kell küszöbölni az egyházi életből; ,az isten-
tiszteleti rendnél meg kell követelni, hogya rend alap-
elve: a belső rendszer kezdőének, íntrottus, confiteor,
gloria stb.' meglegyen minden gyülekezet istentiszteleti
rendjében, de a külső lefolyását, a formát áltapttsameg
minden gyülekezet maga, úgy, amint azt legjobbnak
gondolja saját egyházi közgyülésében. Itt-ott egyet-
mást pótolni kell majd, a fődolog, hogy ezáltal is Is-
ten nevének dicsőségét munkáljuk. Mayer Pát.

Jegyzet. A gyűlekezetnek nem lehet azt a jogot
adni, hogy az istentiszteleti rendet maga állapitsa meg.
Ha ezt megengedjük, még nagyobb lesz a káosz, amely
istentiszteleteink külső rendjében amúgy is mutat-
kozik. . Seerk,

HIREK.
·BŐJT ÖTÖDIK VASÁRNAPJA.

Zsid. 9>11-15.
Már a keresztyénség előtti vallásokban is

ae áldozás volt az istentisztelet lényege. A régi
pogányok állatoknak> sőt embereknek a vérét
öntötték laZ oltárra, hogy az istenséget kien-
geszteljék> vagy kegyeit elnyerhes8ék. Ezeknek
a véres áldozatoknak .(még emberáldozatoknak
is) nyomait a zsidóságnál is megtaláljuk. A
zsidólevél szerzőjének tamittisa szerint ezek a
véres áldozatok csaJk külső tisztulást eszközöl-
hettek. Jézus vére azonban minden bŰlntől meg-
tisztít és meqszenteli a testet és a lelket. Jézus
azzal> hogy maga ment fel az áldozati oltárhoz
és önmagát áldozta jet, a régi és lényegében

esztelen. és érthetetlen áldozotoknak véget ve-
tett. Azzal> hogy mla.gát adta oda> a legfőbb
joavak főpapjává lett. A 'f'é-givilág főpapjai mást
áldoztak fel> Jézus önmagát nyújtotta áto
Azzal) hogy magát dobta oda az igazság mérle-
qére, azt ismét egyensúlyba hozta. Az egész
emberfaj felett ott lebegett a végzet. Az ls-
ten eldobott volna minket magától> ha Jézus fel
nem kiJn,álja magát. Nem csak ennek a néhány
versnek, de ,az egész zsidólevélnek ez az aiep-
qondolaia. Nem tudjuk> a palesztínai, an-
tiochiai, vagy alexandriai zsidókeresztyénekhez
intézte-e a szerző szavait) aikiket laza veszély
fenyegetett) hogy visszaesnek a zsidóságba. Az
bizonyos) hogy senki a nagy közbevetést zsidó-
s~g és keresztyénség között olyan éles világí-
tásba nem helyezte> mint a zsidó levél ismeret-
len szerzője. Jézus a főpap és az ő áldozata üd-
vösségünk egyedüli eszközWje.

- Dr. Valentin eislebeni püspök Budapesten.
Dr. Valentin, Luther szülővárosának, Eislebennek
szuperintendense, három napot töltött Budapesten, elő-
adásaival és beszédeivel gazdag áldást hintve szét az
evangélikus hívek között. Március 9-én a Deák-téri
Luther Szövetség bőjti estjén tartott előadást és vá-
zolta markáns vonásokkal azt az erőt, amelyet a
.Jutheranizmus, mint az evangélium gazdag örököse
képvisel. Utána D. báró Radvánszky Albert a Luther
Otthonban tiszteletére vacsorát adott, amelyen evan-
gélikus egyházunk számos előkelősége és a Luther
Otthon egyetemi ifjúsága vett részt. Az egyetemes
felügyelő meleg szavakkal üdvözölte a szuperintendenst
és a vendégek. között megjelent -Mackensen német bi-
rodalmi követet. Dr. Valentin a vacsora végeztével ha-
talmas beszédet intézett az egyetemi ifjúsághoz, amely-
ben elmondotta, hogy a mai Németország és a mai'
német nép vezére mít akar. Az embereket az Isten-
hez emelni, vallást és nemzetet eggyé forraszt ani, a
német népiség és a keresztyénség között elválasztha-
tatlan kapcsolatot teremteni. Ahogy nem lehet várost
a felhőkbe építeni, úgy nem lehet egy nemzet életét
másra, mint Krisztus evangéliumára alapítani. A né-
met nép mostani vezérét a törhetetlen hűség jellemzi.
Hűség az Isten és hűség a nemzet iránt. - Március
10-én este D. Raffay Sándor püspök és neje látták
vendégül a szuperintendest és egyházunk budapesti
reprezentánsait. - Március l1-én délelőtt a .német
istentisztelet keretében a szuperintendens Igét hirdetett.

- Kossuth Lajos halálának 40-ik évfordulója.
Március 20-án lesz 40 éve, hogy Kossuth Lajos meg-
halt. Ebből az alkalomból a Deák-téri templomban 10
órakor gyász-istentisztelet lesz, amelyet dr. Raffay
Sándor püspök végez.

- ,Halálozás. Leibach Antal földbirtokos, a szer-
bek által megszállt Bajsa ev. egyházközségének több
mint 30 éven át felügyelője, életének 79-ik évében
hosszú szenvedés után március 12-én elhúnyt. Az el-
húnytban Lelbach Gyula, a szabadkai egyházközség'
felügyelője, édesatyját gyászolja.

- Lelkészavatás és segédlelkész áthelyezés. D.
Kapi Béla püspök március 2-án avatta lelkészekké
Chalubka Antal és Major Jenő végzett teológusokat.
Chalubkát Felsőnánára, Majort Tárnokrétibe rendelte
szolgálattételre. Lehel Ferencet Tárnokrétiből Ostffy-
asszonyfára, Tóth Jánost pedig Magyarbólyba helyezte
segédlelkésznek.

- A jövő hét bőjti előadásai Budánesten. Már-
cius 21-én a fasori templomban "A gyülekezet Úr-
vacsorája" (Kemény Lajos); március 22-én, csütörtö-
kön a kelenföldi templomban "Elvégeztetett" (Szabó
József); március 23-án, pénteken a Deák-téren "Sza-
badulás után" (Gáncs Aladár); Öbudán "Atyám, a Te.
kezeidbe teszem le az én lelkemet" (Turóczy Zoltán).
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Évforduló. A Deák-téri Luther Szövetség ál-
dott emlékezetű volt igazgatója, vitéz dr. Kendeh Kírch-
knopf Gusztáv halálának évfordulója alkalmából
március I t-én testületileg jelent meg a megboldogult-
nak a Kerepesi temetőben lévő sírjánál és azt el nem
múló hálája jeléül megkoszorúzta.

- Bőjti est és szeretetvendégség Dunaharasztiban.
A Dunaharaszti-i missziói egyházban élénk ,az élet.
Sipos An'drás lelkész és neje megfeszített erővel dol-
goznak, hogy a kiterjedt szórványban az evangélium-
ban testvéreket összefogják. Ennek a munkának szép
megnyilatkozása volt a március ll-i bőjti szeretet-
vendégség, amelyen Szántó Róbert tartott ünnepi be-
szédet. Szereplők voltak még a Gödry nővérek, Szántó
Róbertné, Sipos Andrásné és Blazsek Nellike. A mü-
sort Sipos András lelkész lelkes szavai zártak be.

t . _ Felépülhet-e a, budapesti evangélikns Leány-
gimnázium '1 Újabb adományok: dr. Reményi Schnel-
let Lajos 1000.- P, Szluika ElIa 540.- P, dr. Pözel
István 100.- P, özv. Beniczky Lajosné 50.- P, Gallusz
Ferenc 50.- P, Walder Béla 10.- P, Farkas Sán-
dor 4.- P. ,

- Népmozgalmí adatok az 1933. évről Rákos-
palotán. Keresztelés 28 gyermek; konfirmáció 39 gyer-
mek; esküvő 20 pár; temetés 34 egyén. Úrvacsorával
éltek 1051-en.

- Selmeci találkozó. A selmecbányai liceumban
1884. és 1899. években érettségizett iskolatársak 50,
illetve 35 éves találkozót terveznek a folyó év nya-
rán Budapestre, mely kegyeletes ünnepélyre az összes
selmeci öregdiákok részvételére is számítanak. E cél-
ból felkéretnek az iskolatársak, hogy az 50 év előttiek
részéről Tirts Rezső ny. kir. erdőtanácsosnál, Buda-
pest, XL, Horthy Miklós-út 84., Ill. 4. és az utóbbiak
részéről dr. Handl Béla ügyvédnél, IX., Ráday-utca 15.
II.' levélben vagy levelezőlapon jelentkezni szíveskedje-
nek, hogy részükre annak idején a meghívók elküld-
hetők legyenek. Egyúttal felkéretik mindenki, hogy
különösen az 50 év előtti iskolatársakról, nevezetesen:
Blaskovics Dusán, Csaják János, Dobanek János, Ertl
.Gyula, Geduly Henrik, Gröner Gyula, Holéczy Zsig-
mond, Horeniczky Dániel, Honcsár Ede, Jónás József,
Kerpely Antal, Kostenszky Géza és Béla, Kolpaszky
János, Králik Adolf, Langsfeld Lajos, Nagy Sándor,
Pöschl Vilmos, Schwartz József, Schlesinger Antal,
Spudil János, Szladek Vilmos, Tenczer Sándor, Tirts
Rezső, Urszinyi György, Veress Lászlo, Zachar Samu
iskolatársakról, hogy ezek közül úgy az élőkről, mínt
az elhaltakról a megbízottak egyikének felvilágosítást
adni szíveskedjenek.

