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A HÚSVÉT.
Leborul lelkem az örök, a folyton áldó és

megtartó Isten előtt s boldog örömmel; a hit
kincseinek e föld minden értékeinél nagyobb
gazdagságú birtokában köszönöm meg a húsvét,
a húsvéttal és húsvétban adott csodás, bűvös
varázsú ajándékát a - feltámadás, hitét.

Mícsoda erő, szépség és gyógyító tartalom.
..oez--tSzméren ~ MikOI '"gyŐzni látszott a 'Pokol' és
ráterítette denevérszárnyát az Isten fiára, a
szentre és igazra, ... mikor megszűnt dobogni
az a szív, melyben a Menny minden szépsége,
békessége, és boldogsága volt a tartalom, ...
mikor ezt a drága szívet, mint tiszta égi szelen-
cét, széttörte a durva zsoldos kegyelemdöfése,
eltakarta:' arcát az Eg és sírtak az angyalok,
mert meghalt a Szeretet, elment a Jóság, kilob-
bant, eltűrit a Világosság ..

Mélységek mélysége ez. A Jézus-tragédia
fekete fináléja, melyről 'így, ilyen komoran,
megrendítően r~bega"mi credo-nk: "... szálla
alá poklokra" : . . Szálla alá, de hogyan? Mint
elsülyedt hajó 'a tenger fenekére, a pusztulásra,
a feledésbe és örök halálba?

Nem! Szállott, mint ragyogó, sugárait bol-
dogan, diadalmasan, mindent bearanyozó gaz-
dagsággal szétárasztő Nap az óceánok hideg
vizei felé s a felcsobogó hullámok fénybe öl-
töztek: A 'pokol megrendült és az örök sötét-
ség visszavettetett, .mikor megjelent kapuiban
Ö, a - világ világossága. Így jelenik meg a
meghódított vár kapujában a diadalmas sereg
vezére, Most vette birtokába azt is, hogy a kár-
hozatból kimentse övéit. .

A nagypénteki szívfájdító tragédia már
így indul-új fejlődés felé, a rettentő finálénak
bús akkordjaiból egy diadalmas ouverture fu-
tamai szővődnek. A sötét sírből fény csap ki
sbenne 'egy eszme születik: feltámadás.

Mi ez?

Isten ajándéka. Rejtelmes, mint 'az ,Ég,
ahonnan jött; áldott, mint a harmat, mely
szomjazó virágok tikkadt kelyhébe , száll ; ha-
talmas, minta villám, mely fénybe vonja a fe-
kete, fojtó fellegeket. ' -;

A keresztyénség fundámentálís eszméje a
fe'Ltáma:dás:~·Eál apt»i'kW ~ ~ __ ~ •
dőn írja: "Ha Krisztus fel nem támadott, ak-
kor hiábavaló a mi prédikálásunk; de hiábavaló
a ti hitetek is". (1. Kor. 15, 14.). Ezzel az esz- '
mével indul el hódító útján s előtte, mint lobogó
fáklya fénye előtt, hull, pusztul, semmisül a
sötétség. , '.,

A görög filozófia lehetett még oly kristá-
lyosan színszóró: és szépen kívonalozott, az Örök
problémával, a halál tényével és rejtelmességé-
vel nem bírt, pedig a filozófia a halállal' való
foglalkozás, birkózás. Nos, e birkózásban az
ember, a gondolkozó-érző ember maradt alul.
Hiába minden. A bús Prédikátor, a .Koheleth s
a necplatonikus.filozófus együtt omlik le a ha-
lálba torkoló élet semmiségének felismerése-
kor: vanitatum vanitas.

De Krisztus óta... Krisztus óta,' az óta,
hogy elzengett a szó: "Nincsitt" feltámadott",
visszanyerte varázsát az élet, értelmet 'nyert
minden nemesért 'és jóért va:ló küzdés, elvesz-
tette félelmetességét .az életre leselkedő tragi»
kus halál, sőt egyenesen lemosolygott, meg,yett;:
legyőzött rémként hullott össze. ", .,"~:1,(,:'

A római Colosseum pusztuló téglahalmazá-'
nak közepén fehér kereszt áll, rajta' felírás: "Az
itt mártirhalált szenvedett .keresztyének emlé-'
kére." Ott járva megelevenült lelkem, előtt. ar
mult. Láttam a színes, emberrel, elöntött, ró'·,
zsákkal díszített karzatokat s hallottam az éhes'
vadállatok szívrendítő ordításáts láttamvi-
Láttam a megdicsőülés földöntúli' böfdogságáJ~
ban, az Úrhoz menő lélek szent mosolyával, :'a'
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ha.1ál19ari kinőtt testvériség csókdosó melegségé-' mélyseges emberszeretettől áthatva keresik
'ben egymást átölelve várni a szörnyűséget, lát- azokat a megoldásokat, melyek a változásokat
tam a keresztyén mártírokat, egészséges irányba tudnák vinni; ez a törek-
, Megértettem Konstantinust: "E jelben vés azonos a mi keresztyéni felfogásunkkal.
:tlyőznifogsz." A bitó győzelmi jellé, lett. '-K -, , Ma, minden idők legválságosabb idejében
illalál kívánatossá. A pusztulás új építéssé" -Az természetesnektaláljtik, hogy minden jövőbe
ómega alfává. tekintő ember a maga kis, vagy nagy munká-'
:' És ma? Masemyagyunk túl a húsvét esz- jával iparkodik oa,családi élet útjából az aka-.
méjén. Érvek 'ellen érvek. Tagadás ellenében dályokat elhárítani és. a családi életben a leg-
biztonságos vallástevés. Hideg okoskodás elle- fontosabbat, a- 'szeretet tavaszát egyeduralko-

.nében forró látomásos hit. dóvú tenni. Szent igyekezet ...
',É~j nélküle, ha tudsz: halj; nélküle, ha Annál megdöbbentőbb, hogy akadnak olya-.

mersz.,' , nok, akik hivatásuknak vallják és fennen is
.Tön a. távoz;1,s.EhÍlarad minden, mihez a hirdetik. ezt az igyekezetet, de igen furcsán pró-

,~ív oly, forrón" tapadt. N.agy küzdések, mámo- bálják ezt megvalósítani. ,
ros álomlátás ok , nekiindult akarások ... Szirt- -Adva van egy emberpár: megvan a hitük
)iez- vágódó isirályok. A halál-seirten megtörik egymás szeretetében, minden jóban és szépben
minden. és úgy érzik, hogy életükben nem fog kisiklás

on, de a feketeszirten fent áll az üres történni. Világnézetük, akarásuk, munkakedvük
kereszt. Útmutató az Ég felé. Győzelmi jel aikörülbelül egyforma, vállalják az anyagi ne"
enyészet felett. Bíztató ígéret, hogy túl a fekete hézségeket is. Persze emberi gyarlóságaik is
halálkapun vár egy képzelettel le nem írható vannak ... Dehát jó emberek is vannak a vi-
élet" melynek e földi csak az árnyéka, ott min- lágon, isteni kegyelem folytán majd csak megy
den, minden célba ér és minden kérdés, mely minden ...
itt- sikoltott, sírt, áldott feleletet nyer. És ekkor megjelenik oaláthatáron egy ár-:

r: • Legyen áldott a húsvét aj ándéka , az Isten nyék, a' derék ember köntösében és... kettő-
ígérftle,á feltámadás hite. ,jük közé áll, valódi árnyéknak. Felemeli cson-

~apról-napra temetünk. A sírásó nem pi- tos ujját mementóként, de egyenlőre nem szól.
hen. ,Gyászban vergődik, mint tövisek közé hul- Vár. Várja a biztosan' bekövetkező' alkalmat.

-lö'tf ~~dát'; armyí-szeretö szív, ' Kettő között .mindig van egy gyöngébbile fél,
,'~-;Deía tavaszi égen fehér felhőket kerget' a talán gyengébbek az idegei, talán szent híva-

szél. A rtemető bokrai, között fészkelő madarak tása teszi ingerlékennyé. És ekkor megszólal: '
CS'áttpgn.a,k..Virágfejecskék mosolyognak a ta-. szava nem a 'boldogság és szeretet - hirdetése,

'1 ' , hanem komor és fenyegető, azt mondja: "nem
v,!ls ásdtt sírok halmán: Aterp,.etőink kapujá- lesztek boldogok, .nem lehettek, mert nem 'azt'
ban-hozzánk lép az a Jézus sírjánál ült angyal, , teszitek, amit én kívánok . . . "
aki szól '-ma is: "Nincs itt ... feltámadott!" A' holózi , , b bí , ,

-I , pszíc o ogla mar r.egen e ízonyította,
t ' ;~ph,áldott, hatalmas szó! .. , ~ hogy ezen a réven igen sok' esetben el lehet,
,:,",,'_:H~I~Ú:Jáh;.hallelujah . . . , érni a kívánt célt, ami azonban ebben az eset-

: ". '·,t:~:4á.laaz Istennek, aki a diadalmat adja ben: nem a két ifjú és az egész emberiség egész-
'nekün,k \a' ,~~ Urunk Jézus Krisztus által"... séges, morálís ,szempontból felfogott bóldog-
(L K~r~:15/,57;) sága, hanem valami egészen más. A .karaván

.' .:' jól ismert teóriája eseteitől eltekintve, <néha ~i-'
DUBzik Lajos. kerül egyik, vagy másik- felet idegbeteggé 'ten-

ni. És akkor a fekete mumusnak van szíve elő-
állni és "látnoki" csuklyát felölteni, hogy ime,
igazam vólt, megjósoltam előre. .

.Vcgyes házasság 1934. .. a túloldali keze-
lésben. Megdöbbentő -eset. De az élet azt mu-

.tatja, hogy gyakran' sok aolog más, formula
által definiált lelkiismeret szerint történik. A
fekete. mumusok mentsége talán az, hogy azt a
f'énséges éa szent: érzést' nem ismerik," nem
3zabadisme.r-niök) "amely pedig geológiarfdök-:
kel' Iétezetr-az-ő létezésük előtt'<és fog létezni
geológiai idők mulva az ~ő létezésük utárr és
amelynek ,iéHiket köszönhetik. ' . , "'

", Ha valamelyik, 'ugy _epp a protestáns vállas,
,3, családi élet, az egyszera, 'etkolcsö-kben tiszta
családi élet vallása és ebben a'szimbólurriban
időtlen' idők óta létezik. .. mikor ni~g nem: is
hívták a mostani nevén. Nem féltjük -vallásun-

,

, ,Hogyan, védik a családi, életet
, a túloidaion . ~.

","Az emberi társadalom belső forradalma'
sáemünk-.elött "játszódik le;' nagy próbálkozá-
sOk.;, ':ri.agyátalakulások fekete éjsz.akáját éljük,'
fantazmagóriáknak tartott elgondolásokkal való
k~s.~rlet.eié.sek'szemünk előtt peregnek .le,
'-""YajudáSük,,:J>.első .forradalmak a multban

-is yolta'h:"sőt elementáris. erejűek is voltak. Ám:
l;>fLrmíkép~n"is' alakult.átca r társadalom képe,
egYt V~Il:j:niLníindig:sziklaszllárdan' 'állott: 'a
G.Sf#q,d(éJf2t~rnti.'fJ,-dent"győztesen átélt: Most úgy
láts2;i~, ,e;p~ntQri"V:an a .legnagyobb válság az
egés~ 'világon: '. Aggódó lelkek .analizálják áz
Q~O~'f:t.t~,~elyek ',Rem" kízárólag anyagiak, -és

fl
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kat százezer ilyen fekete mumustól sem, mert
a mi hitünk tiszta és ez a tiszta hitünk arra
késztet bennünket, hogy sajnáljuk a fekete
eltévelyedetteket, akika hajó sülyedésekor sem
tudnak kényszerképzeteiktől megszabadulni és
a váll-váll-melletti mentésben reservatio nélkül
résztvenni. Sajnáljuk. . . J. M.

Íme, egy vegyes házasságban' élő evangé-
likus ember vélekedése arról a lelki terrorról
es lélekmérgezésről, amelyet a túloidaion vé-
geznek. Hogy panasza nem elszigetelt jelenség,
hadd álljon itt erre vonatkozólag a Szív újság
március 17-i számának alábbi .Jéleknemesltő"
cikke.

"Ha tudtam volna ... "
Előkelő protestáns úr keresett föl ben"

nünket és a kővetkezőket panaszolta el:
- Tizenhárom év előtt vettém el a fe-

leségemet. Az én kívánsá&,omra protes-
táns lelkész előtt esküdtünk, reverzális
nélkül. Az első éveket boldogan töltöttük.
A harmadik évben feleségem állandóan szo-
morú volt. Bántotta, hogy vallása törvé-
nyeit súlyos an megsértette. Nem gyónha-
tott és ez különösen nehézzé tette napjait.
Lelkiismereti furdalásai voltak. Fiam, aki
protestáns, az iskolában a· katolikus vallás
tételeit. hallotta cáfolni a hittanóráján és
hazajövet feltálajta ezeket anyja előtt is.
Mérhetetlen fájdalmat okozott anyjának és
azóta is látom, hogy azanya és gyermeke
között ott áll a más hit. Már én akartam
katolizálni, mert biszen én. nem hiszek sem-
mit és mindegy, hogy milyen vallású va-
gyok. A pap, akinél jelentkeztem, nem akar
átvenni; azt mondja, meggyőződés nélkül
.nem lehet senki sem katolikuso Higyje
meg, kérem, őrjítő ez. a .helyzet, Ha tud-
tam volna, dehogykívántam volna a fele-
ségemtől, hogy háza,.§ságunkért boldogta-
lanná legyen . .. .',

Megdöbbentő történet. Az élet azt mu-
"tatja, hogy katolikus, aki jövendő gyerme-
keit a vallási tévelynek adta el, ritkán 'lett
boldog. .Ha egy ideig nyugodtan teltek is
napjai, mindig bekövetkezett a lelkiismeret-
furdalás ideje számára. .
Meg vagyunk győződve róla, hogyebbőlia

ravasz kis meséből szó seni igaz, de úgy látszik,
még a hamisításoktól es ferdítésektől sem riad-
nak vissza, hogy evangéliumi lelkeinket meg-
mételyezzék. "A vallási tévely" kifejezést meg-
botránkozva hárít juk vissza azokra, akik ilyen
gyarló és átlátszó fogásokkal próbálják ve-
szendő "ügyüket-menterií. A, vegyesházasságban
élő hitvestársak családi békességének-feldúlá-
sáért ez' a gondolkodás viseli majd a- felelőssé-
get a ,Mindenható előtt. A· v.egYesháza:~s·«if'in-:
tézménye állami törvényen alapszlk.és ideje
volna megrendszabályozni azokat,akik ezt,' a

'törvényt nap-nap .utánarculcsapják. ,,:.:

Kéj katolíkus.. iranyr,egénY,. .,
(Könyvísmertetés. )

Franz Werfel: Musa Dagh 'negyven napja. (2 kö-
tet, 760 oldal, 1934. évben jelent meg.) Nem régiben
büszkén jegyezte meg a Nemzeti "Újság, hogy 'Franz
Werfel katolizált. Csak azt nem tette meg, hogy. a' régí
vallását is közölte volna. Mi megtesszük~'Úgy tudjuk,
ezzel lett 'kereszténnyé. .

Werfel termékeny író, keresett és kedvesen foga-
dottak könyvei. Ennek a regényének igen összevont
tartalma az, hogy a' hét örmény falu keresztény kö-
zönsége a hatalmas és a központi . hatalmak olqal:ii!
harcoló törökkel szemben milyen hősi' ellenállást tejt
ki, mindaddig, míg egy, a törökökkel ellenséges haJp-
raj megmenti őket.

Mint regény bizonyára tökéletes. Valószínű "'alZ;,
hogy úgy a külföldi, mint 'a hazai irodalom ,kritnr:?Jj!j.
a legnagyobb elismerésekkel ,fogja ílletní, mí a,zonl;l,;;itn
bizonyos kesernyés szájízzel tettük le. ezt ,a, könyvet.,E' ,

Igen érdekes párhuzamba állítja a' 'katoliz~.lp'-
dott és protestánssá vált örménység vallási ,életét:ú~z

ö lelkéhez a 'katolíkus örmények álla.nak közel, ,!E;i;!,\k
dacára meleg szavakkal emlékezik meg arról, hogy..az
európai, és az amerikai protestáns missziók mit .'tett.ek
az örménységért. ' Alapos. tanulmányokat folytatván
és fontos iratokat tanulmányozván, elég tárgyilagosan
ír arról, hogy a német evangélikus lelkész, dr. ,!1epsius
a háború zajában, politikai kényszerhelyzetei:i~~:ifljl,' is,
mínt vezettetik a nemes emberszeretettől. Amit sZEm-
vedtek a török fennhatóság alatt élő örménye~;' azt
más nem enyhítette, csak az a' szeretetteljesjtámoga-
tás, ami a protestáns missziók részéről 'érkezett. S
mégis. A magukra maradt és anagy hegye}il'katönai
táborba verődött örmény harci közösségnek '-Vezére a
kat. lelkész, aki a fogolytáborban' szütetetfrprótesténs
lelkész család kisdetlét isl'kéreszt~lf.~!A:' ~at'itsztrOfltlfs
helyzet, ~amelybe belesodródtak, .bizonyosL~irtter:'konfesz-
szionális áramlatot teremt, amelyben a katólicízmus az
ellenállöbb s a protestántízmus a rombotöbb. ; Amikor
deus ex machina megjelenik az angol és "francia hajó-
raj, amely megmenti a menekülteket;: ,!Ízé):-t,menekül-
hetnek meg, mert a legfőbb admirális, ,mint .nagy kato-
likus, nem nézheti, hogy testvérei tovább szenvedje-
nek. A könyvnek az a befejezőrésze fenséges. Moti-
vumai és eseményei ugyanolyanok, cI'.\lj.nt amilyent a
magyar protestáns gályarabok életérój.Iehetett volna
írni. Ez a 'könyv pedig ma jó ,tár,ljlas'ágokban,kézről-
kézre fog járni s prédikáció, )gyóntatósZék,: .Ielkípász-
tori látogatás nélkül, mint",~ 'legnagyszerűbb háborús
regény végzi katolikus propagandáját. ,.

Erik Kühnelt Leddihn': 'Jesuiten, Spiesser, Bcd.-
schewíken .. (~;:tlzburg,1934., '440 oldal.) A ,könyv szer-
zöjét ismerjük. A 'Magya;rságban olvastuk oroszországi
élményeit. A könyvre .is' Ugyanez az újság hívta fel
a magyar olvasóközönség figyelmét., A regény rövid
tartalma: a .berlint katoírkus napilap .Iegbuzgóbb
munkatársa: Eugén Düring a regény főhőse,' akinek
anyja természetesen katolizált, volt protestáns nö,: ,s·
hősünk a sajtó propagantisztikus munkája után egy-
házi megbízásból elmegy Oroszországba,' hogy az'. ott
müködö laikus papokat ellenőrizze és serkentse. Heroí-
kus, dedicsőséges szelgátat .után ,hazajön, C!~ meny-
asszonya már férjhez menvén, életének sok yéljil, nincs,
európai feledtető útra indul s így 'kerül egycd.yah· vi-
dékre, ahol a bányaomlás' sokszáz embert." eltemetett,'
ezek segítségére leszáll a 'bányába' s ott haLme9"' .

De mi ez a tartalom? Regénynek a' könyv-semmí-
képen nem nevezhető, Élén,k, elszánt. S veszélyes ;Pr:o-,
paganda könyv. A regény föalakjaí rajtak,íyül: Son-
nenscheín berlini róm. kat. lelkész, aki a, némét rekato-.
Iizácíós ' mozgalom szentje;' Pompás alak: Scapinellt
bíbornok jezsuita, aki a berlini orosz kommuntsta kö.-
vetet megtéríti, aki arról is tud.. hogy. S:~rin,dberg ha-
lottas ágyán katolizált, akinek haerezis; 'minden, ami
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nem katalicizmus. Mínt előkelő szalón alak, mint sajtó-
főnök, mínt soffőr, mint agitátor s apacs álalak állan-
dóan színt játszik, s egyformán otthon van a diploma-
ták fogadó estélyein, mint a bárhelyiségekben.

A könyv azt akarja elhitetni olvasóival, hogy a
katolicizmus levetette azokat a bilincseket, amelyeket
akarata ellenére rakott rá az 1517 -es esztendő, merev-
ségét is levetette, mozgási lendülete ellenállhatatlan s
ScapinelÍi úgy beszél, mínt aki a világ ura s nem akarja
már holnap kiprédikálni azt, hogy megszűnt a protes-
tántizmus, hanem még vár arra, hogy a protestántiz-
-musnak néhány élő bölénye lehúnyja szemét.
- < Csak katolíkus, csak római pecsételésű tudomány,
filozófia, erkölcstan, stb. van. A protestántizmus min-
.deri faja elöregedett. A katolicizmus a kor kérdéseit
és akaratát valósítja meg. Az emberiség már abban
fm: Anglia és Franciaország már az övék. A Hohen-
zellernek nem kellenek, mert azok ínscenálták a Kul-
tntk'ampfQt, a ,Habsburgokat restaurálni fogják, mert
'!tzok jó katolikusok. Nincs semmi krizis a 'világon,
'qs!Ík egy kímondandö tétel várja beteljesülését: 'ha

, míriden a 'katolicízmusé, akkor rendben vagyunk.
'1"" ,,,,' , Ezek mellett a kissé bizar mondások mellett olya-

riokat 'Ir, hogy a teherbe esett kat. úrileány nem vetéli
eJ,gyermekét, hanem törvénytelenül is megszüli; a fő-
hÖ~1',második Imre herceg, aki a neki felkínálkozó höl-
gyeket a kat. erkölcs felsőbbrendűségére figyelmezteti,
neki a .Iegerkölcstelenebb pápák, bár tetteik bármeny-
nyire nem szépíthetök, mint pápák feddhetetlenek, csal-
hatatlanok, tehát a legnagyobb tiszteletre méltók.

Bizonyos az, hogy valamelyik hitbuzgalmi hazai
lap kihasználja a kínálkozó alkalmat s ezt a könyvet
is átültett magyar nyelvre. Valószínűnek látszik az is,
hogy .jöszandékú protestáns olvasói is lesznek akkor
ennek a könyvnek s akkor majd sok lelkésznek lesz
személyes problémája az, hogy miképen tud védekezni
hívei között azzal az Irodalmi prapagandával szemben,
amely, úgy Iátszrk, megtalálta harci fegyvereit s úgy
látszik, a reformáció korában jól bevált eszközökkel
igyekszik, házai és külföldi viszonylatban is 'a mi ká-
runkra misszionálni.

Mindenesetre. azt a véleményt kell elfogadnunk,
egyik protestáns havifolyóirat megállapításával szem-
ben: nem -az az erők pazarlása, ha minden ilyen jelen-
ségre és termékre figyelmet fordítunk, hanem, sajnos,
az a helyzet, 'hogya magyar protestántízmus létéért
felelősséget 'érző'lelkek éjjelt nappallá kell tegyenek
csak, azért" hogy lássák ezt a minden oldalról ellenünk
megkezdett hadjáratot.

GL.

Luther énekének egy alig ísmert
fordítása. '

.Balassagyarmaton jártam a napokban és
összekerültem egy szarvasi öregdiákkal, aki
kezembe nyomta Luther harci énekének egy
fordítását, hogy ismerem-e? Bizony nem is-
mertem. Kítűnt, hogy a fordítás Tavay I stván-
nak) a szarvasi gímnázíum egykori nagynevű
igazgatójának a műve. A mult század hetvenes
éveiben ezzel a szöveggel énekelték a szarva si
diákok az Erős vár-to Nem szabatos fordítás.
Sőt a fordító igen sok szabadságot enged ma-
gának ..Meg is jegyzi, hogy Luther énekét ma-
gyarra. átdolgozta. Mégis ezt a szöveget is az
utókor számára megőrzendő, közreadjuk az
alábbiakban. .Hátha a fordítók egyik-másik so-
rát felhasználhatják, '

, ,

Áll szilárdul~ ~int a szirt vár
Védni minket Istenünk:

S ahol értünk lsten őrt áll~
Bajban ott mér' csüggedünk?

.Ős ra'OO.szellenünk
Új harcra kel velünk:
Ármány a terve,
Jól van szereloe,

Számra hada rengeteg.

Minerőnknek mérkozése
Nem ígérne diadalt:

De az egek leventéje
Küzd velünk egy viadJalt ... :
Kérditek tán: ki az?
Ő az egy és igaz
Úr dicső fia!
Őszálla vinia,

Karja dönti a. csatát.
Ám borítsák tengerképen

Ördö[/ök a földet el:
,Lelkünk meg nem reng hitéoen,

Szent ügyünknek nyerni kell.
E világ királya,
El van már bírálva:
S amit még [orral,
Avvalkudarcot vall.

Egy szó tönkre verheti.

És az ige - ám bolygassák -
Állni fog mindörökön:

S mely ma szeneed - az igazság
Holnap győz ördögön.
Bár ma hirünkben dúl,
Javunk-, vérünkb en fúl,
Gyermektől megfoszt:
Percekiq tűrd a qonoszt,

Birodalmunk a jövő.

Az: Actiók.
Az actio nem bibliai fogalom és nem a legjobb

hangzása van. Az üzleti életben az actio csekély értékű,
selejtesebb árú olcsóbb kiárúsítását jelenti (szövet, vá- .
szon actio). A kommun és az ellenforradalom idejé-
ből ismerünk egyéni actiókat, amelyek nem a 'legjobb
emlékeket hagyták maguk után. Első sorban ezért nem
szerétném ezt a kifejezést az Evangélium Egyházának
életébe átplántálni, másodszor pedig azért nem, mert
a róm. kat. egyház IIÍ.ár lefoglalta a maga részére;
Iniért kölcsönöznénk. tehát idegenből eszméket és szel-
lemi fegyvereket? Ezzel csak arról tennénk bizonysá-
got, hogy szellemi tekintetben szegények vagyunk és
önállóság nincs bennünk. A mi egyházunk nincsen arra
ráutalva, hogy bármít is átvegyen a róm. kat. egy-
háztól. Egészen más a mi egyházunk szelleme, célja
és más a mi fegyverünk, mint az övéké. Náluk min-
denféle actlónak. míndenféle megmozdulásnak egyetlen
célja az egyház, helyesebben a pápaság földi hatalmá-
nak kiterjesztése és biztosítása. A világi hatalom-fölé
való kerekedés és annak Iegyürése. Ennek az egyetlen
célnak a szolgálatában áll az egyház összes személy-
zetével: papság, szerzetes rend, apácák stb. és összes
egyházi és sociális tevékenységéveI. Ennek a célnak
szolgálatában áll az Actio Catholica is. Természetesen
ök ezt nyiltan nem vallják be, .ahhoz sokkal ügyes eb-
bek, de ,aki tud a sorok között olvasni,' megnyilatko-
zásaikból e célt míndég kíolvashátja. A hercegprímás
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az esztergomi' zászlóbontás 'alkalmával ezeket .mon-
dotta: "az egyházzal számolnia kell minden embernek,
számolnia kell a családoknak és.az államoknak is. Nem
lehet az actio catholicát és az államot szembehelyezni
egymással, mer't az állam és az egyház éppen az ö

képviselői útján iparkodik külsőleg is kifejezésre jut-
tatni azt a belső harmóniát, melyre mindkettőnek
szüksége van a polgárok és hívek érdekében. (Pesti
.Hírlap, 1934. Ill. 6.). Tehát állam és egyház között
a belső harmóniáig már eljutottak, sőt az állami ha-
talom gyakorlásában is meglehetős az egyenlőség és
nem hiányzik már más egyéb, mínt egy megfelelő
restauráció és benne vagyunk a II. Ferdinándok és I.
Lipótok vakbuzgó ellenreformáció korában s újból
megtelnek a börtönök s lobognak az eretnekek mág-
lyái, akik a képmutató, szemrorgatö szenteskedésből
nem kértek és 'nem fognak kérni maguknak sohasem.
No de ez csak katolikus álom. Hiú hatalmi ábrándjaik
mindég és mindenütt a cél előtt minden erőlködés és
minden actio dacára össze fognak omlani, mert sem-
miféle egyháznak földi hatalmi céljai nem lehetnek s
éppen ezért nem lesz balga egyetlen egy világi hata-
lom sem, hogy az egyedül öt jogosan megillető hatal-
mat a kezéből kiadja. Az Egyház rendelésszerű köte-
lessége: a szolgálat, nem pedig a hatalmaskodás. Azért
nem féltem én sem az államot, sem Evangélikus
Sionunkat az Actio Catholicától. Kétségtelenül ügye-
sen van megszervezve. Ebben mesterek a róm. kat.
egyház vezetői. De össze fog omlani, mert világi célok
szolgálatában áll. Ha milliókat is mozgósítanak, mégis
össze fog omlani, mert mint egyházi mozgalom nem
Isten országa, szolgálatában áll, hanem világi hatalom
szolgálatában. Össze fog omlani; mint minden ehhez
hasonló kísérletezés: a kat. népszövetség, a Credo-
egyesületek és a többi.

, A mi Evangélikus Egyházunknak más a célkitű-
zése, mások a szellemi fegyverei. Magunkhoz volnánk
hűtlenek, ha megrémülve a katolíkus hatalmi actíötól,
tőlük kölcsönöznénk fegyverzetünket.

Evangélikus Anyaszentegyházunk egyetlen célja
és kötelessége, egyetlen hivatása e földön Isten orszá-
gának: az istenfélelem, a szeretet, a békesség orszá-
gának munkálása, terjesztése és lehető megvalósítása
az emberek között. Nincsenek nekünk földi, múlandó,
hatalmi céljaink. Nem akarunk mi uralkodni, hanem
szolgálni. Meg akarjuk mi adni elsősorban gyermeki
hűséggel Istennek azt, ami Istené, t. i. gyermeki oda-
adó ragaszkodást; gyermeki bizodalommal teljes szí-
vünket és meg akarjuk mi adni a világi felsőbbségnek
is azt, ami öt illeti, t. i. .alattvalóí engedelmességet.
Az Anyasezntegyháznak e cél elérésére egyedül azok a
szellemi eszközök állanak rendelkezésére, amelyet az
Úr maga bizott az Anyaszentegyházra, t. 'í. Istennek
Igéje és a Szentségek. Miért akarnók tehát a róm.
katolikus egyház célkitűzéseit és fegyvereit kisajátí-
taní és átplántálni, holott közöttünk úgyacél, mint
a munkaeszközök tekintetében ég és föld különbség
van. Ök uralkodni akarnak és hatalmi célok felé tör-
nek. Azért sorsuk a folytonos bukás. (Mexico, Spanyol-
ország stb.)

Hiba volna azonban azt gondolni, hogy reánk,
evangélikusokra, a mai nyugtalan lelki-testi hajszával
teli világban az Ige tiszta hirdetésénél más feladatok
végzése nem vár. Igenis fontos és sokoldalú munkát

'kell a kttüzött cél megközelítése érdekében teljesíte-
nünk. Viharban állanak Sionunk bástyái. Alattomos és
nyilt ellenfelek raja ostromolja azokat. Védekezni
kell, a támadást nemcsak. visszaverni az isteni Igaz-
ság tiszta fegyverével, de az Ige világosságával ellen-
támadásba is kell menní és megvilágítani a sötét odu-
kat, amelyekben ezredéves tévelygések, kegyes ámí-
tások, ártatlannak látszó ferdítések és "szent" babo-
nák húzódnak meg senki által meg nem bolygatva és
meg nem zavarva, gyakran, mint jól jövedelmező
pénzforrások. De ehhez a tiszta és szent munkához
ne kérjünk mi 'a speciális római katolíkus actiókból
semmit. Hanem teremtsék meg az illetékes vezető
egyhází' férfiak: az ,,~gységes Ji]gyháziMunka Tervet"

az egész egyházi életre vonatkozólag az Isten.országa
munkálásának célkitűzésével. Életbeléptetése előtt dol-
goztassák 'fel e munkarendet úgy .az egyházi sajtóban,
mínt az egész. egyetemes .egyház lelkészi, esetleg, az.
esperességek elnöki 'értekezletein, amelyek annyira
fontosak, hogy I azokat minden esperességben kötelező-
leg kellene rendszeresíteni, mennél sürgősebben rendes
előadókkal - s ezek után a munkarendet .életbe. kel-
lene léptetni s végrehajtását esperességenként ellen-
őrizni. A rendszeres, céltudatos építömunka csak ezúton
indulhat meg s csak ilymódon végzett egyetemes egy-
házi munka hozhatja meg eredményes, áldott. gyümöl-
cseit Evangélikus Sionunk, de Isten országa és híveink
lelki üdvösségének, sőt földi boldogulásunk javára is.

Befejezésül megjegyzem, hogy a német testvérek
se csináltak ellenactiót a róm. kat. ,;actio"-val szem-
ben, hanem az egyházi vezető ség összeállított egy, az
egész egyházi életet átfogó, rendkívül sokoldalú munka-
tervet, amelyet szembeállít az Actio Catholica-val.
Ismerve német hittestvéreinket, hiszem, hogy eredmé-
nyesen. Ez kell nekünk is! "

Mayer Pál.

A hit-bizonvitás.
Mult évi egyetemes gyüíésünk legszebb mozza-

nata egyetemes felügyelőnk egyházvezéri ,,)Szolgálatá-
nak" tíz éves jubileuma volt. (Szolgálatnak mondom.:
mert annak, szolgálatnak fogja fel Ö 'maga is. Áldás
és elismerés érette.) .

Ez az ünneplés fénybe merítette nemcsak aZ ün-
nepeltet, hanem az üdvözlőket is. Fabínyi Tihamér
a magyar kormány képviseletében szólott a legszen-
tebb és leghatalmasabb szóval, a biblia, az evangéliu;n
szavával, mídön "kézi" bibliájából felolvasta az Ur
szavait: "Boldog az a szolga, 'kit a~ ö ura, .mikor haza
jő, ily munkában talál." (Máté 24, 46.) Maga .az ün-
nepelt, kit a magas állásának méltán kijáró tiszte-
leten felül a szeretetnek eddig nem tapasztalt meleg-'
sége vesz körül, sziveket megható és meghódoItató
szerénységgel és az Isten előtt leomló alázattal val-
lotta, hogy kegyelem, az Isten kegyelme állította az
élre s magát boldog odaadással állította az áldásúl
nyert szolgálatban a megtartó és vezérlő isteni kegye-
lem mennyei sugaraiba: egyedül Istené a dicsőség.

Feledhetetlen, építő, lelket szépítö jelenet! Látni
tehetett -;- csaknem fizikai fényerősbbülés' volt -,
mikor a szemek édes tiszta könnyet harmatoztak s az
ajkak belső megindultságtól megvonaglottak, látni,'
érezni kellett az Ige földöntúli varázsát, .míntha a
magasságból angyal-szárnyak fénylettek volna, alá. Ott
volt a mistérium, a legrejtelmesebb és mégis legért-:
hetöbb. az - Ige. .

Mit panaszkodunk alacsony és hitetlen sopánkó-'
dással Egyházunk szegénységéről, szürkeségéről; mit
mericsgélji.Ík, hasonlítgatjuk Róma theátrális megrnoz-
dulásaival, a mise ornamentikájával a mi 'kultuszunkat
és mit kesergünk áruló kishitűséggel, hogy nekünk nem
adattak meg azok a ható eszközök és erők, mint a,
színnel-fénnyel ható klérusnak: avagy -nem elég szép-
ség, erő, kincs és fény maga az Ige? ...

Volt .abban valami isteni rávezetés, midőn egyik
nagy papunk a Ieküzdhetlen, a formát és megnyilat-
'kozást kereső belső megrendültségétöí : indíttatva az
"Erős várunkat" intonálta és erőteljesen zengett-'
zúgott az .ösí harci éneknek, Luther lelkét reánk.
árasztó versszaka: "Az Ige kőszálként megáll ...
Kincsűnk életünk, nőnk és gyermekünk, mind elvéhe-
tik. Mit ér az őnekik? .Mienk a menny örökre ... "

.Hol van másutt a lelkeknek ez ·az egybéölelke-
zése s együttes, önként való boldog Ieborulása a magát
folyton kijelentő Isten előtt, aki legközvetlénebbül az
Igében szól, mely ttszttt, emel és bűnbánatra hív.

Mi, lelkészek, akik az élő egyháztest- beszélő
szervei vagyunk, 'kiken keresztül az. örök Ige .árama ér
a szívekhez, azt az álmot ringat juk lelkünkben, hogy
gyülekezetünk .teljesen, egészen,' maradéktalanul részt
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vesz a "királyi lakomán", melyen a testté lett Logosz
ül az asztalfőn s mi hördjuk, hozzuk a mennyei ele-
delt, a tikkadt szívek üdítesére az "élő vizet" ... De -
de . .. Ki, melyik lelkész az, aki élvezte és élvezi azt
a kiváltságos örömet, azt a lelkesítő és boldogító ta-
pasztalást, hO&Ygyülekezete am'aga egészében, hiány-
talan. teljességében telepedik le vasárnaponként az Ige
hallgatására?

A hit kifejezést keres, vallást alkot, közösséget
termel ki,mert a lélek, mint költözö madár társtalanul
nem tud repülni a lét másik, sugarasabb, örökkévaló
partjai felé. Szü'kségképeni a vágy - társulni, együtt-
zengeni éneket, együtt-lelkesedni, együtt-látni szépsé-
ges álomlátásokat.

Mi 'is' elmondhatjuk a prófétával: "Kinek kellett
a mi prédikálásunk 1" Elmonqhatjuk az úrral, az örök
Igével: "Sípoltunk néktek és nem táncoltatok; siral-
mas éneket énekeltünk és nem sírtatok" (Máté 11, 17.)

Pedig hatalmas, építő társadalom biztosító jelen-
tősége van .a hit bízonyításának. A mí időnk kegyelem
idő: az atheizmus mindent lerombolni kész vörös té-
bolya .még itt is, ott is erupciókban jelentkezik; Európa
keletén. még égnek a lelkek. Jó volna erre többször
gondolnunk.

Igehirdetésünk .rnüvészi nívója - ez oly termé-
szetes - a hallgatöságunk értelmi és müvészetértéke-
lési nívójától függ. Maga az élő, ható Ige, 'lehet még
oly darabos és, müvészet nélkül való, végzi és eÍvégzi
a maga rejtelmes, isteni hatását, de Egyházunk a kor
igényeit is 'meghallgatja s az örök tartalmat a Ma
megkívánt müvészí 'szervirozásában nyujtja. Ha e
formai, oldalon fogyatékossá és szegénnyé, szürkévé
válik, azért nemcsak a közlők, hanem az elfogadók,
helyesebben szólva: az el -' nem - fogadók a tele-
lősek. .

Nem szününk meg hívni és várni. Törvénnyel,
zsinati paranccsal, szakaszba foglalt presbiteri 'kellék-
kel, sőt -panaszkodö, "szemrehányö beszédekkel nem
érünk célt. "

'. 'Neveléssel,' 'egymás nevelés évei, a példa-mutatás
magas iskolájával, fenteIriIített kiválóságainak szép és
megható hitbizonyításának követésével.

Duszik Lajos.

FIGYELŐ.
Bél Mátyásról emlékezik meg születése 250.

fordulója alkalmából a Pesti Hírlap március 24.'
száma. Dr. Vécsey Zoltán neve szerepel a cikk
alatt. Ügyesen állítja össze a kiváló történet-
tudós és professzor érdemeit, műkődését, Szól
Besztercebányáról, Pozsonyról, de mint az a
bizonyos macska a forró kását, 'úgy kerüli azt,
hogy Bél, is evangélikus volt. Többek között
így ír: "A besztercebányai és rozsnyói egyház
támogatásával Halleba megy, a pietizmus fő-
fészkébe." "Pilárik mellett konrektor." Közli,
hogy megnősül és lelkész lesz. "A teljesen le-
hanyatlott pozsonyi iskolát veszi át." Nagy mű-
véről: "A többi anyag kéziratban maradt fenn
az esztergomi prímási kőnyvtárban." Hiszen
igaz, hogy aki értelmes, tudhatja, hogy a lel-'
kész csak akkor lehet nős, ha protestáns, illet-
ve, ha nem római katolikuso De nálunk, ha
egyházról írnak az objektív lapok, ha lelkészi
vagy püspöki, értekezletről, mindig csak kateli-
kusra gondolnak; s megtévesztésül ott szerepel
a végén a prímási könyvtár is. -'- Miért 'van ez
így ?Hiszen ezzel szemben ott van a katolikus
nagy ember, Pintér Jenő: .ki akadémiai nagy-

'jutalmat és fővárosi Kazinczy c-c- érmet is nyert

hatalmas művével; ő a legnagyobb gonddal
írja oda mindenkinek a vallását. Csak az evan-
gélikus szerkesztőket jelző Pesti Hírlapnak nem
fontos, ki a mi büszkeségünk!? Vagy ez Vé-
csey Zoltán egyéni akciója? - Különben, ha
már erről írunk, még egyet közlök vele: Besz-
tercebányán már csak két magyar felírású em-
léktábla van: Bél Mátyás és Bőhm Károly em-
lékét hírdetik ezek. Milyen érdekes, hogymínd-
kettő evangélikus; s még érdekesebb az, ,hogy
Bél táblája a katolikus zárda falában van. Mi-
lyen szép és példaadó felekezeti béke!

Beszterczey.

Levél' egy fiatal paphoz. *
Kedves ifjú Páeztor; 'üdvöz légy a pusztán,
Hová a Teremtő keze vezetett.
Látod-e a rónát? Ez lészen a sátrad,
S az égbolt ád :hozzá kékmennyezétet.
Nyáron páros fecske, télen, árva varjak
Kísérik itt a Te báránykáidat: -
Előtted a forrás gyönyörü vizével,
Melyből ,a jó pásztor naponként itat!

Ó de szép a puszta, méla kolompjával,
Milyen kedoes is a falusi harang!
Milyen ,áhitatos az a néma padsor,
Amelyben megszilnik a dölyf és aramg.
Milyen kedvesek a rozmaringos házak"
Vasárnapra váró muskátlis szívek: -
Milyen szép az ifjak, öregek csoport ja,
Mikor a 'templomba mennek a hívek!

Egyszerü itt minden - mosolygós a hajnal,
Vídám munka közben érkezik: a dél: -:-,
Összekulcsolt kézre talál itt az este,
S ilyenkor a felhő ésa lomb mesél.
Egyszerű itt minden, vidítóbb az álom,
Rügyezőbb az élet, kevesebb a gyász: -
A nagy magyar pusztán imádság a csend is
S Reád és nyájadra az Isten vigyáz!

Igen, magyar puszta! Ameddig csak ellátse,
Olyan mintha vége nem lenne sehol -
S mégis láthatatlan »árnak ez a földje
S szíve van a földnek; amely zakatol.
Hallod az .anyaföld szíve dobbanását?
Itten porladoznak vitéz őseid!
Végvár ez a föld és végvári vitézek
Pihennek ölében - fegyverük a hit! r

Nézz le hát a földre aláeatoe fővel,
Kedves ifjú pliBztor 7d megérkezél: -
Símogasd szemeadel a rögöt, a búzát,
Melyben néked is mő éltetőlsikér.
Osókolgasd szemeddel végig ezt a' tájat,
Ahol szeretettel vár új o.tthonod: -
Azután emeld fel prédikátor fődet,
Oda, hol az igét hirdetni fogod!

Végvár ez a föld ~és egyben küldetésed,
És itt a nyájadra fegyverrel vigyáz!
Két ragyogó fegyver mind a két lcezedben;
Sakkor soha sem ér sem ksuiarc, sem gyász.

'Sugárzó homlokkal előre hát bátran
S kiUdetésedben az Isten lesz Veled: -
Az evangélium legyen a Te dárdád
S győzelmi kardod a Hazaszeretet !

Miklós Vitéz.

*) Balczó András, kondorosi lelkész- beiktatására. '
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A lelkészegyesület békéscsabai
, értekezléte.

.A Magyarországi Evangélikus Lelkészek Egyesü-
lete Békéscsabán 1934.' április hó 10-12. napjain tar-
tandó tanácskozásainak sűrrendje :'

1.. Érkezés Békéscsabára április 10-én a déli vo-
natokkal. Fogadtatás az állomáson 12 óra 40 perckor.
Bevonulás az egyház presbiteri, tanácstermébe, üdvöz-
lés után együttes ebéd.

2. D. }l: 3.30 órakor a tanácskozást megnyitja D.
D. Raffay Sándor- püspök, a MELE elnöke. '

, a) Az evangélikus istentisztelet rendjét ismer-
teti Kemény Lajos esperes, a MELE alelnöke.
, b) Egységes énekeskönyvről, egységes dalla-

mokról és az Erős vár kérdéséről beszél Kardos Gyula
alesperes. Mindkét előadást hozzászölások követik.

3. D. u. 7 órakor magyar nyelvű istentisztelet a
nagytemplomban. Az oltári szelgálatot végzi D. D.
Raffay Sándor, az Igét' liirdeti Túróczy Zoltán györi
l~~é!.'~" a ,M~LE?, főtitkára. Offertórium a békéscsabai
~V. árvaház javara. '

r.l<l>f .'>t. Április ll-én reggel 9 órakor a résztvevő lel-
készek úrvacsorája a Idstemplomban. Az Igét hirdeti
Németh Károly esperes, a MELE alelnöke.

,',:5. D. e. 8.45 órakor tanácskozás a zsinati
all-ykir,ól.-, ' ,

:',~:J._"á).,A kérdést általánosságban ismerteti Németh
t~~PIY",!!~p'~,r:eii\";'HűZZászólásrafelkérti1k D. Dr. Pröhle
rt:~!?ly 'egy,~t..'t~nárt, Mihálovics Sámuel esperest, Zon-
gór Bélá ,.~~f?~rest,Uarcsek .Iános lelkészt, Dr. Gaudy
LáI>ZI\,>-hitűKt.;,ig,ázgatót, Dr. Mi'kler Károly, a zsinati
bizottság főelőjidOját és Dr. Benczúr Vilmos egyház-
megyeí 'ügyésat. ' , " ,

_,.~,::c;:' .b) D, ,U., 3.30 órakor a .zsinati anyag feletti ta-
n-?:~,skűzásf?lytatásll;" , '

':, ,~6. D. u., 6,,30 ~ralj:9r,',.a városi, Vigadó nagytermé-
qen_'yaIlá,so,s estély, , , ,,', ' ,
,i: :",'A.'z,'estélyt megnyítja D. D. Raffay Sándor püspök.=:.evangélíkus öntudatról előadást tart D. Kapi Béla

püspök, Bethlen Gábor fejedelemről Jánossy Gyula pol-
g~r~~ster beszél, énekeket ad elő a budapesti evang.
ferfl,~v:artett Weltler Jenő karnagy vezetésével, hege-
dűn játszik Dulien Klára, hegedümüvésznő, költemé-
nyeíböl felűlvas Kutas Kálmán szombathelyi lelkész. A
befolyó adományok az árvaház javára szelgalnak.
, 7. Aprílis 12-én d.' e. 8 órakor töt nyelvü ísten-.

t~sztelet a nagytemplomban. Az Igét hirdeti Pauli'k
János nytregyhází lelkész, a MELE tiszteletbeli elnöke.

" D. e. 9 órakor tanácskozás az 'egyháztársadal-
mi kérdésekről, ,Előadók; Szántó Róbert kelenföldi lel-
kész;"Egyed Aladár esperes, Dr. Gaudy László hítokt.
igazgató. Hozzászólások. '

b) 12 órakor a tanácskozások befeje:ilése.'

I~J HIR E K. I [lJ 1~--~----------------------~,--~--~--~
HUSVÉT.-

1. s:». 5,' 6-8.
A h1;,svét megünneplésének első [oltétele,

ltogy J:1,úsvéti'örömünk legyen. Ennek la húsvéti
ö~~1'f/,'!I.ek,az;q,lapja, aza, nagypénteki szomorú-
sagunk~ hogya húsvéti bárány megáldoztatott
érettünk;, Kéieéqtelen; hogy erre az áldozatra
1'!'em,,~af!y~nJk érdemesek. Annál oogyobb a
Jelentosege:Bőt li húsvéti öröm csak akkor lesz
teljessé, ·(JIfwi;/wr ,a; -sirhoz siető asszonyokk.al és
t~nítvá1'!y?1ókáJ'',meggyőz.ődünk arrái. hogy'Jé-
z~8,,!aZosaflgal: felt;í:nadt és új életre kelt~ Mgy
Je:us te1u!~ a Jeltamadás ,első zsengéje és nyo-
maban /fn~ ~3Iel fogunk tamadni. Ha .Jéeus fel
n.!!'!!I':!~,,!!a_d9.tt~ hiábav'alO a mi hitünk és re-

", /

ménységünk. A feltámadás gondolatával 4lC
vagy esik egész kereeztuénséqunk, - De aki
meggyőződött arrát, hogy Jézus valóban fel~
támadott, annak a húsvéti örömön ,kívül hús-
véti lelküle te is van. Elhatározza, hogy nem
fog többé a rosszaságnak és gonoszságnak
kovásztalanságával, hanem a tisztaságnak és
szentséqnek kovászával ünnepelni. 'Tudja~ mi-
lyen fontos az emberek világába,n a példaadás.
Tudja~ hogy egy kis kovász megkeleszti az
egész tésztát, ugyanij,gy~' ha rossz 'az a kooáse,
a tésztát megposhasztja. Úgy ünnepel és úgy él.
tehát) mint akinek van- egy bizonyos remény-
sége ée aki tudia, Jhogy feltámadása és örök
élete csak .annaJk"can, aki Istentő~ nyert ado-
mányait nem, tékozolj« el hiába.

- Házasság. Németh Károly lébényi lelkész, a,
györi egyházmegye esperese április 4-én vezeti oltárhoz
Kovács Erzsébetet a lébényi .templomban, Az esketést
D. Kapi Béla püspök végzi.

- Lelkészváltozások a -Felvídéken, Nyugalomba
megy Szorrtagh Sándor szepesváraljai -, Droba Dániel
nemesváraljai - és Roy Vladimir bukovecí lelkész.
Balogpádárra Bándy György losoncí segédlelkész -,
Pusztafödémesre Mihalecz .Iános került lelkésznek.

-.:.. Szarvasi hírek.' A szarvasi KIE husvét vasár-
napján délután 6 órakor vallásos ünnepélyt rendez,
amelyen Krón Ferenc lelkész mondja az ünnepi beszé-
det, az ifjúság pedig "A nagy küzdelem" cimü szín-
müvet adja elő. - A szarvasi egyházközség újonnan
megválasztott tanácsa március 20-án tartotta.' első
ülését Szelényi .Iános igazgató-lelkész eÍnöklete alatt.
Az elnök Kossuth Lajos halálának évfordulójáról emlé-
kezett meg, majd folyó ügyeket intéztek.~-Prűtes-
táns Leányegyesület virágvasárnapján délután 5 órakor
rendezi vallásos éstjét, 'amelyen Nemcsík Lehel ref.
lelkész tart beszédet és utána a "Reverzális" c. alkalmi
színdarabot adják elő.

- A soproni teológiai fakultás hallgatói' bőjti
körútjukat a budapest-kelenföldi egyházban kezdték
meg. A templomot megtöltö közönség előtt dr. Deák
.Iános egyetemi tanár tartott előadást "A váró ember
és a váro Isten" címen. Kendeh-Kírchknopf György'
irást magyarázott. Várady Lajos és Kovács István
szavaltak. Magas 'müvészi vés a legkényesebb ízlést, is'
kíelégítö együttest ismertünk Il?-e,ga teol. hallgatók
énekkarában. amely Kendeh György' vezetésével szebb"
nél-szebb vallásos énekeket adott elő. A hallgatókat a
kelenföldi híveknél szállásolták el, ahol nagy szeretet-
tel fogadták és látták el őket. Budapestről márc. 24-én
Pécelre és Gödöllőre távoztak. ' Budapesten még két
helyen; Köbányán és a Vári egyházban mutatkoztak be
osztatlan 'sikerrel. Az Úr áldása legyen magyar Sionunk
jövendő szolgáín és vezető in. ' . ,
, - Márciusi ünnepély.' A Deák-téri evang. iskola '
lélekemelő ünnepély keretében ülte meg a szabadság
ünnepét. Grósz János igazgató bevezeto szavai után az
intézet növendékei megjelenítették hazánk sorsát a
48-as eseményektol a Bach-korszakon s a kiegyezés'
idején át mai megcsúroltatásunkíg. Igen sikerült elgon-
doláa volt az, hogy az előadás egy összefüggő képsoro-
zatban szemleltette a Haza' iránti tántorrthatatlan hü-
séget s a szép , darab nevelő hatásának intenzívítását
fokozta az a körülmény, hogy míndenitánttást maguk

-a gyermekek végeztek el. Hiszen a nagy' rnüsor lebo- ,
nyolítása több mint száz növendéknek adott ünnepi
munkát. "Ezt a munkát aztán a legkisebbtől a legna-
gyobbíg úgy teljesítették, hogy a néző közönségnek
egészen .kívételes élvezetet nyújtották. Felejthetetlen
lesz ,a lendületes színjátéknak különösen utolsó jele-
nete, mely a Magyar Miatyánk s a Szózat áhitatával
bizonyá.ra a' felnőttek szíveiben is kíváltotta a néma
de 'szilárd . elhatározását: ':,Rendületlenül a halálig
N!lgy.-Magyarűrszágért!".A közönség -"- melynek élén
ott lathattuk a bányakerület püspökét, D, Raff'ay

:.... -
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Sándort nejével, dr. Németh Ödön egyházk. felügyelőt,
Becht Albert, egyházk. gondnokot, dr. Renk Ernő
ískolarelügyelöt, dr. Szigethy' Lajos ny. igazgatót, dr:
Böhm Dezső leánygirrin. igazgatót, .dr, Szombatfalvy
György középisk. igazgatót stb. ,. nagy tetszéssel
fogadta a szebbnél-szebb alakítasokat és lelkes tapssal
honorálta a tanítótéstület, a szereplök nagy mUnkáját.
Két lzben telt .meg az' intéz-et díszterme zsúfolásig -s
ez bizonyság. arra, hogy' a Deák"tériiskola, nemzet-
nevelési feladatának teljesítésében is a lehető legjobb
utat választotta. ' '

~ Március '15-ikének' megünneplése Monoron.
A monori ev.' egyház, a szabadság napját 'a következő
müsorraLünnepelte meg: 1. 505. ének. 2. Ima. 3. Havas
István: "A magyar föld." Szavalta: Skríbek Mariska.
4.'Pó"sa 'Lajos: "Március 15~ikén." . Szavalta: 'Szalay
Erzsi.'5. Pósa ,L.: "A magyar zászló." Szavalt.a.: Hickó
E'rzsi., ,6. -Imreh.vSámuel : ""Keljetek fel csontok!" Sza-
vaíta: Szabó, Anna. 7. Meg~mlé~ezés, a 48-as nagy
napokról. Tartotta: Imreh Sámuel. '8. Imreh Sámuel:
"ÉI az 'Isten!"; 'sz.avaita:', Mosóczi Margit. 9. Vályi
Nagy Géza:' "Magyar' húszár -Ielke-szállt az egekbe."
Szavalta: Jagyugya .Iános, 10, 503. ének: ,1-5. v.
'11. ;Vályi N. G.: "Mi az a fény?" Szavalta: Benyó
István., 12., Lampérth Géza: "Kesergő." .szavalta:
Krakker Kálmán. 13.' Majtényt Flóra: "Mi a haza?",
Szavalta: Somodi Erzsi. 14. Pósa L.: "Magya~ vagyok."
Szavalta: Rojik István. 15. Ima. 16. 503. ének: 6. v.
17. Himnusz. '

- A, Szegedi Luther Szövetség ötödik bőjti val-
lásos" előadása után virágvasárnapján templomi hang-
versenyt rendezett, amelyen Antos Kálmán orgonamü-
vész, Mózesné Junker Klára énekmüvéaznö, Kertész
Lajos énekmüvész, Erdélyi János, a Városi Zeneiskola
tanára (hegedü) és Szarka László zenetanár (gor-
donka) müködtek közre. Az orgonakiséretet Egyed
Aladár látta el. A nagyhét ben a gyülekezet lelkésze
minden nap sorozatos előadásokat tart az esti isten-
tisztelet keretében.

- A szegedi Egyetemi Luther Szövetség márc,
hó 'l1-én "Mai egyháziasságunk és mai hazafiságunk"
c. előadást rendezett a Szegedi Luther Szövetséggel
karöltve. Az előadást élénk vita követte., Márc.
14-én hazafias ünnepséget rendezett, a szegedi E. L. Sz.,
amelyen az ünnepi beszédet Habermann Károly jog-
szígorló mondotta. Liedemenn Éva szaval~ta mellett
ki kell még emelnünk Figedi Fichtner Sándor zene-
ügyi főigazgató orgonajátékát, valamint vitéz Magyar
János 'énekszám:át.

- A 'békéscsabai Ev. Nöegyesület úgy"mint mín-
den évben, ezídén"is megrendezte a bőjti vallásos dél-'
utánokat. Az összejövetelek a reálg. tornacsarnokában
tartatnak, amely már..szüknek bizonyult, abuzgö hívek
befogadására. Az' elöadások'; ének; szavalat, zongora-
szám, énekkar és előadásból állanak. Előadók voltak:
dr. Rell Lajos rg, igazgató, Jakabfi György, Linder
Lászlo,' Kirner Gusztáv, 'Szlany Pál, Abaffi Gyula lel-
készek, hitoktatók., Az előadások tárgya: Kajafás,
Pilatus, Júdás, Heródes. - Az Ev. Nőegyesület mín-
den hónap elsö szerdaján Külmissió órát tart, amelyet
éppen úgy látogatnak, mint a fenti vallásos délutánokat.

- Művész-estélyt 'rendez április 2-á~, husvét
hétfőjén a balássagyarmati evangélikus Nőegylet a
vármegyeház nagytermében. A müsororr dr. Hosszu
Zoltán és neje, Eszenyi Olga színművészek, valamint
Sommer Etelka elöadóművésznö szerepelnek. Nagyon
érdekesnek ígérkezik a történelmi divatbemutató a
balassagyarmati úri asszonyok és úrrleányok részvéte-
lével. Az est tiszta jövedelmét a Nöegylet szegényeinek
fölsegélyezésére' fordrtja. ' .

- A "húsvéti és !húsvét utáni idöszak liturgikrus
istentiszteleti rendje nyomtatásban megjelent. Azok az'
egyházközségek, amelyek a liturgikus rend szerint
óhajtják folytatni tovább" az ' istentiszteletet, ez új
nyomtatványokat minimális, 'önköltségi 'áron beszerez-,
hetik a F'ébé diakonisszaegylet könyvkereskedésáhan
(Budapest, VII., Damjanich-utca 25.). '

~ Benkóczf Dániel: 'A nagypéntek ic. elbeszélése
most jelent 'meg. Az elbeszélés az öskeresztyénség egy
sokszor megísmétlödött eseményévei .foglalkozik. A ke- .
resztyéneket vádolják, Jupiter templomának a felgyü.j-

tásával. Többet ki is végeznek ártatlanul. A martirok
hite olyan hatással van a gyujtogatóra, hogy elmegy,
a keresztyének gyüIekézet~be" ahol felzakl;üptt. lelke
megnyugvást talál, A kis füzet 20 filléres levél-
bélyeg beküldésével -rnegreridelhetö .a battonyai lelkészi
hivatalban. ,Iratterjeszt~seknek' tíznél több példány
esetén darabonként ',14 .ffllér. A bevételt a battónyai
imaház-alapra fordítj'ák.'. ' ' ,

- Ertesítem a int, -Lelkflsz' urakat, hogy az 'idei
konfirmációi fogadalmi emléklapok a nyomdában a
tavalyinál is finomabb kívítelben már elkészültek.
A nehéz gazdasági' viszonyokra való tekintett el azon-
ban még a tavalyinál is olcsóbb áron: it 10 nn.. kerül-
nek forgalomba. Poslaköltség15 drb-ig 20 fill., azon
felül 50 drb-íg 40,fiÍL, csomagolásí díj 10-lD filL Kér-
dezősködések esetén válaszbélyeg mellékelését kérem.
Nagyon szegény konf'írmandusok részére, ingyen 'kül-
döm az emléklapokat. Konrírmácíóí ajándéknak is al-
kalmas "Kövess-Engem" imakönyv rendes áron' 2
pengőért megrendelhető. Konfírmandusok részére 'most
kivételesen a postaköltség is bennfoglaltatik az 'árban.
Hittestvéri tisztelettel özv. St~ezius Istvánné, Buda,
pest,!., Bercsényí-u. 12. IV.. 3. . o,

- Két egymásbanyílÓ bútorozott szobá haví 70
pengőért kiadó. A lakás az egészséges levegőjű budai
kis Gellérthegyen van. Cím akiadóban. "

- A Lipcsei MissZió vetített képeinek körútja a,
következőképen alakult: Márciusban bemutatásra ke-
rült a következő helyeken: Agfalva, Békéscsaba, Mező-
berény, Szarvas, Orosháza, Székesfehérvár, Nagyveleg.
Egyes helyeken többször, így Orosházán ötször volt
előadás. A Iképek áprilisi. utiterve a következö: i-í:\fi
Mucsfa, ·2-án Kaposszekcsö, 3-án Dombovár. 7-én
Fasor, 8-án Angyalföld, 9-én Fasori gimnázium, 11-én
Balassagyarmat, 14-én Budapest, Prot. Ifj. Egylet,
15-én d. e. Budapest, Deák-tér, Leányg'imnázíum; d. u.
Ujpest, 17-én Cegléd, 19-én Kiskőrös, 21-22-én Salgó-
tarján, 24-25-én Miskolc, 27-én Tokaj, 29-én Kispest
30-án sepel. - Május 2-3-án Győr, 6:'án Csákvá;'
17-én Budapest-Kelenföld. .Májusra még ápr. 12~ig el-
fogadunk jelentkezéseket. A képekhez van magyar-' ~s
németnyelvü- kísérö szöveg. Az üveglemezek szélessége
10 cm., magassága '8.5 cm. Perselypénz és a tovább-
küldés költsége terheli a gyülekezetet. A pénz 16.188.
sz. csekken bárhol befizethető. Jelentkezés és felvilá-
gosítás: Gáncs Aladár, Budapest, VI., Hermina-lit35jd.
címén.

Országos . evangelizáló konferencíáját 'április
5--8-ig tartja a Bethánia Egyesület Budapestan a
Salé'trom-utcaí templomban. A konferencia tárgyaí r
1. Im nagy Isten most előtted szívem kítarom. '2.' Az
Úr szent Bárányára teszem le, bűnömet. 3. Az Irás
széjjel tépve, szabad vagyok szabad. 4. Bár jő az éj,
rettenthet-e a kisértő tekintete. 5. Szent bizonyosság:
Jézus enyém. 6. Nyájas világ a vak homályon át, vezess
tovább. 7. Uram segélj, törékenyek vagyunk. 8. Az
evangelium kovásza iaz egyházban. 9. Jézus' Te rád egy
gondolat megújít engemet. 10. Vállatvetve kezet fogva.
11. Élted rövid, feléd a nagy öröklét int. 12. Halld meg
a hivást Jézusodet. 13. Úr Jézus szívem itt hozom.
Előadók: Benkő István, Dizseri Sándor, Ecsedy ~iadár,
Józan Lászlo, Konrád György, Csizmadia Dániel, Mura-
közy Gyula, Németh Károly, Nagy István, Nyáry Pál,
Svingor Jenő, Szabó.i.Iózaef, Turöczy Zoltán, dr. Victor
János, Sallay István, Szfkszay Benjamin. Konferenciai
iroda VIlI., Gyulay Pál-uo 9.

- Gazdag programmü szeretetvendégség lesz
a Bethánia-Egyesület' országos konf'erencíája alkalma-
val az 1., Lenke-út44. szám alatti gyülekezeti terem-
ben. Teajegy 60 fillér. '. " , , '
, - Valláso8 estélyt tart a Bethánia-Egyesület

országos konferenciája alkalmával a Kálvin-téri
templomban ápr. 8-án .este 1;2 6' órakor. Ebi:bad
bemenet. ' " .," .

A szerkesztésért felelős:
S'ZÁNTÓ RÓBERT

A kiadásérllelelös:'
Dr. FR '·T z, L'Á$ zi, ó '
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EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP.

CHERCHEZ LA FEMME.
A presbiter-kérdésről mint zsinati anyag-

ról szólok. A fenti cím mindent megvilágít e
tárgykörben, amit látnunk kell.

Evangélikus presbiter... E fogalom tar-
talma mindenek előtt és fölött a kiváló, kitűnő
érdeklődés az egyház életének minden mozza-
nata iránt, eleven felekezeti öntudat, imádkozó
hit, templomszeretet, bibliával foglalkozó s ab-
bóltáplálkozó lelkiség, nemes és magas erkölcsi
értékszemlélet.

A mi presbitereink az egyetemes papság
elvének áldott kötelezés évei őrállók az őrálló
mellett, építők az építő mellett, igehirdetők az
igehirdető mellett (az ő igehirdetésük nem sza-
vakban, hanem cselekedetekben állván).

A mi presbitereink átveszik a pásztor szívé-
nek indításait s elsők az adakozásban, utolsók
a leszólásban, az ócsárlásban, a távolodásban,
a hidegülésben. A mi presbitereink a gyüleke-
zet mintái, kiken látszik az evangélikus lélek
sugárzása, ő~ az átvevők és átadók, tehát ők a
kapu,a híd, melyen a gyülekezet lelke megköze-
líthető. A pásztor lelke is ezen az ajtón, ezen a
hidon jár s ezzel a kapoccsal fűződik a közös-
séghez.Ha szól, a presbitereken "keresztül 1
indító, megmozgató erővé szava, viszont a kö-
zösségszava a presbiterek en keresztül ér a lel-
készhezs lesz az a szó a lelkész számára irány-
mutató, hiányt feltáró, igényt, kívánalmat,
óhajtást, tehát a gyülekezet lelkét megmutató,
Amikoraz egyházközösség táborkara -- a pres-
bitérium - összeül, ott megvalósul a Mester
főpapi imájának ez a kérése: ... "hogy egyek
legyenek,mint én és Te, Atyám egy vagyunk".

Gyönyörű eszmény... Egység a hitben,
egységa szeretetben, egység az akaratban, egy-
ség az elindulásban és egység az építésben,
vigyázásban, gondoskodás ban.

Mi a valóság? . . . "
Éli egyhangú, szegényes, gonddal" szürkí-

tett életét egy-egy kisszámú egyházunk. Egy-

-Megjelenik minden v as ár n.a p.
ELÖFIZETÉSI ÁRA:

Egész évre 4.40, félévre 2.20 pengő.

szerre híre jár, hogy valami előkelő- állású úr,
ki ott birtokot vásárolt, vagy oda kineveztetett,
vallására nézve - evangélikus. Nosza hamar
hozzáfűzni az egyházhoz! Legott megválasztják
presbiternek, sőt - volt eset reá - felügyelő-
nek. Nagy az öröm, nagy a nyereség. A kis is-
kolás gyermektől, fel a legöregebb presbiterig
örül mindenki, a pap meg egyenesen boldog:
"nyertünk, gyarapodtunk, súlyosodtunk" . De
múlnak a napok s múlik az örömmámor. Mert
hiába keresi a pásztor, hiába hívja a prédiká-
tor, hiába ... Adni kell valamire, ad mindenki,
csak ... Adót, egyházi adót fizet mindenki, sok-
szor keserves, de soha sem panaszos filléreket,
mindenki fizet, zúgolódás nélkül, mindenki,
csak ... Nagy ünnepre hívnak aharangok, szo-
rongásig tele a templom, énekel mindenki, el-
telítődik lelkesedéssel, jó szándékkal, vagy bűn-
bánattal annyi szív, ott van mindenki csak ...
Együtt van az egyházközösség, csak ...

Csak egy hely üres az áldott "királyi lako-
mánál", csak egy láncszem hiányzik a testvéri
láncból, csak egy szív -nem melegszik a közös
lelkiáramlástói ...

Az, akit- "látatlanba" oly kitüntető, keblére
emelő szeretettel ölelt szívéhez a mi áldott kő-
zös édesanyánk, ez a felséges királyasszony, ki
szegénységében is tud adni, tud kitüntetní és
felemelni.

Mi ennek a hálátlanságnak, keményszívű-
ségnek, nemindulásnak, nemadakozásnak oka?
Mi és ki áll ott, hogy a két szív - az anya-
szentegyház és e kitűnő fia szíve - nem talál-
hat egymásra.

Cherchez la femme. . . Keresd az asszonyt.
Ilyen lehangoló esetekben, amikor értetlenül

állunk a ridegség előtt, melyet az előlegezett
bizalom, kitüntetés nem tud feloldani, a rejtély
legott megoldódik, - keressük az asszonyt,
cherchez la femme. ,

Ott áll a másvallású élettárs, a katolikus.
asszony, Róma leánya, a kongregáció uriasz-
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szonya, kínek fehér keze nem' engedi, hogy ~
mi áldott egyházurik édes any.ai keze szelíden
átfogja annak a kitűnő, előkelő. fiának a szívét.

Itt a megoldás és itt kell a kérdés rendez é-
séhezfogni. Szertelennek látszik, de felvetem a

·gondolatot, hogy az összeülő zsinat törvény al-
kotói gondolkozzanak tovább fölötte: nem kel-
lene-é, nem volna-é üdvös, hasznos és célra-
vezető, ha az egyházi alkotmány presbiter-
minősítő szakaszába ez vétetnék: "ki evan-
gélikus szellemű család feje". Tehát az lehet a

.rni egyházunkban intézkedő, véleményező és
·tisztességben, sőt méltóságban I részesíthető,
akinek egyházias szellemű, felekezeti öntudata,
hitbuzgósága olyan. erős fokú, hogy családja

·hitéletében az a domináns tényező. Szerény né-
·zetern szerint itt kellareverzális másik, áldásos
oldalára pillantanunk s a nyert) a szerzett re-
»erzáu« legyen minősítő oa presbiterségre. Szé-
gyenünk, romlásunk, hogy az árulás, a rever-
zálissal való árulás és egyházrontás dacára is
lehet valaki presbiter, a törvény nem tiltja.

Inkább álljon az a vezérkar kevesebb tagból,
de azoknak lelke legyen teljesen az egyházunké.
Megkötött lelkek nem kellenek, mert rontanak.
Tapasztalásom, hogy a felnem-melegíthető,
megnem-mozdítható "hált lelkek", tehát ezek
a gátló, rontó és megakasztó elemek, ezek a
mindent leszóló, lekritizáló "előkelő idegenek",
ilyen vegyes házasságúak; az asszony, a saját
egyházának szellemétől megbűvölt és megkö-
tött lelkű asszony áll, - mint fényfogó- a
rni egyházunk sugarai elé s nem engedi át e
sugarakat férje szívéig.

Mi evangélikus,' evangéliumi egyház va-
gyunk. 'A pokol megirigyeli a mi szép, hatal-
mas, ható, erővel-teljes nevünket: evangélikus.
Tehát.az első törvény, az il, fundámentális jog-
elv, melyen -egésaegyházl alkotmányunk fel-
épül: a biblia: annak szellem és szava diktálja,
írja, sugalmazza törvényünk et. Pál apostol
Timotheushoz írott levelének 3. fejezetére gon-
dolok. A 4. és 5. vers így szól: "Ki it maga há-
zát jól igazgatja, gyermekeit engedelmesség-
ben tartja, minden tisztességgel; mert ha valaki
az ő tulajdon házát nem tudja igazgatni, mi-
módon visel gondot az Isten egyházára?" ...

Ez' a bibliai szakasz a presbiteri kellékek
megállapításánál hatalmas intelem, föltétlen
tekintélyű jogelv.

Hajoljunk meg előtte.
Duszik Lajos.

Katolikus jotta es evangélikus jotta..
Amikor a pesti Reggeli Újság fölhajtotta a ná-

dasból azt az egyházi kacsát, hogy Róma és a protes-
tantizmus kibékülése küszöbön áll, az emberek álláspont
nélküli álláspontra kerültek az első megdöbbenés-
ben. Nem tudták, hogy mít gondoljanak és mit mond-
janak. Azzal tisztában volt minden evangéli'kus ember,
hogy butasággal vagy komíszsággal áll szemben, csak
azt nem tudta senki, hogy honnan fúj a szél? Mert
még egy újságíróról sem tételezhet fel annyi kultú-

rátlanságot, hogy egy gágogó kacsát komoly esemény
mezében öltöztessen föl. . .

Mivel a hír napvilágot látott és az újságok egy-
mástól átvették, nyilatkoztak rá jobbról és balról. i:

A Szív címü pesti jezsuita lap 1934. január itl3.
számában a következőket írta: .~,

"A római pápa hitkérdésekben nem szokott al-
kudozni senkivel. A katolikus hitigazságokból nem en-
gedett az Egyház egy jottányit sem soha."

Nyilatkozott D. Raffay Sándor evangélikus püspök
is, aki többek között a következöket mondotta:

"Aki engem csak egyszer is látott és hallott, nem
hiheti el, hogy az evangéliomi álláspont ból csak egy
jottányit is engedjek vagy elalkudjak."

Az egyik nyilatkozatban is benne van a jotta, a
mási'kban is. A'katolikus jottával szemben áll az evan-
gélikus jotta. Természetes, hogy ez így van, és ennek
így is kell maradnia.

Ha csak két egymással szembenéző jottáról lett
volna szó, amiből egyik fél sem engedhet, akkor nem
volna több mondanivalónk. Azonban a Szív címü lap
nem elégedett meg a saját portájának jogos védelmé-
vel, hanem magánlaksértést követett el az evangélikus
portán ... A Szív úgy gondolja, hogy ez a porta vala-
mikor az övé volt és ezen a régi alapon neki még mín-
dég joga van az új tulajdonos portáján néhány ropogós
káromkodást 'kiköpni, ha az ö szíve állapotja úgy kí-
vánja. Figyelmeztetjük a Szívet, hogy a sajátját véd-
heti, de idegen portára ne tegye a lábát, különösen ak-
kor, ha nem tudja moderálni magát.

Minden kultúr ember, tehát evangélikus, katolikus,
zsidó kultúrember jóízléséhez fordulunk, hogy lehet-e,
szabad-e a XX. században egy kultúrállamban ily vak-
merő pózban pöffeszkedni és lóhátaskodni, mint ahogy
a Szív teszi követ'kezö szavaiban:

"Kedvesen gyermeki' fogalma van a Reggeli Új-
ság írójának, mikor azt képzeli, hogy a pápa egy-ket-
tőre leül "összebékélési tárgyalásra" egy kis protestáns
gyülekezet prédikátorával. Épp igy állíthatná valami
"író", hogyahonvédelmi míníszter tárgyalásokat foly-
tatott a kurdcsibráki önkéntes tűzoltó egylet csőveze-
tőjével a' gyújtogatók elleni törvény eltörléséről. Szo-
morú dolog, mikor a sajtó hasábjaihoz közeljutó em-
ber a híttételekröl azt gondolja, hogy úgy lehet felő-
lük "egyezkedni," mint Kohn Jajtelesznek a hítelezöí-
vel az üres boltja pudlijánál."

A Sziv cikkíróján nem érzik a reverenda, csak a
városligeti jassz fiú zsargonja. Ordít szavaiból a szám-
beli többségre támaszkodo fölény. Aki szellemi fö-
lényre nem tud támaszkodni, az hivatkozik örökké
számbeli fölényre. Olcsó és unintelligens mesterség.
Csak töltse benne a kedvét. Egy Prohászka Ottcíkár-
nak nem volt szüksége arra, hogy a 'számbeli több-
ség érvét használja: neki voltak más érvei: imponáló,
intelligens, hit mélységéből eIövillant érvei.

Hogy lehet valaki ennyire közönséges, ennyire or-
dináré, mint a Szív,amikor papírra veti: "egy kis
'protestáns felekezet főprédikátorával."

Elsősorban nem egy kis protestáns felekezetrő!
van szó, hanem a törvényesen bevett ágostai hitvallású
evangélikus anyaszentegyházról. Másodszor: ennek
az egyháznak nem főprédikátor.a van, hanem püspöke.
Harmadszor: ha az ágostai hitvallású evangélikus egy-
ház akármelyik püspökéről merészel beszélni a Szív,
szelgátja az illető püspök az Urat akár északon, akár
délen, akár szlovákul, akár magyarul, akkor ne me-
részelje a .kurdcsíbrákí önkéntes tűzoltó egylet cső-
vezetőjét idéző szelleineskedésével és oldal 'kacsintásá-
val világossá tenni a gyengébb felfogású olvasó előtt
azt, hogy a római pápa nem tárgyal egy evangélikus
püspökkel. Szükségük van a Szív olvasóinak ilyen
kurdcsibráki történetkékre, apró képekre és hasonla-
tokra, hogy megértsék világosan és maradék nélkül
azt, amit a Szív írója gondol és szavai mögött érez?
Ha a római pápa nem tárgyal 'kís protestáns feleke-
zetek főprédikátorával, akkor miért tárgyalt Söderblom
Náthán svéd evangélikus hercegérsekkel ? .
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A gyújtogatók elleni törvényről is csevegtünk,
édes Szív-em? Azt nem hagyhatjuk abba, amint
hogy a pünkösd sem hagyja abba a lelkek gyújtoga-
tását. Kettős tüzes lángnyelvekkel kezdjük 'ki a tapló
lelkeket és boldogok vagyunk, amint tüzet fognak. A
bibliából vesszük a zsarátnokot, a spanyolok "átkozott"
könyvéből. Piromanikus emberek vagyunk, édes
Szív-em, ez pedig gyógyíthatatlan betegség. Mi soha-
sem fogjU'k megszavazni a gyújtogatás elleni törvényt.
Mi a mennyei tüz imádói vagyunk, nem a ceremóniális
halálé. Mesterünk az Úr Jézus, aki ezt mondotta:

"Azért jöttem, hogy e világra tüzet bocsássak és
mennyire akarnám, hogy már felgyúlt volna." (Luk.
12, 49.)

Világosan beszéljünk, édes Szív-em: Az ön sza-
vai börtönszagúak. De börtönszagúak a Kohn Jajtelesz-
nek az üres boltja pudlijánál a hitelezőível folytatott
eszmecseréí is. Egy demokratikus bíró a következő
kérdéseket intézné önhöz a törvényszéki teremben:

. 1. Mire értette a vádlott a Kohn Jajteleszre vo-
natkozó célzást: a római katolikus egyházra, vagy az
evangélikus egyházra?

Édes Szívem, az ön papi reverendaja alatt olyan
hőség keletkezne a bíró keresztkérdései alatt, . hogy
szinte jól esne önnek a börtön hűs levegője. Ott majd
elmélkedhetne azon, hogy lehet-e vallásgyalázást űzni
a XX. században egy európai kultúrállamban ?

Menjen vissza, Szív-em a középkorba, az ön da-
gadó önérzete oda való. Mi a demokratikus világban
megszoktuk a jogegyenlőséget és viszonosságot. Egy-
szersmindenkorra kikérjük magunknak a katolikus ló-
hátaskodást és azt energikusan visszautasítjuk. Velünk
ilyen hangon beszélni nem lehet! Kurdcsibráki dialek-
tusban beszélhet a saját fajtájával, de velünk nem!
Tessék új tónust tanulni! Ha pedig nem lesz eléggé
tanulékony, majd oda tárjuk a müvelt külföld elé az
önök kurdcsibráki beszédmodorát, hadd ismerje meg
önöket az egész világ! Némely embernek az a baja,
hogy nem ismerik eléggé, másnak viszont az a vesze-
delme, ha megismerik. A Szív elgondolkozhatik már
most azon, hogy milyen akcentussal fogják kiejteni a
"Kurdcsibrá'k" szót, német, francia, angol ajkak ...
Az az egy bizonyos, hogy nem a magyar fonetika sza-
bályai szerint... Lehet, hogy a Szív leveleket is fog
kapni idegen bélyegekkel, azzal a naív kérdéssel, hogy
milyen megyében és járásban fekszik ,Kurdcsibrák és
hogy mennyi ezer a Iakósa ? Kurdcsibrák világhírű
lesz, nagy külföldi forgalommal l

Addig is, édes Szív-em, próbáljon meg - gyalog
járni. Ha az ember örökké lovon ül, könnyen ó-lábat
szerezhet, ami kómikusan hat társaságban. Micsoda
höbölygés az, amit ön tanítóról és tanítványról mond:

"A 'katolikus egyházzal csak úgy békélhet ki
akárki, ha pontosan elfogadja a tanítását, azaz, ha el-
hagyja a tévelyt és megtér. A tanító nem tárgyal az-
zal a tanítvánnyal, aki a kétszerkettőt hatnak vallja.
Nem egyezkedik ki vele egy közép értékben, hogy két-
szer kettő az öt. Vagy elfogadja a tanítvány, hogy
négy, vagy megbukott."