- Evangélikus Családi Lap. A budapesti evan-
.gélíkus családok közkedvelt újságjának legutóbbi szá-
mában Keve Lajos folytatja "Az evangélium és a sze-
génység" címü értékes cikkét. A bőjti gondolatok címü
tárcacikk, a .Luther Társaság biblia-ünnepéről szóló
részletes jelentés éS a legapróbb részletekig kiterjesz-

.kedő pontos budapesti hírszolgálat teszik teljessé ezt a
számot. Előfizetési ára félévre 2.- P. Megrendelhető
a Deák-téri nyilvántartóban.

- A Budapest-kelenföldi Evangélikus Egyházi
Énekkar március 18-án délután 5 órai kezdettel a temp-
lomban bőjti vallásos estét rendez a következő mü-
sorral: 1. Közének. 184. sz. 1-2. 2. a) H. Nyeberg:
Szelíd szemed, Úr Jézus. b) Lotti: Ö volt a Bárány.
(Vegyeskar.) 3. Igét hirdet Szántó Róbert ev. lelkész.
4. Kapi Gyula: (átirat) Öh siralom. Gécsek Árpád
szólója orgonakísérettel. 5. Lelkész imádkozik és ál-
dást mond. 6. Bach J. S.: Hittel nézek keresztfádra.
(Vegyeskar.) 7. M. Max Reger: Vigyázzatok, ezt
kiáltja. (Orgona.) 8. B. Müller: Passió. (6 szólamú.
Vegyeskar.) 9. Közének. 184. 6. Orgonál és a vegyes-
kart vezényli: Weltler Jenő, a kelenföldi ev. templom A szerkesztésértíelelösr I A kiadásért felelős:
karnagya. Offertórium az énekkar javára. SZ Á N T Ó RÓ B.E R TOr. FR 1T Z LÁ SZL Ó

- A. soproni teológiai fakultás hallgatóinak bőjti
körűtja, A soproni teológiai fakultás hallgatóinak egy SZERKESZTÖSÉG TELEFONSZÁMA: 59-2-01
csoportja tanáraik vezetése mellett ezidén a' bánya- POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA: 1,228
kerületeLlátogatják meg. Első. bőjti estjüket március (BP. SZÉKESFÖv. ~ÖZSÉGI TAKARÉKPT. CSEKKSZÁMLÁJA.)

Nyoniá.tött· ifj. KeUnerErÍlŐ .kÖoyVoyomdájábao,Budapest, V., Csáky-utca. 10. 79894

23-án, pénteken este fél 7 órai kezdettel a Budapest-
kelenföldi templomban tartják. A budapesti hívek
figyelmét felhívjuk erre az estre. Március 24-én Pé-
celt és Gödöllőt, 25-én Nagytarcsát, Cinkotát és Kö-
bányát, 26-án Albertit, Irsát és Ceglédet, 27-én' Pilist
és Pestszentlőrincet, 28-án Péterít és a Budapest-bécsi-
kapu-téri egyházat .Ié.togatják meg. Legyen munkálko-
dásukon és buzgólkodásukon Istennek gazdag áldása.

- A Bethlen Gábor Szövetség március 12-i össze-
jövetelén dr. Kovács J. István ref. teológiai tanár tar-
tott előadást "Az új oxfordi mozgalom" cimen.

- A húsvéti és húsvét utáni időszak liturgikus
istentiszteleti rendje nyomtatásban megjelent. Azok az
egyházközségek, amelyek a liturgikus rend szerint
óhajtják folytatni tovább az istentiszteletet, ez új
nyomtatványokat mínímálts, önköltségi áron beszerez-
hetik a Fébé diakonisszaegylet könyvkereskedésében
(Budapest, VII., Damjanich-utca 25.). .

- Szép hegyvidéki városban működő evangélikus
segédlelkész egészségi okokból cserélne falusi gyüleke-
zetben müködö segédlelkésszel. Javadalma havi 160.-
pengő, 2 szobás lakás és fütés, az általa végzett álla-
mi iskolai hitoktatásért mínden év végén kiutalt ál-
lami tiszteletdíj. Szolgálati nyelv magyar. Cím a ki-
adóhivatalban.

- Elszegényedett úriasszonyt, aki gazdasághoz.
főleg baromfitenyésztéshez ért, teljes ellátás ra magá-
hoz venne 600 holdas földbirtokosnő. Cím a kiadó-
hivatalban.

- A budapest-nl. kerületi Luther-Szövetség márc.
14-én vallásos és hazafias estet rendezett, amelyen
közreműköd tek ~z. Szalay Ilona, Szalay Eszter, dr.
Schindler Gyula, Veres Sándor és Beck Emil.

- A B. 1. P. E. márciusi ünnepe. A Budapesti
Iparosképző Protestáns Egylet március 15-én hazafias
ünnepet rendezett, amelyen változatos müsor kereté-
ben a megnyitót Szuchovszky Gyula egyleti titkár,
az ünnepi beszédet György Dénes gimnáziumi tanár
mondotta.

- A rákospalotai Evangélikus Ifjúsági Egyesület
március 18-án fél 4 órai kezdettel a rákospalotai temp-
lomban bőjti vallásos estet rendez, amelyen értékes
müvészí számok mellett Szuchovszky Gyula budapesti
vallástanár, Prőhle Sándor lelkész és Kolbenhayer Kál-
mán hitoktató-lelkész szolgálnak.

- A Törteli-féle passió, amelyet híveink egy-
része az utóbbí időben nélkülözött, most második ki-
adásban megjelent. Darabonként 20 fillérért kapható
a Scholtz Testvérek, Luther Társaság és Fébé könyv-
kereskedésében.

A Dunántűlí Evangélikus Énekeskönyv
kapható a következő kötésekben:

Félvászonkötés - - - - - - - - - - 3.80
Egészvászonkötés, tokban .- - - - - - -'- 4.80
Párnázott vászonkötés, aranymetszéssel, tokban 10.-
Celluloidkötés, fehér - - - - - - - - - 13.-
Celluloidkötés, fekete - - - - - - - - 14.-
Chagrin börkötés, fekete vagy színes - -' - 15.-
Fekete bőr bibliakötés - - - - - - - - 16.-

Ezt az énekeskönyvet bevezetni óhajtó egyház
szíveskedjék ajánlatot kérni.

Előnyös feltételeink megkönnyítik a bevezetést.

HORNYÁNSZKY VIKTOR KIADÁSA
BUDAPEST

Főelárusító: Kókai Lajos könyvkereskedése,
Bpest, .IV., Karnermayer Károly-u. 3. Telefon: 894-44.
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-
Megjelenik minden vasárnap.

ELŐFIZETÉSI ÁRA:
Egész évre 4.40, félévre 2.20 pengő.

VIRAG V AsARNAP I EMBEREK.
. .Reménykedő, ujjongó, tomboló tömeg Jézus

körül :virágvasárnapján. Egyedül Jézus arca
bánatos. Egyedül Jézus tudja, hogy ez az uj-
jongás .szenvedést és vértanúhalált takar szá-
mára. A nép _egyelőre a nagy próféta bűvköré-
ben van, aki betegeket gyógyít, halottakat tá-
-maszt és úgy beszél, ahogy még a próféták .sem
beszéltek. Szelídség, és szeretet, erő és hatalom
minden szava. Nem lehet ő más, csak a Mes-
siás, akit régmult. századok látnokai meg-
jósoltak.

Jézus Krisztus tudja, hogy neki a világ
bűneiért meg kell áldoztatnia. Ő határozott
programmal jön Jeruzsálembe. Ő I a Golgotát
nem tudja, de nem is akarja elkerülni.· " ,

Az első virágvasárnap eget vívó örömün-'
nep volt. Két évezred távolságából és két év-
ezred leszűrt eredményei alapján nézve, azt a-
napot, meg kell állapítanunk, hogy nem volt-
borzasztóbb napja a történelemnek. 'Akik ab-'
ban a lelkes pillanatban a Megváltóért halálra-
mentek volna, már ott hordják szívükben az
olthatatlan és - engeszteihetetlen gyűlöletet,
amely egyik -percről' a másikra váltotta fel a
szeretetet. Hogy mi idézte föl ezt a változást,
nehéz volna ma már megállapítani. Csalódás-e
abban, akit hatalmas földi uralkodónak képzel-
tek? A hatalmasok és azok csatlósainak titkos
agitációja? Nehéz virágvasárnapot ésaz utána
jövő eseményeket a modern lélektudomány
eszközeivel is megközelíteni ..

Bizonyos azonban az, hogy a virágvasár-
naptói nagypéntékhez vezető utat nem' Jézus'
tette meg egyedül és hogy ez a -történelem
folyamán számtalanszor ismétlődött meg. Bizo-
nyos az.. hogy hozsanna és -feszítsd meg egy
szívnek a szülöttei, Bizonyos az, hogy az ember .
a maga csodálatos ingatagságában és felületes- .
ségében az egyik piUanatban odaáll az eszme

mellé, a másikban botorul megtagadja azt. Az
egyik pillanatban trónusr.a emeli az eszme baj-
nokait, a másikban a vérpadra küldi. Miltiadesz,
Julius Caesar, Danton és mások életsorsa be-
széljen. erről.

be amennyire esendők a mi embersze-
münkben ezek az eszmehordozók, ugyanolyan
esendő az eszme is, amelyet hordoznak, vagy
hordozunk. Most a szabadság mellett teszünk
hitet, majd a szolgaság bilincseit verjük testvé-
reink kezére. Most szeretetet hirdetünk, majd a
gyűlölet légióinak engedünk érvényesülési teret
lelkünkben. Most háború és vérontás ellen nyi-
latkozunk, majd fegyvert ragadunk testvérünk
leterítésére.