Kinek a tanítói önök, édes Szívem? A míeink nem,
mert a mi tanítónk a Biblia. Mi a biblia miatt váltunk
szét, mert önök a Biblia ellenségei, 'mí pedig barátai.
Mi a Biblia miatt nem lehetünk jóban és a Biblia miatt
nem érthetjük meg egymást. Mi a Biblia egyetlen jot-
tájából nem engedhetünk, még ha az ég a földdel ősz-
szeszakad, akkor sem. Semmi szín alatt nem egyez-
hetünk össze az antibiblikus katolicízmussal. Meg-
tagadjuk a tanítványságot: mi nem vagyunk az önök
tanítványai! Azért valtunk el, mert az önök iskolája
rossz :yolt: bibliátlan iskola. Ma is az. Holnap is az
lesz. Onö'k jobban reszketnek a Bibliától, mínt az ör-
dögtől. Babona ez önökben, mert a Biblia Damokles
kardja egyszer már lesújtott önökre tehát azt hiszik
hogy a Bibliáról újabb sebesüléseket' is kaphatnak: A~
önök biblia iszonya a tudatalatti ösztönök remegése a
mult kegyetlen tapaszta:latából. A kezét agyonpörkölt
gyermek félelme a tüztöl ... De azért az önök biblia-

rémülete teljesen jogosult: holtbízonyos. hogy önöknek
a 'kegyelemdöfést a Biblia fogja megadni!

Isten önnel, édes Szívem. Tiszteltetem a kurd-
csibráki rokonait! Viszontlátásra!

Endretfy János.

Nvugdítintézetűnk szilárdsága.
Tompa Mihály lelkész úr lapunk ll-ik szá-

mában közzétett cikkében több helyes és el-
fogadható megállapítás mellett szükségét látta
annak, hogy oa nyugdíj intézet revizióját sür-
gesse; mert nézete szerint a nyugdíj intézet
mérlege "rohamosan. halad a passzivitás felé".

Azok után az optimisztikus nyilatkozatok
után, melyek a tagsági díjak leszállítását és a
hátr.alékok 50% -os törlését is helyénvalónak
látták, valamint egy' ismételten felvetett, úgy-
nevezett "felelősség'~ kérdésével kapcsolatos
azon állásfoglalások után, melyek - ugyancsak
meglehetős optimizmustói sugallva egy
aránylagos nyugdíjszámítást elrendelő egyete-
mes közgyűlési határozatok szigorúságát sérel-
mezik s annak enyhítését követelik, egyáltalán
nem lehet csodálni, hogy most a pesszimizmus
is szóhoz jutott.

Az azonban kétségtelen, hogy anyagi bajo-
kat, melyek végeredményben egy az egész vi-
lágra kiterjedő gazdasági válságban gyökerez-
nek, sem merő ötletekkel, sem pedig önáltató,
avagy rémeket látó hangulatkeltésekkel orvo-
solni nem lehet.

Ahhoz pedig éppenséggel nem férhet két-
ség, hogy egy nyugdíjintézetnek a biztosítási
technika különleges és igenis a felsőbb mathe-
matika körébe vágó tanításaival 8zakszerűleg
megszerkesztett és a valószínűségi számítások
és halandósági statisztikai adatok fundamen-
tumára fektetett pénzügyi épületét a magunk-
fajta laikusoknak a négy alapmíveletre szerit-
kozó számításaival - helyesebben számítga-
tás,aival - megingatni semmiképen nem helyes
dolog saz valójában hiábavaló s a létező bajo-
kat még bizalmi válságokkal is tetéző káros
kísérletezés.

Midőn tehát előrebocsátom és hangsúlyo-
zom azt, hogyanyugdíjintézet érdekei a mathe-
matikai mérlegnek állandó és az egyetemes köz-
gyűlés által is megkívánt szakszerű szemmel-
tartása és időnként szükséges megvizsgálása
mellett egyedül azt követelik, hogy a tagok és
a fenntartók díjfizetési kötelezettségeknek pon-
tosan és lelkiismeretesen eleget' tegyenek, -
én a nyugdíjintézetnek az optimisták és pesszi-
misták részéről egyaránt sürgetett, de a szak-
értő részéről egy ideig mellőzhetőnek tartott
reviziója helyett egyelőre csak azt látom szük-
ségesnek, hogy a fizetni nem akarók kötelezett-
ségeik teljesítésére szoríttassanak, a fizetni
nem tudók pedig any.agi viszony.aiknak és tel-
jesítőképességüknek egyenkint eszközlendő tü-
zetes megvizsgál ása mellett okkal-móddal, hala-
dékok és részletfizetések .engedélyezésével olyan
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helyzetbe hozassanak, hogy kötelezettségeik-
nek, ha lassúbb ütemben is, de előbb-utóbb
eleget tehessenek .

Egyébként pedig Tompa Mihály cikkévei
kapcsolatban most csak azért bátorkodtam la-
punk hasábjait ismételten igénybe venni, mert
a nagytiszteletű úr számadatai és azokból le-
vont következtetései szerény nézetem és leg-
jobb tudomásom szerint egyben-másban helyesb-
bítésre szorulnak.

a) A közölt számítások 4%-os kamatozásra
alapíttattak, holott a nyugdíjintézet a hátralé-
kok után számított 6%-os kamatlábat csak
5%-ra mérsékelte; ugyancsak legalább 5%-ot
jövedelmeznek az értékpapírok s még a házak
is átlagos an 4'2%-ot hoznak; tehát nem járunk
el helytelenül, ha a nyugdíjintézet vagyonának
gyümölcsöztetésénél az alábbiakban - kellő
óvatossággal - legalább 4"5%-os kamatot ve-
szünk számításba.,

b) Egy évi tőkeemelkedés - figyelemmel
a legutóbb kimutatott 167.000 pengős tőke-
növekedésre - nem 100.000 P, hanem legalább
is 120.000 P.

c) Az államsegély újabb redukálásától -
miután az állam pénzügyi helyzete inkább a
javulás felé hajlik - nem kell tartani.

d) A nyugdíjterhek évi emelkedésénél át-
lagosan nem 30.000, hanem csak legfeljebb évi
25.000 P többlettel kell számolni (az 1933. évi
növekedés 22.633 P volt); mert akorosabb
nyugdíjasok elhúnytával viszont a kiadásokban
apadás fog beállani s a terhek emelkedése
egyébként sem állandó folyamat.

e) A nyugdíj intézetnek ez idő szerint
(1934 jan. 1.) 654 tagja van; ezekből 336 fenn-
tartási díjat, 318 pedig tagdíjat köteles fizetni.
A felvételért ,folyamodott, illetve még be nem
lépett, de többnyire arra kötelezett lelkészek
száma 18.

Mindezek figyelembevételével a Tompa lel-
kész úr által megfestett helyzetkép és pedig
elsősorban a bevételek összegezése következőleg
módosul.
1. A 654 tag fenntartása, illetve tag-

sági díjainak összege 109.948 P
Az ezenfelül nyilvántartott 18 lel-
kész minimális tagdíja 2.592 P
Az évi díjak teljes összege tehát: 112.540 P

2. Az államsegély . 86.850 P
3. Egyet. közalapsegély 8.000 P
4. Vegyes bevételek 4.000 P
5. Az 1932 dec. 31-én összegezett

1,850.000 P vagyonnak 4% % ka-
kamata

Az·összes bevétel tehát nem
268.423 P, hanem 294.640 P

83.250 P

lesz.
. Ha már most a kellő óvatossággal csupán

120.000 Pvre felvett évi tőketöbblet után
4% %-al számított s így évi 5400 P-t kitevő
jövedelememeZkedést is figyelembe vesszük -

ami 6 évre számítva 32.400 P-t tesz ki - akkor
6 év mulva a jövedelemn.ek (294.640 + 32.400
P) 327.040 P-re emelkedő összegére számít-
hatunk. Ezzel .szemben az 1933. évi, kereken
130.000 pengőt kitevő kiadások 6 év mulva
előreláthatólag (1. fentebb o.) alatt) 25.000 X
6 = 150.000 P-nek hozzáadásával legfeljebb
280.000 P-re fognak emelkedni, úgyhogy az
1939. évi számadás minden valószínűség sze-
rint még mindig egy szerény, de mégis 47.040
pengős maradvánny,al lesz lezárható.

Mindezekből pedig az következik, hogya
nyugdíj intézet mérlegének Tompa lelkész úr
részéről "holt bizonyosra" vett passzivitásától
egyáltalán nem kell tartani s így a nyugdíjak-
nakáltala máris javaslatba hozott - s meg-
lehetős radikális jellegű ---; mérséklésére előre-
láthatólag nem is lesz szükség.

Az egyetlen nehézség ,amellyel esetleg meg
kell majd küzdeni, az lehet, hogy a nyugdíj in-
tézet Iiquiditásában átmenetileg zökkenők tá-
madnak, - ha t. i. a hátralékok törlesztése,
akár a válság elhúzódása, akár egyesek hanyag-
sága következtében nem tartana lépést a ter-
heknek egyelőre még növekvő irányzatával. El-
tekintve azonban attól, hogy ennek a bajnak
a nyugdíjintézeti bizottság kellő előrelátással

, elejét veheti, az ügymenetnek ily módori beálló
és múló jellegű zökkenői még korántsem jelen-
tik a passivitást; mint ahogyan egy csikorgó
vasuti kocsikerék hiányos olajozása sem jelenti
még "holt bizonyossággal" a vasuti szerencsét-
lenség bekövetkeztét.

A nyugdíjintézet kerekei is csak olajozásra
szorulnak. Az olaj pedig nem lehet más, mint
az a szeretet, melyről az írás (1. Kor. 13.) be-
szél s amellyel a bizalmatlankodás, a vádasko-
dás és szemrehányás sehogysem fér össze.

Midőn tehát állítom, hogy annak a bizal-
matlanságnak, melyet Tompa lelkész úr is szóvá
tesz s melyet ő nem egészen szerenesés hangon
olyan körökben is felkelthetett, melyek eddig
a nyugdíjintézettel szemben bizalommal visel-
tettek, semmi tárgyi alapja és jogosultsága
nincsen) - kénytelen vagyok még a nyugdíj-
intézeti bizottság nevében is nyilatkozni s a
körültekintés és előrelátás hiányosságának vád-
ját a leqhatározottobbom visszautasítani.

Mert azt a kérdést, hogy az eladásra ki-
nált fővárosi bérházak közül melyek azok, me-
lyeknek megvétele - szolid építkezés és biztos
jövedelmezőség szempontjából - a legajánla-
tosabb, talán mégsem lehet a kissomlyói paró-
chián eldönteni; s a -világszerte legszilárdabb-
nak ítélt -s egyébként is főképen csak a meg-
vett házakra bekebelezett jelzálogkölcsönök ki-
fizetése miatt beszerzett - font és dollárérté-
keknek egy általános gazdasági válság okozta
devalválódásért sem lehet a bizottságot okolní.
A földbirtokvásárláshoz pedig - melynek
ideje szintén el fog következni, mihelyt a jöve-
delmező gazdálkodás előfeltételei biztosítva
lesznek - jóval nagyobb tőke szükségeltetik,
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mint aminővel a nyugdíjintézet a multban ren-
delkezett. Ami végül a nyugdíjazási kérelmek
szigorúbb elbírálását illeti, a bizottság e tekin-
tetben is mindig a szabályrendelet határozmá-
nyai szerint járt el, a munkaképtelenség tüzetes
igazolásához szigorúan ragaszkodik és az egy-
házi érdek jogcímét csak kivételesen és mellé-
kesen s egyedül oly esetekben veszi figyelembe,
melyekben annak fennforgását az illetékes
püspök - bizonyára a legnagyobb körültekin-
téssel és felelősségének teljes tudatában
megállapítja és kellően megokolja.

Meg vagyok győződve tehát arról, hogy
Tompa lelkész úr, ha közelebbi betekintést
nyerhetett volna a bizottság munkájába s ha
nevezetesen közvetlen tanuja és szemlélője lett
volna annak az odaadó buzgóságnak és végtelen
lelkiismeretességnek, mellyel a mi általános tisz-
telettel, szeretettel és nagyrabecsüléssei övezett
egyetemes felügyelőnk egy egyetemes ügyész
úrral és a volt ügyvivő úrral együtt a nyugdíj-
intézet vagyonának elhelyezésénél mindenkor
eljárt, s ha tudott volna azokról a beható s a
legkiválóbb pénzügyi és építészeti szakférfiak-
kal folytatott tanácskozásokról, melyek egy-
egy részletkérdés eldöntését is megelőzték, ak-
kor a nagytiszteletű úr cikke is más fogalma-
zást nyert volna s nem csúsz tak volna tolla
alá a fent érintett, bántó kijelentések.

Dr. Schott» Oszkár.

Szíved ...
Szíved indítsa el a Te kezed,
Ha felém nyulsz~ hogy megcirógass véle.
S ha szolsz hozeám, hát tudjam: amit mondase
Utolsá szóig) mind a szi» beszéde.
Az én szívem is úgy kering körötted
Mint esti lepke lámpafény között
És ott találod minden szó mögött
Amit mondok.
Rugója minden tettemnek: szívem
És úgy szeretni soha, senki sem
Tudhat) mint én ...

Rózsásné FZatt Zsók'a.

Hozzászólás a 1íturgikus istentisztelet
kérdéséhez.

Olvasva e kérdéshez a megjelent különböző hozzá-
szólásokat, melyek túlnyomórészt lelkészektöl erednek,
engedtessék meg nekem, mint egyszerű hívőnek, hogy
a magam megjegyzéseit is megtehessem.

Legfontosabb szempontnak egyrészt a régi lutheri
istentiszteletre való visszatérést, másrészt az áhitat és
vallásos elmélyülés fokozását hozzák fel a kérdés pár-
tolói. Közismert igazság, hogy a világban a formák
állandó változásnak vannak alávetve, mely változás a
kor ízlésének és a különbözö népek ízlésének folyo-
mánya. Nem beszélek arról, hogy Németország egyes
különböző helyeip. más és másképen tartják meg az
istentiszteletet, de egy-egy városban is, majdnem min-
den templomban más és más az istentisztelet, a litur-
gia rendje. Saját tapasztalatomból tudom, hogy pl.

Hamburgban legkevesebb öt fajtájú istentiszteletet lát-
tam, nem beszélve arról, hogy a vele összeépített AI-
tonában szintén más formában tartották meg az isten-
tiszteletet. Ugyancsak különböző a dán és a svéd isten-
tisztelet rendje is. Ha tehát a különböző népek saját
igényeik és kívánságaik szerint formálták az istentülz-
telet rendjét, nem csodálható. ha nálunk is népünk íz-
lésének megfelelő irányban fejlődött ki az istentisztelet
formája, És hogy a mi egyszerű istentiszteletünk szép
és kifejező, hogya hivöt kellő áhitat és elmélyülés fogja
el, azt nem csak mí, hanem mar más vallásúak is több-
ízben megállapították. De nem csak szép és áhitatot
keltő, hanem észszerű is és tekintettel arra, hogy val-
lásunk nem csak az érzelem, hanem az értelem vallása
is, helyes, hogy az istentiilzteiet súlypontja a prédiká-
ción, az igehirdetésen és magyarázaton nyugszik. A
míndíg változó kezdő és főének, egy-egy szép imádság
jobban hat az érzelemre és jobban fokozza az áhitatot,
mínt bármiféle liturgia. A közériekben való részvétel
pedig elég aktivitást ad a hívőnek. ,

Szerintem a liturgiai istentiszteletnek két, nagy
hátránya, hogy ne mondjam, hibája van. '

Az első maga az ének, illetve az énekek rendje.
Ugyanis a liturgia az elő- és főéneken kívül meg-
kívánja, hegy még négy, illetve öt énekszakasz kerül-
jön az egyes fejezetek között eléneklésre, Már pedig e
sok különböző ének helyes eléneklése csak oly eset-
ben volna egységesen keresztülvihető, ha e rövid ének-
szakaszokat vagy külön énekkar énekelné, vagy min-
den istentiszteletre a liturgia sorrendjét és az énekek
szövegét a hitközség elegendő példányszámban kinyom-
tattatná, vagy pedig, állandóan ugyanazon énekek
ugyanoly sorrendben kerülnének eléneklésre, amikor is
egy állandó formulát lehetne használni.

Mindhárom lehetőségnek meg vannak a hátrányai
és hibái. Énekkarral igen kevés gyülekezet rendelke-
zik, és az a pár énekkar, amely müködík, illetve an-
nak tagjai, nem rendelkeznek annyi szabad idővel, hogy
vasárnapról vasárnapra új és új énekeket tanuljanak
be. Ha tehát nincs míndenütt énekkar, nem lehet e
rendszert általánosítani. A második lehetőség, vagyis
mínden istentiszteletre új sorrendnek kínyomtatása a
mai rossz gazdasági helyzetben 'az egyházközségekre
oly nagy terhet jelentene, melyet azok el nem bírnak,
de nem is kényszeríthetök ily terhek viselésére. De
még ha elméletileg meg is történnék az a csoda, hogy
valamelyik tehetős és áldozatkész gyülekezetünk eze-
ket a terheket vállalná és minden istentiszteletre új
nyomtatványt készítene, azzal sem 'érjük el a célt, mert
egy gyülekezet sincsen, amely az' összes előforduló
énekeket oly jól ismerné, hogy annak egy-egy szaka--
szát megfelelő előjáték nélkül teljes hanggal énekelni
tudná.

A harmadik lehetőség szerintem a legrósszabb,
mert ha az összes templomokban egész éven át min-
den istentiszteleten szóröl-szöra ugyanazokat az éneke-
ket énekeljük, egyszóval a Iíturgtaí rész állandóan egy-
forma, akkor igazán gépiessé válik a mi szép' és úgy
énekben, mínt prédikációban változatos istentisztele-
tünk, akkor már igazán msseseerüve alakul, '

A második nagy hátránya a liturgikus tstentíszte-
letnek az igehirdetésnek, a prédikációnak háttérbe szo-
rítása. Még friss, jó tempójú éneklés mellett is csak
15-20 perc jut a prédikációra, de e mellett még az
imádságCokat is meg kell kurtítani. Ha azonban szá-
mításba vesszük különösen egyes vidékeken szokásos
elnyújtott éneklést, úgy az istentisztelet legfontosabb
részére, a prédikációra alig néhány perc: jut. És e he-
lyen ki kell térnem egy lehetőségre is, egyes lelkészek
kényelemszeretetének lehetőségére, akik a nekik fá-
rasztó és esetleges betanulást igénylő prédikációnak
tartamát mínél rövidebbre szcrítva, majd a liturgiát
fogják minél hosszabbra engedni és végül - nem aka-
rom állítani, hogy mindenütt - a liturgia fogja az
egész istentiszteletet kitölteni, a prédikációból pedig
csak az Ige felolvasása marad. Nem akarom hinni, hogy
így lesz, de a lehetőség meg van adva éaikényelmes
emberek minden pályán akadhatnak.
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Maradjon csak minden a mostani kialakult for-
májában, mely magán viseli az értelmes evangélikus
hívök jellegét, hallgassuk továbbra is lelkészeink szép
és értelmes prédrkációit, énekeljük áhít attaI mindenkor
a prédikácíöhoz símuló szép egyházi dalainkat és has-
son érzelmünkre egy-egy szívhez szóló, mélyen átérzett
ima, mely bűneink megbánására és a végtelen' kegye-
lem felmérhetetlen mélységeíre figyelmeztet.

Dr. Pajor Jenő.

Az orosz ískolaügyröl.
R. EV. P. A szovjetoroszországi Deutsche Zentral

Zeitung 293-1933. számában a következő jellemző
közleményt olvassuk:

"Amikor a Volgaköztársaság megyéibe és falv.ai-
ba eljutott az a hír, hogy embereket kell küldeniök a
marxstadti iskolába, hogy azokat traktorkezelőkké ki-
képezzék, sok fiatalember szerette volna, ha jó traktor-
kezelővé lehetett volna.

A tanulók egy része már november elsején Marx-
stadtban volt. A tanulást azonban nem lehetett még
megkezdeni, mert be kellett várni, míg mínd a 185 em-
ber együtt lesz. Akik megjöttek, vártak... ették a
kenyeret, bolyongtak Marxstadtb.an, megnézték a
várost.

. Végül megkezdődött a tanítás.
November 19-én látta elsőízben a jelenvolt 45 ta-

nuló az iskola igazgatóját és a tanárokat.
Reggel 8 óra. Az osztályokba menni! Mindenki

az osztályokba siet. Az óra késéssel kezdődik. A ta-
nulók kabátban, bundaban és sapkában ülnek. A sapka
fülvédői lehetetlenné teszik, hogy megértsék az előadó
szavait. A teremben hideg v.an. A tanulók nagyrészé-
nek .nincs ceruzája, nincs füzete, nem jegyez. Az elő-
adóknak nincs programjuk. Nincs tanterve a számtan-
nak, a géptannak és a javításnak. Nincs .agrotechni-
kai és földművelési gépekre vonatkozó irodalom.

Milyen a számtanóra ? A tanár valamit krétával
a táblára rajzol, mormol valamit magában, a tanulók
pedig melegednek. Egymást lökdösik, egyik padból .a
másikba ugrálnak, a tanárral éppoly keveset törődnek,
mint az velük .
, A délelőtti csoport türelmetlenül várja a 12 órát,
amikor versenyt futva rohannak a tanulök az ebéd-
'lpbe. Az élen rohannak azok, akik nem hoztak maguk-
kal élelmet. Meleg ételt napjában csak egyszer kap-
nak. Reggel és este csak kenyeret és teát adnak nekik.

... Az élelmiszereket a konyhai és éttermi mun-
kások lopkodják. Feltétlenül szükség van arra, hogy
a tolvajok ellen a legszigorúbban járjanak el.

Nagy sietséggel hagyják el a diákok az osztályo-
kat. Az alkonyat beálltával ők is komorak lesznek. A
marxstadtí traktorkezelő iskola diákotthonában egye- ,
nesen botrányos állapotok vannak.

Egy december eleji éjszaka a diákotthonban:
Lámpát gyújtottunk a diákotthon folyosóján s azt
gondoltuk, hogy a tanulokát mély álomban fogjuk ta-
lálni. Az egyik ajtónál lármát és nevetést hallottunk.
Éjfél volt. "Hoppla, hoppla, hopszasza!" Négy diák
kabátokba és bundákba öltözve egy különös táncot
mutatott be. "Melegszünk." Az otthon' jéghideg. na-
rom szobában nincs egyetlen ép ablaküveg. Lépten-
nyomon piszok. Az otthon' bejáratánál van mosdó, de
se szappan, se törülköző. A szobák nagyon szorosak.
Ahol legfeljebb 5-6 embernek volna hely, 8-9-et zsú-
folnak össze. Agyak helyett a diákok szalmazsákot
kapnak. Nincs takarójuk sem.. Olyan hideg van, hogy
nem tudnak feküdni és aludni.

A tanítás megkezdése óta majdnem egy hónap
telt el, de a diákok helyzetének a javulását semmi-
ben se lehet észlelni. Ugyanúgy, mint azelőtt, hideg
van, az élelmezés' rossz, az otthonban semmi sem vál-
tozott. "Elfeledve, elhanyagoltan ... " kezdte a dalt az
egyik ·diák. V.alamennyien folytatták."

~!..-_H_I R_E_K.
HÚSVÉT UTÁNI ELSŐ VASÁRNAP.

1. János 5, 4-10.
Krisztus feltámadott és az Isten fiában

megjelent az élet teljessége. Krisztus teüáma-
dásának szellemi jelentősége az, hogy mi a bűn
álmából és halálából valóságos szent és új
életre támadunk: fel. Ez pedig csak 'a feltáma-
dott Krisztusban való hiten vezethet keresztül.
Osakaki teljes hittel mondja: én Uram és én
Istenem! - győzi le a bűnt. A feltámadott
Krisztusban való hit fenségéről szól hozzánk
ma János aipostol. Ez la fenségesség a hit tar-
tolmábam. nyiZatkozik meg. A hívőne.k' Krisztusa
vanl Akinek Krisztusa v.an, annaJk győzedelmes
a hite. Ewneka hitnek ténylegesaZapja van:
isteni és emberi tanubiz.onyságtétel. "Ha elfo-
gadjuk az ember t-anubizonyságtételét, ae Isten
bizonyságtétele nagyobb." Az ő feltámadásáról
biz.onyságot tesz az Aty,a, aki a feltámadás cso-
dáját eszközölte, az Ige, vagyis maga Krisztus,
aki megjelent a t,anítványok között,de a Lélek
is, amely a bennünk ható isteni hatalom. és
szüntelenül beszél nekünk Krisztus állandó je-
lenlétéről életünkben. Boldog bizonyossággal és
alázatos szívvel fogadjuk tehát a feltámadott
Krisztust szíveinkbe, mert ez az egyedüli útja
a húsvéti békének, a lélek békesséqének, amely
nélkül az ember földi élete a pokol tornáca
volna!

- A békéscsabai lelkészi konferencia, amelyet a
MELE elnöksége április 10-12. napjaira hívort egybe,
teljes síkerünek ígérkez'ik. A lelkészek már szép szám-
mal jelentették be részvételüket. A bányakerületí
püspöki hivatal gondoskodott kedvezményes vasúti je-
gyekról.. Felhívjuk az érdekelteket, hogy kedvezmé-
nyes vasúti igazolványaikért mielóöb forduljanak a
püspöki hivatalhoz: IV., Deák-tér 4. II.

- Lapunk mai számához egy második mellékle-
tet csatolunk, amely a zsinat tárgyalási anyagának
szakszerű magyarázatát tartalmazza dr. Mikler Ká-
roly ny. jogakadémiai dékán tollából. Ezt az anyagot
részint a lelkészkonferenciára, részint az összeülendö
zsinat tagjaira való tekintettel, részint azért is közre-
adjuk, hogy minél többen szóljanak hozzá lapunk ha-
sábjain a szőnyegen forgó kérdésekhez.

- 'I'íszjeletbeti doktorraavatáeok. A kormányz'ó
megengedte, hogy a pécsi egyetem az evangélikus hit-
tudományi kar fennállásának tizedik évfordulója alkal-
mából Bancsó Antal, a volt soproni evangélikus teoló-
giai akadémia nyugalmazott tanárát és igazgatóját,
Csíkesz Sándor debreceni egyetemi tanárt, Kiss Ist-
vánt, a dunáninneni ágostai hitvallású evangélikus
egyházkerület püspökét, Mayer Endrét, a volt eper-
jesi evangélikus teológiai akadémia nyugalmazott ta-
nárát és dékánját, Pröhle Henrik pozsonyi lelkészt és
D. dr. Stange Károly göttíngaí egyetemi tanárt a pro-
testáns egyházi közélet és tudományosság terén szer-
zett kiváló érdemek elísmeréséül teológiai tiszteletbeli
doktorrá avassa és részükre a tiszteletbeli doktori ok-
levelet kíszolgáltassa.

- Személyi hír. Dr. Melich János egyetemi ta-
nárt, a szarvasi gimnázium felügyelőjét, a Corvin koszo-
rús tudóst, a Magyar Nyelvtudományi Társaság alel-
nökévé választotta.
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- IgazgatóváJasztás. Az Adorján Ferenc nyuga-
lombavonulása folytán megüresedett igazgatói állásra
a nyíregyházi ágohitv. evang. leánygimnázium igazgató-
tanácsa 6 évre az eddigi helyettes igazgatót, Weiszer
Gyulát választotta meg.

- Martin Gyula arcképének leleplezése. A Ill.
ker. Tanuló-utcai leányiskola tanítótestülete, a buda-
pesti kislétszámú osztályok tanítói kara és a Ill. ke-
rületi polgárság április 10-én a Ill., Kórház-utcai elemi
iskola tornatermében gyülekeznek össze, hogy Martin
Gyulát, ny. elemi iskolai főigazgatót, volt szakfelügye-
lőt és tanügyi írót, az óbudai egyház másodfelügyelő-
jét 40 éves tanügyi tevékenysége alkalmából ünnepel-
jék és arcképét leleplezzék. Az ünnepség 6 órakor kez-
dődik. Fél 8 órakor pedig ünnepi vacsora lesz a Ko-
rona Vigadó nagytermében.

- A budapesti egyházmegye presbitereinek kon-
ferenciája. A budapesti egyházmegye elnöksége április
19. és 20-ra az egyházmegye egyházközségeinek összes
presbitereit nagy konferenciára hívja egybe a Deák ..
téri leányiskola disztermébe. A konferencia április
19-én délelőtt 9 órakor kezdődik, amikor D. D. Raffay
Sándor püspök "A presbiter hitbeli felelőssége", dr.
Bencs Zoltán miniszteri tanácsos, az Országos Luther
Szövetség elnöke "A presbiter viszonya az egyházhoz"
címen tart előadást. Délben közebéd. Délután fél 4-kor
dr. Rásó Lajos egyetemes ügyész "A presbiter viszonya
presbiter társaihoz", Kemény Lajos esperes "A pres-
biter viszonya az egyháztagokhoz" címen beszél. - A
-konrerencíát április 20-áp délután fél 4-kor folytatják,
amikor Szántó Róbert kelenföldi lelkész "A presbiter
a szeretetmunkában" , dr. H. Gaudy László hitoktatási
igazgató "A presbiter és a hitvédelem", dr. Mikler Ká-
roly ny. jogakadémiai dékán, egyházmegyei felügyelő
"A presbiteri elv érvényesülése az evangélikus egyház
alkotmány jogában" címen tart előadást. A 'konferenciát
délután 6 órakor a Deák-téri templomban tartandó
vallásos est fejezi be, amelyen előadást tart Salfer Ká-
roly pestszentlőrinci lelkész.

- A Bethlen Gábor Szövetség tízéves jubileuma.
A magyar protestánsok országos közös egyesülete, a
Bethlen Gábor Szövetség f. évi április hó 10-én tartja
tízéves fennállása alkalmából jubileumi közgyülését. A
Szövetség megalakulásakor a magyar egyetemes pro-
testáns társadalmi érdekek: é1'vénY1'ejuttatását tűzte
ki célul és az egyházfelekezetek közöttí béke fenntar-
tásával, a 'k~resztyéni öntudat ébrentartása és fejlesz-
tése által jelentékeny tényezője lett Magyarország pro-
testáns egyháztársadalmának. A jubileumi ünnepségek
sorrendje a következő: április 8-án délután kultúr-
ünnepély a Zeneművészeti Főiskola nagytermében. El-
nöki megnyítót mond: dr. Tasnády Nagy András ál-
lamtitkár, országos elnök, ünnepi beszédet mond: dr.
Raffay Sándor evangélikus püspök, társ elnök. Közre-
működnek; dr. Palló Imre, a M. kir. Operaház örökös
tagja, Dullien Klára hegedümüvésznö, Tasnády Ilana,'
a Nemzeti Színház örökös tagja, Sz. Szalay Ilona opera-
énekesnő, Vásárhelyi Magda zong'oramüvésznö, Ákom
Lajos orgonamüvész. Április hó 10-én délután a Deák-
téri ev. .iskola disztermében jubileumi közgyűlés, este
Bethlen Szövetségi vacsora. Hasonló jubileumi ünne-
pélyeket tart a vidéki gócpontokban lévő 11 szövetségi
fiókegyesület is. .

- A Protestáns Tanügyi Szernlének áprilisi száma
megjelent. A dr. Böhm Dezső és dr. Kun Sándor szer-
kesztette legújabb számból kiemeljük a következő, mín-
ket érdeklő cikkeket: A tanár viselkedése az iskolán
kívül; Az új középískolaí törvény; és A tanár az iro-
dalomban.

- Emlélda. A nyíregyházi ágo h. ev. Kossuth La-
jos reálgimnázium Luther Márton születésének 450.
évfordulója alkalmából emlékfát ültetett el újonnan
rendezett Iskolai udvarán.

- A Bethlen Gábor Szövetség egyházépítő és
egyház védelmi szakosztályának április hó 5-i felolvasó
és vítaestjén vitéz nagymegyeri Raics Károly ny, al-
tábornagy tartott előadást "A német vallásos nemzeti
törekvések" címen.

- A "Lelkipásztor"-nak, a magyar evangélikusság
egyetlen homiletikai rolyóíratának április-májusi szá-
ma megjelent. Bevezető cikkeket írtak: Szabó József,
dr. Kiss Jenő és dr. Szlávik Mátyás. Leközli a hip a
következö lelkészek egyházi beszédeit ; Dedinszky
Gyula, Szabó József, Biró László, Farkas Zoltán, Gáncs
Aladár, Hanzmann Károly, Dannhauser László, Nagy
Miklós, Kemény Lajos, dr. Kapi Béla, Budaker Osz-
kár, Ruttkay-Miklian Géza. Közli a lap szentantalfai
Nagy Lajos, Horváth Béla, Kutas Kálmán és Szalay
Mihály konfirmációi áldásait, Kiss Samu bibliai illuszt-
rációit és Turóczy Zoltán könyvismertetését.

- A Misszióegyesület jubileumi alkotása, a Misz-
sziói Gyermekszövetségek szervezése szépen halad elő-
re. Eddig 555 tagja van a Gyermekszövetségnek a kö-
vetkező helyeken: Bakonyszombathely 18, Békéscsaba-
Erzsébethely 83, Révay-u, 71, Abaffy Gyula vall. tanár
vezetésével; Rudolf-gimnázium 114, Budapest-Angyalo.
föld 42, Bük 4, Győr 40, Kölesd 48, Nagykanizsa 31,
Ózd 23, Sopron, Nitschinger János tanító vezetésével
13, Szarvas, Szlovák Miklós vallástanár vezetésével 40,
Tokaj 16. Azon helyek számára, ahol helyi Gyermek-
szövetség' nem alakulhat, de vannak a mozgalomhoz
csatlakozni kívánó gyermekek, Központi Gyerrne'kszö-
vétséget állított fel az Egyesület, amelynek 12 tagja
van. Ezt a szövetséget Gáncs Aladár vezeti s jelent-
kezni lehet nála (Budapest, VI., Hermina-út 35/d.). A
Gyermekszövetség tagjai tagsági jegyet kapnak és kü-
lőn missziói gyermekbélyegek beragasztásával adják
havi rendszeres adományukat a misszióra. A legköze-
lebbi cél szerecsen árva eltartása a Lipcsei Misszió af-
rikai munkamezején. A mínderrképen áldásosnak induló
Gyermekszövetség alakítását több helyen vették terv-
be: így Dombóvár, az ősztől kezdve: Budapest-Kelen-
föld, Mezőberény, Miskolc.

- Változás a református lelkészképzésben. A re-
formátus egyetemes tanügyi bizottság döntése szelle-
mében a dunamellékí ref. egyházkerület Nagykörösre
rendeli a most· végző negyedéves hallgatókat a tanítói
oklevél megszerzése végett.

- Evangélikus Családi Lap, a budapesti evangé-
likusság közkedvelt családi hetiújságja, amely Kemény
Lajos esperes és dr. Mikler Károly szerkesztésében jEl-
lenik meg, 2.- pengő félévi előfizetési díj beküldése
ellenébenmegrendelhető a Deák-téri nyilvántartó hi-
vatalban.

- A györi evangélikus elemi iskolában a folyó
évben 459 evangélikus, 20 református, 56 római kato-
Iikus, 1 görögkeleti és 4 izraelita tanuló jár. Az isko-
lának a nevezetessége a Fodor Kálmán karnagy veze-
tése alatt müködö gyermekkar, amely más gyermek-
karokkal együtt április 28-án a budapesti Zeneművé-
szeti Főiskola hangverseny termében fog .szerepelni.
Az iskola tantestülete a hősi halált halt két tanítónak,
Lóránt Józsefnek és M.acher Bélának arcképét megfest-
teti. Horváth Sándort, az iskola tanítóját az Országos
Testnevelési Tanács leventeoktatói érdemeiért ezüst
éremmel és oklevéllel tüntette ki.

- A Misszióegyesület április 10-i jubileumi soro-
zatos előadóestje a Békéscsabán tartandó MELE-kon-
ferenci a miatt április 17-ére tolódik. Előadást tart. Lic.
dr. Karner Károly teológiai tanár: "A misszió sors-
döntő órája" címmel. Bibliát magyaráz: dr. Jánossy
Lajos, a megszállt Komárom lelkésze. Kezdete este fél
6 órakor, Űllői-út 24.

- A váci üjúsági egyesületek és nőegylet a nagy-
héten sorozatos előadást tartott, melyek egyikén Gáncs
Aladár beszélt. Az ifjúság számára ily címen: Milyen
áldást jelenthet számunkra Jézus szenvedése? A Nö-
egylet számára Jézus második szaváról: Mi hiányzik
legjobban a mai keresztyénségböl? A má-nak a meg-
ragadása lelki életünk előbbrejuttatásában.

- A "Keresztyén Igazság" áprilisi száma meg-
jelent. Tartaimából kiemeljük. Pröhle Henrik, D. Raf-
fay Sándor, Lic. dr. Karner Károly, dr. Jánossy Lajos,
dr. Bertha Benő és Schmidt János cikkeit. Megrendel-
hetö a kiadóhiv,atalnál: Sopron, Várkerület 66.
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# A soproni felső esperesség lelkészei legutóbb
tartott megbeszélésük alkalmával így határoztak a
veszprémmegyeí esperesség lelkészi értekezletének az
Egyetemes Lelkészi Nyugdíjintézetre vonatkozó és kö-
rözött 'határozata ügyében:

"Az értekezlet az Egyeteraes Nyugdíjintézeti Bi-
zottság, 'azon elvi határozatát, mely szerint a nyugdíja-
zott lel'készek nyugdíja személyi, valamint gyülekezete
hátralékának leszámításával 'állapíttassék meg, a Nyug-
díjintézet szilárdságának és így tagjai érdekeinek biz-
tosítását tartva szem előtt, he7;yesli. Meg van arról
győződve, hogyaNyugdíjintézeti Bizottság esetről-
esetre méltányosan fog eljárni, nevezetesen elbírálás
tárgyává fogja tenni, hogy a lelkészt gyülekezete hát-
raléka körül terheli-e mulasztás. Egyben azt a ké-
relmét juttatja kifejezésre, hogy a püspöki kar kivé-
tel nélkül a legszigorúbb an szerezzen érvényt a Nyug-
díjintézet alapszabályainak és szóbanforgó elvi hatá-
rozatának"

A soproni felső esperesség egyike azon kevesek-
nek, amelyeknek lelkészei és gyülekezetei kivétel nél-
kül míndig pontosan eleget tettek az Egyet., Nyugdíj-
intézettel szemben fennálló fizetési kötelezettségüknek,
s így joggal elvárhatják, hogy eZ,enkötelezettségüket
a többiek is pontosan teljesítsék" s ne veszélyeztessék
hanyagságukkal a rendes fizetőknek a Nyugdíjintézet-
tel szemben fennálló jogos igényeit. Fizesse meg min-
den lelkész és fenntartó minden évben az előírt időre
járulékát és az offertóriumot, akkor a nyugdíjintézeti
bizottság is örömmel végzi felelősségteljes munkáját
és senkinek sem lesz oka, panaszra, és zúgoló-
dásra. Adjunk hálát Istennek" hogy a szervezök. olyán
jó és biztos alapon építették fel az Egyetemes Nyug-
díjintézetet s ne váljunk annak közönyünkkel s mu-
lasztásun-kkal magunk, mint érdekelt tagok" meg-
rontóivá. Scholtz Ödön.

- Húsvéti Levél címen Mohr Henrik óbudai lel-
kész időszaki értesítőjének legújabb száma megjelent,
amely beszámol arról a gazdag és pezsdülő gyülekezeti
életről, amely Óbudán folyik.

- A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem
Evangélikus Hittudományi Karának bőjti missziós estje
Gödöllőn. Az evangélikus hittudományi kar hallgatói
tanárainak vezetésével 24-én este a gödöllői ev,angéli-·
kus templomban böjti missziós estet tartott. Az állo-
máson dr. Horváth Károly, mint a gödöllői ev. egyház
másodfelügyelője, köszöntöt.te az érkezőket. Az ev.
templom előtt az egyház felügyelője, dr. Szentiványi
Géza kir. közjegyző mondott üdvözlést. A zsúfolásig
megtelt templomban Grünvalszky Károly hittudományi
hallgató írásmagyarázata, Weltler Ödön szavaláta. és
vitéz, Kendeh K., György szeníor . teológus vezénylete
alatt a hallgatók énekkarának számai után dr. báró
Podmaniczky Pál egyetemi tanár tartott a keresztyén
mtsszíóröl széles perspektívajában is átfogó előadást.
A karének során előadott vallásos finn dal keletkezését
és jelentőségét dr. Deák János egyetemi tanár ismer-
tette. Kovács István hittudományi hallgató szavalata
és a kar éneke után dr. Gunesch Károly lelkész imá-
val és áldással zárta be az estét. -Az állomáson dr.
Gunesch Károly lelkész bocsátotta útjára a lelkes csa-
patot, gödöllői emléket nyújtva át a csapat minden tag-
jának, dr. Deák János egyetemi tanár mondott köszö-
netet gárdája_ nevében: a vendéglátó egyháznak.

- Zsidómisszió Pozsonyban. A svéd evangélikus
egyház elhatározta, hogy Pozsonyban missziói munkát
kezd a zsidók között.

- Az indiai keresztyénség száma jelenleg 6,297.000.
Az ,utolsó évtized alatt ljldiában az összes vallások
között a keresztyének száma emelkedett a legjobban:
32.5 százalékkal.

- Felhívás. A Kis káté hivatalosan elrendelt új
szövegéhez "Jegyzetek dr. Luther. Márton Kis Kátéjá-
hoz" címü, az egyetemes egyház által is engedélyezett
kis könyvecskémet a szeptemberí tanévíndulással, meg-
felelő számú megrendelés esetén közreadnám. A köny-
vecske hiánypótló és csupán az új kátészöveg új ma-

gyarázatát tartalmazza a hivatalos iskolai ki.adásnak
megfelelő alakban. 48 oldalas, ár mindössze 40 fillér
és a portó lenne. A kívánt példányszám július 1-ig elő-
jegyzendő. Kívánatra mutatványszámot ingyen küld-
hetek, míg a kézirat helyett haszhált házi készlet tart,
Sokoray Miklós, hitoktató, Szomba.thely, Székely Fe-
renc-utca 19. szám.

- Lukács evangéliumának magyarázata. Lukácsy
Imre dunavecsei ref. lelkész H. Burton után angolból
átdolgozta a fent nevezett evangélium magyarázatát.
"The expositors Bible" gyűjteményes angol munka egyik
kötete ez, épen olyan, mint "János ev. magyarázata",
mely általános kedveltséggel forog közkézen. Ez a mü
26 fejezetben magyarázza az evangéliumot gyakorlati
irányban, úgy,' hogy igehirdetők nek, bibliaköröknek,
bibliaolvasóknak igen hasznos, sőt nélkülözhetetlen se-
gédkönyv. Ára fűzve: 4.- P, kötve: 5.- P, az előjegy-
zőknek (bolti ára magasabb lesz). A kiadáshoz szük-
séges, hogy a könyv iránt való érdeklodést megismer-
jük, azért az érdeklődők szíveskedjenek megrendelésü-
ket bejelenteni: Lukácsy Imre ref. lelkész, Dunavecse.
címen. A 15 nyomtatott ívre terjedő kézirat, kellő
számú jelentkezés esetén, azonnal sajtó alá kerül, le-
hető gyorsan elkészül s a megrendelők utánvétellel.
vagy bérmentve csekklap mellékelésével megkapják,
amint kívánják. A jelentkezést április 15-ig kérjük. '

-- !iözépkorú, intelligens úrinő, a háztartás mín-
den ágában (főzésben is) tökéletesen jártas, úri csa-
ládnál meleg otthont keres.

- Presbiter-konferencia. Veszprémben. Április
ll-én a veszprémi Egyházmegye presbiteri konferenciát
rendez. A megnyitó istentiszteletet Takács Elek espe-
res, a befejező áhitatot Pohánka Ödön tartja. A meg-
nyitó beszédet, Mihály Sándor, záró beszédet Obetkó
Vilmos mond. Előadásokat tartanak: Horváth Sándor,
Novák Rezső, Ihász Mihály, Bödecs Károly, Somogyi
Károly, Hering János lelkészek, valamint dr. Zauner
Róbert és Gálos Gyula. Az előadásokat rövid meg-
beszélés követí.

A SZERKESZTO ÜZENETEI.
V. L., Abaújszántó. Február hó 23-án kelt leve-

lére tisztelettel a következőkben válaszolok: A lelké-
szek a közigazgatási bíróság idevc.natkozó döntésein
alapuló joggya:korlat szerint nem köztisztviselőknek,
hanem magántisztviselőknek tekintendők. Büntetőjogi
szempontból úgy a 'törvény, mínt a, joggyakorlat sta-
tuál ez alól eltérést, amidőn pl. a Btkv. 164. §-a ható-
ságí közeg elleni erőszaknak minösítí a lelkész elleni
erőszak alkalmazását, de a joggyakorlat szerint ez is
csak akkor áll meg, ha a lelkésszel szemben akkor kö-
vettetik el ez a bűncselekmény, amikor a lelkész államí
megbízatásban jár el. (pl. mint anyakönyvvezető).

, A kereseti adó szempontjából a lelkész a magán-
alkalmazottak által fizetendő alkalmazotti kereseti adót
fizeti. Az ezen kereseti adó alá eső jövedelem beval-
lásánál a lelkész mínden jövedelmét bevallani tartozik,
kivéve az általa haszonélvezett földekből származott jö-
vedelmet és a javadalmazás ul használt épületek bér-
érté két, mert az előbbi földadó, az utóbbi házadó alá
esnék, ha mint célvagyon adómentességet nem élvezne.
A magánalkalmazottak kereseti adója szempontjából
tehát úgy a fix fizetés, mínt a stólajövedelem is beval-
landó.

Az egyháznak községi képviseltetésére vonatko-
zóan az a joggyakorlat, amelyet Kartárs Úr a saját
maga esetére vonatkozóan említ, megfelel a jelenlegi
törvényes gyakorlatnak.

A szerkesztés~:;-;elelös : IAkiadásért felelős:
S Z Á 1\ T Ó R Ó BER T Dr. F RIT Z L Á SZL Ó

SZERKESZTÖSEG TELEFONSZÁM A: 59-2-01
POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA: 1,228

(BP. SZÉKESFÖV. KÖZSÉGI TAKARÉKPT. CSEKKSZÁMLÁJA.)

Nyomatott ifj, Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V., Csáky-utca 10.79981
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ÁLLJ, 'KI VAGY'?
Ott áll a katona a vártán, szemét belefúrja

az éjszakába. Arcizma meg nem rándul és min-
den megmozdulást észrevesz és minden gyanús
neszre felfigyel és szól: Allj, ki vagy? ,

Ott áll a lelkipásztor is őrhelyén. Ezer ve-
szély fenyegeti azt a kis országot, azt a kis
lelki közösséget, amelynek élére állították.
Van-é bátorság benne, a bűn éjszakájába bele-
fúrni tekíntetét ? Van-e bátorság.a az állj, ki
vagy-ot kiáltani, ha gyanús mozgolódást ta-
pasztal?- ,

Egy katonáról beszélik, hogy saját parancs-
nokára is fölemelte fegyverét és nem engedte
át a sorompón, mert a maga kiadta jelszóra
nem emlékezett. V.an-e bátorsága a pásztornak
nemcsak a kicsinyekre, de a .nagyokra is rá-
rivalni, ha elfelejtették a' jelszót, amelyet apáik
vérzivataros időkben kiadtak ?

Egyházunk nagy veszteségcit nem a kis
emberek okozzák. Megható hűséget és önfel-
áldozást tapasztal az ember részükről. De meg-
csapoljálc vérünket a .nagyok. Nagygyökerű
evangélikus családok, amelyeknek ősei gálya-
rabok voltak, vagy gályarabőseinket hallgatták,
amint titkos összejöveteleken hirdették a meg-
feszített Krisztust, indulnak lassan pusztulás-
nak. Nem a kihalás, hanem az egyházi hűtlen-
ség folytán. Akárhány olyan családot tudnánk
megnevezni, amelyek nek tagjai valamikor egy-
től egyig evangéliumi; hitűeknek vallották m~-
gukat és ma hírmondó sem maradt belőlük a
mi oldalunkon. Nemcsak, hanem ha végig-
tekintünk az ellenfél sorain, ott találjuk őket
ádáz gyűlöl ettől fertőzötten ellenünk tüzeini és
hadakozni.

Nem egy papi, nem egy püspöki család sar-
jai, hajtottak fejet Róma előtt.és dobták el bal-
gatag könnyelműséggel azt a drága örökséget,
amelyet az evangelium nyújt. Nem egy, elő-
kelő protestáns, családnak a sarjadéka hall-
gatja a Manrézában az ellenünk intézett gyilkos
támadásokat. Még a: jobbik eset, ha kitér és

itt hagyja hűtlenül az édesanyát. De vannak
, olyanok is, akik külsőleg köztünk maradnak,
mert nincs bátorságuk a végső konzekvenciá-
kat levonni, de lélekben teljesen odaadták ma-
gukat annak a szellemnek, amelynek lehetnek
hatalma és pénze folytán sikerei, de nincs igaz-
sága; amelynek lehetnek nagyszerű harcosai,
de nincsenek apostolai; amelynek lehetnek
nagy emberei; akik ragyogó ékesszólással, vagy
logikai ugrásokkal próbálják rendszerű ket iga-
zolni, de amelynek nincsen Krisztusa. Mert
Krisztus csak ott van, ahol az ő evangéliumát
tisztán és igazán hirdetik.

Állj, ki 'vagy? - mered-e ezt lelkésztestvé-
rem, őrállásra kirendelt Krisztus-szolga azok
felé kiáltani, akik úgy tesznek, mintha volna
még valami közük Krisztushoz és az ő evangé-
liumához, valójában azonban eladták lelküket
ennek a világnak és hatalmasságainak ?

Az egyetemes papság elve parancsolja egy-
házunkban, hogy az őrállásra kirendelt 'pászto-
rok mellett álljanak olyan férfiak, akik a pász-
torok hitével és bátorságával merik felvállaini
evangéliumi Sionunknak ügyét. Csak ezeknek a
férfiaknak van helyük a tanácsban.: Csak ezek-
re a férfiakra lehet bízni egy gyülekezet, vagy
magasabb evangéliumi közület vezetését.

Abban az irtó hadjáratban, amelyet elle-
nünk folytatni próbálnak, diadalmasan csak
úgy állunk meg, ha őrtállóink ott vannak min-
denütt a családi fészektől kezdve az államkor-
mányig és ha soha semmi körülmények között
egy jottányit sem engedünk elalkudni hitünk-
ből. Nem mások ellen, de a magunk védelmé-
ben akarjuk ott látni mindenütt a mi őrt- I

állóínkat.
Állj, ki vagy? Csöndes alkonyórákon kér-

dezzük meg ezt alázatos szívvel magunktól is
és minden bizonnyal többet fogunk tenni evan-
gélikus Sionunkért, mint amennyit eddig tet-
ilink! -,
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tesebb. Hogyan is akarhatna keresztyén lelkész ural-
kodásra törekedni ott, ahol az egyetlen Úr, Jézus
Krisztus!

A szolgálat tere pedig a, Krisztus anyaszentegy-
háza. Az egyház neve görögül is, latinul is ekklesía.
Tehát összehívott, összegyült embersereg. amelyet
ugyanaz a hang hív, ugyanaz az érzés tölt el, ugyanaz.
a cél hevít. Az ember már úgy van teremtve, hogy

A Magyarhoni Evangélikus Lelkészek Egyesüle- folytonosan az Istent keresi és akarja megtalálni.
tének tanácskozásra megjelent tagjait meleg szeretet- Olyan ösztönös vágy ez, amely mindenkiben megvan.
tel köszöntöm. Amit még az sem tud elnyomni, aki letagadja. Ezért

Köszöntöm mint testvér, a testvéreket, akikre lehetnek emberek egyház nélkül, de vallás nélkül nem
rájuk illik az Irás szava, hogy letéve minden terhet es lehetnek. Az istenkeresés az emberi léleknek egyetemes
a szívesen behálózó bűnt, kitartással álljuk a ,küzdel- és ösztönös törvénye.
met, ráfüggesztvén szemünket hítünk elkezdöjére és Mi is az egyetemes lelki törvény uralma alatt ál-
elvégezöjére, Jézusra,aki a gyalázattal 'nem törödve az lunk. Ez a törvény uralkodik bennünk, amikor az egy-
előtte álló öröm helyett eltűrte a ..keresztet, és az Isten házban szolgálatra vállalkozunk. És e szolgálatban a
királyi székének: jobbjára iilt: Vegyétek p.éldául Ot,~aki lélek mélyén megcsendülő hang tolmácsai vagyunk. Ez
a bíínösök,nek magával szemben akkora 'ostromát hor- , . a hang már az Istené. Ez a hang hívja össze és tartja
dczta, hogy lelketekben el ne fáradjatok ·csüggetegBn. is össze az istentkereső emberek táborát. Egyház csak
(Zsid. 12, 1-3.) ott van, ahol az Isten szava hangzik, amely hívja, irá-

Mert bizony csüggesztö időket élünk, mikor még nyítja, áthatja, megméri és megszenteli azösszegyüle-
az erő is lankadtság', a hit is ingadozás, a bátor elszá- kezett hívők lelkét. Az ilyen gyülekezet élén állni, benne
nás is tanácstalanság. Az ilyen időkben az evangélikus vezérnek és pásztornak lenni felemelő kiváltság. A
lelkészek helyzete próbásan nyomasztó. .Anyagiakban gyülekezet összetartásán és megszentelésén munkál-
leszegényedve, erkölcsiekben elbátottalanodva élünk a kódní szentséges 'szolgálat. Az· Isten üzenetének tol-
panasszal telt emberek tömegében. Egymást sem tud- mácsa lenni, az ember által e földön elérhető, legna-
juk megérteni s tulajdon népünk közt is idegenül já- nagyobb méttóság.
runk magunkra hagyottan. Az alkalmazkodók lesaj- De amilyen nagy a méltöság, ugyanolyan nagy a
nálnak, a törtetők félretóinak, a hatalmasok mellöz- felelőssége is. Milyen erősnek kell a hitében annak az
nek, az erősek lenéznek. És mi a hitetlenek kérkedő embernek -lennie, aki az Istent kereső embe~ek gyüle-
táborátói ostromlottan, vállunkc.n és szívünkön egy kezetében vezérkedésre mer vállalkozni! Es milyen
komoly és szent hivatás igájával végezzük a lélek men- tisztának kell annak az emberi ajaknak lennie, amely
tésének kedvetlenül fogadott munkáját. az Isten szavának tolmácsolására méltónak tartja ma-

De végezzük, mert ez a hívatásunk. Erre kötelez- gát! Az öntudatos evangélikus lelkész ez elgondolás
tük el magunkat. Ezt a hívatá st körön kívül azért nem terhe alatt szinte összeroskad és hívatása fenségétől
értik meg, körön belül azért nem méltányolják, mert alázatossá törpülve, naponként' csak imádkozó vergő-
nincs benÍle semmi igényes uralkodás, hanem csak déssel foghat istenes szolgálatához .
puszta szolgálat. Nem is akar más lenni. A szolgálat- És mert ez a szent szolgálat Isten ígéjének tol-
nak pedig ma nemcsak az állapota, hanem még a mácsolása, az evangélikus lelkész csak a hitét, de so-
puszta neve is lenézett. Ma nem a szolgálás az élet- hasem szólalt athat ja meg a maga vágyait és hangu-
eszmény, hanem az uralkodás és a ktelégittetés. Ma lataít, nem hirdetheti a maga 'elgondolásait, bölcselke-
már a társadalomban sincsenek szolgák, hanem álkal- déseit és életfelfogását a gyülekezetben. A gyülekezet
mazottak. Mintha bizony az alkalmazottság állapota nem a lelkészt akarja hallani, hanem az Isten üze-
magasabbrendű volna mint a szolgálat! Dehát az em- netét. Aki a gyülekezetben magát prédikálja, vagy, ha
berek híval'kodók, '. úgy tetszik produkálja, az nem méltó, hogy az Isten

Jézus mást tanított. Ö a legmagasabb emberi szaván~k tolmácsolója legyen. Hívatása ellen és a gyü-
emelkedésnek a, szolgálatot tartotta. Maga is csak lekezet ellen' vétkezik az a lelkész, aki .az istentisztelet
szolgálni akart. Pedig egyetlen úr volt ezen a földön: középpontjává nem az Isten ígéjét, hanem a maga
mindeneknek ura. Önmagáról mégís azt mondta: Az elmefuttatását teszí. Mert az evangélikus egyház szö-
Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, ha- széke nem az egyéni érvényesülés kiváItságos és elő-
nem hogy Ő szolgáljon és életét ,adja oda váltságul nyös helye, hanem szent magaslat, .amelyen lélekáldo-
sokakért. Törvényül is azt hagyta tanítványainak: Aki zás folyik. Mégpedig elsősorban a lelkészben magában.
közöttetek nagy akar lenni, szo,lgáljon nektek és aki Mert a lelkész, mikor az Úr egyházában szolgál, olyan
közöttetek elsö akar lenni, legyen' a szolgátok. (Mt. mínt a gyertya: önmagát égeti el, hogy világítani tud-
20, 26-28.) Jézus e törvényét azonban ma már nem jon. És ebben az értelemben az' evangélikus lelkész is
értik meg. Hiszen a tulajdon egyházában is évszázadok i,áldozár", amennyiben naponként Ö. is áldozatot mutat
óta a hatalomért és az uralkodásért folyik a harc és be az Isten előtt, de ez az áldozat ö maga. Más áldo-
szolgái közt egész sereg visel bíbort és koronát. A tisz- zatnak Krisztus egyházában, Krisztus egyszersminden-
telendőség kiváltságos állapotát szíves-örömest vállal- korra hozott áldozata mellett sem helye, sem értelme
ják ma is, de arról is szívesörömest elfelejtkeznek, nincsen.
hogy e kíváltságos állapotnak komoly feltételei és kö- Mikor Pál apostol a maga szolgálatáról beszél,
veteíményet vannak. Mind belerögzíthetö ez egyetlen azt mondja, hogy ö Krisztusért jár követségben (Kor.
szóba.: szolgálat, Szolgálat, amelynek életáldozó mes- II. 5, 20.). Az evangélikus· lelkész szolgálata is követ-
tere Jézus. Szolgálat, amelyet a leghívebb szolg.a, Pál ség, megbízás, küldetés. Lényegében misszió. "Abban az
apostol tett élethivatássá és életörömmé. Szolgálat, értelemben, amint azt Jézus is gyakorolta és amint
amelynek Krisztus egyházában sohasem volna szabad azt a legnagyobb missziónárius, Pál apostol végezte.
.az alázatos igénytelenség és az áldozó. hűség jézusi Az egyháznak magának is a misszió a hívatása. És
magasságaiból az egyéni érvényesülés, vagy az óratartó a történelem azt igazolja, hogy az egyház mindig ak-
hívataloskodás gyalogösvényére lehanyatlania. kor volt erős és hódító, mikor missziói kötelezettsége

Csak emlékeztetésnek szánom ezt az intést, hogy tudatával élt. Az egyház nagyjait és apostolait isa
közülünk senki .el ne felejtse, hogy mí szolgák vagyunk. missziós szolgálat emelte az élre és tette munkájukat
Minden egyes evangélikus lelkész az Isten ígéjének- maradandóvá.
szolgája: Verbi Divini Minister. Pásztor, aki' a' más Ma az evangélikus egyház és annak lelké,sze'.a
nyája gondozására vállalkozott. Isten munkatársa, missziói szolgálat kötelezettségének sokkal nagyobb
.akinek tiszte, hogy vele együtt építgesse a lelkekben mértékével áll szemben, mint egy emberöltővel ezelőtt.
(a magáét sem felejtve ki!) hit által az Isten országát. Mert ma annak az emberöltőnek mulasztásaít is pó-
Akinek ilyen szolgálata van, annak tudnia: kell,hogy ez tolnia kell. Ma az egész világ misszionálásra vár. Ma
minden uralkodásriál magasabb, reíemetöbb és örvende- az egész keresztyénség . maga is mísszíonálásra szorúl.

A mi szolgálatunk.
A MELE 1934. április 10--:-12-én Békéscsabán

tartott tanácskozását megnyitó beszéd.
Elmondta: D. Raffay Sándor.
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A munkát pedig önmagunkon kell kezdenünk, ~~rt. a
közöny és az elernyedés, a kishit\iség és ~z ~lvllagIa-
sodás hullámverése egészen a tulajdon lelkürikig hatolt
már. A magunk erejével ennek ostromát megállni nem
bírjuk. De abbaci mindent megbíTunk, aki minket
erőssé tesz. (Fil. 4, 13.) Mi csak reá támaszkodhatunk,
mi csak az ö igéj éből meríthetünk erőt. Mi jöhetünk
és mehetünk, az egyházban is változhatik mínden, de
az egyház áll, mert megálló ereje a Krisztus. és az ö

evanzélíuma. Ez az evangélium nem változik soha.
LegfÖlebb a csengése más, mert más ajakról hangzik
és legfölebb a célzata más, mert más lelken át, más
korhcz és más idő számára ontja igazságait és vígasz-
talásait. Ha senkinek nem volna is több tündöklő mon-
dásnál nekünk az evangélium népének akkor is örök
igazság volna ~z úr, Jézus e kijelentése: Az ég és a
föld elmúlnak, de az én. beszédeim semmiképen el ne1~'
múlnak. (Mt. 24, 35.) Még akkor sem, ha mindenki
mellözi. Még akkor sem" ha mi is mellöznénk.

Ámde mi nem mellőzzük. Nem is akarjuk. Nem is
tudnánk soha. Hiszen nemcsak, egyházunk, hanem a
magunk hite és az, életünk minden értéke is ezzel az
ístenígével van összenöve. Belőle eredt, belőle táplál-
kozik. Ezt vallja a nevünk is, amelynél Krisztus egy-
házában szebb és kifejezőbb neve hívők közösségének
nem lehet. Mert az evangélikus névben benne van az
Isten teljes 'kegyelme. Jézus egész áldozata, a hit min-
den bizonyossága és nyugalma és az örökélet összes
ígérete. Ámde nekünk mégsem ez a dicsekedésünk.
A mi dícsekedésünk az, hogy szolgái lehetünk ennek
az evangéliumnak. Mert mí azt tartjuk, hogy Krisztus
egyháza sohasem lehet kegyelemből adott ígéretek,
örök javak és időt Iegyözö igazságcIk tisztes kincses-
tára. Ha csak ez, akkor történelmi élete és jelentősége
csak a multakra korlátozódik. Krisztus egyháza azon-
ban élő valami: örök jelen és szakadatlan jövendő,
azért, mert a legszentebb és legkomolyabb szolgálat
tere. Az evangélium egyháza legkevésbbé elégedhetik
meg az ősök szent hagyaté'kának az utódokra való át-
örökítésével, Sokkal többre van kötelezve. Arra, hogy
az evangéliumot .képviselje a jelenben és rakja le a
jövendő fundamentumául. Ma is. új világ van bennünk
és körülöttünk keletkezőben. Az új világ fundamentu-
mába az Isten ígéjét nekünk kell beleépítenün'k. És
ez a munka a-mí szolgálatunk!

Mostani együttes tanácskoz ásunk nak is az a
célja, hogy szolgálatunk körébe belernélyedjünk. Első-
sorban a gyülekezeti szcügátat kérdéséivel kívánunk
foglal'kozni. Mert a megszokás e téren máris alapos
tévedésekbe sodort bennünket.

Az evangéliumi egyházak körén kívül az isten-
tiszteleti szolgálat majdnem mindenütt papi szolgálat.
A hívők csak szemlélői a szent cselekménynek, amíböl
hatásokat is csak közvetítve kapnak. Az evangélium '
szellemében azonban a templomi szolgálat a gyüleke-
zetet alkoto hívők (akik közé a lelkész is tartozik),
együttes munkája. E munka hatását a közösség bízto-
sítja és a kölcsönösség teszi építövé. Az Isten házában
sem a lelkész, sem a gyülekezet egymagában nem vé-
gezhet Istennek tetsző szelgálatot. E szolgálat mín-
den részében és minden örömében osztozik a lelkész
és a gyülekezet. A lelkész mint vezető, a gyülekezet
pedig mint együttszolgáló. A vezetöl elkész és az együtt-
szolgáló gyülekezet belső és külső harmóniája ala'kítja
ki a liturgiát -és teszi azt Istennek és embernek kedves
szolgálattá.

Ugyanazon' egyházban pedig a liturgiának egysé-
gesnek .és azonosnak kell lennie. Ha az egyes ember-
nek is a jelleméhez tartozik, hogy sem a beszédét 'nem
változtatgat ja, sem a járását nem cserélgeti, az egy-
ház sem engedheti meg, hogy akár a tanításában, akár
a szolgálatában so'kféleség legyen. A sokfélesége
téren nem gazdagság, hanem szegénység:" az öntudat
szegénysége. Jézus nem adott tant ételt és nem szabott
formát. Mert az Ö hivatása vezérlő igazságok kijelen-
tése, örökéletre juttató .útak- feltárása 'és bűntörlő ál-
dozat hozatala volt .. Az apostolok, azonban már ünnepi
formák közt hirdették Jézus igazságait. Az evangélíum

•.. -" ~ ~,,~-_.,;

szellemének megfelelő formák megállapítása ,ma i~ ko-
moly egyházi feladat. Nem az igazság~~ ~rdekeben,
nem is csak a formá:k miatt van erre szukseg, hanem
a hívek építése és az egyház méltósága miatt.

be meg azért is, hogy a hívők közö~sé~ébe~ a
rendet biztosítsa. Hogy Pál apostol szavaival szolva
az "egyházban minden az illendőségnek é~ a r~:!dnek
megfelelőe>n történjék. (Kor. 1. 14, 40.) Az Istentisztelet
is a rend kereteibe tartozik. A rend kérdésével azonban
más vonatkozásban is foglalkozni kívánunk. Mert egy-
házurrk ez év folyamán zsinatra készül.

Tudjuk ,hogy az ágostai hitvallás, az ,ev,angélium
szellemének megfelelően az egyház egyseget nem a
külső' szervezetben, hanem a tanítás azonosságába~ ~s
a.. szentségek ren~eltetés.szerű .kiszolgáltatásába~ l~tJ,a
biztosítva. Evangelikus egyházunk a szervezet kerdes~t
dogmatikai jelentőségre nem is e~elte soha." NeIn: IS
emelheti. Mert nálunk minden Krtsz.tussal es KriSZ-
tusért történik. A rendet biztosító szervezetre csak
azért van szükség, mert Krísztuesal és Krtsztusért
csak ott lehet eredményes en dolgozni, ahol rend ural-
kodik. Rend pedig nincs rendelkezés és engedelmesség
nélkül. Pál apostol a testi élet nyugalmát és egészségét
is az egyes tagok munkakörének szigorú megtartásá-
ban látja. Az Isten is azért adott az embereknek olyan
sokféle és különböző kegyelmi adományt, hogy azokkal
okosan és közjóra éljenek Az egyházban minden ki-
lengés, önkénykedés, vagy fegyelmezetlenség., a pusz-
tulás kezdete. Jézus szerint is: Amely orszag, vagy
ház önmagában meghasonlik, elpusztul. (Mt. 12, 25.)
Ezért' kell az egyházban a rendtartó törvény.

Németországban éppen most az újjászervezkedés
tüzében ég az evangélium egyháza. Hisszük, hogy ez
a tüz nem emésztő, hanem csak tisztító tüz, amelyben
acélos arannyá edződik a német nép evangéliumi szent
hite. 'Nálunk az újjászervezésnek olyan méreteire,
mint amilyen a reformáció hazájában folyik, senkisem
gondol. De nálunk is szükség van az egyházi élet külső
rendjének biztosítására s ezzel együtt mödosítására.
Nemcsak azért, mert a megváltozott idők erre kény-
szerítenek, hanem azért is, mert a külső rend a belső
rendnek, és a nyugodt együttélésnek is legfőbb biz-
tosítéka. De meg egyházunk az egyetemes papság elvét
vallja, amiből az következik, hogy minden egyes hívő
szolgálatra van nálunk nemcsak jogosítva, hanem kö-
telezve is. A szolgálat első feltétele pedig az engedel-
messég. ,Mert hogyan tudjon vezetni az, aki nem tudja
magát másoknak, - különös en az egyház érdekeinek
alárendelni! '

S ha mostani tanácskozásaínk folyamán még a
céltudatos egyháztársadalmi élet néhány .kérdését is
megvilágítjuk, azt, is azért tesszük, hogy mindenek
lássák, hogy mi birtokában vagyunk Krisztus gondola-
tának. (Kor. I. 2, 16.) Mert a mi szolgálatunknak .szé-
les a munkatere. Mindenre kiterjed, ami élő, emberek.
lelkének vágyaival és szükségleteivel összefügg. Mert
az egyházban élő lel'kekről van szó, akik mínd az Isten
fiainak kinyilvánulását várják. Ilyen lelkek tábora raj-
zik körülöttünk és szól az úr a' tábor közepéből: Az
aratnivaló sok, de az arató kevés. Kérjétek azért az
aratás urát, küldjön munkásokat az ő aratásába. (Mt.
9, 37.)

Minket, már elküldött és mi vállaltuk a munkát.
De itt engedjétek meg testvéreim és munkatársaim, j

hogy anémet evangélikus élet egyik nagy alakjának,
az evangéliumi szeágalat apostolának, Bodelschwingh
betheli lelkésznek nemrég mondott szavait magunkra'
idézzem. Azt mondja: "Az egyház élete minden 'Új kor-
szakát bünbánattaí kezdte. S közűlünk kinek ne kel-
lene megvallanía, hogy nincs benne elég békesség és
szeretet, nincs elég hűség és derekasság. A nagy, idők
nálunk kicsiny embereket találtak. Nőnünk kell tehát.
Növekédnünk kell az íge megértésében, amit Krtsztus
ma üzen nekünk. 'Növekednünk kell a szolgálat erejé-
ben; amely magát szilá.rdari és 'serényan odaadja Isten.
ésaz emberek rendelkezésére. " Növekednünk 'kell a
készségben, 'hogy vidám szívvel tudjunk 'nehéz terheket
hordani." ", ,"'
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Testvérek, mi mind szolgálatra szántuk magun-
kat. Akarunk is szolgálni. Kell is szolgálnunk. Szük-
sége 'van erre az úrnak. Szüksége van az ö egyházá-
nak. Szüksége a magunk tisztességének. Sok mindent
korlátoz már ez a mai kor és a mai élet, de szcdgální
még szabad.' Azért tehát a lankadt kezeket ée az inga-
dozó térdeket egyenesítsétek ki és lábatokkal egyenes
lépéseket tegyetek... Ttirekedietek: mindenkivel szem-
ben békességre és megszentelődésre, ami nélkül senki-
sem fogja meglátni az Urát. Ügyeljetek, hogy senki el
ne essék az Isten kegyelméből. (Zsid. 12,15.)

Az írás ez intésével aMELE' tanácskozásait
, megnyitom.

Az egyház! közigazgatás és törvény-
kezés szétválasztásának kérdéséhez.

Ha 'valamit kimondunk, komoly értelme éslé-
nyege szerint kell azt, vennünk és megoldanunk.

Magasabb szervezetben s így az egyháziban is
elkülönülő, egyenlően nagy rendeltetéssel bír a fejlődő
élet szerint való közigazgatás és a - csak teljes külön-
választottságában helyesen müködhetö - megtörtént
feletti bíráskodás. Mind a kettő exisztenciákat érint:
egész szervezetet kíván. Mixtum kompozitumként egyi-
kük sem lehet tökéletes.

Egy külön egyházi jogszolgáltatás annyit ér,
amennyire el lehet benne érni azt, hogy a jogerős ítél-
kezés után egyik fél \se, ne pedig mindkettő várná
nehezen, hogy vitáját a világi független bíróság előtt
fejezhesse be. Az egyházi bíróságnak is független jo-
gászi szakbíróságnak kell lennie. Quasi, bíráskodni -
amikor az eskűdtí felkészültséggel rendelkező bírósági
tagok az ügyhöz nem is egészen fÜggetlenek - kissé
túlzott an elevenébe vág ,az érdekelteknek és nem lehet
megnyugtató.

Az egyházi bíráskodás mai alakjában sem nem
független, sem nem jogászias. Épen ezért még legböl-
csebb ítélkezése sem keltheti azt a hatást, amit attól
várni kellene.

Nem független a bíróság a saját egyházi közigaz-
gatásaval szemben. Pedig ennek súlyosbbításaként el
lehet képzelni oly esetet is, amikor az egyházi köz-
igazgatás maga sem tudna az államhatalommal szem-
ben megfelelő és kívánatos függetlenséget tartani.

A bírósági elnökség: maga a közigazgatás, an-
nak elnöksége által. Hollott épen ennek elnézése, hibája,
erélytelensége, vagy tévedése folytán is adódhatik az
ítélkezési eset, amikor a közigazgatás a saját reputá-
ciója felett is dönt bizonyos, az ügy felett lebegő vo-
natkozásban. '

A tanári és tanítói, illetőleg az egyházi tagok
annyival kevésbbé függetlenek, mert nekik közigazga-
tási feletteseikkel ,egy tanácsban kell ítélkezniők és
esetleg azokkal szemben is nyíltan állást foglalniok.

Az egyházmegyei törvényszék ítélkező tanácsában
,egyetlen világi egyénről, - az egyházkerületiben ket-
tőről és az' egyetemes törvényszéknél is csak háromról
lehet olyként beszélni, mint akik az egyházközigazga-
tástói elvileg függetlenek s de még ezeknek sein kell
szakszerű, komoly jogászi felkészültséggel bírníok és
civilis vonatkozásban szükségképen függetleneknek
lenniök. A tanácsban ök így is törpe minoritás.

Nem lehet elvitatni: az egyházközigazgatás ma-
gatartása. ma az ítélkezés alatt álló ügyre a bírásko-
dás fogalmával összeegyeztethetetlen befolyást képes
gyakorolni. A bíráskodás ma: ítélkező közigazgatás.

Bajos állítant, 'hogyazsinatot előkészítő nagy-
bizottság megállapításaként az Evangélikus Élet f. évi
l. számában közölt 15. pont szerinti mödozat a kér-
dést lényegesen vinné előbbre és közmegnyugvást kelt-
hetni volna alkalmas. Ez által is hiányzanak a füg-
getlenség és jogásziasságnak a bíróságot egyedül tel-
jessé tévő attributumai.

Mégis öszíntén lehet helyesnek tartani azt a fel-
fogást, amely a püspöki hatáskört az életrogytíglan

választott, fizetéses egyházi tisztviselők áthelyezhetése
érdekéből óhajtaná tágítani, - -de csakis egy kizárólag
független jogászbíróság viszonylagos képtelenséget
megállapító jogerős ítélete folyományaként. Ugyanígy
azt is, hogya 329. §. f) pontja esetében az illetékes
egyházi testületeken kívül a püspök is élhessen kere-
settel - azonban nem az egyházmegyei elnökség, ha-
nem a keresetlevél beadására illetékes egyházi testület
elnökségének meghallgatásáv,al, mert ennek indokának
az ismerete a fontos s hogy az joga ellenére miért nem
élne, keresettel. A 324,.§. esete szerint való bármely
vétségnél. valamint a 325. §. esetében akkor bírjon a
püspök az eljárás hivatalbóli megindítására jogosult-
sággal, ha a vétség egyházi, vagy állami közérde-
ket sért.

A viszonylagos képtelenség folytán eltanácsolást
kimondó jogerős ítélet alapján áthelyezést, vagy cse-
rét egyedül a püspök rendelhessen el és foganatosít-
tathasson. mert ez által a dolog egyoldalú apró baráti
szívességekkel enyhíthetetlen komolyságot és tartalmat
nyer. Erélyes és gyors keresztülvitele csak így biz-

.tosított. .
,Az egyházi törvénykezés megfelelővé teheté se ér-

dekéből szerintem az E. A. alanti értelmű módosítására
van elkerülhetetlen szükség, amit részleteteiben így
képzelnek el hevenyészett összeállítással :

12. §. Az ágo h. ev. egyház törvényhozásában és
közigazgatási kormányzásának minden fokozatán a
lelkészi és világi elemek egyenjogú befolyása fenntar-
tatik. Egyházi törvénykezési ítélkezésre kizárólag a
meghatározott joggyakorlattal is rendelkezö feddhetet-
len és független magyar állampolgár ágo h. ev. jog-
tudorok alkalmazhatók.

325. §. Az egyházi törvénykezés az egyházi vét-
ségekre és a 329. §-ban meghatározott vitás ügyekre
terjed ki.

A törvénykezési eljárást egyházi, vagy állami
közérdeket nem sértő vétség esetében egyházközigaz-
gatási békéltetési eljárásnak kell megelőznie.

326. §. Az egyházi vétségek .büntetéseí : a) Itéle-
tileg kimondott feddés; b) 1000pengőig terjedhető pénz-
büntetés; c) záros határidő tűzése mellett való eltaná-
csolás; d) elmozdítás ahivataltól; e) .a hívataljól való
elmozdítás és egyszersmind képtelenné nyilvánítás min-
den egyházi és iskolai hivatal viselésére.

Hogy ezen büntetések közül stb.
328. §. A 324. §. súlya alá nem eső, azonban az

egyházi törvényes rendbe ütköző oly csekélyebb köte-
lességszegések, melyekre nézve az egyházi felsőbbség
írásos figyelmeztetése, vagy rendreutasítása sikertelen-
nek mutatkozott, - írásbeli megintés sel, v,agy 100 pen-
gőig terjedhető pénzbírsággal büntetendők. E bünte-
tési jogot a fizetéses egyházi tisztviselőkkel szemben
közvetlen felettes egyházi elnökségük, illetőleg az egye-
temes felügyelő gyakorolja.

Pénzbírság alkalmazásával szemben egyfokú fe-
lebbezésnek van helye a bírságot kiszabó elnökség köz-
vetlen felettes egyházi elnökségéhez, - míg az egye-
temes felügyelő ily intézkedése ellen jogorvoslat nincsen.

329. §. e) Az egyházközségi gyülések hatásköré-
hez tartozó választások és felsőbb egyházi tisztviselők-
re megejtett szavazások érvényessége, valamint a' sza-
vazatok felbontás ára kiküldött bizottságok jelentései
ellen beadott keresetek.

33l. §. 2-ik bek. A 329. §. e) pontja esetében a
kereset 15 nap alatt nyújtandó be, azon naptól szá-
mítva, amelyen a megtámadott választás, vagy szava-
zás történt, illetőleg, amelyen a szavazatbontó bizott-
ság jelentése az illetékes közgyülésben előterjesztetett.

335. §. Az egyházmegyei törvényszék tagjai: 1.
Jtélkezö tagok: A legalább fele részben az illető egy-
házmegye terül etén állandóan ottlakó, legkevesebb 5
éves önálló joggyakorlattal rendelkező független és
feddhetetlen ágo h. ev. magyar állampolgár jogtudorok-
ból választott 15 bíró, akik saját maguk választanak
maguk közül 6 évre egy elnököt és két alelnököt, vala-
mint évenként 3 vizsgálóbírót.- II. Tanácskozási jogú
ülnökök: Az egyházmegyei lelkészi, illetőleg tanári és
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illetve tanítói karból választott 3-3 ülnök. - Ill. A
gyorsírást lehetőleg tudó 3 jegyző.

A törvényszék bíró tagjai 6 évre, egyéb tagjai 3
évre választandok. Valamennyiöket az egyházmegyei
közgyűlés választja, egyházközségenként leadandó és
számbaveendő szavazás útján. Ugyanígy eszközlendők
a szükséges időközi kiegészítések.

Az első 3 év leteltével a közbírák fele - akik közé
a vizsgálóbírák is oda számítandók - akként lép ki
sorshúzás útján, hogy külön sorsoltátván az egyház-
megyebeliek és külön az egyházmegyén kívüliek, a
megmaradó bírói tagoknak· ugyancsak legalább a fele
része az egyházmegyéből való legyen. A kilépő tagok
újból választhatók.