Virágvasárnapi következetlenség, amely,
mivel emberek gyöngéje, közösségek, nemzetek,
családok, egyházak, a társadalom életében is
jelentkezik. Jelentkezik a mi hitéletünkben,
mert akik ma az isteni gondviselés egyedül-
valóságára esküsznek, parányi életváltozás ha-
tása alatt képesek az Istent és gondviselésébe
vetett hitet m~gtagad.ni.

A hozsannátói a feszítsd megig egy lépés.
Aki 'nagy eszméket hordoz a szívében, aki vi-
lágmegváltó gondolatokat forgat elméjében,
másszóval, aki Krisztus szellemében próbál
szolgálni embertársainak, úgy vigyázzon, hogy
Golgotára ne jusson. Többet mondok! Golgo-
tára fog jutni, mert nagyeszméknek és nagy
eszmék hordozóinak halálra kell adatniok, hogy
feltámadásuk legyen.

Hadd ujjongjon hát a tömeg virágvasár-
napján, hadd szórja a pálmákat Krisztus és a
krisztusiak lába elé, te menj be kis kamrádb a
és sírj emberi gyarlóságod miatt, amely ~ ha'
úgy fordul - a legnagyobb eszmét" a legiste- '
nibb gondolatot is arcul veri.
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Széljegyzetek az istentisztelet
reform jához.

. 1. Nem mindenki érzi szükségét az isten-
tisztelet reformjának. Ez magában véve még az
egyéni meggyőződés dolga. De nem igazolható
az egyéni meggyőződéssel az a tény, hogy nem
mindenki érzi szükségét istentiszteleti életünk
reviziójának. A folytonos revizió mind egyéni
életünkben, mind pedig az Egyház életében
olyan szükséglet és követelmény, amelyet nem
lehet gonosz következmények. nélkül te.ljesítet:
lenül hagyni. Ha tehát nem IS helyesli valaki
az istentisztelet reformját, akkor sem vonhatja
ki magát az alól a kötelesség alól, hogy vizs-
gálat alá vegye az eddigi istentiszteletet, vajjon
valóban jó-e vagy csak a hagyomány patinája
teszi szemünkben értékessé. Ha teológus az
illető, akkor e vizsgálatát a tudomány szem-
pontjaból kell végeznie. Ha pedig nincsen tudo-
mányos képzettsége az istentisztelet rendjének
revíziójához, akkor vessen számot magában
azzal,' hogy az, istentiszteleten való részvétele
megfelel-e a keresztyén ember hitéletének.
Elvben tehát lehetséges az az eset, hogy valaki
tökéletesnek tartja a gyülekezetében szokásos
istentiszteleti rendet, de akkor kötelessége is
azt a rendet igazolni. '

2. Valamely istentiszteleti rend igazelásá-
hoza' szokásra, megszokásra való hivatkozás
egymagában teljesen elégtelen. Ha valaki, ha
egy gyülekezet csak azt tudja mondani az ál-
tala helyeselt rendről, hogy azt megszokta, hogy
az neki a szokás 'alapján tetszik, már is elvesz-
tette a jogát ahhoz, hogy beleszóljon a reform
kérdésébe, mert elárulta, milyen .kevés köze
van a keresztyénséghez. A keresztyénséget
ugyanis nem lehet megszokni. Keresztyénsé-
günknek napról-napra meg kell újulnia: Isten
törvénye napról-napra porba sujt bennünket,
Krisztus evangéliuma napról-napra boldoggá
tesz. A megszokás - az újrakezdés elevenségé-
nek hiánya ~ biztos halála a bűnbánatnak és
a; bizodalomnak.
\ .' 0. Éppen így az is eleve kirekeszti magát
a hozzászólás jogából, aki egyházi . adój ának
megfizetésére hivatkozva követeli magának az
istentiszteleti rend megállapításánál a döntő
szót. Vannak: ilyenek. Azt 'hiszik, szegények,
hogy egyházi, adój ukk al egyenes irányban áll
liturgikai tudásuk.' Pedig inkább attól, kell fél-
teni őket, hogy adójukkal fordított arányban
van egyházszeretetük. ' . ' '

4. Várhaturik-e azoktól komoly gondolato-
kat;: akik egyéb kifejezéseket sem tudnak mon-
dani hozzászólásukban, mirit ilyeneket: protes-
táns .puritánizmus, evangéliumi egyszerűség,
katolikus iz?, '

. 5. "Az evangélikusok sok azépet tanultak
a katolikusoktól." Ezt mondta nemrég egy ka-

, tolikus polgáristalány evangélikus osztály társá-
nak- Nagyon valószínű, hogy iatentiszteleti

rendünk gazdagításával kapcsola~ban h~l.l?t!a
e megállapítást szüleitől vagy. hltoktatoJ3;~~~'
Mert bizonyos az, hogy a katolikusok - kulo-
nösen a vegyes f'elekezetű családban élők -
élénk figyelemmel kísérik istentiszteleti reform-
kísérleteinket. S az csak természetes, hogy
mindent, ami a változott rendben hasonlít a
miséhez katolikushatásnak ítélnek, és rop-
pantul büszkék erre a hatásra. Sőt az is ter-
mészetes, hogy e hasonlóságból kiindulva a
kezük ügyébe kerülő evangélikusokat a kato-
likus vallás egyéb elemeinek elfogadására buz-
dítgatják. De magában véve az, hogy a kato-
likusok katolikus vallást szimatolnak minden
hasonlatosságban, még nem baj. Legyenek bol-
dogok hiedelmíikben I A baj ott kezdődik, .hogy
naív testvéreink készpénznek vesznek minden
ilynemű rriegállapítást. Szabadalmazott szakér-
tőnek hisznek minden katolikust, mivelhogy az
eddig is ismert "komplikálV', "fordulatos" is-
tentiszteletet. Pedig hogy mennyire óvatosnak
kell lenni a túlbuzgó katolikusok enemű ítéle-
teivel szemben, ennek igazolására az egyik
katolíkus folyóirat idevonatkozó. 'cikkéből idé-
zek. "Jellemző, hogy az alapítási szavakat (az
úrvacsoráról van szó) az evang. liturgia sem
adja pontosan valamelyevangélium szövegé-
vei, hanem a római liturgiára (Qui pridie) em-
lékeztető bevezetéssel: "A mi Urunk Jézus
Kriszfus - azófí' éjszakán, amelyen 'ilárulí1Lték,
kezébe vevé" ... " Ha ezt valaki kritikátlanul
olvassa, tövist fogad a szívébe és kisebb-na-
gyobb mértékben gyöngül az ellenállása' a
katolikus hódítóhadjárattal szemben. Pedig
nincs egyéb a cikkíró e mondata mögött, mint
egy adag tudatlanság; nem tudja szegény, hogy
az a bizonyos bevezetés idézet az I. Korintusi
levél 11. részéből! .Ha aztán egyezik a római
liturgiával, arról igazán nem tehetünk. (Csak
nem kívánja a bölcs cikkíró, hogy csak azért is
máskép legyen nálunk, mint ahogya római
liturgiában van?!)' Ne tévesszen tehát meg
bennünket a katolikusok beszéde, és ne ijed-o
jünk meg a kálvinisták . megjegyzésettől. Ha
valamit szükségesnek és abszolút mérték sze-
rint jónak találunk az istentisztelet reformjá-
ban, fogadjuk el, és ne sandítsunk jobbra-balra,
lesve, hogy milyen arcot mutatnak hozzá az
idegenek. Visszariadni valami jótól egyszerűen
azért, mert félreérthetnek, csúfolhatnak vagy
éppen megrágalmazhatnak bennünket, nem
más, mint gyávaság. Aki pedig gyáva, álljon ki
istentiszteletünk revíziójából és reformációjá-
ból. Lutherinak lenni, 'és gyáváskodni - önma-
gában való ellentmondás.

6. Egyházi közéletünkben általában is sok
bajt, vitát, kedvetlenséget és veszteséget okoz
az, 'hogy nem vesszük komolyan és nem tartjuk
nyilván az összeférhetetlenség eseteit. Igen'
szomorú jelenség például az, hogy olyan ember,
aki nyiltan bevallva ellensége valakinek, ennek
minden próbálkozását, szavát, intézkedését
kisebbíti és elgáncsolja. Az összeférhetetlenség-



12. szám. EVANGÉLIKUS ÉLET 3. old~l.

nek hallgatást parancsoló iratlan törvénye kü-
lönösképpen kell, hogy érvényesüljön istentisz-
teletünk revíziójánál, ill. reformjánál, különben
eleve reménytelemiek kell mondanunk minden
jóakaratú törekvést. Természetesen az is igaz,
hogya méltatást és pártolást szintén korlátoz-
hatja az összeférhetetlenség.

7. Az istentiszteletnek legutóbb országos
próba alá bocsátott rendje igen elszomorító
viszonyok ra hívta fel a figyelmet. Megdöbbentő
volt a látvány, amely a próbálkozás révén fel-
tárult. Híveink nagy része nem tud a gyüleke-
zet gyónóimádságába belekapcsolódni ! Magá-
ban sem szokta Isten bocsánatát kérni; hogyan
tenné ezt mosta gyülekezetben?! És nem tudja
alázatos örömmel fogadni Isten kegyelmének
hirdetését! A vallástétel közösségéről pedig ne

, is beszéljünk. Vakok volnánk tehát, ha azzal
áltatnók magunkat, hogy az újítást kedvetlenül
fogadó hívek a régi hez való ragaszkodásból,
"protestáns" "puritánizmus"-ból húzódóznak az
istentisztelet egyes részeinek kimélyítésétől!
~okk~l inkább az az idegenkedés oka, hogy
Igen-Igen sok templomjáró hívünk számára' a
gyülekezet, a gyónás (bűnvallás), a kegyelem
éppen annyira ismeretlen valami, mint ahogy
idegen az önző és hazátlan emberek számára a
haza, önfeláldozó szeretet és honfihűség. Az
ilyen idegenkedésben az egyetlen vígasztaló
ID:.0zzanata~ a polgári becsületesség, amely in-
kabb bevallja a gazdagabb tartalmú 'ístentiszte-
letre való alkalmatlanságot, mintsemhogy kép-
mutatóan helyeselje azt, ami lelkének idegen.
Ez a polgári becsületesség, őszinteség valóban
az ev~ngélikus. kereszty~nsé~ szellemében gyö-
kerezik. De mindez keves vigasztalás ahhoz a
megdöbbentő tapasztalathoz képest, amelyet a
reformkísérlet kapcsán "keresztyénségünk"-ről
szerezhettünk. ,

8. A hozzászólás jogát nem lehet tehát
megszerezni azzal, hogy pontosan megtanuljuk
a próba-rend felépítését: a bevezetés, gyónás,
kegyelemhirdetés, Isten-dicsőítés hitvallás köz-
imádság, igeolvasás stb. egymás~akövetke~ését.
Csak abban az esetben értjük meg az új rendet,
csak akkor beszélhetünk róla ha valóban ke-
resztyén alázatossággal, hívő' bizodalommal és
a gyülekezetbeli testvéreink iránt való szeretet-
tel veszünk részt az istentiszteleten. Többek
k.özt észre k~ll ve~riünk, hogy az új rend sze-
rmt tartott istentiszteleten természetszerűleg
csak az tud "otthon" lenni, 'aki nem csupán
valami világteremtő, gondviselő Istenben hisz
hanem aki hisz a teremtő, a megváltó és a
megszentelő Istenben. Hinnünk kell az igében
hd~zánk szóló és az úrvacsorában hozzánk jövő
Krisztusban, .
. . 9. Abból a tényből, hogy a hívek egy része
alkalmat~~n ,a: reformá~~ istentiszteletre, egyéb
reformszuksegletek kővetkeznek, Félmunka..
sőt ,egyenesen veszedelmes volna az isténtisz~
telet egyoldalú megváltoztatása. - reform az:

első felében, a szokványos prédikálás, ill. pré-
dikáció-hallgatás revíziója nélkül. Ez légalább
is olyan sürgős feladat. egyházunkban, mint 'az
istentisztelet egységesítése. Ami azonban az
igehirdetés revízióját illeti, nem tartozik az
Evangélikus Élet munkakörébe. Van külön
folyóiratunk az igehirdetők számára. De hiába
újul meg a lelkészek ajkán a törvény. és az
evangélium, emberi sallang és ellangyosítás
nélkül, ha a prédikáció hallgatói egyidejűleg
nem veszik ugyancsak vizsgálat alá az ő szere-
püket: hogyan szokták venni az igehirdető sza-

. vát, emberi beszédnek (szónoklatnak) tekin-
tik-e vagy a Szentháromság Isten élő igéjének.

10. Mind inkább szükséges, hogya keresz-
tyén istentisztelet minden elemét magábafog- /
laló Ú. n. főistentiszteleten kívül egyéb ige-
hirdetői alkalmak is legyenek. Az ugyanis vi-
lágos, hogy a gazdagon kiépített istentiszteleti
rend nem szolgálhat missziói cé1okat. Egyhá-
zunknak sürgősen meg kell találnia, a módját,
hogy lehetőleg mindenkihez eljuttassa az evan-
géliumot, ahhoz is, aki pogány, s ahhoz is, aki
hite fogytán a gyülekezeti istentiszteletre nem
jön el. Az e téren való próbálkozások még na-
gyon szórványosak. .

11. A próbából bevezetett új istentiszteleti
rend mindennél fogva - ha többet nem is -
annyit mindenesetre el fog érni, hogy az embe-
reket gondolkodóba ejti az istentisztelet lé-
nyege fe~ől. Az élénk lelkiismeretűeket pedig
arra fogja késztetni, hogy vizsgálják meg
ID:.~gu,kat benne mint tükörben: mély-e a
bunbanatuk, boldogító-e a hitük, erős-e a test-
véri szeretetük,' alázatos-e a figyelmük; bele
tudn;ak-.e képmutatás nélkül, teljes szívvel kap-
csolodm az Anyaszentegyház istentiszteleti
életébe.' Sólyom Jenő. .

Az új istentiszteleti rend.
(Hozzászólás. )

Nagytiszteletű Szerkesztö ÚrI

Egyik budapesti egyházközségünkne'k a közel
multban megtartott közgyűlésén egy felszólaló szova
tette az új istentisztelet rendjét s azt helytelenítö
bírálat alá vette. .

.. H~lyte:enítette általában azért, mert az vílágos
kozeledest Jelent a katolikus liturgia felé. Szerinte a
Magyar Kultúra már megelégedetten dörzsöli a kezét.
A protestáns szellem' azt követeli tőlünk - mondá a
felszólaló, akinek a teológiai tudását nem lehet kétség-
be vonni, -: hogy maradjunk meg az egyszerűség mel-
lett, mert Igy maradunk hűek önmagunkhoz. Végül
utalt az északi evangélikus egyházak liturgiájára s
annak a~ aggodalmának adott kifejezést, hogy a meg-
kezdett uton nem fogunk megállni s liturgiánk vesze-
delmesen közel fog jutni a miséhez. .

Egy tétova hang szállott szembe a felszólalóvaÍ
akinek a különben figyelemmel hallgatott beszéde .el~
kanyarodás volt a gyűlés tárgysorozatától. Ez a tétova
hang azt vallotta, hogy ha van a vallásban misztíkum
aminthogy van is, akkor ez az új istentiszteleti rend
::~t jobban tudja a hívőkkel megérzékeltetni s hogy az
u.J rend a hívőket aktivabban vonja bele az isten-
tiszteletbe •.
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:Engedtessék meg nekem, hogy ennek a gyengébb
,hangnak a pártját fogjam s igyekezzem azt meg-
erősíteni.

Nem, arra akarok hivatkozni, hogya katolrkus
liturgia is vett át 'tőlünk valamit, még pedig azt, hogy
fokozottabb jelentőséget tulajdonít a beszédnek - ami
különben náluk inkább exhortácíó, mint igehirdetés -
s 'ezt azzal mutatja meg, hogy a beszédet nem a mise
utánra teszi, amikor többen mennek ki a templomból,
mínt jönnek be, se nem délután, mint az előtt, hanem
a mise közepére. ' Protestáns liturgia ugyanis az, hogy
a beszéd az istentiszteletnek a főrésze. Engem a Ma-
gyar Kultúra megelég edése nem zavar meg, s az elé-
gedetlenkedése sem, mert őszinteség kevés van benne.
Én inkább abban látom az új rendnek az előnyét, hogy.
így a hívő nem szemlélője és hallgatója, hanem inkább
résztvevője is az istentiszteletnek. Jobban megfogja s
közremüködtetí, Ennek pedig jelentősége van s külö-
nösen teológus ember fogja ennek a lélektani kihatá-
sát leghamarább méltányolni.

Mindnyájan elísmerjük azt, hogy van. a vallásnak
misztikus tartalma s csak áltatnánk magunkat, ha
nem ismernők el azt, hogya művészetek, különösen a
zene, olykor szár;nyra kapja az embert s viszi fel a
lét titokzatos tartalmának a megsejtéséhez. Kifejezi a
zene a maga nyelvén azt, amit teológia és metafizika
nehezebben tudnak megmondani. Ha ez így van, 'le-
het-e csodálkozni a katolikus egyházon, amikor a mü-
vészetet a liturgiája eszközévé teszi. Ez segíti abban,
hogy megérzékeltesse Isten felsőbbségét, ez segíti ab-
ban, hogy a tömegre hasson s - végül, - hogy a
szárIiyakba belekapcsolja magát az egyházat is.

A teológus felszólalónak igazat lehet adni abban,
hogy az' északi" népeknek nincs szükségük melegebb
liturgiára, ~ ha' szabad magam így kifejezni. A litur-
gia és a lelkület azonban szorosan összefüggnek. A lel-
kület pedig nem tudja magát az éghajlat determináló
behatása alól kivonni. Az északi népeknél a zord idő-
járás, a veszedelme'k közelsége, már figyelmeztetés,
hogy mí tehetetlenek s Isten kezében vagyunk. Ezért
lélektanilag érthető, hogy színesebb liturgiát az ilyen
lelkület nem igényel. Bennünket azonban ily komorrá
a természet nem tett.

Egy könyv jelent meg Londonban, amelyet angol
ember Erdélyről írt. Azt lehetne mondani, hogy a
"politikai regény"-féle műfajhoz tartozik. A könyv -
amely kétségtelenül román akaratból' íródott - fog-
lalkozik a nemzetiségi vidék közigazgatásával, a há-
ború elötti időben, az iskolák ügyével, az egyházak,
különösen a görögkeleti egyház' akkori helyzetével.
Mindez nem tartozik .íde. De egy megjegyzésre buk-
kantam benne; ami igen, s ez az, hogy protestáns ma-
gyar asszonyok a magyar katolikus templomba jártak
imádkozni. Azt teszi hozzá, hogy nem mindig, csak ak-
kor \ amikor nagy baj érté őket.

Ha tehát arra a kérdésre kellene válaszolni, hogy
az egyszerűség és a- hidegség felé forduljon-e a litur-
giánk, vagy 'pedig fejlessze-e az éneket és a zenét s
hogy továbbá a temtplomépítésünk keresse-e az alkotá-
saiban a müvészí szépet, vagy a:karjon-e hatástalan
maradni, - akkor' vezetőink bizonyára tudni fogják,
hogy melyik az üdvösebb. A mise felé' való közele-
désre csak annyit mondanék, hogy az anglikán egy-
háznak a liturgiája meglehetősen hasonlít a katoliku-
sokéhoz s mégis megmaradt protestáns egyháznak.