336. §. Az egyházmegyei törvényszék három, az
elnök és alelnökök elnöklete alatt álló egyenként 3
tagú tanácsban határoz és ítélkezik. A tanácsok tag-
jait és vizsgálóbíróit a törvényszék elnöke esetenként
osztja be, de a tanácstagok egyikének minden esetre
egyházmegyebelinek kell lennie. Úgy az egyházmegye-
beli, mint az egyházmegyén kívüli tanácstagok és vizs-
gálóbírák behívása folytatólagos alfabetikus 'sorrend
szerint eszközlendo. A 342. §. által kizárt bíró a kö-
vetkező ügy tárgyalásához osztandó be és helye a ta-
nácsban a sorrendben utána jövő bíróval töltendő be.
Ugyanígy kell eljárni, ha valamelyik tanácstag, vagy
vizsgálóbíró a résztvételben igazoltan akadályozva van.

Lelkész, illetőleg tanár, vagy tanító elleni eljárás-
ban a törvényszék elnöke a tanácsba egy lelkész, ille-
tőleg tanár, vagy tanító ülnököt köteles behívni, aki
az egész eljárásban kérdezési és felszólalási joggal vesz
részt. Azonban a bizonyítási eljárás befejezése és a
perbeszédek elhangzása után tartandó felvilágosító ta-
nácskozások befejeztével, az ítélkezést illető tanácsko-
zásokban és elhatározás ban már nem vehet részt. A
342. §. rendelkezése az ülnökökre is vonatkoztatandó.

A jegyzőket a törvényszék elnöke osztja be és
gondoskodik esetleges helyettesítésükről. Ezeknek sem
tanácskozási, sem szavazati joguk nincsen.

A törvénykezésre beérkező ügyek a tanácselnö-
kök között érkezési sorrendben osztandók szét.

337. §. Az egyházkerületi törvényszék ítélkező
tagjainak száma 15, akik legkevesebb 10 éves önálló
joggyakorlattal rendelkező független és feddhetetlen
ágo h. ev. jogtudo'rok sorából választandók. Választá-
suk az egyházkerületi közgyűlésben történik és pedig
egyházmegyénként leadandó és számbaveendő szavazás
útján. Legalább fele részüknek egyházkerületbelinek
kell lenni. Választásuk 6 évre történik. A közbírák
fele részének az első 3 év után való kilépése folytán,
valamint kiegészítés céljából tartandó választásoknál
a szavazás ugyancsak egyházmegyénkénti. Egyebek-
ben a 335. §. rendelkezései itt is megfelelően alkal-
mazandók.

Három évre választandó az egyházkerületi köz-
gyűlés által az egyházkerületi bíróságba 3 lelkész, 3
tanár és 3 tanító ülnök, valamint 3 jegyző, akikre és
választásukra a 335. §. rendelkezései ugyancsak meg-
felelően alkalmazandók.

338. §. Az egyházkerületi törvényszék három,
egyenként ötös bírói tanácsban határoz és ítélkezik. A
tanácsok elnöke a törvényszék elnöke és két alelnöke,
egyebekben ide is alkalmaz.andó lévén megfelelően a
336. §. rendelkezése.

Az egyházmegyei és egyházkerületi elnökség
tagjai sem az egyházmegyei, sem pedig az egyházkerü-
leti bíráskodásban nem vehetnek részt, még ülnökök-
ként sem.

339. §. Az egyetemes egyházi törvényszék ítél-
kező tagjainak száma 24, akik legkevesebb 15 éves ön-
álló joggyakorlattal rendelkező független és feddhetet-
len ágo h. ev. magyar állampolgár jogtudorok sorából
választandók az egyetemes egyházi közgyűlésben. Vá-
lasztásuk egyházkerületenként leadandó és számba-
veendő szavazás útján történik, hat évre szól. Ugyanígy
eszközlendő az első 3 évután felerészben sorsolással itt
is kilépők helyébe, mint a 3 évre választandó jegy-

zőkre is a szavazás. Az egyetemes törvényszékhez 3
jegyző választandó.

Az egyetemes törvényszék elnökét és két alelnö-
két a törvényszék ítélkező tagjai maguk közül 6 évre;
3 vizsgálóbíróját pedig évente választják, irányadó lé-
vén itt is alkalmazható részében a 335. §. rendelkezése.

Az egyetemes egyházi törvényszék ülnök tagja
minden magyarhoni ágo h. ev. püspök, valamint minden
magyarhoni ágo h. ev. főiskola,. fő- és algimnázium és
önálló tanítóképzőintézet igazgatója, illetőleg ezek vala-
melyike elleni eljárás esetében annak az intézet tanári
kara által kiküldött helyettese és végül valamennyi
magyarhoni ágo h. ev. egyházmegyei tanítóegyesületi
elnök, illetve az ennek ellenében folyó eljárás esetén a
tanítótestületi alelnök.

340. §. Az egyetemes törvényszék három, egyen-
ként hetes bírói tanácsban határoz és ítélkezik. A
tanácsok elnöke az egyetemes egyházi törvényszék el-
nöke és két alelnöke, akik között az ítélkezés alá ke-
rülő ügyek érkezési sorrend szerínt ' osztandók szét. A
közbírák és vizsgálóbírák behívása a törvényszék el-
nöke által, alfabetikus és a 336. §-ban meghatározott
rend szerint történik. Ugyariő hívja be a tanács ülnök
tagj.ait és jegyzőjét, mely előbbiekre irányadó a kö-
vetkező:

Minden ügy tárgyalására meghívandó az érdekelt
egyházkerület püspöke, aki akár személyesen, akár
pedig lelkészi megbízottja útján jogosult azon részt
venni. Tanár 'elleni eljárásban az érdekelt iskola igaz-
gatója, tanító elleni eljárásban pedig az érdekelt egy-
házmegye tanítótestületi elnöke hívandó be. Amennyi-
ben püspök, igazgató-tanár, vagy egyházmegyei tanító-
egyesületi elnök ellen folyna eljárás, úgy sorshúzás
útján egy másik püspök, illetőleg az érdekelt iskola
tanári kara által választott helyettes, illetve a tanító-
testületi alelnök hívandó be ülnökül. A személyesen
megjelenő és a tárgyalásen részt is vevő püspök a fel-
világosító megbeszélésen felül az ítéletet megelőző ta-
nácskozásokban is részt vehet. Azonban magában az
ítélet meghozatalában már ő sem mű'kődhettk közre
és az erre vonatkozó szavazási eljárás alatt jelen nem
lehet.

Valamennyi egyházi törvényszék tagjainak vá-
lasztásánál szavazategyenlöség esetében az tekintendő
megválasztottnak, akire az összesen nagyobb lélek-
számú egyházközségek, illetve egyházmegyék, illetve
egyházkerületek szavazata esett.

. Az egyetemes egyházi felügyelő sem az egyház-
megyei. sem az eavházteermett, sem pedig az egyete-
mes egyházi törvényszékeknek nem lehet tagja.

(Folytat juk. )
Dr. Baltigh Árpád.

Az evangélikus püspök.
Egyházunk törvényhozása elé kerül a

püspöki méltóság jogi tartalmának újabb meg-
szabás a is. Eddig az állandó hely s a lelkészek
áthelyezésének kérdése kapcsán került e tárgy
a közérdeklődés lámpái elé.

Olvastunk, hallottunk nézeteket, melyek
szerint a püspöki székhelyeket eleve meg kell
állapítani. Nézzünk szemébe e vélekedésnek.
Ha ez törvénnyé válnék, . lennének püspöki egy-
házak, melyekben a mindenkori lelkész egyút-
tal - ha csak valami mellé fogás nem történt
parochussá választásánál - püspök volna.

Képzeljünk el egy esetet. Tegyük fel, hogy
a püspök nyugalomba vonul; tehát e lépése
folytán megüresedik úgy a püspöki, mint a lel-
készi állása. Ha a püspökit töltik be előbb, egy
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egyházközségünk veszti' el legszebb jogát, azt,
hogy maga választja meg lelkészét, pásztorát,
atyját és testvérét, vezérét és szolgáját. Ha
pedig a "püspöki" egyházközség választ előbb,
egymagában gyakorolja egyúttal a püspök-
választás jogát, vagy legalább is erős erkölcsi
nyomás lehetőségét "teremti meg, mellyel szá-
molnia kell az illetékes kerületnek.

Igy született meg az egyházunk lelkétől,
történetétől idegen gondolat: 'a püspök függet-
lenítése egyházközsége lelkészi állásának köte-
lességeitől, terheitől, de nem annak javaitól is.

Ez meg nem kevesebbet jelent, mint az
ugródeszka - egyházak típusának megszületé-
sét, t. i. lesznek egyházak, melyek nagy lelke-
sedéssel, esetleg nagy izgalmakkal és nagy költ-
séggel lelkészt választanak maguknak s mert
jól választottak, büntetés éri őket: t. i. kitünő
lelkészüket, a több tálentumú sáfárjukat -
éppen azért, mert kitünő, inert több tálentumú
- elveszti s kap egy püspöki helyettes lelkészt,
akit pedig esetleg nem választott volna magá-
nak, ha a püspökké emelkedett lelkészévei egy-
szerre és együtt pályázott volna.

Itt mindenképpen jogcsorbítás esik. Az
egyházkerület sem választhat szabadon, telje-
sen függetlenül, minden más szemponton kívül
egyedül és csakis a kíválóságot, a belső buzgó-
ságot, tudományban és hitben való lelki gaz-
dagságot mérlegelve, hanem kénytelen lesz leg-
alább is egyenjogú félként tanácsba vonni az
illetékes, most már "püspöki" egyházat, s vele
együtt egyértelemmel megállapodni 'a választás
alá bocsátandó püspök-jelöltek személyében.

A helyhez rögzített püspöki állás jogi sti-'
puálásának azonban van egy lelkeket fojtogató
másik árnyéka is. Ez pedig a falun dolgozó,
építő s kitünő lelkészeink mellőzése. Megtör-
ténhetik; hogy egy. lelkész, kit a gondviselés
falusi egyházba vezérelt, a belső értékeinek
olyan gazdagságát s belmissziói és pásztori tá-
lentumainak akkora fényességét mutatja meg,
hogy a püspöki méltóságra vezető utat e belső
fényessége rég óta beragyogta s talán, mert
életnapja immár alkony felé száll, vagy külső
megjelenése nem eléggé imponáló, a püspök-
választásnál szóba sem jön, holott méltó és ér-
demes reá.

Lehet, hogy minde nézetemmel nyitot ajtót
döngetek s a röghöz-, a helyhez-kötöttség már
túlhaladott álláspont. A püspöki jogkörrel kap-
csolatosa lelkészek áthelyezés ének kérdése is.
Érdekes ez a túlkedvezés az egyik - a püspöki
- oldalon H. túlszűkösen-mérés a másik, - a
lelkészi, az egyházközségi - oldalon. Míg a
püspök életfogytig választatik és csak törvény-
szerű fegyelmi eljárás' jogerős ítéletével foszt-
ható meg állásától, a rendes· lelkész pediga
püspök hatalmába adatnék át, mint O. E. írja
lapunk 12-ik számában: "Mennyi átkos viszály-
nak, tekintélyrombolásnak, templomtól, egyház-

tól való elhidegülésnek lehetne elejét venni, ha
egyházunk felruházná a püspökeit azzal a jog-
gal, hogy az illető lelkészeket állásukból ki-
emelhessék" ...

Szörnyűség. Tehát egy embernek, akiéppen
úgy test és vér, por és lélek, mint én és te,
ilyen "kiemelői", tehát sorsdöntő joga legyen,
aki - lehet- a legbölcsebben s a leggondo-
sabb mérlegelés után dönt, de mégis földi,
gy.arló, indulataitól és ösztöneitől vezetett em-
ber, ki - tévedhet. Avagy az infallibilitás már
betört a mi bástyáinkon? De az egyházi bíró-
ság, a fegyelmi eljárás, a mi egyházi alkotmá-
nyunk legsikerültebb fejezete: a törvénykezés
nem megnyugtatóbb kéz volna, melyben a "ki-
emelés" nyugodtan meghagyható. Más dolog a
kölcsönös csere, melynek vonalvezetését a
püspök tartaná kezében.

Ha ilyen jogokat adunk a püspöki méltó-
ságnak, mi lesz a mi gyönyörű, tartalmas, alap-
vető jogszabályunkból, az E. A. 11. §-ból, mely
szerint minden hatalom az egyházközségtől,
illetve azok magasabb egységeitől ered?

Legyen a püspök elsősorban és mindenek
felett- pásztor, ki az ő gyülekezetét tündöklő
mintává teszi. Menjen el az iskolájába - óh, mi
tekintélyf'okozó ez! - és szóljon, tanítson, ko-
pogtasson be, mint pásztor a maga szegényei-
hez s boruljon le gyülekezetével egyetemben az
oltár előtt; óh, hogy ragyog ez a fény, hogy
árad ez az építő hatás, hogy átsüt annak a
pásztori szívnek meleg fénye az' egész kerüle-
ten. Tudjuk mi 'azt, hogy korunk egyik bál-
ványa az adminisztráció, melynek kultuszában
,;annyi ész, erő s akarat" sorvad," tudjuk, hogy
a püspök íróasztalától el nem vonható, mert at-
tól és arról az íróasztalról röppen szerte annyi
áldásos fényhintő szikra, de azt is tudjuk, hogy
a "mindenes papok" nemzetsége még - él, az
a nemzetség, melyből a Tessedik, Fabó, Czékus,
Gyurátz, Baltik, Zelenka Pál eredt, akik csodá-
latosan tudtak "mindenütt jelenvaló"-vá lenni
s volt idejük, ráértek minden szép és jó ügy
szolgálatára, teljes és odaadó szolgálatára.

Vannak nekünk' ma is ilyen csodásan gaz-
dag lelkű püspökeink, akiknek - ha rajtam
állana - nyugodt szívvel, ráhagyó bizalommal
adnám meg akár a kinevezés jogát is, mert fej-
ben és szívben tiszták és nemesek, de itt nem
a jelent, hanem a jövőt rendezzük, készítjük.

Ma, amikor válságokat rejt a jövő, meg-
gondolandó a, gyülekezetek jogállományát
érinteni.

Bízzunk Istenben és bízzunk az emberek-
ben, az emberi lélek isteni örökségépen : a szép,
igaz s jó felé való örök vonzódásban.

Álljunk meg, mert lejtőre jutottunk. Egy-
házunk legyen eredeti rendeltetéséhez, törté-
nete irányához hív s legyen mindenben-
evangéliumi.

Duszik Lajos, .



15. szám. EV ANG~LIKUS :fl}LET 7. 'oldal.

T'iltakozás
az evang. lelkészek nyugdíjának

leszállítása ellen.
E tiltakozás megírására az a cikk késztet, mely

az "Evangélikus Élet" folyó évi ll-ik s~á~áb~n, ezen
a címen: Felelős-e a lelkész, ha egyhazkozsege nem
fizeti a nyugdíj intézeti járulékokat ?" Tompa Mihály
kissomlyói lelkész tollából megjelent. Cikkíró arra ~.z
álláspontra helyezkedik, hogy szükség van a nyugdíj-,
intézeti szabályrendelet alapos revíziójára, oly formán,
hogy "mérsékelni kell a nyugdíjaka;t". Részle~es terv~-
zetet is mutat be melyet sok számmal probál ala-
támasztani. De é~ ezeket a számokat csak képzeleti
számoknak tartom és azokkal úgy érvelni, hogy a
nyugdíjintézet hamarosan csődbe jut és hogy a lelké-
szek csak alamízsnaszerü nyugdíjat kapjanak, nem
szabad.

Hiszen most is úgy vagyunk, hogy ha a mí lel-
készeink nyugdíját összehasonlít juk a vasutasok, a
postások, megyei tisztviselők és más~lk n~gdíjáva.l,
szégyenpír futja el orcánkat. Ne akarjuk hat a kede-
lyeket lehangolni és rémkép ekkel elszomorítani azo-
kat akiket Inkább bátorítani kell, különösen azoknak,
kik' a szeretet evangéliumát prédikálják. Én bizony
elszomorodtam, míkor hallottam, hogy Patay Lajos
lelkésznek ,nyugdíja alacsonyan lett megállapítva és
örültem annak, hogy az egyetemes gyülés ezt az ügyet
újabb megfontolásra adta ki a nyugdíj intézeti biz?tt-
ságnak. Igaz, hogy P. L. azóta meghalt, de legalabb
családja érezheti a jóindulat megnyilvánulását.

Nem tartanám az igazsággal összegyeztethetőnek,
hogy azok az idősebb lelkészek, 'kik már közel egy fél-
század óta fizetgetik a nyugdíjintézeti járulékokat és
akik a dunántúli gyámolda felszámolásakor igen tekin-
télyes összeget veszítettek, most még 3600 P nyugdíj-
ban sem részesülhetnének. Sok pénzt befizettek. Es
talán csak néhány évig élvezhetik majd a nyugdíjat.
Vagy talán semmit sem kapnak, mint nem kapott
Farkas Elemér esperes és nem kapott Balogh István
porrogszentkirályi lelkész sem, kit a nyugdíj intézeti
bizottság november elején nyugdíjazott, de aki nov,
végén meghalt. - Jöl-rnondotta Scholcz Ödön esperes:
"Örüljünk, hogy van nyugdíjintézetünk ~ nyugodjunk
meg a matematikai: szakértő jelentésében."

Dr. Scholcz Oszkár nyugdíjintézeti ügyvivő je-
lentése' szerínt a nyugdíjintézet ma eleget tud tenni
kötelezettségeinek és 1932. évben 167,185.22 P tőke-
növekedésről is tudott beszámolni. - És a jövőben,
ha a sok hátralék be lesz fizetve, még kedvezőbb jelen-
tést adhatnak. De a hátralékokat minden áron be kell
fizettetni, végrehajtás útján is, mert ha mi be tudtuk
fizetni, mások is befizethetik, annyival inkább, mert
közülük sok .nagyobb javadalrnat élvez, mint mi.

És akkor hamarosan megvalósulhat dr. Domján
Elek főesperes indítványa is, hogy a nyugdíj intézeti
járulékokat le lehet szállítani és erre vonatkozólag a
bizottság, az egyetemes 'közgyülés jegyzőkönyve 99-ik
pontjában foglalt felhívásra (lásd aj pont), már a
jövő évi közgyülésnek kedvező javaslatot fog bemutat-
hatni. - Azt én is 'helyeslem, hogyanyugdíjintézet
fölösleges pénzét földbirtokba is fektesse.

.Mesterházy Sándor.
nemespátrói lelkész.
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HÚSVÉT UTÁNI MÁSODIK VASÁRNAP.

1. Péter 2~21-25.
A mai két Ige, az evwngélium és az epistola

kiegészítik egymást. Előbbi a jó pásetorrol szot,
utóbbi arról, hogy a jó pásztor hogyan adta az
ő életét a juhokért. Súlyos kijelentések vannak

ebben az Igében, a,melyek·,arra figyelmeztetnek,
hogy ez a föld nem a mennyek országa, hogy itt
bizony szenvednünk és keresztet hordanunk
kell. De maga Jézu3 erősít a szenoedésben.
E,mlékezteti övéit hioatáeukra: A 'keresztyén
ember hivatása a földön nem a hejehújás élet,
nem farsangi viqolom, hanem kötelességteljesí-
tés, amellyel együtt jár a szenvedés. "Aki kö-
vetni akar engem, vegye fel az ő keresztjét")
ez az az éleiproqramm, amelyet Jézus elénk
tűzött. Mivel aeonbam. a szenvedés nehéz dolog
és magának Jézusnak is fájt, ő maga megy
előttünk) hogy a via dolorosa-t megvilágítsa és
bizonyo3sá tegye) hogy akik ezen az úton utána
mennek, csak. >a,Z Atyához találhatn-a)k. Azzal
pedig) hogy visszamu"tat nagypéntekre) a maga
szencedéseire, arra int) hogy az Isten kegyel-
mét a bűnbánatos szív elnyeri, meri azt ő) Jé-
zus szerezte meg nekünk. - Tévelyegve jár-
tunk mindaddig, amíg Jézus tanítása ki nem
nyitotta szemeinket. A kárhozat bélyegét) a
megsemmisülés jegy'eit hordtuk magunkon
mindJaddig, amíg Jézus vére értünk ki nem hul-
lott. Jézus Krisztusba kapaszkodjunk, mert
magunkban cSa!k gyámoltalan juhok vagyunk.
Ö ami lelkünk főpásztora) aki lehajol hozzánk
szegényekhez és megment minket.

- Lelkészértekezlet. Április 4-én tartotta tavaszi
értekezletét a hegyaljai evangélikus lelkészek egyesü-
iete Duszik Lajos főesperes elnökletével. Az értekez-
let előtt a lelkészek az Úr szent vacsorájához járultak,
melyet Tóth József fancsali lelkész-esperes szolgálta-
tott ki, azt megelőzőleg bűnbánati áhítatot tartottak
a lelkészek. Duszik Lajos elnöki megnyitójában az
időszerű kérdések tárgyalása során a kis gyülekezetek-
ben szolgáló lelkészek helyzetével foglalkozott; rámu-
tatott a reverzális. hasznára és az evangélikus szellemű
családokban rejlő hatalmas társadalomnevelő érté-
kekre. Ünnepi mozzanata volt az értekezletnek a
Luther-biblia forditásának 400. éves jubileuma, mely-
nek kapcsán a bibliai nevelés értékeit sorolta fel. A
mai idők válságai között a lelkipásztori hűséges sze-
retet és szolgálat stabílízására mutatva, a lelkek mel-
lett álló pásztor csendes építő munkájára buzdított.
Az értekezlet fő any.aga az egységes istentiszteleti
rend és presbiter-nevelés volt, ezeken kívül az össze-
ülő törvényhozó zsinat anyaga' állott a megbeszélés
középpontjában. A bőjt folyamán minden egyházköz-
ségben bemutatott 'liturgiára az az észrevétele, hogy
elnyomja az Igehirdetést, tehát e téren szükség van a
korrekcióra s mert nagy nevelő ereje van, kívánja,
hogy a lelkész leborúlva, az oltár elé térdepelve kezdje
meg az istentiszteletet a szokásos "Uram, Isten" ének-
lésével s ez óhajával egyetemben kívánja a vokális, az
éneklő liturgizálást. Sok érdekes és figyelemreméltó
felszólalás anyaga volt a zsinati javaslatoknak köz-
ismert része is. Déli fél 2 órakor az elnöklő főesperes
húszterítékes ebédet adott, melyen Lichtenstein László
egyházmegyei felügyelő is megjelent, kit lelkesen ün-
nepelt a lelkészi kar. Másik illusztris vendége volt a
konferenciának dr. Kovács Sándor egyetemi tanár, ki
nagy tudásával szólott hozzá a szőnyegre került tár-
gyakhoz.

- Halálozás. Lelbach Keresztély, a barcs-nagy-
atád somogyszobi missziói gyülekezet felügyelője ápri-
lis hó 2-án 74 éves korában meghalt. Mint nagybirto-
kos, aki ezelőtt négy évtizeddel megvette N,agyatádon
abr. Mikos-féle uradalmat, ev. egyházunknak nagy
pátrónusa volt. Ö segítette tulajdonképpen felépíteni
ott Nagyatádon úri kastélyához közel a szép evangé-
likus templomot.' is. Temetése óriási részvét" meflett,
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április 3-án volt. A kastély udvarán Mesterházy Sán-
dor tb. esperes imádkozott, a templomban Horváth
Lajos esperes prédikált és a temetőben Bányai Béla
missziói lelkész mondott búcsúszavakat meg imádsá-'
goto Azután a családi sírboltba bocsátották le egyhá-
zunk e hű fiát, kinek emlékét őrizze a hálás kegyelet.

- Protestáns testvériség. Duszik Lajos ev. fö-
esperes betegsége miatt a húsvét vasárnapi főistentisz-
teleten Farkas István ref. püspök végezte a szolgála-
tot a miskolci evangélikus templomban.

- Tisztújító közgyűlés Kelenföldöll. A budapest-
kelenföldi egyházközség április 8-án tartotta' tisztújító
közgyülését, amelyen egyhangú lelkesedéssel választot-
ták meg a vezetőséget és az egyház tanácsát úgy,
ahogy azt az elnökség elöterjesztette. Felügyelőkké
ismét, Zsigmondy Dezsőt és dr. Kring Jenőt, ellen-
örökké dr. Pajor Jenőt és Kréth Józsefet, egyházi
ügyészekké pedig dr. Farkass Bélát és dr. Weisz Lászlót
választották. Új emberek a tísztíkarban Szelényi Ká-
roly, akit gondnokká és vitéz' Korompay Sándor, akit
az egyik jegyzővé választottak. Jegyzőtársa ismét
Rein Géza lett. Asbóth Miklós eddigi gondnokot tb.
gondnokká választották. Új emberek az egyháztan ács-
ban a következők: Beráts Bertalan, dr. Böhm Dezső,
Chotvács Herényi József, Ilyefalvy J. Lajos, Jeszenszky
Ferenc, id. Kail Béla, dr. Pazár Zoltán, Pámer Mátyás,
dr. Soós Lajos, id. Szenteh Károly, Tőkés József. A
60 tagból álló egyháztanács kiegészítésére 30 pöt-
presbitert választott a közgyűlés.

- Lelkészértekezlet. A budapesti egyházmegye
lelkészei április 9-én a Deák-téri iskolában tanácsko-
zást tartottak Kemény Lajos esperes elnöklete alatt,
amelyen a bőjti liturgikus istentiszteleteknek a gyüle-
kezetekben való fogadtatásáról és a további teendők-
ről folytattak megbeszélést.

- A fasori Nöegyesület áprilisi teáját kivételesen
17-én, kedden délután 6. órai kezdettel tartja.

- A budapest-fasori ev. fög'ipmázium dal- és zene-
egyesülete április hó 21-én este fél nyolc órai kezdet-
tel tartja a gimnázium dísztermében idei hangverse-
nyét. Jegyek elővételben Pálmai Kálmán pénztárosnál
és este a helyszínen kaphatók.

- Elítélt római kat. hitoktató. A "Harangszó"
írja: Szép István tiszapolgári római kat. hitoktató a
tanonciskolában a ref. vallásról, a 'kormányzóról, s .a
tiszapolgári ref. lelkipásztorról megbélyegző kijelenté-
seket tett. A bíróságon tagadta ugyan a kijelentések
megtételét. de a tanuvallomások alapján felekezeti iz-
gatás, kormányzósértés és becsületsértés miatt egyhavi
börtönre ítélték, a büntetés végrehajtását azonban a
szokásos próbaidőre felfüggesztették.

- Lelkészavatás. Március hó 27-én küldötte ki a
lelkészi szent szelgálatra D. Geduly Henrik püspök
Garam Lajos lelkészjelöltet, aki egy esztendőt töltött
Finnországban. Az új lelkész az ózdi lelkész mellett
nyert segédlelkészi elhelyezést.

- Lettország evang. püspöke, dr. Irbe Károly,
73 éves korában meghalt.

- A KIE budapesti éskörnyéki egyesületei ta-
vaszi konferenciájukat a kelenföldi református egyház
helyiségeiben tartják meg. A konferencia tárgya a
mai fiatalember. Jelentkezési határidő: április 16. Je-
lentkezési díj 50 fillér. Jelentkezést elfogad: Varga
László, Bpest, XI., Vincellér-u. 410

- A Soproni Evangél'ikus Liceumi Diákotthon
Isten kegyelméből ez év szeptember havában megnyí-
lik. 50 középiskolai (fiú) tanulónak nyújt teljes napi
élelmezést a liceum tápintézetében és internátusi el-
látást a Diákotthonban. A teljes napi élelmezés: reg-
geli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora. Az internátusi el-
látás: lakás, fűtés, világítás, mosás, takarítás, fürdés,
állandó tanulmányi és rendszeres orvosi felügyelet. A
Diákotthon egész épülete központi fűtésre, mosdói, kád-
és tus (zuhany) fürdői hideg és meleg víz szolgálta-
tásra vannak berendezve. Mindezért a teljes ínterná- '
tusi és tápintézeti díj összesen évi 520 P; evang.. lel-
készek és ev. tanítók fiai után azonban évi kedvezmé-
nyes 480..:....P. Ezen évi díj a Diákotthon,igazgatójá-

val történt előzetes megállapodás alapján havonként is
fizethető. Felvételre szóló jelentkezéseket f.' évi május
hó 1-től kezdve vesz előjegyzésbe a Diákotthon igaz-
gatósága. Az érdeklődöknek előzetes és részletes tájé-
koztatást válaszbélyeg ellenében már most is kész-
séggel ad a Diákotthon igazgatósága (Sopron, Ev.
Liceum).

- EvangéIíkus lelkész különbejáratú bútorozott
szobát keres az V. kerületben, evangélikus csaladnál.
Ajánlatokat lapunk szerkesztősége közvetít.

PÁLYÁZATI HIRDETÉS. '
A tolna-baranya-somogyi ágo hitv. ev. egy-

házmegye elnöksége az izményi gyülekezetben
üresedésben lévő lelkészi állásra pályázatot
hirdet.

Javadalom:
1. Szabad lakás; 2. készpénz: 585.- P; 3.

búza: 30 q, rozs: 27 q, tengeri: 13 q.; 4. bor:
9 hl.; 5. fa: 12 öl; 6. négy szekér széna, négy
szekér szalma; 7. kakas: 108 drb.; tojás: 455
drb.; 8. szántóföld: 6 kat. hold; 9. földmunka
és fuvar megváltása fejében: 13 q rozs; 10; a
györei leánygyülekezettől: 134.- P; 11. stóla:
kb. 35.- P.
. Megjegyeztetik, hogy ezen fizetés nem ál-
landó jellegű, hanem a telkes gazdák, kisháza-
sok, zsellérek, továbbá a házaspárok száma sze-
rint váltakozik.

A gyülekezet német anyanyelvű. Az egye-
temes Lelkészválasztási szabályrendelet 22. §.
értelmében felszerelt kérvények a pályázathir-
detés megjelenésétől számítva 15 napon belül a
főesperesi hivatalhoz Felsőnánára (Tolna vár-
megye) nyújtandók be.

PÁLYÁZATI HIRDETÉS.
A tolna-baranya-somogyi ágo hitv. ev.egy-

házmegye elnöksége a keszőhidegkúti gyüleke-
zetben üresedésben lévő lelkészi állásra pályá-
zatot hirdet.

Jav,adalom :
1. Szabad lakás; 2. rozs: 36.89 hl.,. búza:

12.30 hl.; 3. tengeri: 18.44 hL, zab: 12.30 hl.;
4. bor: 8.96 hl.; 5. készpénz: 285.60 P; 6. stó-
lák; 7. négy szekér széna, kettő szekér sarjú ;
8. 10 kat. hold szántóföld, melyből kb. 3 holdat
'a gyülekezet munkál meg; 9. a belecskai leány-
gyülekezettől készpénz és termény kb. 400.~
P értékben.

A gyülekezet német nyelvű. Az egyetemes
Lelkészválasztási szabályrendelet 22. §. értel-
mében felszerelt kérvények a pályázathirdetés
megjelenésétől. számítva 15 napon belül il fő-
esperesi hivatalhoz Felsőnánára (Tolna vm.)
nyújtandók be.

A szerkesztésért felelős: IAkiadásért felelős:
SZÁNTÓ RÓBERT Dr. FRITZ LÁSZLÓ

SZERKESZTÖSÉG TELEFONSZÁMA: 59-2-0r
POSTATAKARÉKPÉNZTÁRl CSEKKSZÁMLA: 1,228

(BP. SZÉKESFÓV. KÖZSÉGI TAKARÉKPT. CSEKKSZÁMLÁJA.)
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EGY AKARATTAL EGYÜTT VALÁNAK ...
Eza legnagyobb eredménye a' békéscsabai

lelkészi találkozásnak. Pünkösdi lélcz lobogott
a jelenlévőkben. E hatalmas tény előtt szinte
eltörpült minden egyéb. Nem volt fontos, miről
beszéltek, miről vitáztak, de egyházunk életé-
ben egészen bizonyosan új korszak hajnalhasa-
dását jelenti- ~ 'békének és egyetérlésnek az a
glóriolája, amely a tanácskozók feje fölött ra-
gyogott. Ragyogott pedig legékesebben a bá-

,nyai és a dunántúli kerület két nagynevű
püspöke ,fölött, akik 'az egy akaraton levésben
példát mutattak. A résztvevők öröme teljessé
csak azért nem lehetett, mert hiányzott a talál-
kozón a másik két kerület püspöke.

Őszintén bevalljuk, nem bíztunk a csabai
konferencia számszerű sikerében, mert Békés-
csaba nem földrajzi központ, messzeesik csak-
nem mindentől. Annál örvendetesebb meglepe-
tés volt, hogy az ország legmesszebb vidékeiről
is felsokasodtak és mintegy száz lelkészt kel-
lett a békéscsabai 'gyülekezetben szállásra el-
helyezni. Kellett? Hiszen a csabaiak ezt olyan
szíves készséggel tették, hogy ez a vendéglátás
ott-tartózkodásunknak egy külön fejezetévé lett.'

Amikor a konferenciával kapcsolatos isten-
tiszteletekre és ünnepségre a csabai tömegeket
felvonulni láttuk, akkor tisztában voltunk azzal,
miért kellett Csabára jönnünk. Az utca feke-
téllett az ünneplőbe öltözött emberektől és ez
a tömegfelvonulás újabb pünkösdi lobogást
gyujtott szíveinkben. Akik a fővárosban mun-
kálkodnak, azt kérdezték magukban: Miért nem
lehet ez nálunk is így? Az a bűnös, fekete város
miért nem sodorja a templom közelébe a lelke-
ket ? Akik törpe gyülekezetekből jöttek meg
egyenesen- azzal az érzéssel távoztak: Nem va-

gyunk elhagyatottak, hanem tömegekben rejlő
erő áll mögöttünk.

Nagy és nehéz tárgyak, az egyház és az
egyes evangélikus hívő elevénjébe vágó kérdé-
sek szerepeltek és csodálatos, ez egyszer a sze-
mélyi ügyek nem tudtak szétterpeszkedni a
gyűlés fölött, hogy minden magasabb és neme-
sebb elgondolást legázoljanak. Elvek magassá-
gain, eszmék szirtjein állt a konferencia elejé-
től végig, ami azután a viták és hozzászólások
színvonalán is megmutatkozott.

Egészen bizonyos, hogy ezzel a találkozás-
sal a MELE életében új korszak kezdődött. De
mivel végeredményben a lelkészeken keresztül
zuhog a gyülekezetekbe az az élő víz, amelyet
Krisztusnak nevezünk, új korszak kővetkezik
egyházunk életében is. Az álmos tapogatódzá-
sok, a bizonytalan és ingatag állásfoglalások he-
lyébe az öntudatos evangélikus megállás fog
lépni, amely tiszteli mások köreit, de a magáé-
ból egy jottányit sem enged. A nagy szólamok
és retorikai teljesítmények helyébe a nagy
cselekedetek fognak lépni. Elsősorban nem nagy
szónokokr.a, hanem nagy lelkipásztorokra, bel-
misszionáriusokra, evangélizátorokra, nagy
szervezőkre van szükség. Nem a reprezentáció
a lényeg, hahern a bátor megállás és hitvallás-
tétel.

Ennek a szellemnek a beköszöntését érez-
tük Békéscs.abán a konferencián, de a gyüle-
kezeti munkában és életben is és ezért merjük
remélni, hogy régi hittel, de a mai nagyigényű
kornak megfelelő új módszerekkel vágunk neki
a jövendőnek, hogy mindeneket Isten dicsősé-
gére. és embertestvéreink 'javár.a cseleked-
hessünk !'--'"

'1 'f ;...•.;
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,Mínd~n marok búza egy marok
áldozat.

(A magyarhoni Guseté» Adolf Gyámintézet
elnöki felhívása.)

"Amott a másik földön", vetnek",
Lepedő va,n a nyakába kötve; kötény az most.
Mag van benne, Egyet-egyet lép és a kezének
kerek,' széles lejtéseivel veti a ma qot a friss,
fekete földbe", Minden marok búza, a,mit a
kötényéből seettiob, egy marok áldoz'at és egy
kéve reménység a mai napon és egy heti élet
a jövőben;" (Gárdonyi Géza:. ".iz' én [aluan;" )

Gárdonyinak ezen gyönyörű szavaira gon-
dolunk,amikor a Gyámintézét mezején újból
megindul a munka, a magvetés.

Újbólodatartjuk a félmillió magyar. luthe-
ránus elé a Gyámintézet perselyét és gyűjtő-
ívét, hogy belevesse áldozatát, hogy szétdobjon
egy"marok búzát a magotváró földbe. '"

, Nem tudjuk a súlymérték számaival kife-
jezni azt, 'hogy hány métermázsa, vagy hány
vagon búzát jelentene az, ha minden magyar
lutheránus egy marok búzát vetne a Gyámin-
tézet földjébe. Nem végeztünk ily irányú szá-
mításokat. Azt azonban tudjuk, hogy sok re-
ménység és élet sarjadnaki az ily magvetés-
ből. S azt bízvást hisszük, hogy megísmétlőd-
nék az 5000 ember megvendégeléséről szóló
bibliai csoda és akik a Gyámintézet segítségére
várnak, mindnyájan megelégednének. Isten nem
vonná meg egészen-különös áldását sem, ha az
500.000 magyar lutheránus mind-mind felaján-
lana boldog áldozatként egy-egy marok búzát
a Gyámintézet oltárára. ,

, Nos, hit miért nem hozzuk meg ezt az ál-
dozatot? Hiszen egy marok búza még ebben a
mai sanyarú világban is kerül a, Gyámintézet
oltárára. Csak hinnünk kell. Csak akarnunk kell.
Csak nem kell restelnünk a fáradságot s meg
kell magyarázni híveinknek, hogy milyen szent
az az oltár, mely tőlünk- áldozatot vár. Csak
meg kell mondanunk, hogy az az áldozat a sze-
gényeké lesz, azoké, kiknek nincs templomuk,
nincs iskolájuk, nincs papjuk, nincs tanítójuk,
nincs bibliájuk, nincs szentedényük, nincs éne-
keskönyvük és nincs imakönyvük. Csak fel
kell világesitanunk gyülekezetünket szórvány-
beli híveink helyzetéről. Meg kell .nekik mon-
danunk, hogy azok olyanok, mint "a kövek alatt
nőtt fű", kiket a máshitenIévők alig' engednek
levegőhöz jutni ésolyanok, mint az oldott -kév:e,
melyet .senki sem tart össze s olyanok, mint az
elfelejtett előörs, kit teljesen magara hagytak,
kivel senki sem gondol.

Gondoljunk mi velük! Erősítsük az előörst,
Kössük össze a széthulló kévét. 'Szabaditsuk ki
a kövek alatt nőtt füvet, Mindeztmegtesszük
akkor, ha csak egy marok búzát vetünk a
Gyámintézet mezejére.

S hogyan? - ha híveink szószerint veszik
a mi kérésünket és nem pénzben, hanem tény-

legbúzában, vagy más terményben hozzák.meg
áldozatukat. Ne ijedjünk meg ettől sem. Tudunk'
már olyan gyámintézeti munkásról, aki a pénz-
telenségre való tekintetből egyenesen terményt

, kért híveitől. És azok a terményt szívesen ad-
ták s ő nem sajnáltaa fáradságot:értékesítette
a naturáliákat s tekintélyes összeget tett' le a
Gyámintézet asztalára;

Azért csak vessünk egy-egy marok búzát
a Gyámintézet földjébe s ne feledkezzünk meg
'arról: "ki mint vet, úgy 'arat", "ki szűken vet,
szűken arat: s ki bőven vet, bőven arat, ki-ki
mint elgondolja szívében, úgy' cselekedjen, ne
szomorúságból vagy kénytelenségből:' mert a
jókedvű adakozót szereti az Isten". (U. ,Kor.
9,6-7.) " .
, Egy misszionárius beszéli, hogy mint gyer-

mekíf'jú odahaza szántott, vetett. Amikor egy
ilyen alkalommal odaállt a föld végébe, hogy
elvesse a magot, jó édesanyja: .a tag másik vé--
géről nézte őt és átkiáltott hozzá: "fiam; 'dobd
jól szét a magot, mert csak így várhatsz jó
termést" . \

Bármilyen -, csábítónak ,-és ' eredményesnek
lássék is a messze diaspora, szórványbeli cél he-
lyett' a közeli nagy, erős zvülekezet céljaira
való adománygyűjtés.: mégis csak áll az, hog";'
ígazi, szorosan vett gyülekezeti munka is csak
ott van, ahol nem hiányzik a tágabb értelemben
v.~j:Lkö?egyházi munka sem. , Csak, ott várha-
tunk Isten áldására, ahol megszívlelésre talál
az Írás szava: .ezeket (t. i. a közelfekvőket)
kellene csele1kedni és amazokat i(t. i. a távolabb-
fekvőket) sení elhagyni)). (Mt. 23, 23.) '"Vesd
a te kenyeredet a víz színére és sok nap mulva
megtalálod azt". (Préd. 11, 11.) "Minden ma-
rok búza egy marok áldozat és egy kéve re-
ménység a mai napon és egy heti élet' a jöven-
dőben."