Az új istentiszteleti rendnek egyik hatása az,
hogy a három ima 'közül a harmadik meglehetős en
megrövidül s mindenekfölött megrövidül a beszédre
megmaradó idő is. De ez sem baj, mert így a lelkész-
nek arra kell majd törekedni, hogy kevés szóval mond-
jon maradandót. .

Hittestvéri üdvözlettel:

K-y H~ó.

Meghívó
a Magyarhoni Evangélikus Lelkészek Egyesü-
letének Békéscsabán. 1934. április 10-12. nap-
jain tartandó tanácskozására. ,

A MELE elnöksége a folyó évben tartandó
novelláris zsinat előtt szükségesnek tartja ' az
ország lelkészi karát összehívni, hogy az 1934.
esztendőben megoldásra váró feladatoka meg-
beszélhesséle. A tanácskozás legfőbb tárgyai
lesznek:

1. Az istentisztelettel összefüggő .kérdések
(liturgia, egyetemes énekeskönyv, az
"Erős vár" szövege és dallama stb.) ,

2. A zsinati' anyag megbeszélése.
3~ Erőteljes egyháztársadalmi munka meg-

indítása. ,
4. Az elnökségnek és esetleg az

megyei lelkészegyesületeknek
előterjesztései.

A tanácskozás április 10-én délután 3 óra-
kor veszi kezdetét. Este 6 órakor magyar isten-
tisztelet a közönség bevonásával. Április ll-én
reggel 8 órakor áhítat, fél 9 órától 12 'óráig és
délután 3-6 óráig tanácskozás. Fél 7 órakor
vallásos est a nagyközönség bevonásával. Ápri-
lis 12-én reggel 8 órakor istentisztelet tót nyel-
ven, 9-12 óráig a tanácskozások befejezése.

Akik a tanácskozáson részt venni óhajta-
nak, szíveskedjenek Békéscsabán. az igazgató-
lelkészi hivatalban mielőbb jelentkezni. A teljes
ellátásért (két vacsora, két ebéd) fejenként 4
pengő fizetendő. Vasúti kedvezményről gondos-
kodunk. A jegyekért a bányakerületi püspöki
hivatalhoz kell fordulni. Felkérjük a testvére-
ket, hogy legkésőbb április 3-ig szíveskedjenek
úgy Békéscsabán a részvételt, mint Budapesten
a kedvezményes vasúti jégy igénylését bejelen-
teni.

Az Úr áldása legyen testvéri tanácskozá-
sunkon! '

Budapest és Győr, 1934. március hó 20.
Turóczy Zoltán D. Raffay Sándor

főtitkár. elnök.

egyház-
sürgős

Néhány' szó a "készülö zsinat
tárgyához.

A liturgiáról. A bajor liturgia szépségében gyö-
nyörködünk minden vasárnap és messze idegenből-
hazaszálInak gondolataink. Mennyivel ünnepélyesebb,
színesebb is egy liturgiás istentisztelet! Száraz, vonta-
tott ének helyett, mely az álom kábító porát szórja
nemcsak a lelke'kbe, de néha a szemekbe is, egy ele-
veti, mozgalmas hanghullám ölén emelkedik fel a lélek
és a felhangzó Ige áhítatra ébredt fogékony talajra
hullik. Vétek volna ennyi színt és hangot továbbra is
távoltartani istentiszteleteinktői. Érzéketlen az a fel-
fogás, amely egy "evangélikus liturgiától" az Ige hát-
térbe szorulását félti, holott az igehirdetés méltöbb
előkészületet, ünnepélyesebb keretet és áhítatra ébredt
'lelkeket nyer általa.

Örömmel üdvözöljük tehát a magyar evangélikus
liturgia jövetelét. Egy dologra azonban nyomatékosan
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szerétném felhívni a figyelmet: az igazi szép liturgiá-
hoz elválaszthatatlanul hozzátartozik a ritmikus ének.
Aki külföldet járt, az megtapasztaihatta már ezt. Mi-
lyen szép a Deák-téri templom liturgiája s mégis meny-
nyivel gyönyörködtetőbb, mozgalmas abb a bajor evan-
gélikus liturgia ritmikus éneke. A frissen öntött, ki
nem csiszolt harang nyers hangja és a tisztára köszö-
'rült harangok dallamos zúgása között lehet talán ha-
sonló a különbség..

A készülő magyar evangélikus liturgiának ezért,
olyannak kell lennie, amely nem, zárja el az utat a
ritmikus ének térfoglalása elől, sőt a leghatározottab-
ban elősegíti annak mielőbbi uralomra jutását. Zalánfy
Aladár kibányászta és feltárta magyar dallamaink
ősi, rttmíkus formáját. Luther, Gerhardt Pál. hatal-
mas énekei és egyéb német dallamok eredeti, ütemes
formájukban szintén nehézség nélkül átvehetők, mert
ma már így éneklik őket Németország legtöbb gyüle-
kezetében. A maradék dallamokat kiváló egyházi ze-
nészeink dolgozhatnák át üsemes dallamokra. Egy
jövendő új. énekes könyvnek a képe vetődik itt már
elénk, amely a fentieken kívül a jelenleg, is ritmikus
módon énekelt gyönyörü finn és svéd énekek beáram-
lását, új magyar dallamok térhódítását, régi szövegek-
nek erőteljesebb, modernebb szövege'kkel való feleséré-
lését tenné lehetövé s magába foglalná az új
liturgiát is. Istentiszteleti életünk így új .sztnekkel és
új élettel megtelítődve felvirágozna, egyházunk pedig
Luther lelkületéhez méltón ismét éneklő egyházzá
válna ..

Lelkészek áthelyezéséről. Egy másik fontos kér-
dés tárul fel itt előttünk, melynek megoldásával gyü-
lekezeteink békéjét' és letkészeink 'zavartalan munká-
ját lehetne bíztosítaní. Hát nem képtelen állapot az,
hogy egy gyülekezetével meghasonlott lelkipásztor,
vagy egy lelkéazével meghasonlott gyülekezet szinte
oldhatatlan bilincsekkel vannak egymáshoz láncolva ? !
Mennyi átkos viszálynak, tekíntély-rombclásnak, temp-
lomtól, egyháztól való elhidegülésnek lehetne elejét
venni; ha egyházunk felruházná püspökeit' azzal' a jog-
gal, hogy az illető lelkészeket állásukból kíemelhessék
és cserére hajlandó lelkésszel állását felcseréltessék,
vagy .más úton, vethessenek véget az ilyen helyze-
teknek. '

Általában ma, amikor az államok életében is a
demokratikus, parlamentarts államformát a nemzetnek
és a történelemnek felelős "vezérségre választottak"
kormányzása váltja fel s amikor a legnagyobb evan-
gélikus egyház a változott idők hatása alatt autoríta-
tív formát öltött magára,' kérdés': a magyar 'evangé-
likus egyház készülő új törvényhozó zsinata mennyire
érti meg az idők szavát?

Lelkészek nyugalombavonulásár6l. Az új német
kormány elsőrangú korszerü intézkedései során ki-
mondotta, hogy 65 éves korában míndenkí köteles hiva-
talától visszalépni és helyét' fiataloknak 'átengedni. E
rendelkezést tudtommal a, német evangélikus egyház
is a magáévá tette. A német kormányt és anémet
egyházat e lépésében nemcsak mély szociális érzék
vezette, hanem annak a józan belátása, 'hogy 24 éves
fiatal erőket nem csupán a családalapítás jogáböl, 'ha-
nem a nemzet és az egyház építésének munkájáböl- is
kizárni dőreség, mely erők és értékek pusztulását .je-
lenti. Mínálurrk is a fiatalság ante portas, dörömböl a
kapuk előtt. Jó volna itt is, ha egyházunk törvényhozá-
silag mondaná ki' az öregek nyugdíjbavonulásának kö-
telezettségét! O..E.

FIGYELŐ.
Nemzeti, ünnep-e március )5-e vagy sem?

Az iskolás gyermek azt a benyomást szerzi,
hogy nemzeti ünnep, mert tanítás nincsés a
diszteremben ünnepet rendeznek nemzeti hő-.
seink 'tiszteletére. Az utca képe egészen mást

mutat. Az Üzletek nyitva, aházépítkezések,
kubikolások .stb., stb. vígan folynak és ennek
eredményeként (legalább a fővárosban) hiába
hirdetünk istentiszteletet, a templomok üresen
állnak. A kormány állami ünneppé deklarálta
a magyar szabadság ünnepét. Miért nem ren-
deli el hát az általános munkaszünetet ? Nekünk
ez az' egyetlen kimondottan általános nemzeti
ünnepünk. A megszállt területeken a hétkőz-
napok között csak úgy hemzsegnek az állami
és nemzeti. ünnepek. Próbálná meg ott valaki
(különösen a magy.arok) az állami ünnepeken
a munka-szünetet meg nem tartani!

'*' '*'•
A rádió igazgatósága az evangélikus és

református· istentiszteletek ,időtartamát 5~
percben állapította-meg. A római istentisztelet-
nek egy óraés 1Qperc jut. Ez az ötvenöt perc
ideges hajsza a lelkésznek, de a híveknek is. Az
istentisztelet vezetőjének, a lelkésznek órával a
kezében, kell szolgálatát végeznie" nehogy az
istentisztelet befejező részét-a rádióügyeletese
egyszerűen kikapcsolja, a hívő pedig kap egy
megszokott, 'csöndes méltósággal lefolytatott
istentisztelet helyett egy megcsonkított, éne-
keiben, imáiban és igehirdetésében megnyirbált
istentiszteletet. Olyan halálosan fontos a rádió
igazgatóságának a szemében, hogya klasszikus
vagy könnyű zenét szolgáltató műsor tizenkét-
óra és lO perckor kezdődjék? Miért ne .lehetne
minden egyháznak egy óra és 10 percet enge-
délyezni, hogy mindenek a megszokott szép
renddel és ékességgel mehessenek .végbe?