Budapest és Sopron, 1934. kishúsvét vasár-
napján.

_Ziermann Lajos s. k..
egyházi elnök.

Báró Feilitzsch Berthold s. k.
világi elnök,

_:=====
Nem okoztam viszálvt!

Amikor az egyptomi halott. megjelenik Ozirisz
isten színé előtt, nagy védőbeszédet tart elmult élete
és cselekedetei felett és a negyvenkét alvilági bírót
egyenként megszólít ja és ilyen mentegeWzéseket
mond nekik sorra: Nem vétkeztem! Nem okcztam
szívfájdalmat! Nem fosztottam meg senkit eleségétölt
Nem fakasztottam senkit könnyekre!

Az egyik alvilági bírónak ezt mondja a halott:
"Nem okoztam viszályt!"
Mílyen szép szimbóluma az egyptomi halotti kul-

tusz a vergődő emberi lelkiismeretnek és a bűntudat
összeroppantó hatalmának, de egyúttal annak a fele-
lősségnek is, amellyel cselekedeteinkért \ Istennek .tar-
tozunk,

A "Magyar Kultúra" nem védhetné 'magát Isten-
nek trónja élött azzal a, szóval, ami még az ',egyptomi
lelket is bünmardosással forrósította. meg: .
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"Nem okc.ztam viszályt!"
Mert a ,!Magyar KUltúrá" állandóan viszályt

okoz, míntha egyedül a turáni 'átok szolgálatában ál-
lana.' Boldog, +ha- 'szelet vethet, mert vihart szeretne
aratni. Stílusában benne sziszeg a kígyó kétágú nyelve,
de okossága sohasem párosul a biblia szerint a galamb
szelídségéveL Különösen, ha evangélikusokról van szó.

A "Magyar Kultúra" 1934. évf. 124" 129. oldalán
a köyetkezöket írja: ,

A hitújítók (reformátorok) nem annyira hittudó-
sok voltak, mint inkább nagy taktikusok, amint köz-
vetlen utódaik is csak ügyes politikai sakkhúzásokkal

, tudták tartani magukat. Gusztáv Adolf ... a svéd ki-
rályi kalandor. aki a vallásszabadság ürügye alatt kö-
zönséges rablóhadjáratot folytatott Németország ellen.

Ezek a sorok rávallanak a "Magyar Kultúrá"-ra.
Állítja azt, aminek az ellenkezőjéről tökéletesen meg
van győződve - szivbéli fájdalommal. A lelke kínjait
vetíti ki, hogy könnyítsen magán.

Csak azt az egyet ne gondolja a "Magyar Kul-
túra", hogya ,Gusztáv Adolf nemes alakja ellen fel-
hozott dühét valaki történelemnek fogja tartani. Amit
mond, az tulajdonképen nem a saját gyártmánya, ha-
nem egy egészen egyszerű' szakácsművelet: Schiller ká-
persztájának a fölmelegítésa.

Schiller, a költő indította el a harmincéves hábo-
rúról szóló könyvében azt a mozgalmat, amely Gusztáv
Adolf történeti missziójában önző motívumokat akar
látni. A Gusztáv .Adolf gyalázások mind Schiller
könyvéböl táplálkoznak. Pedig amilyen jó költő volt
Schiller, éppen olyan csapnivaló' történész is egyúttal.
Hogy hatása mégis mily nagy volt, főleg hazájában,
mutatja az a körülmény, hogy még olyan előkelő ép
közismert német theológiai lexikon is, mint a Gunkel
és Zscharnak-féle ötkötetes' "Religion in Geschichte
und Gegenwart" nagyCtn óvatosan és rezerváltan nyilat-
kozik Guszip,v Adolf németföldí 'szerepléséről és rövidre
szabott' dR1l:éf-sgM 'kírrfé11rrie'g"ólyan"csíp"Őil'kitételek-
töl, hogy pl. a német' választó fejedelmek nem minden
ok nélkül vonakodtak Gusztáv Adolf akciójától.

Schiller, a költő egész a durváságíg támadja
Gusztáv Adolf személyét. Azt mondja, hogy nem volt
többé Németország jóltevője az, aki Lützennél elesett.
Gusztáv Adolf az ö életpályájának jótékony felét be-
fejezte és a legnagyobb szolgálat, amit még anémet
birodalom szabadságának tehetett, az - hogy meghalt.
Célja, a császári trón volt. Pedig - Schiller szerint -
tale jobban' kellett félni, mínt az osztrák uralkodó
háztól. Mert külföldön született, az egyeduralom maxi-
máiban nevelkedett és kegyes rajongás ból esküdt el-
lensége volt a pápístáknak, nem volt alkalmas arra,
hogy .a német alkotmány szentségét megoltalmazza.

,SchÚler megvádolja Agosta városát is azzal, hogy
megbotránkoztató módon hódolt Gusztáv Adolfnak es
az evangélikus .bírodalom székvárosa akart lenni.

Kárhoztatja' Schiller a nagy svéd királyt azért is,
mert szabadon rendelkezett Mainz városával, előbb
Krisztína leányának szánta hozományul, később
Oxenstiernának, az ö kancellárjának szánta és ebből
azt hozza ki Schiller, hogy inennyire nem törődött a
német al'kotmánnyal.' ,

Azzal gyanusítja meg a megtévedt költö Gusztáv
Adolfot, hogy az elfoglalt német provinciákat bar bár
hordák módjára fel akarta osztani anémet és svéd
kegyencei között. '

Frigyes pfalzi gróffal kapcsolatban pedig azzal
vádolja meg Gusztáv Adolfot, hogy a svéd ,király meg-
tagadta a hősnek a nagylelkűségét és az oltalmazónak
szent karakteret. Pfalzot' úgy tekintette, mínt hódítá-
sát, mint ami az ellenség kezéből jutott hozzá. Kegye-
lemből és nem kötelességérzetbql mondott le róla,' úgy
adta át Frigyes' pf'alzt grófnak, mint a svéd 'korona
hűbéri birtokát azon feltétellel, hogy a háború után
segíti a svéd sereget eltartani. Gusztáv Adolf fortélyos-
sága nem méltó egy nagy emberhez és az elnyomottak
védelmezőjének tiszteletre méltó nevét meggyalázza
(schandet) , a pfalzi eset: Az ő gyors elmulása biztosí-
totta a német birodalom szabadságát és csak a halála

, '

szabadította meg öt attól, hogya saját fegyvertársdí.
a német fejedelmek nem fogtak fegyvert ellene.

Ime Schiller történelem bölcselete, aminek fö-
szempontja anémet birodalmi alkotmány ésszabadság.
Hogy ez a német birodalmi alkotmány igazi alkot-
mánya volt-e az evangélikusoknak is, hogyanémet
birodalmi szabadság igazi szabadságot jelentett-e az
evangélikusoknak is, arról egy hangot sem ír Schiller,
az igazságos, objektív történetíró. A harmincéves há-
ború korát úgy feldönti Schiller, míht a hasra fordult
hajót a vihar a tengeren. Az' evangélikus vallási sé-
relmek és atrocitás ok Schiller számára egyszerűen
nem léteznek: a harmincéves háború a Hold légköri
zavaraiból támadt. Fő anémet birodalom alkotmánya
és szabadsága.

Ez a szánalomra méltó történelemferdítés lett a
katolíkus történészeknek az irányítójává és ihletőjévé.
Amint láttuk a "Magyar Kultúra" is Schiller káposz-
táját melegítette föl és tálalja föl időnként olva-
sóinak.

Ezzel a korlátolt német nemzeti elfogultsággal
szemben természetesen mindig voltak és vannak olyan
németek, akik az igazság érmének a másik felére is
kíváncsiak voltak és a történelmet a maga kegyetlen
teljességében és meztelenségében akarták látni.

Sokkal fontosabb annál, amit Schiller és egyéb
igazsággyilkos mond, hogy mit mondtak a kortársak,
mit mondtak a harmincéves háború szereplői és szen-
vedői Gusztáv Adolfról.

. Kezembe került a harmincéves háború egy töre-
dékes naplója, amit a napok hevében és ízzásában írt
Leomhard Lutz augsburgi diakonus, akinek leánya
ibolya csokrot .nyujtott át a -bevonuló svéd ktrálynak.
Ei, a napló az akkori mentalítás hű tükre. Minden sora
rajongással beszél Gusztáv Adolfról. Mikor a napló
írója meghallotta, hogy Gusztáv Adolf 'kikötött a' né-
met; partokon, el sem akarta hinni az örömhírt és ezt
írta naplójába: - .

"Nem tudom elhinni. Igen nagy kegyelem volna."
Mikor pedig mégis valónak bizonyult Gusztáv

Adolf német földön való megjelenése, ezt írta nap"
lójába:

"Az Isten álljon mell ette és tegye öt a mi sze-
gény egyházunk Gedeonjává. Amen."

Valahányszor Gustavus Adolfusról ír naplójába,
nem felejti el soha odatenni :

"akit az Isten ál!;ljon meg."
Mikor pedig, elesett a nagy király, a naplóíró sírva

fakad:
"Ki fogja már most megoltalmazní a szegény

keresztyénséget? "
Ez a korhű napló jellemzi Gusztáv Adolfot, amit

elmulasztott Schiller átolvasni. Ne lrjon történelmet
az, aki az éremnek csak az egyik oldalára kíváncsí.
Mert a'kí a tudott igazságot szándékosan, elmellözr, az
hazudik, aki pedig a fél történelmet kolportálja, az
együgyü pártember. Sokkal nagyobb bünös azonban
az, aki féligazságokkal viszályt szít, mert teljes igaz-
ságokkal képtelen építeni. A "Magyar Kultúra" érvei
és állításai a szellemi képtelenség cégjelzett bizo-
.nyítékai. '

Endreffy János.

Gondolatok egy szoborelött.
Üj emlékmű áll Budapest egyik legszebb

terén, az országháza északi oldalán. Az ércbe
öntött főalak életében; külső megjelenésében s
tetteiben is ilyen robusztus volt, szemei azonban
jóságot, gyengédséget, erkölcsi tisztaságot s
alázatos komolyságot tükröztek vissza. Sokan
gyűlöIték, még többen szerették s ime, tizenöt



-
4. oldal. EVANGÉLIKUS ÉLET 16 szám

évvel halála után a nemzet szobrot állított neki,
egyik legnagyobb fiának.

Ezen a helyen nem beszélhetek arról, hogy
mi lenne, ha Tisza István alakja nem mint szo-
bor állana az országházán kívül, hanem a tör-
vényhozás termeiből intézné az ország sorsát,
itt csak egy általam élesen megfigyelt olyan je-
lenetet akarok megörökíteni, mely anyira jel-
lemző a nagy lélek keresztyé ni alázatosságára.

Köztudomású, hogy Tisza István a szabad-
elvű párt bukása s az Ú. n. koalició uralomra
jutása után teljesen visszavonult a kőzélettől.

Első nyilvános szereplése 1908. január
26-ára esik, amikor mint a dunántúli reformá-
tus egyházkerület főgondnoka, megjelent a gyö-
nyörű kaposvári református templom felavatá-
sán. Ott ült az előkelőségek számára fenntar-
tott helyen, mellette a katolikus vallású koali-
ciós főispán, azután Kaposvár és Somogy vár-
megye sok jeles alakja,

Antal Gábor püspök a szószékről mélyen
szántó avató beszédet tartott. Tisza Istvánnak
'egy arcizma nem mozdult meg, szemét le sem
vette a püspökről. Az istentisztelet után sem
kelt fel helyéről - mint várták -, hanem ülve
maradt, magábaszállást mutató arcán látszott,
hogy részt kíván venni az Uri Szent Vacsorá-
ban. Kissé zavartan, de mellette maradtak a
protestáns előkelőségek is és mikor oa terített
asztalhoz hívó szó elhangzott, Tisza István első
volt, ki komor arccal odalépett az nr asz-
tala elé.

Az evangelikus vallású törvényszéki elnök,
kit soha sem láttunk templomban, - a refor-
mátus egyházkerületi tanácsbíró, ki - fiától
hallottam - konfirmációja óta nem élt úr-
vacsorával, némileg félszegen, de követték
Tiszát. Utána a százak, nagyok és kicsinyek ...

Felejthetetlen és egyházi körökben sokat
emlegetett gyönyörű jelenet volt. '

Ime ,az elsők példaadása mit művelt!
Tisza István, kit mint főgondnokot egyház-

kerületének minden ügye érdekelt s élénken
foglalkoztatott, -' aki a legkisebb egyházköz-
ség tanítói Lakásához tartozó gazdasági épület
számadásait ismerte s aki később is, mikor a
félvilág lángokban állott, mint az ország mi-
niszterelnőke nem fáradt bele abba, hogy leve-
leket írjon egy-egy hadiárva s özvegy, vagy
egy elrekvirált fogat ügyében, mindig ráért
arra" hogy lelki szükségleteit kielégítse. Egy
alkalommal a harctéren elesett katonái temeté-
sén mint egy világi pap .maga szerkesztette
olyan imát mondott, mely igazán vallásos és
felmagasztosult nagy lélekre vall ...

Oh, te előkelő, de szegény evangelikustest-
vérem, ki soha sem érsz rá vasárnap egy órát
az Isten házában eltölteni s a közös poháron
bacilusokat Keresel (de csak a templomban),
állj meg ma egy percre ez ércalak .előtt s tisz-
teld 'meg emlékét azzal, hogy megpróbálod
a.z,Qy~hezhasonló alázatos lélekkel köyetní őt

a templom küszöbén át aszószékig s onnan a
kegyelem asztaláig!

Dr. Kring J~nő.

A békéscsabai lelkészkonferenda.
Április 10-én ragyogó tavaszi napsütés fogadta

a békéscsabai lelkészkonferenciára érkező püspököket,
egyházi vezetőférfiakat és lelkészeket. Az állomáson
nagy tömeg várta a vendégeket, élü'kön dr. Jánossy
polgármesterrel és dr. Szeberényi Lajos Zsigmond bé-
késcsabai lelkész-esperessel. A kölcsönös üdvözlésele
után az előkelő vendégeket díszhintókba ültették és
úgy robogtak végig a zászló- és virágdíszbe öltözött
alföldi városon. A tanácskozásra közel 100 lelkész ér-
kezett a városba az ország legkülönbözőbb részeiből.

A konferenciát délután 4 órakor D. D. Raffay
Sándor püspök, a MELE elnöke nyitotta meg. Az el-
nöki asztalnál helyet foglaltak mellette D. Kapi Béla
püspök, Németh Károly és Kemény Lajos' alelnökök,
Turóczy Zoltán főtitkár és Ruttkay-Miklián Géza, mínt
jegyző. Az elnök megnyitó beszédét, melyet lapunk
elözö számában egész terjedelmében közöltünk, a kon-
ferencia lelkész-tagjai, teljes figyelemmel és a lelkészi
szolgálat mélységeit és kötelezéseit megillető komoly-
sággal hallgattá:k és fogadták szívükbe.

A megnyitó beszéd után dr. Jánossy Gyula pol-
gármester Békéscsaba város közönsége, Koppány
Gyula ref. lelkész a református egyház, dr. Rell Lajos
igazgató, szakfelügyelő a békéscsabai főgimnázium ne-
vében üdvözölte a MELE-konferenciát. Az üdvözlésekre
D. Raffay Sándor elnök válaszolt, melegen megkö-
szönve a jól eső, szíves üdvözléseket.

Ezután kezdetét vette a tanácskozás. Első előadó
Kemény Lajos budapesti esperes volt, ki "Az istentisz-
teleti rend megújításáról" szólt. Előadását lapunk kö-
vetkező számaiban egészében kezöljük. Ebben a mín-
denkit érdeklő kérdésben pontosan fejezte ki és foglalta
össze a közvéleményt. Az előadást követő magas szín-
vonalú és objektív hangú vita azzal a mindenkinek jól-
eső eredménnyel járt, hogy az előadó örömmel vonta
vissza azt az előzetes állítását, hogy ebben a kérdésben
nincs lelkészi kőzvélemény és örömmel állapította meg,
hogy teljes egyértelműség jött létre. Németh Károly a
győri egyházmegye, Szeberényi Lajos és Bárdy Ernő
az arad-békési egyházmegye, Egyed Aladár a csanád-
csongrádi egyházmegye, Kovács Andor, Bakay Péter,
Honéczy Pál és Kemény Lajos a békési, pesti közép
és alsó, illetve a budapesti egyházm,egyé'k Ielkészérte>
kezletei nevében tettek jelentést a bemutatott liturgiai
rendre nézve, majd dr., Pröhle Károly és dr. Jánossy /
Lajos, valamint több hozzászóló után, akik az egyes
részletekre nézve sok értékes gondolatot fejeztek ki,
a konferencia elfogadta az előadó pontokba foglalt
javaslatait s azokat az egyetemes liturgiai bizottsághoz
felterjeszti. Elfogadta továbbá és szintén felterjeszti a
győri egyházmegye által előterjesztett és a többi egy-
házmegyék jelentéseiben is érdekesen egyező javasla-
tokat, melyek összegezésében kialakult a következö
eredmény:

1. Az országos lelkészértekezlet a liturgiai bizott-
ság figyelmét felhívja arra, hogy az istentiszteleti rend
végleges megállapításánál legyen tekintettel a Szent-
ségekre s azokat ne különít se el az istentisztelettől.

2. Az' istentisztelet lefolyására nézve javasolja:
a) a lelkész mondja az "Áment" is. CA bemutatott.

'"ámen-dallam" nehéz a gyülekezeteknek.) b) A' con-
fit em imádság szövege maradjon biblikus, de ne le-
gyen teljesen íráshelybkböl összeállított. Foglaljon a
bevezetésben helyet a hálaadás és magasztalás is.
c) A hitvallásra való felhívás. rövidebb legyen, a hit-
v,allás pedig af: apostoli szövéggel a collecta és peri-
kopa után kerüljöri felolvasásra. d) A bevezető bibliai
igé'k egész évre összeállítandók. e) A szószéki szolgálat
lefolyása a következő lel?yen: Kegyelem néktek és
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békeség . .. Textus, prédikáció, rövid honíleitkaí ima,
egy énekvers, hirdetések, Dicsőség legyen. .. fl A be-
fejező oltári szolgálat rendje: közima, Miatyánk, 'ároni
áldás.

A második előadást Kardos Gyula balassagyar-
mati alesperes tartotta az egységes énekeskönyv, egy-
séges dallamok és az Erős várunk egységesítésének a

. 'kérdéséről. Kifejezésre juttatta azt a közóhajt, hogy
ezeket a kérdéseket is, kapcsolatban a liturgiával,
mielöbb meg kell oldani. Ezt az előadást is élénk vita
követte, melyben nagyon sokan vettek részt, különö-
sen az egységes énekeskönyv megalkotását sürgették,
végül pedig határozatba ment, hogy az énekügyi és
liturgiai bizottságnak ebben való együttes munkáját
tartják kívánatosnak. .

Április IO-én este az ország legnagyobb evan-
gélikus templomában Turóczy Zoltán győri lelkész
tartott magyar nyelven hatalmas szózatot a többezer
főnyi ünneplő közönséghez.

Az április ll-én folytatott egész napi tanács ko-
zásnak a középpontjában a zsinattal összefüggő kérdé-
sek álltak, amelyekről Németh Károly esperes, D. Dr.
Pröhle Károly egyetemi tanár, Marcsek János lelkész
és dr. Benezur Vilmos egyházmegyei ügyész referádája
után beható és gyökeres megbeszéléseket folytattak.
Az, anyag olyan nagy volt, hogy a tanácskozás még
április 12-re is átnyult, úgy, hogy az egyháztársadalmi
kérdések megbeszélésére már nem kerülhetett a sor.
A zsinati anyag fölött folytatott vítát az alábbiakban
ismertetjük:

A tartalmas, nagy felkészültségről tanúskodó
tárgyalás során a "Magyarországi ev. egyház zsinati
bizottságának Irornányaí" címmel az Evangelikus Élet
számához mellékelt hivatalos kiadás minden részleté-
ben kimerítő és alapos .megvitatást nyert. Ennek ered-
ményeként kialakult az a felfogás, hagy a rendelke-
zésre adott tervezet jelen alakjában még nem alkalmas
arra, hogy anna:k alapján az értekezlet határozott ál-
lást foglaljon, vagy konkrét javaslatot tegyen. A hi-
vatalos tervezet szövege ugyanis sok helyen utalást
tartalmaz, amely közölve nem lett, az indokolás
maga is jelzi több helyen, hogy a tervezet egyes részei
még nincsenek kidolgozva, a meglévők közül is több
még felülbírálásra szorul. Errevaló figyelemmel az
értekezlet akként határozott, hog'y a rendelkezésre
adott tervezettel szemben egyelőre nem foglal állást,
hanem a vita során elhangzott s az értekezlet által el-
fogadott számos módosításí indítványt közölni fogja
a zsinati bizottsággal, azon kérelem előterjesztése mel-
lett, hogyatervezetet azok figyelembevételével sür-
gősen dolgozzak át s lehető rövid 'idő alatt adjanak ki
egy olyan 'összefüggő tervezetet, mely minden rendezni
kívánt anyagot felölel. Elhatároeta az értekezlet azt
is, hogy ezen újabb tervezet kiadása után újból ülést
tart s azon az új tervezetet le fogja tárgyalni.

A nagyszámú módosításí indítvány és javaslat
közül fontosabbak a következők: a tábori püspökség
intézményének törvénybe iktatása előtt szükségesnek
látják egyes kérdéseknek a református egyházzal való
tísztázását, valamint a tábori püspökség és az egyete-
mes egyház közötti viszony kérdésének rendezését, ál-
talában a tábori papok s a tábori istentiszteletek rend-
jének és helyzetének újra való szabályozását.
A presbitérium intézményének a felsőbb fokokon való
bevezetését általában helyesli az értekezlet, - azon-
ban a tervezet idevonatkozó részeit részben aggályo-
saknak tartja, mert e réven a közgyülések hatáskörét
mértéken túl korlátozottnak találja s ezenkívül a fel-
sőbb fokon a püspöki hatalom most sem tág körét
indokolatlanul megszorítva látja - miután pedig az
önkormányzati rész tervezete teljesen ehhez van
szabva - az értekezlet az egész önkormányzati rész
átdolgczását kéri a zsinati bizottságtól oly irányban,
hogy a fenti aggályok kiküszöböltessenek: - a fe-
gyelmi felelösség kimondásával kapcsolatban szüksé-
gesnek tartja az értekezlet az egyházhívek fegyelme-
zésének rendezését is és ezzel kapcsolatban figyelmébe
ajánlja a bizottságnak az egyházközségi bíróságok fel-

állításának kérdését is. A püspöki székhely meghatá-
rozását és a püspöknek a paröchíálís teendők alól való
felmentését az értekezlet nem helyesli s ezeknek mel-
lözését kéri azzal, hogyaszékhelyek meghatározását
a kerületek belügyének tekintik. A tanerők házasság-
kötésére vonatkozó tervezettel kapcsolatban felhívták
többen a figyelmet arra, hogy a református nyugdíj-
intézet evangélíkus özvegynek nem ad nyugdíjat-
errevaló tekintettel a tervezet törvénybeiktatása előtt
szükségesnek tartja az értekezlet e kérdésnek a refor-
mátus egyházzal való tísztázását. A nők szavazati
jogánál nemcsak az önálló és vegyes házasságban élő
nö, hanem a tiszta házasságban élő nők szavazati jogá-
nak megállapítását is kívánja az értekezlet. Az egy-
házi törvénykezés és közigazgatás különválasztására
vonatkozó tervezetet az értekezlet nem helyesli s a régi
rendszer fenntartását indítványozza. Aggályosnak
tartja az értekezlet a tervezet azon részét, mely a
viszonylagos képtelenség esetén az áthelyezés törvény-
beiktatását célozza, mert· ezzel az egyházközösség
lelkészválasztási jogának a korlátczását látja. Kívána-
tosnak tartja az értekezlet, hogy az alkotmány végle-
ges tervezetén ek megalkotásánál ne csak jogi, hanem
a lehetőségig egyházi szempontok is érvényesüljenek.
Szükségesnek látja az értekezlet, hogy a megalkotandó
végleges tervezetben minden a közigazgatás és tör-
vénykezés gyorsítás ára és olcsóbbá tételére vonatkozó
alkalmas rendelkezés keresztülvezettessék. Végül szük-
ségesnek tartja az értekezlet egy lelkészi bíróság fel-
állítását - kizárólag Ielkészekböl, melynek hivatása
volna ítélkezni olyan lel'készek felett, kik ellen ugyan
rendes fegyelmi nem indítható, azonban viselkedésük
vagy magánéletük a lelkészi kar tekintélyével és tisz-
tességéveI össze nem egyeztethető.

Az értekezleten elhangzott vélemények és javas-
latok figyelembevételével most már megkezdjük a
novelláris zsinat anyagának megvitatását sorozatos
közleményekben, melynek során kifejtjük az Evan-
gélikus Élet álláspontját is. Ezen sorozatos közlemé-
nyekkel kívánjuk megindítani azt a vítát, amely nagyon
is kívánatos egyrészt a közvélemény kialakulása, más-
részt a minél helyesebb törvény megalkotása ér-
dekében.

Április ll-én este a békéscsabai Vigadóban a
nagyközönség bevonásával nagy evangélikus vallásos
és kultúrestet rendeztek. D. Raffay Sándor, a MELE
elnöke poetikus szárnyalású megnyitó beszédében a
Jelkészekről, mínt Isten vándormadarai ról beszélt, akik
ide is eljöttek, mint nem egy felekezetnek, hanem az
Istennek, tehát mindeneknek szolgái. A megnyitó be-
széd után a Weltler Jenő karnagy vezette vokálsextett
nagy sikerrel adott elő 'két vallásos éneket,

Dr. Kapi Béla püspök tartotta meg ezután előadá-
sát az evangélikus' öntudatról. Nehéz volna megmon-
dani, hogy a beszédnek költöí szépségei, vagy bölcse-
leti mélységei váltottak-e ki nagyobb hatást a jelen-
lévőkből. Kiindul az otthonnak és a hazának fogalmá-
ból, .hogy' azután az egyház fogalmát bontsa ki teljes
nagyságában és arra az eredményre jusson, hogy az
egyház fogalmát leginkább az édesanya fogalma köze-
líti meg. Az egyház mindig ugyanaz és mégis mindig
más. Emberi szempontból nézve institutió. A történelem
szemüvegén át nézve igazság. Lényege szerint pedig
örökkévaló híttgazságokat' hordó közösség. Az öntuda-
tos evangéli'kus ember az egyházat különbözö oldalról
nézi és így meglátja, hogy az egyház elsősorban jogi
organizáció, amely munka programmjába beállítja az
örökkévalóságot. Az egyház azonban a történelem sod-
rában is áll és itt a hősi vonás nyomul előtérbe.' Az
egyház végül tanítómester, amelynek tanítását jogában
áll az öntudatos hívőnek meggyőződése mérlegére
állítani. Minél gyakrabban fölteendő a kérdés: Mit
tanít egyházad? Az egyház a mí édesanyánk. Az egy-
ház Krisztus misztikus teste. Az általa hirdetett Ige
az élet kenyere. Az Isten egyházunkat kovásszá tette,
de kavernává is, amely elszikkadt, válságos időkben
életvizet nyujt. Az öntudatos evangélikus 'keresztyén
fölteszi azt a kérdést is, mít hisznek mások egyházam-
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ról? Az egyház tőlünk nemcsak adófillért, ídöt, fel-
lobbanó érzést, tanubizonyságtételt kér, hanem azt,
hogy neki egészen odaadjuk magunkat. Az egyházra
gondolva ez az érzés legyen mindig bennünk: Édes-
anyám, töled kaptam, neked adok mindent.

Anagysikerű elöadás után Dullien Klá.ra hegedű-
művésznö gyönyörködtette Weltler Jenő zongorakísé-
rete mellett ragyogó müvészetével a 'közönséget.

Dr. Jánossy, Békéscsaba polgármestere beszélt
ezután a Bethlen Gábor Szövetség tízéves jubileumával
kapcsolatban Bethlen Gáborról, a nagy erdélyi fejede-
lemről és híthösröl. Az estet Weltler Jenő vokálsextett-
jének újabb két szép énekszáma zárta be.

Aprilis 12-én reggel 8 órakor Kelle. Gusztáv
szarvasi lelkész tartott tótnyelvű istentiszteletet a
templomban. Beszédét a zsidó levél 13. fejezetének
17-18. és 25. verseire építette. Fő gondolatai ezek
voltak: Melyek a feltétel ei a mi lelkészi tanácskozá-
saink sikeréne'k? Hogy legyen körülöttünk elöljárói ban
bízó, értük imádkozó evangélikus nép; hogy legyen
bennünk jó lelkiismeret; és legyen rajtunk az Isten
áldó kegyelme.

Beszámolónk végén hálás köszönetet mondunk a
békéscsabai konferencia helyi rendezőinek, a lelkésze-
'ket elszállásoló és vendéglátó családoknak és különös-
képen azoknak a csabai leányoknak, akik a közös ét-
kezéseknél annyi szeretettel és hozzáértéssel szolgálták
ki 'a vendégeket.

Az egyházi közigazgatás és törvény-
kezés szétválasztásának kérdés éhez.

2.
341. §. Az egyházi törvényszéknél a meghatáro-

zott számnál sem több, sem kevesebb tag nem vehet
részt az eljárásban és határozathozatalban. A megjele-
nésben akadályozott tag, köteles azt a törvényszék el-
nökének kenő időben bejelenteni.

Az eljárás megindítása, lefolytatása és megszün-
tetése körüli elnöki jogokat az ítélkező tanács elnöke
gyakorolja. Ö jelöli ki az ügy elöadóját. Irányítja és
vezeti az usv- és tárgyalás menetét s rendeli el a
végrehajtást.

A törvényszékhez intézett új beadvány átvételére
a törvényszék elnöke, az ítérkezés alatt álló ügy tekin-
tetében azonban már az ítélkezö tanács elnöke van
hivatva. Bármely egyházi hatóságnál illetéktelenül be-
adott beadvány haladéktalanul az illetékes egyházi ha-
tósághoz továbbítandó.

Az egyházi törvényszékek ítélkező tanácsai hatá-
rozataikat általános szótöbbséggel hozzák meg.

Minden ügyészi indítvány felett és így az eljárás
megindítása, vagy megtagadása, illetőleg. megszűnte-
tése és a felfüggesztés kérdésében is az ítélőtanács
dönt. Az eljárás megindításának megtagadása, illető-
leg megszűntetése és a -felfüggesztés kérdésében egy-
fokú felebbvitel használható.

343. §. A törvényszéki bírák és jegyzők az őket
megválasztó közgyűlésben s ha jelen nincsenek, a leg-
első törvényszéki ülésben a következő esküt teszik le:
............. stb., stb. .

Az egyházi törvényszékek ülnökei az általuk le-
tett hivatali eskün, illetőleg fogadalmon kívül más es-
küt nem tesznek.

345: §. d) A 329. §. e) .pontja esetében, az egy-
házmegyébe bekebelezett egyházközségi gyűlések ha-
tásköréhez tartozó választások és felsőbb egyházi tiszt-
viselökre megejtett szavazasek érvényessége, vala-
mint a szavazatok felbontás ára kiküldött bizottságok
jelentései ellen beadott keresetek.

350. §. Egyházi törvényszékek között elöforduló
illetékességi és hatásköri összeütközésele esetében a
mindkettőjükre fokozatos felebbvitel esetében illeté-
kessé válható legközelebbi fokozatú egyházi törvény-'
szék dönt, míg egyházi közigazgatásí hatóságok ille-

tékességi és hatásköri összeütközései esetében a mínd-
kettöjük felett hatáskörrel bíró legközelebbi egyház-
közületi közgyűlés.

Egyházi bíróság és egyházi közigazgatási ható-
ság között elöforduló hatásköri összeütközés esetében
az egyetemes törvényszék és az egyetemes közgyülés
által egyenlő tagszámmal küldendő hatásköri bíróság
dönt, az egyetemes egyházi felügyelö, mínt 9-ik tanács-
tag elnöklete alatt.

354. §. A panasz vagy kérelem ... stb. .
c) az a) és b) pontok alatt nem emIített többi

egyházi tisztviselőre vonatkozólag az esperesnél adandó
be. - Az esperes a megkeresés-, panasz-, vagy kérel-
met mindenkor a püspök útján terjeszti az egyházi
törvényszék elé.

Ha a panasz, vagy kérelem ... stb.
355. §. mi a 328. §. értelmében alkalmazott és

az illetékes közvetlen felettes elnökség által kíszabhatö
rendbüntetés ismételten sikertelen maradt, az egyete-
mes felügyelö, püspök, vagy esperesnek joga van az
ügyet - az eljárás alá vont nyilatkozatának bekívá-
nása és csatolása mellett - hivatalból az, illetékes
egyházi törvényszék elé terjeszteni. .

356. §. Ha a panasz oly vétségre vonatkozik,
amely egyházi vagy állami közérdeket nem sért, az
annak átvételére illetékes ítsztvíselö mindenekelőtt
nyilatkozattételre hívja fel a panaszlottat s az után a
panaszlottat, panaszlót maga elé idézi és a 354. § b) ,
c) pontjai esetében elnöktársával együttesen az ügy-
nek békés úton leendő elintézését kísérli meg.

Amennyiben a panaszló a békéltetésre tűzött ha-
tárnapon nem jelenik meg, - vagy pedig a megegyezés
létrejön, illetőleg a bepanaszolt egyházi tisztviselő
állásáról lemond - a további eljárást jogorvoslat ki-
zárásával meg kell szüntetni.

357. §. Ha az eljárás a 356. §. értelmében nem
szüntethetö meg, vagy ha a panasz oly vétségre vonat-
kozik, amely egyházi vagy állami közérdeket sért: a
panasz átvételére illetékes tísztviselö az ügyiratokat a
panaszlott bekivárit nyilatkozata kapcsán az illetékes
törvényszékhez juttatja. - Egyházi, vagy állami köz-
érdeket sértő vétség esetében az illetékes püspöknek
joga van hivatalból kezdeményezni eljárást.

Vita esetén az illetékes elsőfokú egyházi bíróság
dönti el, hogy az eljárás tárgyává tenni kívánt vétség
sért-e egyházi, vagy állami közérdeket.

A békéltetési eljárást 45 nap alatt be kell fejezni
és az ügyet - megszüntetés híjján - az illetékes egy-
házi törvényszék elé terjeszteni.

358. §. A panaszlott 15 napnál hosszabbra nem
tűzhető határidő alatt nyilatkozatát írásban köteles
megadni. Alapos okból és csak egy ízben engedélyez-
hető evégből 8 napra. halasztás.

A nyilatkozatban elöadandók azok az adatok és
bizonyítékok, amelyek a panasz alaptalanságának ki-
mutatására szolgálnak.

Ha a tűzött záros határidő alatt panaszlott nyi-
latkozatot nem ad, - a panasz nyilatkozat nélkül ter-
jesztendő az illetékes törvényszék elé.

359. §. A panasz elutasítása, avagy a vizsgálat
elrendelésének kérdésében az elsőfokú egyházi törvény-
szék határoz.

360. §. Az egyházközségi, egyházmegyei, egyház-
kerületi és egyetemes közgyűléseknek joguk van a ha-
tóságuk alá tartozó egyházi tisztviselők ellen hivatal-
bóli eljárást kezdeményezni s rendelni el.

361. §. A püspökök s illetve az egyetemes felüg'yelö
a megkeresés, panasz, vagy kérelemnek az illetékes
egyházi törvényszékhez való attétele kapcsán a 34~.. §.
értelmében közvádlót rendel s annak nevet es lakasat
az azon ügyben eljárni hivatott törvényszék elnökével
tudatja.

362. §. Az elsőfokú bíróság ítélkező tanácsa első-
sorban a panasz elutasítása, vagy a vizsgálat elrende-
lése tárgyában határoz. Vizsgálat rendelése esetén a
tanács elnöke bízza meg a kijelölt vízsgálóbirót annak
lefolytatásá val.
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Ugyanekkor határoz a tanács az esetleges fel-
függesztés kérdésében.

Határozatáról a közvádló ügyész és a felek érte-
sítendők.

369. §. Beérkezvén az ügyészi vádíndítvány s be-
szereztetvén a még netalán szükséges iratok, az első-
fokban eljáró egyházi törvényszék ítélkező tanácsa:

a) vagy a vizsgálat kiegészítését rendeli el, a még
kiderítetlen ténykörülmények megjelölése mellett, ha a
vizsgálatot hiányosnak találja,

.b) vagy elrendeli a tárgyalást és elnöke által
kítüzí a tárgyalás helyét, napját, óráját s a tárgya-
lásra megidézi a panaszlottat, védöjét, tanúkat s eset-
leg a szakértőket s meghívja az ügyészt és a panaszost.

370. §. Ha az ügyész az eljárás megszüntetését
indítványozza, az egyházmegyei törvényszék ítélkező
tanácsa az iratok alapján hoz határozatot a megszün-
tetés kérdésében.

Ha a törvényszék ... stb.
381. §.' A törvényszék zárt ülésben határoz.
A tanácskozás első részét az ülnök által adható

kiegészítő és szakfelvilágosítások képezik, amire vonat-
kozóan akár önálló előadásnak, akár pedig az ítélkező
bírósági tagok bármelyike részéről feltehető. kérdések-
nek van helye.

További rész a bizonyítási anyagnak a véteksség,
illetőleg vétlenség szempontjából való megvitatása,
végül

befejező rész a vétkesség, vagy vétlenség tekin-
tetében történö s a büntetési tételt megállapító szava-
zási eljárás.

(Foly tat juk. )
Dr. Baltigh Arpád.

_H1REK.

HÚSVÉT UTANI HARMADIK VASARNAP.

1. Péter 2J 11-20.

Fejezetúmknek: elején Péter a keresztyén
ember magas méltós.ágáról szól. Az újszövetség
népe választott nemzetség) királyi papság) szent
nemzet) megtartásra való nép. - A most kö-
vetkezőkben olvasóit leszállítja a földre és a
keresztyén embernek a világban való forgoló-
dásáról íro A keresztyén ember földi vándorla-
sának sok-sok kisériése van. Péter megmutatja)
hogy e kísértésekben hogyan állja meg a ke-
resztyén ember helyét. Tartózkodik mindenek-
előtt a test kívánságainak követésétől. Mert
ezek hadakoenak a lélek ellen és megsemmi-
sítik az ember igényét a mennyei örökségre.
Hiába rágalmazzák meg ezért a pogányok. Ne-
mes cselekedetei előbb utóbb megszégyenítik és
meggyőzvk ezt a gyarló világot. - A keresztyén
ember engedelmeskedik ra felsőbbségnek. Tehát
elismeri az állami és polgári rend szukeéqessé-
qét, nem láead, nem forradalmaskodikJ ha em-
beri értelme szerint nem is talál mindent ide-
álisnak és megfelelőnek. Tudja) hogy kelZ a
világi felsőség a jók jut,almazására és a gono-
szok megfékezésére. Engedelmessége a szabad-
ság gondolatából fakad. . Igazi szolgája a köz-
nek csak az lehet) aki tudja mi a szabadság és
azzal okosan él is. Az embernek sehol nem lehet
annyi szabadsága) mint egy rendezett) feg.yel-
meeett, felsőséget tisztelő közösségben. A ke-

resztuén ember mindenkit megbecsül a maga
igazi értéke szerint és aláza.tos lélekkel hordja
a szenoedés bilincseit) aká« meqérdemelten,
akár érdemtelenúl éri. A világnak éles a
szeme) még élesebb az Istené. Isten és ember
előtt csak az állhat meg) aki az elmondottak
ezerini él.