* *
Jugoszlávia 1930. évi statisztikája szerint

az államban 113.218 német evangélikus és
62.061 szlovák evangélikus él. Hát a magyarok
és a vendek hová- lettek? Az állam statisz-
tikusai sikkasztották-e el őket, vagy az egyház
vezetőinek állt érdekében a magy.arokat és a
vendeket elhallgatni? Azt tudjuk, hogy azt az
egyházkerületet, amelyben németek, magyarok
és vendek egyesültek, egyszerűen egyházilag is
német egyházkerületnek keresztelték el. Na
dehát nem volna szabad elfeledni, hogy Sza-
badka, Öbecse, Törökbecse, Nagykikinda, Lég-
rád stb. lényegében magyar gyülekezetek és
igen szép számmal vannak magyarok a vendek
között, azonkívül Újvidéken, Bajsán stb. és igen
sok a magyar evangélikus a felsőbácskai szór-
ványterületeken (Topolya, Zenta, Magyar-
kanizsa ,stb.). Ha, akár a jugoszláv állam, akár
a jugoszláviai evangélikus egyház megfeled-
keznék a magyar evangélíkusokról, mi nyilván
tartjuk őket!

Az Actio Catholica debreceni gyűlésén Ko-
vács Sándor hitoktató többek között ezeket
mondta: "Katolikus ember csak katolikus
templomban köthet házasságot. Ennek a han-
goztatásával az anyaszentegyházat nem vezeti
hatalmaskodási vágy, hanem egyszerűen .az a
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meggondolás, hogy minden katolikus hívőnek
lelkiismeretbeli kötelessége a maga hitét utód-
jaira átszármaztatni." Senki sem vitatja, hogy
Kovácsnak és a katolikus Kovácsoknak joguk
van így beszélni, de miért fáj nekik akkor, ha
evangélikus híveink kel szemben mi is ugyanezt
a követelményt támaszt juk ? Hogy nem vezeti
hatalmaskodási vágy az ,,'anyaszentegyházat?"
NO;no, nekünk más tapasztalataink vannak! .

* ""
Gyászünnep volt a Deák-téri templomban

Kossuth Lajos halálának 40. évfordulóján. A
lelkész magas szárnyalású beszédben emlékezett
meg a magyarság és evangélikus egyházunk
halhatatlanjáról. A képviselőház Bessenyey Zé-
nóval, a főrendiház dr. Zelenka Lajossal az élén
képviseltette magát. De hol volt a főváros és
hol volt a hadsereg képviselete? És főleg hol
voltak az evangélikus hívek? Néhány ember
és néhány iskolás gyermek lézengett a nagy
.templomban. Nem lehetne a jövőben nagyobb
súlyt adni ennek a~ ünnepnek? Örök büszkesé-
günket, halhatatlan vezériinket nagyobb nyil-
vánosság előtt ünnepelni? Ha hétköznapon a
közönséget nem lehet templomba gyűjteni, ren-
deljük ki a két budapesti középiskolánk mintegy
ezer tanulóját. Mert ez a gyászünnep úgy fes-
tett, mintha a mai nemzedéknek már nem volna
.köze sem a negyvennyolcas időkhöz, sem Kos-
suth Lajoshoz. '

A Balkán egyházat
A Balkán orthodox egyházai négy független ágra

oszolnak: görög, román, szerb és bolgár ágra. Multjuk
egy, tanításuk azonos, szertartásaik egyezőek, mégis
különállnak. A török uralom nyomása .okozta, hogy

.missziói munkát egyik nemzeti egyház sem végzett,
hanem mind csak a: puszta megmaradásen és 'a nem:'
zeti· Íét biztosításán fáradozott, Mikor Törökország
182i-ben visszanyerte függetlenségét, új életre buzdult
volna, ha a francia politika szelleme meg nem rontotta
volna. Ámde a nyugat egyháziatlan szabad gondolko-
dása az egyház minden életnyilvánulását ellenséges
szemmel nézte és elnyomta. Az intelligenciához tarto-
zott az egyház elhanyagolása, sőt gúnyolása. A tömeg
azonban hü maradt az egyházhoz, A világháború után
valamennyi balkánállam önállóságot nyert s ezzel egy-
házai is külön életet kezdtek. .

. A Balkán legrégibb egyháza a görög 'egyház,
Száz évvel ezelőtt, 1833-ban szakadt el a konstantiná-
polyi patríárkától. I. attó bajor herceg uralkodása
alatt (1833-1862) a görög egyház az államnak volt
alárendelve, úgy, amint az a protestáns egyházaknál
szokásos. Az egyház sok támadást kénytelen tűrni a
naptár miatt. A püspökök zsinata nem akar engedni
a hagyományos szokásból. Igy az 'egyház hívei belső
ellenmondásban élnek:' müveltségük nyugati, vallásuk
keleti, és ezt a 'kettőt nem bírják összhangba hozni.
Ezért sokan meghasonlának Ősi egyházukkal. Ez .ellen-
tét megszűntetésén fáradoznak olyan egyesületek,
mint a "Szent Pál Testvériség" és a "Zoa". Ez utóbbi
különösen az ifjúságot gondozza, hogyerőshitű tagokat
neveljen az egyháznak. Legutóbb külön belmissziói
egyesület is alakult, amely a bolsevizmust is ost-
romolja.

. A bolgár egyház küzd azonban legtöbbet a kom-
munísta szellemmel, amely a parasztságot teljesen

meghódította. Az egyháznak népegyházzá való átszer-
vezése most van folyamatban. Ezen fárad a
,,,,Sobornost" szervezet; amely a Iaíkusok egyházi
munkáját kívánja erőforrásul állítaní.. .Az egyház so-
kat küzd a római katolikus és az amerikai méthodista
misszióval is.

A jugoszláv egyház már szabályozta az államhoz
való viszonyát, amiből következik, hogy az orthodox
valláshoz tartozó némely csoportnak külön autonómiája
is van. Varvana patriarka azonban erős kézzel tartja
a kormánykereket -és a' püspöki hatalmat nem engedi
gyengíteni. Újabban nagyon megerősödtek a világ-
háborúbólhazatértek által megszervezett "Imádkozók",
akik különösen bíblíaolvasással foglalkoznak. Különö-
sen azért népszerűek, mert a nép gyermekei vala-
mennyien.

A román egyházban is van ilyen paraszt-mozga-
lom. A diákok és a müveltek közt újabban bíztató vál-
tozás észlelhetö, amennyiben kezdenek az egyházi és
vallási kérdések iránt érdeklődni.

A Balkán orthodox egyházainak szorosabb együtt-
müködése érdekéböl ' az országos egyházak képviselői
újabban mind gyakrabban összegyűlnek tanácskozásra.
Igy 1933-ban májusban Bukarest, szeptemberben előbb
Újvidék, majd Szófia volt a találkozás helye. Bizakod-
va néznek a jövőbe, melytől régi alkotmányuk és nagy-
ságuk visszanyerését várják. '

(Ökum. Pesoedienst, Dr. Zernow cikke után.)
D. R.

HIR E 'K.

VIRÁGV ASÁRN AP.
, ,. Filippi 2, 5-,11.

.. A mai evangéliumi rész Jézu8 megalázásá-
nak és felmagasztalásának külső megnyilatko-
zását· mutatja. Jézus, mint király vonul be
'Jeruzsálembe, de szamárlYUiJkhátán ül. Ez az
epistolai' Ige' ezzel szemben Jézusnak belülről
kiinduló önkéntes megaláz,kodásáról beszél,
amikor nem tekintette azt előnynek (zs~k'-
mánynak), hogy Istenhez hasonló volt, hanem
sz,olgai formát vett [elés az emberrélevés min-

I 'den következményét elviselte egészen a kereszt-
halálig. Ez a határtalan önzetlenség, ez az ön-
magát odaadsu: jutalmaootlanul nem marad-
hatott. Az lsten ezért felmagasztalta őt és olyán
nevet adott neki, amely előtt mindenek, meny-
'YIryeiek,földiek és föld alatt valók meghajolnak.
Az egész Igének a témáját az 5. vers a,dja meg:
Az az indulat legyen bennetek, amely volt a
Krisztus: Jézusban. Vagyis csak a megalázko-
dás vezethet dicső8é"gre lsten közelébe. Csak' az
aláeatos lélek remélheti, hogy az Isten félre-
teszi vele szemben igazságosságát és kegyelem
hófehér palástjába öltözik. Alázat, önmegta-
gadó szeretet, Isten, akarata előtt való föltétlen
meghajlás, ami érdemtelenségünk meglátása~' a
Krisztus érdemeinek felismerése ... ez az űt,
amely üdvösségre veze.t. '

- A Magyarhoni Evang. Lelkészek Egyesülete
tavaszi közgyűlését f. évi április hó 10-12. napjain
tartja" Békéscsabán. Kedvezményes vasuti jegyre igényt
tartók forduljanak a Bánya-kerületi evang. püspöki
hivatalhoz. (Budapest, IV., Deak-tér 4.)'. Míndazok,
akik a közgyí:l:Iésen'résztvenní ióhajtanak, jeleritkezze-
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nek a békéscsabai igazgató-lelkészi hivatalnál (Békés-
csaba, Baross-utca 4.), hogy elszállásolásukról gondos-
kodni 'lehessen.

- D. Raffay Sándor püspök március l6-án este
az Országos Kaszinóban, a Nemzeti Klub előadóestje
keretében előadást tartott a németországi egyházi
helyzetröl. Rámutatott arra, hogy az il. n. "árja-
paragrafus" nem volt olyan nagyjelentőségű, mint
ahogy egyes napilapjaink híresztelték, mert egész
Németországban míndössze hat Ielkészre vonatkozott
volna, Az ótestamentumnak a szentírásböl való kikap-
csolására irányuló mozgaíom, valamint a pogány törek-
vések csupán szórványos jelenségek. Az evangélikus'
lelkészek nem a pűspökségről akarták lemondatni
Müller birodalmi püspököt, hanem a Német Keresz-
tyének Mozgalmának a védnökségéről mondatták le.
Az bizonyos, hogy a német evangélikus egyházban ,a
püspököket nem választják, hanem kinevezik, de az
országos zsinat által kijelölt 'lelkészek közül. A nem-
zeti egység érdekében a birodalmi püspökre nagy ha-
talmat ruháztak. Ez érthető, ha figyelembe vesszük,
hogy azelőtt huszonnyolc különálló tartományi egyház
volt más és- más alkotmánnyal és szervezettel. Hibáz-
tatta az állami köztisztviselőkre vonatkozó szabály-
zatnak az egyházalkotmányba való felvételét, mert
veszélyezteti a parochiális jogot, valamint helytelení-
tette Müller püspök egyes önkényes intézkedéseit, így
például azt, amikor püspöktársai tudta nélkül adott ki
törvényt. A nagy érdeklődéssei várt előadást a meg-
jelentek mindvégig figyelemmel kísérték és utána [30-
kan hozzá is szóltak a fölvetett kérdésekhez.

- A budapestr protestáns honvédtisztek három-
'napos bőjti konrereneíáján naponként volt a tiszti. ka-
szinó nagytermében egy-egy előadás és írásmagyará-
zat. Március l6-án D. Soltész Elemér protestáns tábori
püspök tartott érdekes előadást "Az írás bizonyság-
tétele" címen. Ismertette azt a térhódítást, amelyet a
biblia tett a modern emberiségre. Rámutatott .arra,
hogy ennek a sokat szenvedett magyar népnek bibliás
keresztyén. nemzetnek kell lennie, a gondok, bajok, szó-
rakozások és örömök között egyaránt naponként kell
táplálkozni az ígével. Bibliás keresztyén polgárokra
és katonákra van szüksége ennek a r;negpróbáltatások-
ban vergődő hazának. Márc. 17-én Balikó Lajos
esperes tartott beszédet az egybegyültekhez.

- Hangverseny beszámoló. A budapesti deáktéri
és. fasori énekkarok, amint, már olvasóink a, rádión
keresztül bizonyára nagy elragadtatás sal hallgathat-
ták, f. hó l,9-én együttes hangversenyt rendeztek. Már
a multban is történtek kísérletek arra nézve, hogy
egyházunk énekkarai a zenekultúra gyöngyert méltó
módon reprodukálják s mindig hálás hallgató közön-
ségünknek, igazi zenei élményeket nyujtsanak, de olyan
mértékben s olyan kíelégítö. formában ez még soha
nem sikerűlt, mint ezen a diszhangversenyen. Már
maga a meghívó megszerkesztése, amelyen az ének-.
karok fejlődése, a szerzők szigorúan közismereti ada-
tai vannak tanítás céljából megadva, mutatták azt,
hogy ez a megmozdulás komoly s müvészí siker is
biztosítottnak látszik. Az előadott müveket már a kü-
lön énekkaroktói hallottuk, azonban örömmel kell
megállapítanunk azt, hogy .az egyesített énekkarok
művészi teljesítménye és kidolgozása az énekkar leg-
közelebbi ismerőseit is' őszinte elragadtatással töltötte
el. Nagy az az előnyös fejlődés, amelyen az egyesített
énekkarok elöadőmüvészet és müvészi átélés tekinte-
tében átmentek. .Ennek közvetlen oka bizonyára az,
hogy az egyházi muzsikának két fiatal, de tehetséges
rajongöja: Králik Jenö és Peschko Zoltán e komoly
célok érdekében ideális szövetségre léptek s azt a
müvészeknél szinte elérhetelen célt tűzték maguk elé,
hogy egyéni tehetségeik és érvényesüléseik fölé helye-
zik 'azt a célt, hogy az evangélikus egyházi zenét meg-
kedveltessék és ápolását, pártfogását népszerűsítsék.
Eme, cétkítüzésetket .elérték, :sikereikre hosszú időn át
joggal lehetnek büszkék s- az általuk vezetett ének-
karok valamennyi tagja egy olyan boldog élményben
részesűlt, mínt 'amilyent a: feifokozott munka végzöí

a befejezés boldog percében éreznek s a munka jutal-
mát abban a mondatban fogalmazzák meg: érdemes
volt a fáradság. Külön kell beszélnünk arról, hogy
Králik Jenő szerzöí bemutatkozása teljes sikerrel járt,
Kárpáti Sándor régi barátai és tisztelői hisznek immár
abban, hogy a magyar evangélikus zenének is vannak
hivatott nagymesterei, Peschko Zoltán dirigensi és
előadó tehetsége újólag győzött meg arról, hogy reá
nagy jövő vár. A jövő adja meg azt a sokak vágyakozó
reménységét, hogy az első összefogás nagyszerű ered-
ménye buzdítani fogja azokat, akik az egyházi zenét
ápolni és ápoitatni szeretik s bízhatunk abban, ,hogy az
egyesült evang, énekkar a többi budapesti evang.
énekkarral kiegészülve talán már rövid évek mulva
abban a, helyzetben lesz, hogy mint egyedül illetékes
bemutathatja nekünk Bach kántátéit és passióit. G. L.

- Vallásos est Szarvason, A protestáns' nőegylet
március l8-an jól sikerült vallásos estet rendezet.t a
Luther-árvaház nagytermében. A termet zsúfolásig
megtöltö közönség soraiban képviselve volt a várós
protestáns társadalmának minden rétege. A helyesen
összeállított műsor kiemelkedő pontja volt Kemény
Lajos budapesti főesperes bőjti előadása. A nagy és
előkelő -közönség feszült figyelemmel hallgatta a fő-
esperes gondolatokban gazdag, magasan szárnyaló be-
szédét. A vallásos estet megelőzően a délelőtti isten-,'
tiszteleten igét hirdetett a főesperes, majd feleskette
az újonnan megválasztott egyháztanácsosokat. Itt is
igen mély hatást gyakorolt úgy az igehirdetéssel, mint
az egyháztanácsosokhoz intézett, azokat kötelessé-
geikre figyelmeztető, egyházépítő munkára buzdíto
beszédével.

....•...Beiktatás. A kondorosi egyházközség 1934
március l8-án iktatta be hivatalába újonnan választott
lelkészét, Balczó Andrást, szép és bensőséges ünnep-
ség keretében. Megható volt az a fog.adtatás és a sze-
rétetnek önkéntelim megnyilatkozása, mely a hívek
részéről a fiatal lelkészt körülvette. Az új lelkész be-
iktatásán régi állomáshelyeiről többen megjelentek,
hogy vele az örömben osztozzanak s ezek nem győz-
tek csodálkozni a meleg ünneplésen. Ugyanekkor bú-
csúzott el az egyl1ázközségtől Reviczky László nyu-
g,almazott lelkész is. A beiktatási ünnepélyt közebéd
követte, Úgy abeiktatáson, .mint a közebéden a társa-
'dalom minden rétege s a környéki testvéregyházak
kiküldöttei üdvözölték az új lelkészt és biztosítottak
szeretetükról és támogátásukról. ,

- Lelkészbe1ktatás. A mezötúrí egyházközség
bensőséges szép ünnepély keretében iktatta be már-:
cíus Ú-én hivatalába új lelkészét, Botyánszky Jánost ",
A beiktatást Kovács Andor esperes, kormányfőtaná-
csos végezte. Az ünnepélyen képviseltette magát a
város, a református, katolikus és zsidó egyház is.
Meglepő' és egyben megható volt az a meleg fogadta-
tás és a szeretetnek az a megnyilvánulása, mellyel a
megjelent politikai és egyházi vezetők az új lelkészt
fogadták és üdvözölték. Az ünnepély után közebéd volt.

- Halálozás. Deák Sándor türkösi ,(Erdély)
evang. lelkész 86 éves korában elhúnyt. Nagy részvét
mellett temették el március 6-án. Kartársai nevében
Szórády Lajos, Biró László és Nikodémusz Károly bú-
csúztak tőle.

- A budapest-kelenföldi egyházközség évi, köz-
gyűlését márc. l8-án tartotta. A lelkész imája' után
Zsigmondy Dezső mondott magvas megnyitó beszédet
és számolt be arról a munkáról, amelyet az egyház-
község anyagi ügyeinek rendezése körül munkatársai-
val egy esztendő alatt végzett. Szántó lelkész olvasta
fel ezután az év minden eseményére krterjedó terje-
delmes jelentését. A zárszámadást, költségvetést és a
tárgysorozatra kitűzött kisebb-nagyobb jelentőségű
ügyeket a közgyűlés a legnagyobb egyetértésben
tárgyalta le. Az egyházmegyei közgyűlésre meghatak
mazással Kréth József és jobbaházi Németh Ödön dr.
egyháztanácsosokat küldték ki. Megalakították végül
a szociális, és szeretetotthonbizot1;ságot, amelynek
tagjai az egyház elnökségéri kívül dr. Kring Jenő, dr.
Pajor Jenő, Rakssányí Zoltármé, Szántó R6bertné. es
Schuller Valéria.

.,.\ l' '



8. oldal. EVANGÉ,LIKUS ÉLET 1~. szám.