- A budapesti evangélikus presbiterek, amint
már hírül adtuk, április 19-én és 20-án tartották kon-
ferenciájukat Budapesten a Deák-téri iskolák diszter-
mében. A konferencia lefolyásáról részletes beszámolót
lapunk következő számában hozunk.

- A X. kerületi Luther Márton Kör április 15-én
kultúrestet rendezett, amelyen változatos müsor kere-
tében dr. Lux Kálmán müegyetemi tanár tartott elő-
adást az evangélikus templom építésröl.

. - Hangversenyt rendez a budapesti evangélikus
gimnázium dal- és zeneegyesülete április 21-én este
fél 8 órai kezdettel az intézet dísztermében (VII.,
Vilma kírálynö-út 17-21.). A nagy művészí érzékkel
összeállított müsort Peschkó Zoltán ének- és .zenetanár
vezeti le.

- Az Országos Bethlen Gábor Szövetség április
19-i előadóestjén Moór Jenő "A protestánsok társa-
dalmi, gazdasági és közéletí érdekvédelem teendői"
címen tartott előadást.

- Érettségi korrnányképvlselök az evang. közép-
iskolákban. A kultuszkormány kiküldte:

A bányakerületi ágo hitv. ev. egyházke7"ületben:
az aszódi reálgimnáziumhoz: dr. Mauritz Béla buda-
pesti egyetemi tanárt, a békéscsabai reálgimnázium.hoz
dr. Domanovszky Sándor budapesti egyetemi tanárt, a
budapesti ev. gimnáziumhoz dr. Moór Elemér szegedi
polgári iskolai tanárképzö-relsöískclaí tanárt, a buda-
pesti ev. leánygimnázium.hoz dr. Mályusz Elemér sze-
gedi egyetemi tanárt, a szarvasi gímnázíumhoz dr.
Moravcsik Gyula budapesti Eötvös-kollégiumi tanárt.

A dunántúli ágo hitv. ev. egyházkerületben: a
bonyhádi reálgimnázium.hoz dr. Pukánszky Béla buda-
pesti egyetemi m.-tanárt, a soproni reálgimnázium.hoz
dr. Deák János pécsi egyetemi tanárt, a kőszegi leány-
líceum.hoz dr. Szlávik Mátyás nyug. ev. teológiai akadé-
miai tanárt. I

A tiszai ágo hitv. ev. egyházkerületben: a nyiregy-
házi reálgimnázium.hoz Mikola Sándor c. tankerületi
kir. főigazgató, budapesti ev. gimnáziumi igazgatót, a
nyíregyházi leánygimnázium.hoz Sárkány Lóránt ál-
lami középiskolai igazgatót. .

- A gyermekmentésró1 tartott. nagyvonalú és
pompásan áttekinthető előadást a kelenföldi Nőegye-
sület ápr. 7-i teáján Krén Margit, aSzékesfővárosi
Leányárvaház igazgatónője. Mulasztásainkat a nemzet
és egyház jövöjével, a gyermekkel szemben soha nem
éreztük így, mint az előadás hatása alatt. Dr. Kár-
páthy Sándor, a M. Kir. Operaház tagja gordonkázott
és szomolankai Kowách Ernő tanár költeményeket
adott elő. ~ A Leányegyesület ápr. 14-i estjén Ruttkay
Miklian Gyula vallastanár adott egy megkapó képet
Battyányi Ferencné Popper Éva nagyasszonyról. a
sokat szenvedett és majdnem elfeledett evangélikus
hitvallónőről. Utána Papp Jolán énekelt és Scholz
László verseiból adott elő. Weltler Jenő karnagy
sextettje énekelt.

- KultúrÜDnepélyt rendezett április 15-én a bu-
dapesti Iparosképzö: Protestáns Egyesület. Változatos
müsor keretében Szuchovszky Gyula vallastanár tar-
tott beszédet.

- Lelkészbeiktatás. Március 18~án iktatta be
Egyed A. főesperes a szentesi lelkészi állásba Wikkert
Lajos lelkészt. Az ünnepség meghitt melegségét mu-
tatja az is, hogy azon, valamint .az üdvözléseknél kép-
viseltette magát Szentes város minden egyháza, tes-
tülete, a város, .a vármegye, a katonaság, csendőrség.
Adja a mindenható Isten, hogy a szentesi egyház lel-



8. oldal. EVANGELIKUS ELET 16. szám.

ezévi rendes közgyülését. Ima és dr. Horváth Károly
egyházközségi másodfelügyelő megnyitója után dr.
Gunesch Károly lelkész terjesztette elő évi jelentését,
melyben rámutatott arra, hogy hazánknak eközjogi
jelentőségű .kíváltságos ,helyén, mily értéket jelentett
a világjamboree nemcsak a nemzetnek, de az egyetemes
protestántizmusban éppen az evangélikusságnak. Je-
lentésében az újonnan megszervezett és pezsdülő egy-
házi életet az adatok örömötkeltő gazdagságával iga-
zolta. A közgyűlés köszönetét nyilvánította D. D. Raf-
fay Sándor püspöknek, Blatniczky Pál röesperesnek.
Elismerését nyilvánította az egyház felügyelőjének,
dr. Szentiványi Géza királyi közjegyzőnek, másodrel-
ügyelőjének, dr. Horváth Károly ügyvédnek, Pfaff Ottó
gondnoknak, Kováts' István főtanácsosnak és Dezső
Jenő egyháztanácsosnak, a Nőegyletnek és .elnöknöjé-
nek, Hajlamász Jánosnénak. - Egyhangú határozattal
választotta meg új egyháztanácsosaiul dr. Szentgyörgyí
Zoltán p. Ü. tanácsos, ktrályí adóhivatali főnököt, ifj.
Czitó Győző koronauradalmí ellenőrt ésRak:ssányi
Endrét, akikföl dr. Gunesch Károly lelkész vette ki
buzdító beszéd után az esküt, majd dr. Horváth Károly
másodfelügyelő üdvözlő beszéde után a lelkész imával
zárta be az ünnepies lefolyású közgyűlést.

- Indiában az evangélikus missziónak 2500 állo-
mása van, amelyeken 3000 misszionárius és 20.000benn-
szülött tanító végzi áldásos munkáját.

--' A japán kormány Japán területén betiltotta az
oroszok által irányított .Isten ellenes. mozgalmat. Az
összes vezetőket letartóztatták. t

- Kína. A Brit és Külföldi, .az amerikai és a .
skót bibliatársulatok együtt összesen 9 millió 260 ezer
255 Bibliát terjesztettek el Kínában az 1933. év fo-
lyamán. ,

- Veres Pálné Beniczky Hermin emlékezetének
szentelte a Nógrádmegyei Madách-társaság ápr. 10-i
ülését Balassagyarmaton. Az elnöki megnyitó után
dr. Vísnovszky Rezső tanfelügyelő, a társaság al-
elnöke felolvasta Kíss Ilonka gyógyszerész emléke
beszédét. Dr. Kovách György várm. tiszti főorvos elő-
adása következett "Nógrád nagy orvosa" címen,
továbbá versek, 1 novella; magyar dalok és hegedü-
szám egészítette ki a gazdag müsort, melynek meg-
hallgatására a vármegye és város közönségének színe-
java zsúfolásig megtöltötte a városháza lanácstermét.
Ott volt: Soldos Béla főispán. Baross József alispán
és farádi Veres Imre cs. és kir. kamarás a családot
képviselték az ünnepségen. A legközelebbi emlékünne-
pélyt Szegeden Tilger alezredesné, dr. Virágh Mária
orvos és dr. Tonelli Sándor, a Dugonich-társaság tit-
kára rendezi.

..:..-Ankét az egykéró1. A "Református Elet" folyó
hó 20-án' és 21~én egy nagyon érdekesnek ígérkező
ankétot rendez a Református Theológiai Akadémián
(IX., Ráday-ú. 28.) a magyar nép körében oly vesze-
delmesen terjedő egykéről. A tanácskozást D. Ravasz
László püspök vezeti. Előadók: Kiss Géza, Szabó Imre
és Muraközy Gyula lelkészek, valamint Szabó Béla,
Móricz Miklós, dr. Kádár Mihály, Zehery Lajos.

- Evangélíkus Teaest Jászberényben. Folyó hó
14-én este a jászberényi Pannónia összes helyiségeiben
a helybeli evangélikus nők fényesen sikerült jótékony-
célú műsoros teát rendeztek. A zsúfolásig megtelt nagy
terem ízlésesen díszített asztalainál az előkelő közön-
ség soraiban ott láttuk többek közt Alexander Imre
alíspánt, továbbá Friedwalszky Ferenc dr. polgármea-
tert és Tornyos Ferencet.

készéhen. megtalálja azt •.akire szüksége van, a jó lelki-
pásztort, a lelkipásztor pedig az egyházban a hű
támogatot.

- Budapest-Angyalföldön ápr. .s-an kerültek
bemutatásra a Misszióegyesűlet indiai vetitett képei,
szeretetvendégség keretében. Több missziói jelenet,
vers, ének és zeneszám élénkítette a programmot,
melyben az ifjúsági Luther-kör tagjai szerepeltek.
Jelét adták, hogy az angyalröldí Luther Márton-kör
egyike a legélénkebb és legkomolyabb életet élő egye-
sületeínknek. Most zenekar" is alakulóban van. Rimár
Jenő bibliamagyarázatában beszélt a mísszíóí munka
boldogságáról, 'amelyhez a vértezetet a munka kifogá-
solóival szemben az Úr missziói parancsa adja. A tiszta
jövedelemből 35 P jutott a misszió javára. -r Ugyan- '
csak bemutatóra kerültek a mísszíöí képek a fasori
ifjúsági körben egy estén két elöadással, tová~bá a
fasori gimnáziumban. Utóbbi helyen Sólyom Jeno val-
lástanár, a többi helyeken Gáncs Aladár látta el a
képeket magyarázattal. .

...:....Harangavatás Akaliban. Az alsódörgicsei egy-
házközséghez tartozó Akali-í kis gyülekezetnek öröm-
ünnepe volt húsvét hétfőjén. Akkor avatta fel szent-
antalfai Nagy Lajos esperes a gyűlekezet 159. kg.
súlyú harangját, ,amely 760 pengőbe került. Ezzel ez a
62 lelket ' számláló kis gyülekezet dícséretes és köve-
tendő példáját adta az áldozatos egyházhűségnek és
szeretetnek. '

- Műsoros est. A II!. kerületi Luther Szövetség
(Óbuda) április 13-án jól sikerült műsoros estet .ren-
dezett. A változatos műsor keretében Martin Gyula
elnök mondott rriegnyitót és dr. Philipp Kálrp.á~ tar-
tott "A protestáns iskolák és a magyar tudomanyos-
ság" címen előadást.

- A csanád-csongrádi ev. egyházmegyei hírei:
A lelkészértekezlet Mezőhegyesen április ő-én tartott
ülést, amelyen Zászkaliczky Pál előadása nyomán az
új istentiszteleti rendről, Ruttkay Miklián Géza elő"
adása nyomán az Actio Evangelicáról tartottak meg-
beszéléseket. Egyed Aladár esperes belmisszlóí terveit
adta elő, a szórványközségek gondozására, a gyám-
intézeti gyűjtés fokozására vonatkozólag. Indítványára
a lelkészértekezlet elhatározta, hogy június 20-22-én
Szegeden háromnapos belmissziói kurzust tart az egy-
házmegye lelkészei és tanítói részére, amelyen a bel-
missziói munka alanyának, tárgyának és módszereinek
kérdésével fog behatóan foglalkozni. - Április 8-án
Hódmezővásárhelyen középiskolai konferencía volt az
egyházmegye ifjúsága részére, amelyen Szegedről,
Szentesről és Vásárhelyről mintegy 80 középtskolaí
diák, fiú és leány jött össze.' Az igét Egyed Aladár
esperes hirdette, konferencíai előadásokat tartottak:

.Keken András, D.annhauser László és Komlósi nona.
Magyar evangélikus diákideál és diákbűnök k~I?ezték
a konferencíai előadások targyát. A konrerencíát be-
fejező istentiszteleten Dannhauser László hirdette az
igét. A konferencia összes résztvevőit a helybeli ev.
Nőegylet látta vendégül. , '

- Két· új evangélikus cserkészesapat. A Cser-
készszövetség nemrégen igazolta az újp~sti egyház-
község 833.' számú és a celldömölki egyházközség 393.
sz. "Ostffy Mihály" csapatát. Az újpes ti csapat ápr.
22. d. u. tartja első fogadalomtételi _ünnepélyét; ebből
az alkalomból is sok reménységgel gondolunk arra a
munkára, amelyet a munkás- és tanoncífjúság javára
van hivatva végezni.

- Régi énekeskönyvek felhasználása. A buda-
pesti evangélikus gimnázium 45 drb...Sző.~yi-fé~eé.ne-
keskönyvet ajándékozott a hatvan-gyöngyös-egrí rmsz-
sziói egyháznak. E használatból kivont könyvek éveken
át hevertek céltalanul, most újra kezdik nemes hiva- A szerkesztésért felelős: A kiadásért felelős:
tásukat: az egyházépítést. - Bizonyára sok iskolában, SZ Á N T Ó R Ó BER TOr. FR 1T Z L Á SZL Ó
parökíapadláson vannak ilyen, a szórványban még SZERKESZTÖSÉG TELEFONSZÁMA : 59-2-01
igen áldásosan használható énekeskönyvek. POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA: 1,228

- A gödöllői evangélikus' egyház közgyűlése. Ö ..• É A A
F,'olyó,!;ló8-án ,tartotta a gödöllői evangélikus egyház (BP. SZÉKESF V. KOZSEGI TAKAR KPT. CSEKKSZ ML JA.)

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V., Csáky-utca 10. 80050
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"A PRESB,YTER ÉS A BIBLIA.,
A budápesti presbyteri konferencia egyik

illusztris világi előadója ezt mondotta: "Mi
presbyterek nem engedhetjük el egymásnak a,
naponkénti bibliaolvasást l" Olyan tanubizony-
ságtétel ez a bibliai világnézet mellett, amilyet
ritkán' hallunk világi -vezetőférfiaink szájából.
Ez Volt az egész kenferenciának legpozitivebb
gyákO"r~telme... Presbytesek l Ha tisztába
akartok jönni' hivatástokkal, vegyétek, elő a
biblfát. Csak bibliás ember hirdetheti meggyő-
ződéssel azt, ami egész keresztyén életünknek
és megáUásunknak,a tengelye, a bűnbocsátó is-
teni' kegyelmet L Csak. bibliás ember láthatja,
meg; hogyaszeretetmunka milyen pompás esz-
köza:' bűnös 'és nyomorult embereket oda' vinni,
ahol a bűnök bocsánatát hirdetik. Csak bibliás
ember latja 'meg, hogy míhaszna az az élet,
amely csak öncélokat kerget és nem akara köz
szolgálatában-megemésztődni. 'És csak bibliás,
embernek, van bátorsága ~ úgy, ahogy" azt a
konferencía egy. másik." nevezetes résztvevője'
tette ...ok bevallani,alázatossággal beismerni"
hogy milyen .kevés az, amit eddig egyházáért
és hitben testvéreiért tett és milyen sok az,
amit elmulasztott. '
, ~Jövője~ván arinak az egyháznak, amelynek

világivezetőemberei a- nagy nyilvánosság előtt
is .hítet mérnek tenni bibliai .világnézetük mel-
lett: Jövője annak az egyháznak, amelynek
példaadásra rendelt tagjai azt tartják: Krisz-
tusön és 'az ő evangéliumán kívül nincsen élet.
és .megállás; Nem csodálom.vhogy ilyen. kijelen-
tések nyomán ráborult minden jelenlévőre az a
bibliai lelkiség, '.az 'a magasabb lelki életet
szomjazó yágYa,ko~á~; amely ennek. a, találko-

, zlisnak legnagyobb élménye volt. '
'És ha már itt tartunk, mondjuk meg; hogy

mi lelkészek' is szivesebben ülünk Ie tanácskoz-
ni azzal a' munkatársimkkal, aidr61 tudjuk,

Uo 51.

hogy naponkénti komoly olvasmánya a bibüa,
mint azzal, aki a gyűlésekre eljár ugyan pon-
tosan, de sem templomi kötelességeínek; nem
tesz eleget, sem arra nem gondol, hogy-a mag-a
és családja lelki életét a biblia irányában kissé
elmélyítse. ", ,
, 'Egy meghívó került a napokban a kezem:
he" amelybe egy pestkörnyéki egyházközség
vezető embere meghívja a hitben, testvéreket sa>
ját házába erre és erre az ídőpontra, amíkc;>ris:
meg fog jelenni a lelkész és házi áhitatot, házi,
istentiszteletet fog tartani: Nem kell monda-
nom, micsoda nagyszerű lelki" élet pezsdülne .fői:
a gyülekezetben, ha sokan volnának ilyen' fér-'
fiak, akik nem szégyelnek a családi asztal ..köré,
telepedni, a bibliát elővenni: és a ház ,.népével;:'
esetleg, szomszédokkal: annak egyes' ,sz.a,ltaszaf
fölött elbeszélgetni., Milyen áldott talaj ~ehetRé'
ez a magvetésre, ha, a lelkészr-rrregjeleník kö-
zöttük. .

, A presbyternek Keresztelő Jánosnak kell
lennie, 'hogy elkészítse ~z' Úrnak az útját a '::iiF
vekfelé, hogy porhanyóssá tegye, a: Iélektalajt.,
esetleg lélekugart az, Is.tenige jó magvának -be-
fogadására, . , ' " '~,,:, '~,'\
, A presbyter felelősséget=ahogy áp1i#~Ö~~

előadó mondotta - 'kettős, önmagával- és,,'~a{
gyülekezettel szemben. Ennek a felelősségnels'
elviselésére elő kell készülnie. Erőtés bíft~t:á,s-r
pedig erre csak 'a bibliából nyerhet. 'ElŐ kell
készülnie annyival is inkább; mert a kettős fe'7[
lelősség nyomában kettős ítélet is jár: Az rS.~l
ten azon kíviil, hogy-önmagáért ítéli' rireg;,r:ri~g:
azt is számonkéri' tőle, hogyanjsáfárkodott.ca
hfvekgyülekezetében, '"'' ":.,'

"Mi pr.esbytereknemengedhétjük el- egy,;
másnak a naponkénti ' bibliaolvasást l" ':,Blzdny'
nem; mert ezen múlík.. alkalmasok,' V.ágyugk-e
az előljáró, a példaadó névre, vagy -sem! ....,·' "



2: oldal, 1'7.' szám '

Az istentisztelett- rend' megújítása.
Kemény.Lajos esperes előadása a békéscsabai

országos lelkészkonferencián.

Egyetemes közgyülésünk mult évi. határozata
végre elindított a megvalósulás útján egy olyan hosz-
szú kérdést, melynek eleje némelyikünk gyermekkorába
esett: az istentiszteletek rendjének egységesítését. Cso-
dálatos áldás kezd azonban mutatkozni ezen a hosszú
készülődésen: írnmár nem az istentiszteleti rend egysé-
gesítéséről, 'hanem igazában annak megújításáról, meg-
gazdagításáról van szö.

Az utolsó, tíz esztendő terelte ebbe az irányba.
Azok a kísérletek, melyek ekkor történtek, mindnyá-
junk előtt ismeretesek. Szomorú, sőt megdöbbentő ké-
pet adott a magyar evangélikus egyház istentisztele:
teinek belső rendje., Elsorvadt, elszegényedett belső
rend ez. Hogy ezenfelül alig volt két olyan ',egyház,
'melyben teljesen egyező rend lett verna, kísebb baj
volt annál, hogy teljesen elveszítette öskeresztyén
jellegen és összetartozáson alapuló lutheri caracterét,
elvesztett sokat alapvető szentírási és tanbeli tartal-
mából, - olyan egyszerü lett, hogy szinte minden em-
beri lett benne. Mi Ierkészek tudjuk ennek egymásra
kapcsolódó okait. Az üldöztetések, a szükség folytán
egyre egyszerüsített istentiszteletek, a protestáns puri-
tanizmus, a megerősödött református hatás együttvéve
darabokra törte és .egyenként elhagyogatta az evan-
gélikus istentisztelet eredeti és jellegéhez tartozó drága
értékeit és az egyházhívek nemzedékei beleneveltettek
és beleszoktak 'ebbe a szegénységbe. Csak néha-néha
szólalt meg egy, bátor hang, bátor kezdés, hogy sze-
rezzünk vissza valamit elprédált gazdagságunkból ...

Dr. Jánossy Lajos 1932 nyarán "Az evang.
liturgia megújhódása történeti és elvi alapon" címü és
D. Raffay Sándor 1933 tavaszán megjelent "A magyar-
honí evang. Iiturgta történe.téhez" címü könyvéb kell
olyannak tekintenünk, mely az istentiszteleti rend egy-
ségesítését a megújítás problémájává tudatosan átfor-

,málta. Nem formális; hanem belső megújításról van
szö. ,Eg~etemes' egyházunk liturgiai bizottsága is eb-
ben az .Irányban tartotta a, .kérdést akkor, mikor a
pesti magyar .egyházban folytatott kísérletek után
olyan rendet fc.gadott és bocsátott el országos bemuta-
tásra, m'éiyben,a .belsö megújulás, az újból való meg-
gazdagodás kiinduló pontjai kétségtelenül megvannak.
Most, hogy lelkészértekezletünk ennek az .országos be-
mutatásnak a tanulságait meg akarja állapítani, le-.
gyünk .egyek abban, bármiképen végződjék is a szám-
vetés, hogy aatstentísztelet. belső' megújulásánakszük-
sége .vitán, felül áll, -, egyházi érdek" hitéleti érdek,
evangéliumi érdek ...

Azok közül az' ellenvetések közül, melyek nem is
csupán a' mostani liturgai kísérlettel szemben hangza-,
nak el, hanem amelyeket úgy kéll tekinteni, mint ame-
lyek minden kísérlettel szemben elhangzanának annak
bizonyságául, hogy az evangélikus egyház tagjaí lélek-
ben mennyire eltávolodtak a Iiturgtának nevezhető
istentiszteleti rendtől, - Ieggyakoribb és legjellemzőbb
az, hogy ilyen vagy ehhez hasonló ístentíszteletí rend
megnyitja a katolizálás útját, az istentiszteletet kato-
Iíkusossá teszi. Hacsak egyszerü és hozzá még tanu-
latlan hivőröl van szö, a lelkésznek szeretettel és ki-
tartással kell felvilágosítani és meggyőzni a külsőséget
összetévesztőt tévedéséről. Ha tanult hivőröl van szó,
kezükbe adhat juk Jánossy dr. vagy Raffay püspök
már említett 'liturgiai könyvét, azok bármelyikének el-
olvasása utámfeíületes, elsietett vagy tájékozatlan véle-
ményének meg kell változnia. De nem szabad ezt az
ellenvetést lelk:észtől hallani,- holott ez megtörtént -
és éppen így nem szabad ezt a, kritikát lelkésznek'
megcáfolás nélkül vhallgatní. Mindnyájunknak egyenlő
kötelességünk a reformátióban 'az őskeresztyénség min-
den, hamísítatlarr kincsére bejelentett igényünket fenn-
tartani és-azok közül elveszni, elkallódni engedni sem-
mit sem: szabad ...

Olyan nagy kincsünk van az istentisztelet gaz-
dagításának a lehetöségében, mely a hitélet szempont:
-jából felbecsülhetetlen. Még, ha nem is volna egyházi
tulajdonunk az első keresztyén századok liturgiájána'k
egész kincsesháza, akkor is merítenünk kellene belőle
ennek a mai korunk lelki szomjazásának csülapításá-
hoz és ahhoz a nagy harchoz, melyet most 'kell meg-
vívnunk az egyháziátlanság ellenében. Ezzel a kato-
Iízáló váddal szemben állapít juk csak meg nyugodtan
és minden felesleges bizonyítgatás elmellözésével, hogy
a formai közeledés nem jelent lényegbeli közeledést, -
mintahogy az részünkről nem is íenetségea. Sokkal
komolyabbnak kell tekinteni azt a még el sem' hang,
zOÚ de elkerülhetetlenül felhangzó megjegyzést" hogy,
egy' meggazdagított istentiszteleti' rend. el+fog, távoh.
tani a református egyháztól, melynek istentiszteletévei
egyenlő vagy. alig különbözö külső formában. vol~~nk.
Erre először is azt feleljük, hogy az, egyezésnek törté-
nett' folyamatát ismerjük, a mí kísebbségürrk . és gyen-
geségünk eredményezte ezt, - másodszor azt felel-
jük, ,hogy az eltávolodás csak folytatás lesz, hiszen a
református egyház a legutóbbi zsinaton alkotott új
istentiszteleti rendjével bízonyos gazdagítast hajtott
végre s külsőleg formásabb lett a ltiurgiátlanná szegé-
nyedett -evangélíkus istentiszteletek némelyikénél, -
harmadszor pedig azt feleljük, hogy ami állt a kato-
likusokhoz 'való közeledésre nézve, negative, ugyanaz
áll positive a reformátusoktói való eltávolodásra nézve
is: t, i., hogy a formai elkülönülés .nem jelent lényeg-
beli új elkülönülést ... Ne felejtsük- el és ne is szün-
jünk meg folytonosan hangsúlyozni azt, .hogy az. ísten-.
tisztelet hitéleti szent célok szc.lgálatában, áll, melynek
az egyház hitelvei szerínt való hitéletet kell ébrentar-
tani és tovább építeni.

Evangéli'kus egyházunkban a kultikus formák
kérdésének tisztázása immár elódázhatatlan. Minden
történelmi egyházban lényegbe vágó kérdés ez .és a mí
egyházi életünkben sok-sok., ~!lJán_nyílvár; sem ,tar.th!!-tó
kísebb és nagyobb következmény': származott abból,
hogy ez a kérdés lényegtelenné sülyedt. Az egyházi
élet megmerevedésének bizonyos, jele az, ha nincsen
ilyen 'problémája és másfelől 'ennek a problémának a
jelenléte a vitalitás bizonysága. Élet jel. Örülnünk kell"
ha rnennél több hullámot ver fel; ha templomjárók
hozzászólanak, ha presbiterek' magyarázatokat kérnek,
ha lelkészek vitatkoznak felette. Az azonban _egészen,
kétségtelen, hogy mivel az istentisetetet: rendjéne;k
minden változtatása csak egyházunk hitelveinek meg-
őrzése, s'őt még világosabb és erőteljesebb' érvén'yrejut-
tatásával történhetik csupán, ,- ennek- a problémának'
megoldása 'a lelkészek és nem a templomlátogató hívek'
kezébe tartozik. A kérdés' időszerüségének és a. hívő
hívek buzgóságának bizonysága ugyan,' hogy 'laikus
hivek is ismételt en jelentkeznek szóban és: írásban.
liturgikus tervezetekkerés részlet-ötletekkel, ~'de -eze-
ket tiszteletreméltó jöakaratnál feljebb értékelni .nem
lehet.

A magyarhoni evangélikus istentiszteletek, litur-
giai reorganízácíója, vagy mondjtrk : reformációja, a
szónak a visszaforinálást jelentő értelmében nem lehet
tehát semmi más, mint a lutheri caracter visszaállí-
tása. Mit értünk ez, alatt? Nem a Formula Missae
vagy a Deutsche Messe sorrendjében lefektetett rész-
letek pontos sorát, - ezt sem -dr, Jánossy Lajos, sem
D. Raffay Sándor nem mondják és: nem kívánják,'
Mind a ketten egyet értenek abban, hogy" a továbbha-
ladó idő is és a nemzeti sajátosság is tekintetbe
veendő. Lutheri caracter alatt azt értjük, hogy' jusson
kellően kifejezésre a· mi evangélikus istentiszteleteink-
ben .míndaz, ami a 16~ik század dere'kán a. dogmátíkaí
értelemben megtisztult, .a hitvallások szeIlemét elfoga-
dott evangélikus egyház, köaszelleméböl kialakult.
Lutheri caracter van minden 'olyan evangélikus .Ísten-,
tiszteleten, melyben . a -föhang'súly az' Igén.. van:' - a-
többí- Iíturgíaí elemhez való, egyensúly tekíntetében.
A 'Üturgiai forma nem kerülhet fölébe az' Igének -vag~j
a: sacramentumnak, ,- az egész líturgía' 'csak .az, öltö-
zéke a kegyelmi eszközöknek, mert mint az igazi'
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keresztyén anyaszentegyház az, amelyben Isten Igéjét
tisztán és igazán hirdetik, a szentségeket pedig Krisz-
tus rendelése szerint szolgáltatják ki, azonképen az
igazi evangélikus istentiszteletben ennek az igazi ke-
resztyén egyháznak élően és cselekedően kell meg-
jelennie, - úgy megjelennie, hogy rajta ennek a
definiálásnak teljes valósága lássék. Kell tehát c.lyan
tág teret adni az éneknek és az imának, hogy az, a
gyülekezetet az Igéhez és teljes ístentísztetetben a
szentséghez is megfelelően elkészítse, majd pedig az
Ige befogadása vagy az úrvacsora vétele után megfele-
löen megerősítse és felvértezze. Ez magától értetödö,
Azt értjük tehát egyensúly alatt, hogy egyiknek a túl-
terjedése nem kárpótol a másiknak a háttérbe szorí-
tásáért. K'épzeljünk el egy hatalmas templomban olyan
istentiszteletet, melyben mindössze egy ragyogó beszé-
det hallunk egy sok talentumú szónoktól. Az Ige itt
nincs sem előkészítve, sem rögzítve. Képzeljünk el egy
másikat, ahol imák, 'énekek, responsoriumok töltik meg
az Istentíszteletí időt s aránytalanul szerény hely és
idő Jut 'az Ig.'~nek. Egyik sem helyes, amiből, világos,
hogya liturgiai elemek számát és idejét ne állítsuk
szembe az Ige hirdetésével, egyiket ne já.tsszuk 'ki a'
másikkal szemben, mert mindkét esetben eltértünk az
istentisztelet belső rendjének a lelkétől, melyet nem
liturgiai formákban kell keresnünk, hanem az isten-
tisztelet lényegében, melynek ezek a formák csak 'ki-
fejezési módjai és alkalmai. Egészen kétségtelen, hogy
a mai magyarországi, elkálvinistásodott és elszegénye-
dett istentiszteleti forma, amelyet Jánossy dr. helyesen
kéresztelt prédikációs isténtiszteletnek, veszedelmesen
azonosnak látszik az első példával. Kétségtelen az is,
hogy liturgiai reformkísérleteknek nem szabad a má-
sodik példa hibájába esni, hanem meg 'kell találni és
meg-kell valósítani a helyes mértéket.

Az istentisztelet liturgiai meggazdagításának a
kérdésénél tehát természetesnek kell vennünk, hogy
hit-etVi''Szempontb6l'helytállóan,az egyensúly szempont-.
jából gondosan alkotódik és akkor csak abból az egyet-
len szempontból szabad kritika alá venni: meggazda-
gitás-e? Ezt a kérdést tesszük fel most is ezzel a be-
mutatott új renddel szemben. Meggazdagítja-e az is-
tentiszteletet? Ha csak kívülről nézzük, akkor is igen-
nel kell felelni. Hiszen a bevezetö jellegű motívumoktól
eltekintve rendszeresen szólaltatja meg az istentiszte-
letben a bűnbánatot, az Isten kegyelmének hirdetését,
a kegyelmes Isten dicsőítését és a róla való hit meg-
vallását. Négy olyan lényeges keresztyén és egyben
lutheri litu.;giai elem nyert tehát újból helyet a ma-.
gyar evangélikus istentiszteletben, mely azok legtöbb-
jében vagy egészen elveszett és már nemzedékek óta
hiányzik, vagy megcsonkított formában van meg, de
azt lehetne mondaní, hogy szinte logikátlanul és ért-
hetetlenül áll valamelyik helyén az istentiszteletnek.
Az új rendben a visszatérő négy lényeges liturgiai
elem a confiteor imádság, a verbum gratiae, a glória
és a credo.' ,

Miután a lelkésztestvérek mindegyike bemutatta
ezt a rendet a magyar istentiszteleteken s így annak
belső felépítésével megismerkedett, eltekínthetünk an-
nak tárgyalásátöl, annál is inkább, mert egyházi lap-
jaink, elsősorban az Evangélikus Elet, elég bőven fog-
lalkoztak e kérdéssel. Nem állít juk, hogy ez az új forma
hibátlan, vagy hogy felépítése tökéletes és sérthetetlen.
D..Raffay Sándor bizonnyal úgy van vele, mínt a sze-
rető apa a gyermekkel, - még felnőtt korban is talál,
igazítani valót rajta, hát még gyermekkorában. Azt
sem állít juk, 'hogy hűséges formája a 16-ik századbeli
liturgiának, de .olyan bátor és olyan jószándékú kezdés,
mely végre rákényszerít minden Illetékest arra, hogy
feleljen arra a kérdésre: szabad-e tovább nézni az is-
tentiszteletek. luthert caracterének elsorvadását, az
istentisztelethitéleti .jelentőségének kihasználatlanul
hagyását? Ennek a lelkészértekezletnek is felelni kell
erre a kérdésre nemcsak azáltal, hogy beszámol tapasz-
talatairól, hanem elvi tekintetben is.

(Folyt. köv.)

A budapesti egyházmegye
presbytereinek konferenciája.

Április tizenkilenc és húsz. Áldott napok, amelyek
egészen bizonyosan megtermik gyümölcseiket nemcsak
az agyháztanácsosok, hanem a gyülekezetek é~etében
is. A tizenhárom egyházközségböl álló budapesti espe-
resség minden gyülekezetéből jöttek szép számmal, az
egyház vezetésére elhívott férfiak., Es az előadásqk
nyomán olyan élénken és bölcsen vettek részt a ,viták-
ban és a legaktuálisabb kérdések megbeszélesében,
hogy meg kellett állapítanunk: az előadók semmivel
sem nyertek kevesebbet, mint akik a~ előadás?kat hall~
gatták. Egészen egységes volt a velemény ab~~n ,az
irányban, hogy ezeket a' találkozókat esztendonkent
meg kell rendezni. .

A tanácskozást Kemény Lajos esperes nyitotta
meg és megállapította, hogy mírrket elsősorban nem a
látható kapcsok, hanem Krisztus lelke tart össze. 'Me-
leg szavakkal üdvözölte a kerület főpásztorát, D. Raf-
fay Sándor püspököt, akinek, betegségéből felépülve
első dolga volt a tanácskozáson megjelenni. , .

Az első előadást D. Rattay Sándor püspök tar-
totta' "A presbyter hitbeli felelőssége" címen. Kiindult
anémet viszonyokból. A német politikai események
kevésbbé érdekelhetnek mírrket, de annál inkább a val-
lási és egyházi állapotok. Jézus körül tombol a vihar:
Nem tagadható, hogy van valamelyes törekvés a ger-
mán pogányság felújítása irányában, amely abban a
kérdésben csúcsosodík : Jézus nem élte-e ki magát? Ez
a törekvés nem veszi tekintetbe, hogy Jézus az egye-
temes emberi gondolat megvalósításáért azembefordult
saját népével is. A vallás előtte a közösség felelőssé-
gében nyilvánult meg. Jézus tette 'azt személyes felelős-
séggé. A protestantizmus ezért áll közelebb Jézus Krisz-
tushoz mint a római katolicizmus, amely még mindig
a. közÖsségi .szellemen. épül föl és nem domborítja ki-
eléggé az én és az Isten viszonyát. A hitbeli felelősség
kérdésénél elsősorban az a 'kérdés nyomul előtérbe,
hogy állok egyéni hitemmel. Lelkemnek nyugalmat
csak az 'a gondolat adhat, hogy én Isten gyermeke va-
gyok. En, mint az egyház vezetésére hivatott férfiú
felelős vagyok azonban a "közösség hitéért is. Felelős
vagyok azért, ha fiam lesz hűtlenné az egyházhoz és
azért is, ha nem Igyekszem megakadályozni híttestvé-
remnek a hűtlenségét. Az őskeresztyén egyház pres-
bitere' vértanú volt. Mi legalább hozzunk verejtékáldo-
zatot. Senki egyházamat ne'kisebbítse. Egyházam be-
csülete több a magaménál. Ahogy nemzetem becsületet
nem hagyom, úgy nem hagyhatom ,egyházamét sem,
A presbyter szó nem 'vénembert, öreg embert jelent,
hanem körülbelül azonos a szép magyar "öregem"ki-
fejezéssel. Ahogy gyermekemet, hityestársamat becéz-
getve öregemnek nevezem, ugyanolyan szeretettel
ágyazom bele a magam szívébe azt, aki az egyház-,
ban előljáró férfiú. Miben van a mi erőnk? Nem va-
gyonban és külső világi értékekben, hanem, abban, hogy
szolgálni tudunk. Krisztus ugyan mindent elvégzett a
megváltás tényével, nekem azonban mégis egyet kell
tennem: méltónak lenni az általa nyujtott kegyelemre.
A' presbyter a gyülekezet tanítója és mint ilyennek, ket-
tős ítélete van: megítéltetik önmagában és az egyház-
ban való sáfárkodás a tekintetében. A presbyter előljáró.
'Tehát előljár a hitben, az erkölcsben, az Isten iránt
való hűségben és az egyházépítésben.

Dr. Gaudy László "A presbyter és a: hitvédelem"
címen beszélt. A mai nemzedék az apológia és a pole-
mika kifejezést már nem ismeri. A győzelmi keresz-
tyénségnek ez úgylátszik már nem is kell. Ez elbiza-
kodottság, amelyre .az élet sokszor súlyos feleleteket
ad. Ne legyen a mi egyházurrk csupán csak nőknek az
egyháza. Legyen egyszer férfiak egyházává.· A 'hit-
védelem kérdésénél tulajdonképen 'négy kérdést kell
föltennünk. 1. Mi a presbyter viszonya a hitvalláshoz ?
A presbyter nem ismeri hítvallásunkat. nem ismeri
szimbólikus könyveirrket.' Es ez az oka annak,' hogy
nem tudunk a férfiak öntudatos gyülekezetévé. lenni.
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2. Mi a~presqyter' viszonya ia Bibliáhóz ? Ezen a téren
erélyes fejlődés tapasztalható. Már merjük magántár-
saságokban is,.a bibliai' keresztyénség dólgaít előhozni.
Ne gondoljuk azonban, hogy a katolicizmus megtar-
totta régi .merevségét a Bibliával .szemben. Ma már
a katolicizmus is lázasan forgatja aBibliát. 3. Mi a
presbyter viszonya a lelkészekhez ? .Nagy hiba a fék-
telen kritikai szellem a lelkészekkel szemben. Bármi-
lyen botlása legyen is .a .lelkésznek, nem szabad öt 2.

nyilvánosság előtt meghurcolni, mert ezzel nem neki,
hanem egyházunknak. ártunk elsösorban, Meg van a
lehetőség arra.vhogyf'eltünés és .zaj nélkülcltávoütsuk
a, .lelkészt, .fia őrhelyén hűtlenkedik. A római egyház
védelmébe veszi megtévedt papjait is és feltűnés nélkül
tünteti .el őket kedostorcellák mélyében, 4. Mi a pres-
byter .viszonya az, egyházhoz?' Ebben .a fejezetben az
előadó statisztikákat vonultat fel a .vegyeshazassá-
gok ésreverzálisok okozta károsodásain'król. Be-
jeLenti, "hogy az ifjabb papí generáció. ezen a téren
purífíkácíós: .munkát akar végezni és törekvése, hogy
senkinek ',vezetőszerep 'ne jusson az egyházban, aki
ahhoz bármilyen irányban hűtlenné lett. '

A 'két első 'el,őadás nyomán élénk eszmecsere fej-
lődött 'ki, amelyben főleg Hittrich Ödön dr., Gün-
disch .Guidó dr., Tomcsányi V. Pál .dr., Czitó Károly
és Szántó" Róbert .vettek részt. , .
I ,ÁpriUs 19-én délután az 'első előadó ,dr. Rásó La-
jos' egyetemes' ügyész volt, aki " A presbyter viszonya
.presbyter "társaihoz", címen tartott előadást. Bibliai
idézetekkel igazolja, hogy a presbyteri tisztség nem
külső dísz, hanem súlyos elkötelezés. A presbyter,
amikor megválasztják; csak egyetlen egy dénárt kap,
de sokat, kell .kiosztania 'a hívek gyülekezetében. Más
a falusi és más a városi egyháztanácsos helyzete.
Faluhelyen az egyháztanácsoso'knak bőven, van alkal-
muk egymással érintkezni, gondolataikat, eszméiket
kölcsönösen kicserélni. Városi, főleg nagyvárosi egy-
,házközségekben 'azonban az adminisztrációs egyház-
tanácsüléseken kívül alig érintkeznek egymással és
künn az életben mínt, idegenek mennek el egymás mel-
lett.Szeretné, ha alkalmuk adódnék a presbytereknek
az admínísztrácíös kérdések en kívül lelki kérdésekkel
is foglalkozni, éppen ezért célszerűnek tartana, ha va-
lami olyan kerek-asztal konferencia szerü intézményt
-vezetnének be, ahol a presbyterek .barátí együttlétben
beszélhetnék. meg lel'kí problémáikat. Nekünk pr.esby-
tereknek követelményeink vannak .egymással szemben.
Ismerjük meg egymást, érezzünk testvéri melegséget
egymás iránt. Nem' engedhetjük el egymásnak a mtnden-

"napibibliaolvasást. Mert nem jó evangélíkus. elöljáró-
fé:fi,' ~~inek a Biblia nem mindennapi kenyere. Nagy
ero rejlik a presbyterek: együttes úrvacsorázásában
együttes áhitataiban. A magyar katolrkus reneszáns~
.a Manrézában rávetette magát a katolikus intellektuá-
,lis -osztályra és ott serény lelki preparácíót végez. Ilyen
.Jelkígyakorlat-réíe összejövetelekre gondol ö is és ak-
.kor 'egész bizonyosan meg fogjuk tudni akadályozni
.azt, hogy a Manréza gyakorlatain evangélikusok és
reformátusok is résztvegyenek.

Kemény Lajos esperes volt a 'következő előadó.
Előadása: ."A, presbyter viszonya az egyházhívekhez".
Hogyan lesz valaki -'presbyterré? Falusi gyülekezetek-
ben úgy, ha kiemelkedik az átlagból, városi egyházak-
ban azonban sokszor az ismeretlenségből emelik oket
.a~ egyháztanácsba és a hívek nem tudják, hogy kit
valasztottak meg. Minél kisebb a gyülekezet, annál
nagyobb 'a megtiszteltetés, amely a presbyterséggel jár.
'~em -közéleti tisztség" sem gazdagság, sem más külsö

• előnyök nem' kvalifikál-hatnak a presbyterségre, hanem
-egyedül 'a hithűség, 'az áldozatosság, az .egyházszeretet.

'",A presbyterség -oly nagy dolog, hogy egészen kivételes
;,helyzetbe hozza ra családot is. Tehát a családtagokat
"is,'kötelezi. A 'presbyter vigyázó a nyáj felett. Itt jut
..legszebben, kifejezésre' az egyetemes papság gondolata.

*,;P'I1P,és, a -preshyter. e-gyü.ttm;unkálkbdók., Legyen a
-vpresbyteri.külsö .föllépésében 'is valami lelkipásztori

1 magatartás. A presbyter példaadó a, hívek előtt. Legyen
példaadövá-a' .szorgalmas .tempíom,járásban,' az eg:yháizi

adózásban, a gyülekezeti és egyfiáztársadalmf munká-
ban. Necsak a papnak, hanem a presbyternek a magán-
élete is legyen példaadó. Mindenekkel szemben türel-
meseknek kell lennünk, csak önmagunkkal szemben
nem. Ha a presbyter a hívekkel szemben nem állja
meg' a helyét, kíméletlenül el :kell távolítani.' A rever-
zálisok elleni' küzdelemben nem· lehet nagyobb támo-
gatónk a hűséges egyháztanácsosnál. A presbyter kép-
viseli a hivekkel szemben' az evangéhkus közvéleményt,
tehát mintegy erkölcsi, feg'yelmezésí és bíráskodásí
joga is vim. A hívekkel való érmtkezés kímélyítése
céljából kisebb egyházakban újabban srkeresen' kísér-
letéznek az ú.' n. körzetgondnokságokkal. A presbyter
kötelességei a hívek kel szemben nem tételes, hanem
morálís törvényeken' nyugszanak.'

,A délutáni megbeszélésben résztvettek vitéz 'dr.
Pétery Aladár, dr'. Tomcsányi V:' Pál, 'dr. Gündisch
Guidó, dr Brechtel Frigyes és D. Raffay Sándor;

Az április20-i tanácskozáson Szantó Róbert "A
presbyter a szeretetmunkában" Címen' beszélt. A sze-
retetmunkát - megindítani -és a, szociáhs problémákat
megoldani a Budapest és környékbeli gyülekezetekben
csak úgy lehet, ha apró körzetekre osztjuk fél és
mindegyik egység élére egy-egy buzgóságos presbytert
állítunk. Az ilyen körzettanuImányozó ellenőrzi min-
denekelőtt az evangélikus családok 'életét. Vizsgálja a
lelki és erkölcsi bajok okát. A háború 'és az összeomlás
folytán egy az ideggyógyászat által hisztériának neve-
zett idegbetegség hatalmasodott : el az' embereken,
amely az Isten-közelségből elsodorja őket.' A presbyter
teljesítette tisztét, hogyha il lelki segélyre szorulókat
felfedezi és a lelkipásztor figyelmét reájuk tereli. Előadó
a továbbiakban a nyomortanyáknak ijesztő képét vo-
nultatja fel, majd rámutat arra, hogy testi-lelki nyo-
morúság a palotákban is megtalálható. Egy sereg
példát mond .el varra vonatkozóan, hogy mi mindennel
találkozhati'k az ember, ha válogatás, nélkül forgolódik
a hitben testvérek között. Nagy veszedelem a munka-
.nélkültség, amely főleg a felnö-vekvő ifjúságot forra-
dalmi szélsöségekbe sodorja, A presbyternek az ilyen
tünetekkel szemben az evangélíum optimizmusát kell
széthintenie és rámutatni arra, hogy a keresztyén em-
ber nem esik kétségbe, ha eza földi élet .nem Eldo-
rádó. Teremtsük meg az .evangélíkus ' szoltdarttást.
A presbyterí tisztség lényege szerint a szeretet .szol-
galata. 'I'ehát .a presbyter a gyülekezetben az Istennek

'és a Krisztusnak úgy fog" szolgální, ,hogy a ,hitben
testvéreinek szolgál. 'Ez a munka a Krisztus vílágától
távol élő embernek lehet teher és gyötrelem, .de a Krisz-
tussal megteljesedett szívnek szent gyöny'örűség. ,.'

Következett dr. Mikler Károly egyházmegyei fel-
ügyelő befejező előadása "A presbyteri elv érvényesü-
lése az evangélikus egyház alkotmány jogában" címen.
A presbyteri intézmény és presbytení elv megértése

. céljából visszamegy az őskeresztyén korba. Alkotmány
és ,szervezet tekintetében, mélyrehatö különbség van
katolicizmus és protestantizmus között, A 'katolíkus

,egyház alkotmányát Jézustól származtatja, 'pedig jézus
nem tervezte meg az egyházat. Az. egyház megterve-
zése emberi cselekedet,' amely az apostoli -kerból indult
ki. Ott kezdett kialakulni a presbyteri elv.és a presby-
teri intézmény. Rámutat arra, hogy a papi rend ki-
alakulásával hogyan 'szorult 'háttérbe a presbyteri elv
és intézmény. A katolikus egyházbim az egyházi hata-
lom teljesen a papi rend kezébe került, nálunk. ezzel
szemben a lelkészekre csak' az. igehirdetés és il sakra-
mentumok kiszolgáltatása ruháztatott. Minden egyebet
paritásos képviselet alapján lelkészek és.vílágtakegyüt-
tesen végeznek. Szószerinti értelemben véve azt jelen-
tené egyházunkban a presbyteri elv, .hogy a .presby-
térium 'az egyházközségben közvetlenül, a', magasabb
tagozatokban közvetve gyakorolna' hatalmát. De min-
dent a gyülekezet akaratnyilvánítására ,.kéll "vissza-
vezetni. A novelláris zsinat feladata volna egyrészt a
presbytériumo'kat bizonyos ,qriállq íntézkedésí., hatáskör-
rel felruházni és azután a "képvíselötestületek .kötelezö
megszervezését kímondaní. A presbyteriumokat a ma-

, gasabb _fQl)ozatokon is föl kell állítani.A presbyteri



EVANGÉLIKUS ~LE-T
• ._..,- _. . 1 ,_._. • > _' •

5. .oldal.

elv: lelki': es jogi 'kincs: !,>--presbyter tehát ~n~csak jog
szerinC'ha:nem lélek szerínt is vezetőnek tekintse ma-
gát.: N~mc~úpán hatalom adatik akezűkbe, hanem els?-
sorban' á ,léleK' szeríntí önfeláldozó szolgálat szent ko-
telezettsége. , ' ,

A koriferenciát izá.rőrvitában és megbeszélésekben
résztvettek dr. Brechtel Frigyes, Kuszenda Lajos, dr.
Gaudy László, dr. ·RásÓ Lajos, Zsigmondy Dezső ,és
Czitó"Károly. ' . . .

. A ' konferencíát ,.vallásos est zárta be, amelyen
Saller. Kárqly pestszentlőrinci lelkész tartott hatalmas
ébresztö beszédet az evangélikus öntudatról. Ezen, .az
esten nagy sikerrel működött közre a Deák-téri és a
fasori' egyesített evangélikus énekkar., (-t:)

A novellárls zsinat anyaga.
~E címen meginduló sorozatos közleményeink la-

punk 3-ik számának vezércikkében lefektetett elvek
szellemében dolgozzák fel a zsinati bizottság hivatalos
javaslatát és aMELE. konferencía idevonatkozó a~a-
taít. Közleményeínkben követni fogjuk a hivatalos Ja-
vaslat beosztását.

I. Általános rész.
A 'zsinati bizottság az E. A. általános részének

módosítására és kiegészítés ére vonatkozó javaslatát 7
pontban foglalta össze. Ezek közül tulajdonké~~en
csak az egyház jogi fogalmának és a 11. §-nak ujra
szövegezése az, mely tényleg az általános rész módo-
sítását, .vagy kiegészítését szolgálja: "a többi sem szer-
kezetileg, sem tartalmilag nem vonható az általános
részbe: 'Van pedig még néhány olyan pontja az általá-
nos résznek, mely feltétlenül módosításra, kiegészítésre
szorul, ezekről a javaslat. pontjainak letárgyalása után
fogok szólani. .

A javaslat 7 pontját egyenként véve vizsgálat alá:
1. A hitvallás törvénybe iktatása elvileg helyes

és nagyon is szükséges. A gyakorlati megvalösítás
azonban kiegészítésre szorul. Az, adott szö'leg ellen
a' MELE konferencián több észrevétel merült fel, me-
lyek két fő pontba foglalhatók össze. Egyik az, hogy
a szövegben egy' zavaro ellentét van, nevezetesen htt-
vallásunk . egyetlen; kútforrásának a Jézus Krisztus
.evangéliumát, tehát az újtestámentumot jelöli meg,
utóbb pedig a teljes szentírásban foglalt Istenigére hi-
vatkozik. Helyesen jegyezték meg a' felszólalók, hogy
hitvallásunk kútforrása it teljes szentírás. Ezen zavaró
ellentét .tehát feltétlenül kiküszöbölendő. A másik pe-
dig ..az, hogya' hitvallás törvénybe iktatása főleg a
hívek érdekében szükséges.v->- ezek, pedig, nem tudják,
melyek azok .a hitvallási iratok, melyekre a szöveg utal.
Különösen szembeszökő ez' a hiány akkor, ha figye-
lembe vesszük a javaslat további részében felvett s a
hívek fegyelmezésére vonatkozó rendelkezést, valamint
az E. A. 324. ,§~ a) pontjának gyakorlati alkalmazását.
Egy erre irányuló vád esetén sem a törvényszék világi
tagjainak, ' sem pedig a közvádlónak nem áll rendelke-
'zésére olyan szabatos törvényhely, melvre megnyugta-
'töan hivatkozhatna. Helyes tehát a MELE konferencía
azon állásfoglalása, hogy a zsinati bizottságot a szö-
vegnek a fentiek szermtí átdolg-ozására kéri fel.

FelhívoÍn ezzel 'kapcsolatban a figyelmet arra,
hogy' a szöveg hiánya főleg arra vezethető vissza, hogy
hitvallásunk alapját képező meghatározást egyetlen
szakasz szűk ketrecébe szorítva kívánják elintézni.
Nem tudom magamtól elhárítani azt a gondolatot, hogy
a tisztán 'közigazgatási rendelkezéseket tartalmazó egy-

':házal-kotmányunk ném .egészen megfelelő keret a hit-
vallás törvénybe iktatására és hogya hitvallás ma-
gasztossága és: fontossága· talán többet is érdemelne,
mint azt) hogya' közigazgatásí rendelkezések között
egyetlen szakasz pár sorában íntézzük el, akár csak
azt, hogy rníkor és..hová-Iehet felebbezni valamely ren-
delkezés .ellen. Gondoljunk arra, .hogyan fognak erről

. vélekedni. a.ihívek, hi!' maga a vezetőség is megelégszik
ilyen pár. ..sor9s.eljnl~2;éFll?et-, gyakorl,Üilag .sem helyes

ez a megoldás, mert hiszen a rent adott kiegészítésék
pótlása esetén a megoldás nem eszközölhető egy sza-
kasz pár sorában. Sokkal helyesebbnek vélnérn, ha a
hitvallás meghatározását ahhoz méltó keretben önálló
törvényben, kellő ünnepélyes alakban alkotná .meg a
zsinat, mely esetben nem kötné a szövegezőket egyet-
len' szakasz Prokrustes ágya, hanem a kérdés fentos-
ságához mért alakban oldhatná meg azt. Nem gondo-
lok itt hosszú szakaszokra, hanem igen is arra, hogy
az önálló törvény kellő gondossággal és "körülírással
határozza meg hitvallásunkat olymódon, hogy azt az
egyszerű hívő is megértse egyrészt, másrés~t az hat~-
rozott alap legyen az E .. A. 324. §. a) pontja ellen ve-
tőkkeÍ szemben való alkalmazásra. A külőn törvény-
nek nincs semmi akadálya,' mert hiszen a meg-
kért engedély kifejezetten a hitvallás törvénybe íktatá-
sáról szóL" ".

2. Az egyház jogi fogalmának meghatározása.
Az adott szöveg. ellen a' konferencián több észrevétel
hangzott el" végül ennék is kérték újra szövegezésétta
zsinati bizottságtól. A .felsorolás, melyet a szöveg ad,
hogy' ki tartozik az egyház kötelékébe - nem' elég
világos s nem állapítható. meg, hogya felsorolások
mínö viszonyban vannak egymással. Főleg azt kifogá-
solták, hogy csak az egyházi adó.val megrovott híveket
tekinti az. egyház tagjainak. Ez a rendelkezes ellen-
tétben van magával a javaslat egy későbbi rendelke-
zésével is. Nevezetesen a háztartási részben' az adó-
kiveté st tárgyazé 38. §-a a javaslatnak kimondja, hogy
mínden 18 életévet betöltött egyháztag tartoztk-szemé-
lyes járandóságot fizetni. Tehát maga a javaslat is
későbbi részében egyháztagnak .'minősíti az adót nem
fizető hívet is. Úgy hiszem, nem lehet vitás, hogya
18 évét be nem töltött, vagy al magas kora és kere-
setképtelensége miatt adófizetés alól felmentett hívek
is tagjai egyházunknak. Itt is indokolt tehát a MELE
átszövegezési kérelme. '

E ponttal kapcsolatban a konJerencián is elhang-
zettak felszólalások egyházunk címének megrövidítése
érdekében. Teljesen igaza van Mayer. Pálnak, ki éppen
lapunk hasábjain fejtette ki, hogy mínö zavar van a
névhasználatban nemcsak a hatóságok, vagy- 'másval-
lásúak, hanem saját egyháztagjaink és hatóságaink
részéről is. A címen tényleg váltcztatní .kell. Mégis az
ajánlott "evangélikus" .megjelölést kevésnek találom.
Ismételve láttam ugyanis, hogy különféle sektartus
könyvterjesztök a hatósági 'engedély' meg'szerzésekor
.magukat evangélikusoknak . nevezték: - ·midőn pedig
egy ilyen jelenlétemben tett kijelentés ellen, a hatóság
előtt tiltakoztam - azt a meglepő választ kaptam az
illető könyvterjesztőtöl, hogy ö jogos an használja az
evangélikus jelzőt s ezzel bennünket nem sért, mert ők
is az evangélium alapján állanak, mint mi, - csak; nem
az ágostai hitvallás értelmében. Ez a jelenet adja ne-
kem azt eszmét, hogy vallásunkat. röviden "ágostai
evangélíkus't-nak= nevezzük s egyházunk megjelölésére
is ezt :a kifejezést használjuk.

A fent előadottak figyelembevételével az egyház
jogi fogalmának meghatározására ajánlanarn a követ-
kezö szöveget : A magyarországi ágostai evangélikus

.egyházat a magyar állam. kötelékébe tartozó, avagy a
magyar állam területén lakó hívek 'összessége alkotja.

. A magyar állarn területán ingatlannal rendelkezo
- --,. az ;a.l:l.ottszövegböl' ki nem. 'türtő, dé -a' szöveg többi

részével való egybevetés szerint ítt- nem lakó ~ idegen
·.:áÚa..mpolgarságúhívet-nem tekintem a:magyar ágostai

evangélikus egyház tagjának: - hogy ennek ellenére
adót vethetünk kí reá - ez nem a jogi fogalom meg-
határozásánál, hanem' a háztartási részben intézendő
el megfelelően.

.Szerintem ugyan sokkal helyesebb volna az "ösz-
. szesség" h.elyett a ;,jogi szervezet" megjelölés, miként
azt dr. Mikler és dr. Kosutány is egybehangzóan ta-
nítják, de ismerve a "jogi" meghatározás ellen 'annyira

i ,

* Agosta városáról nem nevezhetjük el egyhá-
.zunkat. Vagy ágostai hitvallású evangélrkus vagy egy-
szerüen evangélikus. Szerk. ,.... ' ,
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hangoztatott ellenszenvet, megfelelőnek találom a fenti
meghatározást is.

3. Az állami jogsegély igénybevétele tekinteté-
ben az E. A. jelenlegi 6., 7. §§-ai helyébe a javaslat
által ajánlott szöveg a célnak míndenben megfelel -
azt a MELE konferencia is megjegyzés nélkül átvette.
Úgy vélem, ez minden igényt kielégít s a határozatok
végrehajtását kellően biztosítja.

drbv.

FIGYELÓ.
A londoni Evening Standard április 3-i ve-

zércikke fogLalkozik azzal a viszállyal, amely a
római egyház s a német kormány között mind-
jobban kiéleződik.: .

Olvasóink kedvéért megemlítjük, hogy az
Evening Standard Lord Beaverbroók lapja,
amelyben Dean Inge - a londoni Szerit- Pál
székesegyház ragyogó tollú és szavú szónoka,-
szokta a modern kor szociális bűneit szipor-
kázó gúnnyal ostorozni.

A lap szerint a V.atikán nyílt üzenetet in-
tézett anémet ifjúsághoz, amelyet azonban a
német lapok közül csak egyetlen egy közölt.
Az üzenetben a pápa az ifjúság nevelésében
és vezetésében az egyházi befolyást az egyház
jogának és hivatásának tartja. A német kor-
mány felfogása ezzel teljesen ellentétes, mert
szerintük az állampolgárok életét csakis az
állam irányíthatja.

A pápa továbbá nyíltan elveti a faji meg-
különböztetés elméletét azzal, hogy' "Jézus, Dá-
vidnak a fia, maga is a zsidó faj tiszta leszár-
mazottja."

Az angol Lap idézi ezután dr. Rosenberg,
Hitler egyik régi munkátársa "Die Mythe des
20.-ten Jahrhunderts" című könyvének egy
mondatát, amely szerint, "ha a katolikus é?,zme
mindenütt diadalmaskodnék Európában, Európa
lakossága egy' egyéniség nélküli nagy nyáj
lenne."

A faji elméletre pedig azzal dupláz rá a
Völkische Beobachter. - amint azt az angol
lap idézi, .---.:hogy a pápa. nagyanyja hollandi
zsidóassz.ony volt s Lippmannak hívták.

Az Evening Standard azt teszi hozzá, hogy
- 'a német elmélet szerint - a pápa nem tar-
tozik az árja fajhoz.

K-nyH-ó.

Az egyházi közigazgatás és törvény-
kezés szétválasztásának Jcérdéséhez,

3.
Úgy a bizonyítási anyagnak a bünösség szem-

pontjából való megvítatása, mínt a vétkesség, vagy vét-
lenség és büntetési tétel iránti szavazás az előadó,
ismertetése és véleményének előadásával, illetőleg
szavazatával kezdődik.

A határozatot abban az ülésben kell hozni, amely-
ben a tárgy.alás befejeztetett s az ítélkező tanács el-
nöke azt szöval azonnal kihirdeti. '

385. §. 'Ha az ítéletben vétkesség mondatik
ki ... stb.

A perköltségek közé a tanúk utazási és szerény
ellátási díj megtérítése - a szakértők mérsékelt díjai
- valamint ,az ügyész, vizsgálóbíró -és tanácstagok
(bíró, ülnök és jegyzötagok ) utazási költségei és 10
pengő körüli napidíjai, végül a felmerülő dologi kiadá-
sok tartoznak, amelyek a bíróság által esetről-esetre
állapítandók meg.

A dologi kiadásokat az esperességi, - illetőle~
püspöki és illetve egyetemes egyházi pénztár előlegezi,
amely köteles azok összegét az ítélkező tanáccsal
közölni.

386. §. A tanúk utazási költségeít ' és ellátási
díját - kivéve igazolt szegénység esetét - .a tanú-
állító fél, igazolt szegénység esetében pedig, valamint
az ügyész által netán állított tanúkét, úgyszintén a
többi, az ítélethozatalig, illetve az ítélet alapján való
behajtásig el nem halasztható költségeket azon egyházi
testület pénztára elölegezí, amely vagy amelynek tiszt-
viselője az eljárást kezdeményezte, hivatalból el-
rendelte.

387. §. Egyházi vétséget tárgyazó panasz ... stb.
ha nyilvánvaló, hogy a jelenségek szerinti tényállás
nem olyan, mely -bebizonyosodása esetében a 326. §.
e) pontja ,alatti büntetéssel volna büntethető. A pa-
naszlott . .. stb.

389. §. Különösen sürgős esetekben ... stb., stb,
és egyházközségi tisztviselöket.

A felfüggesztö határozatot 3 nap alatt írásba kell
foglalni és a felfüggesztettnek a keltezéstöl számított
8 napon belül kézbesíteni, különben a hatályát veszti,

390. §. Hasonló jogkövetkezéssei kötelesn felfüg-
gesztést rendelő egyházközigazgatási szerv kézbesített
határozatát a kézbesítést igazoló postai kézbesítési
vény vísszaérkeztétöl számitott 8 napon belül a fel-
függesztés kérdésében határozni illetékes egyházi bíró-
ság elnökének címére ajánlottan megküldeni.

A felfüggesztett a határozátra 5 napon belül ész-'
revételeket adhat, ami a határozattal ugyancsak a bí-
róság elnökéhez teendő át.

A bíróság a beérkezéstöl számított 15 nap alatt
köteles \ felfüggesztés fenntartása, vagy megszüntetése
tekintetében határozatot hozni.

A felfüggesztést jóváhagyó, illetőleg elrendelő
bírói határozattal szemben a felfüggesztett a 388. §-ban
meghatározott jogorvoslattal élhet.

391. §. A felfüggesztés elrendelésére vonatkozó
határozatok az ügyiratokhoz csatolandók. Az elsőfolya-
modású egyházi törvényszék az ügy tárgyalásának
megkezdésekor - a vizsgálat adatai alapján ~ a fel-
függesztés kérdésében újból köteles határozni; e hatá-'
rozata azonban megfelebbezhetetlen.

Ha az egyházi törvényszék panaszlottat hívatal-
vesztésre ítélte, az ítélet jogerőre emelkedéséig a
hivatal tói való felfüggesztés is kimondandó. '

394. §. Az egyházi törvényszékek elé tartozó s a
329. §-ban felsorolt ügyekben a keresetlevél két pél-
dányban, az érdekelt egyházmegye esperesénél adandó
be, aki azt a szükséges előiratokkal felszerelten a 345:
§. 1. b), c), d) ,pontjai szerínt rendes hatóságánál
fogva illetékes törvényszék elnökéhez teszi áto

Ha pedig a 345. §. 2. a), b), c), d) pontjai szérínt,
kiküldés alapján ítélő törvényszék az illetékes : az elő-
iratokkal ugyancsak felszerelt két példányos kereset-
levelet a bíróküldésre hivatott törvényszék elnökéhez
teszi át, aki azt a bíróküldés megtörténte 'után, a ki-
küldött törvényszék elnökéhez küldi meg. .

Ha .a kereset illetéktelen helyen adatott volna be:
az, az annak átvételére, a fentebbiek szerint illeték es
helyre hivatalból átteendö.

A 329. §. e) pontja alapján beadott keresetekhez
a szavazatbontó bizottság írataí és jelentése is csato-
landó.

395. §. Keresetlevél beadására ... stb.
A 329. §. f) pontja esetében az illetékes püpsök

és azon egyházi testület van "jogosítva akeresetlevél
beadására. melynek tagja az illető tisztviselő.
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Ma nagy doZog lesz iskolánkban)
Megtanuljuk) hogy honnan árad
Osoládr«, honra lsten áldás,
Parancs az,amit lsten átxui:
)Tiszteld,atyádatt'é8 anyádat)).

A 329. §. g) ponja ... stb.
420.' §. Felebbezéssel élhetnek: . _. stb., stb.
b) a 329. §-ban meghatározott ügyekben az egy-

házmegyei törvényszék, mint elsőfokú bíróság által
hozott ítéletek, valamint a 428. és 432. §§-ban emlí-
tett végzések ellen a perben álló felek.

A 329. §) f) pontja esetében felebbezési jogot
nyer az' illetékes püspök is és pedig akár részt vett az
eljárásban ••akár csak az ítélet után kíván az eljárásba
avatkozni. Ugyanő perorvostatr jogot nyer a 428. és
432. §§. esetében, ha ez a 329. §. f) ponja szerinti eset-
tel áll kapcsolatban,

422. §. A másodfokú bíróság rendszerint ...
stb., stb.

Ha csak az egyik fél felebbez, a felebbező hát-
rányára az ítélet meg nem változtatható; a 329. §-ban
meghatározott ügyekben pedig a nem felebbező javára
sem változtatható meg. Kivételt képez e szabályok
alól, hogy az illetékes püspök jogosult felebbezése
folytán az ítélet a nem felebbező félnek is mínd javára,
mind pedig terhére megváltoztatható.

424. §. A másodfokú törvényszék által az ügy
érdemére nézve hozott ítéletek ellen a 420. §-ban jogo-
sítottak a harmadfokú bírósághoz felebbezéssel él-
hetnek.

A harmadfokú törvényszékhez való felebbezés a
másodfokú ítélet kézbesítésétel 15 nap alatt az elsőfokú
törvényszék elnökénél adandó be (tanácselnökénél).

425. §. A harmadfokú bíróság eljárására nézve
ugyanazon szabályok alkalmazandók, amelyek a má-
sodbíróságra nézve a 422. és 423. §§-ban megálla-
pittattak.

Úgy az 1., mínt a II. fokú ítéletek elleni felebbe-
zések az 1. fokban ítélkező tanács elnökénél adandók
be, aki az elkésett és a 420. §. értelmében kizárt
felebbezést visszautasítja, - a kellő időben beadott
felebbezést pedig az -illetékes 'rr., il1étve---nI.fOKűl:Jír'-
ság elnökéhez az iratok kapcsán felterjeszti.

Ugyancsak az 1. bíróság ítélkező tanácsának el-
nöke intézkedik a hozzá a II. fokú bíróság útján leér-
kezett II. és lll. fokú határozatok kézbesítése iránt,
aki- a határozatok sokszorositását és kézbesíttetését
a _panasz átvételére a 254. §. értelmében jogosult egy-
házi funkcionáriusok útján eszközölteti.

A jogerős ítélet a feleken, képviselőiken és az
ügyészen kívül .az ügybeneljárt fokozatú egyházi tör-
vényszékek elnökeinek és az illetékes püspöknek is
kézbesítendő.

Természetes, hogy az itt nem érintett oly szaka-
szokban is, ahol elnökség stb. nomenklatura a változás
folytán már nem állt helyt, a kiigazítás eszközlendő
volna, - itt azonban már lényegbeli változásokra
szükség nincsen.

Monor, 1934. évi április hó 4-én.
Dr. Baltigh Árpád.

A negyedik parancsolat,
Sovány gyerek az istenadia,
Lelencből hozták) haja szőke
Komornéeésű, mintha tudná,
Hogy tüskéből van útja szőve.
Úgy bolyong rajta elveszőbe.

Úgy fénylenek a gyermek arcok)
Szemükkel mintha Istent látnák)
Kinek kezében hosszú élet,
Ha jó leszel ..• de érzed átkát)
Ha a parancsot általhágnád.

Aptui, anyád e földön minden,
Kik által lsten őrzi élted,
Ad kenyeret) arcodra csókot)
Amikor innen haza értek,
Csörgő dió gurul elétek.

»Tiszteld atyádat és anyádat)))
A szemek tüze seonte éget,
Csak ott a hátsó padban áll fel
A kis lelenc - mint a. kisértet -
Hogy ő itt valamit nem értett.

Kóbor Márta.

~:...-_H_I_R_.E_K._-=--I~---=\
HÚSVÉT UTÁNI NEGYEDIK VASÁRNAP.

Jakab 1, 16-21.

A mai ige kétfelé irányítja a tekintetün-
ket. Elsősorban·-fölfelé-; a világosságok· At-yjá--
hoz, az állandó változásban is örökké változat-
lan Istenhez. Ő az, akinek minden ajándékot
köszönhetünk; a földi életet) a jólétet) a boldog-
ságot éppenúgy) mint a. nyomorúságot) a szen-
oedést, a megpróbáltatást. Ez utóbbiak- is ér-
tékes ajándékok. Próbára teszik a hitet) de ha
megálljuk a próbát) akkor szorosan hozzákap-
csolnak minket Jaz Istenhez. Ne tévelyegjünk)
hanem lássuk meg) hogy az ő akáratából az ő
igéje által juthatunk csak el a vele való közös-
séqre. Fogadjuk be az lsten ,felénk nyújtott
ajándékait. De a mai ige beielé is. irányítja a mi
tekintetünket. Hogy vajjon alkaltmasak va-
gyunk-e az lsten ajándékainaJk a befogadására.
Tisztítsuk meg a mi lelkünket, vessjl'(/,k :ki ab-
ból minden undokságot) gonoszságot) haragot)
hogy ne csak befogadhassuk) hanem meg is
tarthassuk az lsten ajándékait. Ezek 'az aján-
dékok pedig meatarthassák a mi lelkünket az
Istennek tetsző evangéliumi életben.

J. P.

- Raffay püspök Hódmezövásárhelyen. Apr. 22-én
D. Raffay Sándor püspök Kemény Lajos és Egyed Ma-
dár esperesek, valamint Mágócs Károly és Benkóczy
Dániel lelkészek kíséretében meglátogatta a hódmező-
vásárhelyi egyházközséget, A látogatás célja az volt,
hogy a régóta vajúdó lelkészválasztás ügyében döntést
hozzanak. Raffay püspök nagy bölcseséggel és tapintat-
tal világította meg az ügyet az egyháztanács, majd a
közgyülés előtt, úgy, hogy a közgyülés egyhangú lelke-
sedéssel határozta el az állás haladéktalan betöltését.
Amikor erről örömmel hírt adunk, meg kell emlékez-
nUnk dr. Genersich Rudolf egyházfelügyelöröl, ak' évek
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óta nagy bölcseséggel vezeti a gyülekezet dolgait. Az
ünnepi Istentíszteleten Kekim András' h. lelkész hirdette
az igét, D. Raffay püspök pedig főpásztori szózatot in-
tézett a hívekhez .. '

- Uj egyházközségi felügyelők. A temesvári egy-
házközség dr.. Wachsmann Alvin orvost, dr. Hudover-
nig professzor egykori asszistensét választotta meg
egyházközségi relügyelövé. - A szombathelyí egyház-
község a-lemondott. TÓth .Kálmán .egyházközségi má-
sodfelügyelő helyére.' Laky Kernél ny. miniszteri taná-
csost választotta- meg.

- Jeszens:?kyné:,T~.IJ:én, írónőt a. Pro Hungária
Nöszövetség alelnökét; 'meleg .ünneplés ben részesítette
az Evangélikus Papnék Egyesülete Dr. Raffay Sán-
dorné vendégszerető házánál. Az illusztris írónő, aki
néhai J eszenszky .Ignác '.nagyktkíndaí ..lelkésznek az öz-
vegye, testi, lelki' IrisseSégben most érte, el 70. szü-
letésnapját. .

- A budapestaegyházmegyet közgyűlés időpont-
ját az egyházmegye! elnökség június 20-án délután 5
órában állapította meg. A közgyűlést megelőző napok-
ba~. ,a különbözö bizottságok tartják üléseiket.

- Szarvasi hírek. A szarvasi Luther Szövetség
április 15-én a barlahídaí egyházközség javára vallásos
estétvrendezett.. amelyen Jakus Imre tartott beszédet.
ii--. A Kőrös partján június, hó utolsó hetében a köz-
ponti KIE vezetösége a, helybeli. csoporttal együtt ~gy-
netes táborozast r.endez.. .

. - A gyQri.evangélikus elemi iskola 70 tagú gyer-
mekkara, amely Fodor Kálmán hozzáértő .vezetése
alatt már eddig is méltán keltett feltűnést müvészí
teljesítményei vel, ápri:lis 28-án délután 5 órakor a Zene-
müvészetí Főiskdlán több- középiskolai énekkarral
együtt bemutatja müvészetét, A gyermekénekeseket és
kíséröíket a Budapest-kelenföldi egyházközség szállá-
solja el. Az énekkar április 29-én a 11 órás istentiszte-
let~n a kelenfölp.i templomban is énekelni fog.

.~ Csehszlovákia protestánsainak száma egymil-
lió százhuszonkilencezerhétszázötvennyolc lélek.

.' . - Ausztriában az evangéltkus egyházba való be-
-térés hatalmas lendületet. vett. Ez éV.·február havában
Bécsben 2120 ember lett evangéükussá, Alsó-Ausztriá-
ban ez év első heteiben 602 ember tért be egyházunk-
ba. Isten 'hozta, I~teli áldja öket:

~, Thürmgiáb!!-n 1933. második felében az evan-
gélikus egyházból kilépett;284 hívő, betért 'l1.749 hitet
kereső .ember. Nincs hát okunk a német evang. egyház
puszt~lásától tar.tani. ,;' :'.

'. 'r;:-,·A hívek gondozása terén.Németorezágban. 1931
végén ez volt a helyzet képe:

Egy ev. lelkészre, egy kat. lelkészre
. esik:

Poroszországban 26ú1 1201
Bajbrorazágban - • ,1537 764
Szászországban 3316 1350
Württembergben 1629 754
Badenben . 1611 1009
Thüringiában 1962 1038
Hessenben 1803 1151
Hambungban 7190 2501
Mecklenburg-Schwerinben 1922 2272
Oldenbur.gban 3275 859
Braunschweiben .1.889 1538
Arihaltban . 2201 1087
Bremenben: . 5809 2181'
Schammburg~Lippében21.36 312

~. - Bunyan: Bővölködő kegyelem: Fordította Czakó
Jenő; 124 oldal, ára 2.-·P. Kiadta a Bethánia Irodalmi
és Nyomdai Vállalat. "A Zarándok útja" halhatatlan
szerzöje '. a biblia után legelterjedtebb evangéliumi'
könyvében tanúságot tett=csodálatos ,emberísmeretéröl-

és arról, hogy mennyire ismeri a .keresztyén élet min-
den mélységét és magasságát; E'most megjelent müve
a saját. lelki 'vívódásának csodálatos hűséggel, és rész-
letességgel való leírása. Megrendítö erővel tárja elénk,
hogyan .ébredt fel a Iegmélyebb ..lelki álombó}, hogyan
fordult szembe bűneível. Sokszor' elborították vad két-
ségek, lelket marcangoló tusakodásokkal kellett meg-
vívnia a harcot a bízonyosságért, Egyszer a mélységbe
taszítottálc .. a biblia igéi, máskor az égig emelte' egy-
egy igéret. Nagy felhőkön' kellett atmenntes néha,"ör-
vendezett, hogy áttör a kegyelem napja a sötét boru-'
laton, máskor kétségbeesett.i fiogy megint elborulta
lelki láthatár. Végre sok harc és küzdelem után győ-
zelmet ajárrdékozott.: néki a 'bővölködő kegyelem' és a
megváltottság boldog bizonyosságát nyerte meg: Aki
ezt a' könyvet elolvassa,' azelőtt világos lesz, .fíogyan
válhatott Bunyan ' 'a: legáldottabb . evangéliumi, irók
egyikévé, miért élnek és árasztanak áldást. a .szegény.
üstfoltozó iratai 'száz esztendők. után is. A fordító és
kiadó nagy szelgálatot tették a, mü. kiadásával; sok
kétségeivel -vívódó. léleknek mutathatja 'meg az utat a.
győzelemhez és a bizonyossághoz •. Külön megemlítést.
érdemel .a .munka csinos. és ízléses kíállrtása ..

- Bél Mátyásról emlékezett meg április 22~éna
budapesti köbányaí gyülekezet egy kultúrest keretében.
Dr. Kovács Sándor egy. tanár emlékezett. meg il. ma-
gyar közművelődés nagy' alakjáról. 'Az. estérr beszéltek
még: ..Majba Vilmos' Ielkész és dr. Lux Kálmán 'mü-
egyeterrii tanár, Basilides Mária', a. M. kir. Operaház
tagja, énekelt,

- V.allásos est Komáromban, Áprilfs 22-én val-
lásos estét rendeztek Kamáromban,a:melyenc Fadgyás
Aladár lelkész imája után Szántó Róbert tartott elő~:
adást a keresztyénség és kultúra kapcsolatairól. A mü-
sort ének, zeneszámok és szavalatok egészítették ki.

- Felépülhet-e a budapesti ev. Leánygfmnázíum f
Újabb adományok:' Nötel Gyula 500.- P, Dr .. Dozning
Henrik 160.- P, Mihályffy Győzőné 100.- P,.Némethy
János 100.- P, Dendely Károly 100.- P, néhány .tégla
30.- P, Aszódi reálgimnázium tanári kara 20.- B,
Lörinczy Albertné 10.- P. . . .,

D. Ra.ffay Sándor e. Vallási mozgalmak Némete.
országban címü könyve, amely elapunk mellékleteként
(jelen számban befejezzük közlését). Jelent meg és
élénk feltűnést keltett, most külön ·könyvalakban is
megjelent. A könyv bölcs és hasznos útmutatás' azok-
nak, akik a mai németországi vallásí megmozdulások-.
ban tisztán akarnak látni. Ara 1 pengő és az.:,Evanc
gélikus Élet" kíadóhívat.alánál rendelhetö meg. Postai
küldésnél a port?költséget .hozzászámítjuk. .

PÁLYÁZAT TANÁRI ÁLLÁSRA.
. ~, .' . .

A budapesti ev. gímnázlum felügyeleti hatósága
pályázatot hirdet angol szakos tanári állásra, amely
állami kinevezés alá esik ·Pályázhatnak oly évaagélí-
kus tanárok, akiknek angol nyelvből és vele kapcso-
latos más tentárgyból öklevelük ,van:- A nm, vallas- és
közoktatásügyi m. kir. míníszter úrh~z intézett, kellően
felszerelt kérvényeketrr. évi május hö 25~ikéig kell a
budapesti evangélikus, gimnázium íguzgatóságánál
(VII., Vilma királynö-út 17) benyújtani.
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