...:...Megalakult a budai Luther-Szövetség, A buda-
van Luther-Szövetség az e~yházközség jelenlegi veze-
tősége, dr. Demel Aladár világi felügyelő és .Varaányí
Mátyás lelkész buzgólkodásából vasárnap alakult meg
a bécsikapu-téri evangélikus templomban. Az egyházi
élet fejlesztésére és az egyházi érdekek ápolására lé-
tesült szövetség elnökévé dr. Okolicsányi-Kuthy Dezső
egyetemi magántanárt. ' ügyvivő alelnökéve dr: Marton
György ügyvédet, pénztárossá Pethő Gyula m. kir.
postaellenőrt választották meg.

-"' öt világrészen át Krisztus nyomaiban. Anstein
János bázeli missziói lelkész; a legnagyobb tapaszta-
latú és tudásu misszionáriusok egyike, egy napot tölt
Magyarországon és vasárnap, március 25-én d. u. fél 5
órakor a Deák-téri evangélikus templomban magyarra
tolmácsolt előadást tart. E páratlan' érdekességű elő-
adásori minden fövárosí protestánst örömmel látunk.

- A csanád-c-csongrádi csperesség híreí ; -Egyed
Aladár .főesperes március 5., 6. és 7-én, a battonyai
egyházat látogatta ,meg. ,Ez alkalomból meglátogatta
az egyház presbitereit külön-külön otthonaikban. Márc.
6-án este a Nöegylet vallásos müsoros t~aestet ren-
dezett az Ipartestület nagy termében. Előadók voltak:
Egyed. ,A. főesperes és Zászkaliczky Pál pitvarosi h.

-Ielkész. Voltak továbbá szavalatok, énekkari számok,
énekszóió.' A teaest jövedelmét il: Nöegylet iaz imaház-
alaphoz csatolta. Március 7-én reggel 9 órakor isten-
tisztelet volt, amelyen az igehirdetést Egyed A. fő-
esperes végezte, majd úrvacsorát szolgáltatott Zász-,
kaliczky Pál segédletével. Az istenttsztelet végeztével
megbeszélések voltak különbözö ügyekben. - Ugyan- '
csak márc. 7-én délután a pítvarosí egyházat látogatta
meg a főesperes. Este vallásos est volt a templomban,
amelynek előadói Egyed A. főesperes és Benkőezt
Dániel egyh. megyeí jegyző voltak. Imádkoztak Sztik.
,Gusztáv alesperes és Kertész F. körlelkész. Voltak
szavalatok. énekkari számok.' Márc. 8-án ,a reggeli kö-
nyörgésen az írásmagyarázatot Benkóczi I? végezte.
Utána presbiteri 'úrvacsora volt, amelyet Sztik Gusz-
táv alesperes szolgáltatott ki a főesperes segédletével.
A ' délelőtt . folyamán, presbiteri, konferencia volt a
pítvarosí, csanádalber-ti és ambrözí presbiterek rész-
vételével. A konrerencía előadói voltak Egyed Aladár,
főesp., Sztik Gusztáv ,alesp. és Kertész Ferenc körlel-
kész. Délután ifjúsági konferencia volt két részben:
külön a férfi ifjúságnak, külön a Ieányoknak, asszo-
nyoknak. Előadók voltak külön-külön a két csoport-
ban a fenti lelkészek., Este magyar. vallásos teaest volt
az állami iskola kettős termében. Előadók voltak Egyed
A. főesperes és Benkóczi Dániel egyh. megyeí jegyző
és Zászkaliczky Pál helyi lelkész. Voltak még ének-
kari számok: szavalatok és a helyi lelkész. énekszólója.
A teaest tiszta jövedelme az egyházi célokat szolgálta.
Március 9-én a főesperes a csanádalbei-ti egyházat
látogatta meg. A reggeli könyörgésen az irásmagya-
rázatot Zászkaliczky Pál tartotta. A délelőtt folyamán
két csoportban írjúságt konferencia volt, amelyen az
előadók a fenti lelkészek voltak. Délután vallásos dél-
után volt a templomban, ahol előadást tartották Egyed
A. főesperes és Zászkaliczky Pál pítvarosí h. lelkész.
Voltak még szavalatok, énekkari számok és Zász-
kaliczky Pál énekszólót. A főesperes a szabad idejé-
ben itt is meglátogatta a presbitereket. --: ,Márc.,lQ-én
Ambrózfalván az 'esti órákban a KIK ambrózfalvi
csoportja vallásos estet rendezett, amelyen megjelent
mintegy 60 taggal a szomszédos nagymajláthi ref.
KIE:- Ifjúsága is. A szavalatokkal és énekszámokkal
váltakozó vallásos esten az írásmagyarázatot Benkóczi
Dániel tártotta. '
. - Felépülhet-e a budapesti evangélikus ,'leány-

gimnázium? pjabb adományok : . A harmadik szülői
teaest bevétele 369.98 P, Rimár Jenő és neje 300 P.
Németili János 100 P, Turiel Gizella kisorsolt kézi-
munkájáért 40 P.

- Az Országos Magyar Protestáns Diákszövet-
ség márc. 19-én Pécsett tartotta vándorgyűlését. Az ' , SZERKESZTÖ~EG TELEFONSzAMA : 59~2-01
állásnélküli diplomások helyzetéről, a maí idők uralkodó POSTATAKARÉKPÉNZTARI CSEK)<SZÁMLA" 1,228
eszmeáramlatairól és a magyar prot. diákszövetség (BP. SZÉKESFÖV. KÖZSÉGI TAKARÉKPT. CSEKKszAMLÁJA.l

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V., Csáky-utca 10. 79924

hivatásáról előadásokat tartottak: dr. Somos Elemér,
F'erencz j.Iózsef és Steiner Lajos.

- Hődmezővásáa-hely, A hódmezővásárhelyi evan-
gélikus egyház a bőjti időben minden pénteken este
bőjti ünnepélyt tart a 'templomban. Az ünnepélyek
előadásatnak összefoglaló főt~mája:, "Bőj.ti önvízsgá-
lat". Előadók: Dr. Genersich Antal egyházfelügyelő,
Klár Béla ny. lelkész, László Mihály tanító, Blat-
niczky Jenő s. lelkész és Kelten András .helybelí ad:'
mínísatrátor, Ének", zeneszámokkal és szavalatokkal
közrerriűködtek még: Redecha Margit, Redecha Au-
guszta, Misán István, Redecha Tibor, Becsei István,
Varga Eva, Farkas .Jusztína, Halmí Márta, Antalik
Margit, Klebníczky Ilus, Janáky Mária, Kojnek Etelka,
Nagy Olga. Bőjt első vasárnapján megalakult az
ifjúsági Luther Szövetség, mely két csoportban vasár-
nap és szerdán d. u. tart összejöveteleket. Az egyesü-
hitnek 68 tagja van. Megalakult az Evangélikus
Vegyeskar is, mely László Mihály kántor vezetésével
hetenként két próbát tart. Tagjainak' száma 26.' ,
Apr.v Sván egyházmegyei diák konferencia lesz Hód-
mezövásárhelyen. 'Előadók: Komlósi Ilona, Danhauser
László és Keken András. Ugyanakkor a d. e.-i és
d. u.-i istentiszteletet Egyed Aladár főesperes, ilietve
Danhauser László fogják: tartaní. "

, - A budapesti Deák-tért ev. elemí iskola március,
14-én és 15-én szépen sikerült hazafias ünnepet ren-
dezett.

- Templomi hangverseny, A kelenföldi egyházi
énekkar február 18-án bőjti vallásos esttel egybekö- ,
tött ' hangversenyt ,rende~ett a kelenföldi templomban
Weltler Jenő karnagy vezetésével. A hangversenyen
H: Nyeberg, Lotti, Kapi Gyula; Bach, Max Reger és
B. Müller passiói énekeibőr adtak elő. . Hangverseny
közben Szántó Róbert hirdette az igét.

- A B. 1. P. női szakosztálya márc. 18-án jól
sikerült teadélutánt rendezett, amelyen változatos ,
müsor keretében üdvözlő beszédet Szuchovszky Gyula
mondott és bibliamagy,arázatot Szabó Imre ref. esperes
tartott.

, - A rákosszentmihályi evang. nöegylet f. hó ll-én
igen sikerűlt müsoros szeretetvendégséggel ünnepelte
meg március ídusát.. A budai evang. vegyeskar a nagy-
számú közönség zajos tetszése mellett a tőle megsze-
kott precizitással több számot adott elő. Az ünnepi
beszédet Regősné dr. Kohajda Margit polg. iskolai
tanárnő 'tartotta, Pap Ferenc vallastanár bibliát ma-
gyarázoU.Gasparik Margit zenetanárnő dr. Horváth
Kernél mín. O. tanácsos zongorakísérete ' mellett, éne-
kelt. Csidey Kató szavalt, Kamrnecker Lili zongorázott.
A szeretetvendégség tiszta jövedelme az épülö templom
céljait szolgálta.

A Dunántúli EVJangélikus, Ének~s~ö~yv
kapható a következő kötésekben:

Félvászonkötés - - - - - - - - - - 3.80
Egészvászonkötés, tokban - - - - - - - '4.8Q
Párnázott vászonkötés, aranymetszéssei, tokba~ 10.-
Celluloidkötés, fehér - - - - - -.: - - - 13.-'
Celluloidkötés, fekete - - :..- - ~ - - - 14.-
Chagrin börkötés, fekete vagy színes - - - 15.-
Fekete bőr bibliakötés - _. - - - - - - 16.-

Ezt az énekeskönyvet bevezetni óhajtó egyház
szíveskedjék ajánlatot kérni.'

Előnyös feltételeink megkönnyítik a bevezetést.

, HORNYÁNSZl{y VIKTOR KIADÁSA
BUDAPEST
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