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ÉNEKLÚ GYERMEKEK. ,>-
A gyori evangélikus elemi iskola hatvan

tagú énekkara szombaton a Zeneművészeti )fő-
iskolán, vasárnapon az egyik budapesti egyház-
község közönsége előtt mutatta be művészetét
és egy csapásra meghódította aszékesfővárost.
Ezenkívül szerenádot adtak a vendéglátó egy-
házközség papnéjának, énekeltek az ország-
zászló előtt, énekeltek a villamosban és búcsú-
zásul még a kelenföldi pályaudvaron is. Szóval
végigdanolták a várost. És akik hallották, azok-
nak kinyílt a szívük, könnybelábadt a szemük
és azt a benyomást szerezték, hogy jövője van
annak a nemzetnek és egyháznak, amelynek
ilyen daloskedvű, ilyen szépért és jóért lelke-
sedő, ilyen minden igaz iránt fogékony, opti-
mista gyermekserege van.

A gyermek nem is lehet más, csak opti-
mista. És korlátlan lehetőségek vannak ott,
ahol a gyermekek optimizmusát kamatoztatják
és helyes irányba terelik. Ennek a nálunk járt
kis énekkarnak nemcsák a művészi teljesítmé-
nye, hanem a fegyelmezettsége is élmény volt.
Fegyelmezettek voltak nemcsak a karmester te-
kintete előtt, hanem a felnőttekkel való érint-
kezésben is. Tisztesség és illemtudás jellemezte
ezt a hatvan gyermeket a kenyér megszegésétől
kezdve az utolsó asztali áldás ig. Mert világért
nem nyultak volna az ételhez - pedig a látot-
taktól és hallottaktói eltörődötten és éhesen ke-
rültek haza -, amíg az asztali áldást unisono
el nem rebegték.

Büszkék és boldogok vagyunk, hogy az
"Éneklő Ifjúság" címet viselő hangverseny do-
bogóján ott álltak, mint egyetlen elemi iskola
és hogy a legnagyobb művészi sikert aratták.
Büszkék vagyunk, hogy egy evangélikus elemi
iskola növendékeiből ilyen művészi értékeket
lehet kicsiholni. A legnagyobb propaganda volt
ez egyházunk és .annak nagy kultúrális külde-
tése mellett. .

De meg is tanít minket valamire! Ilyen
eredményeket csak ott lehet elérni, ahol a lel-
készi kar és a tanítóság a legnagyobb egyet-
értésben, egymás munkájának nagyrabecsülé-

-
sében és méltánylásában él. Iskoláinknak sok
helyen az. életgyökereit metszette el, hogy lel-
kész és tanító nem mint egyetértő munkatár-
sak, hanem mint halálos ellenségek álltak egy-
mással szemben. Bűnös rövidlátásukban seho-
gyan sem tudták megérteni, hogy végeredmény-
ben mindketten az Isten országának munkásai,
amelyet legdiadalmasabban éppen a minden
szép iránt fogékony gyermek' lelkében lehet
megépíteni.

A győri egyházközségnek nagy mult ja,
szépséges tradíciói vannak. A kisleányok barna
és kék szemében ott ragyogott, a kisfiúk piros
ajkán ott dalolt az öntudat: erősek vagyunk,
mert erős az édesanyánk is, aki mögöttünk áll!
Hatvan kacagó ajak, hatvan mosolygó arc bol-
dog bizakodást támasztott sokszor már-már
csüggedő lelkünkben. Hatvan éneklő szív kiál-
totta a: világba, hogy itt vagyunk és élni aka-
runk és Isten kegyelméből élni is fogunk a vi-
lág életének alkonyatáig.

Szent csókolással csókoljuk ezt a gyermek-
sereget, amely a legédesebb májust varázsolta
életünkbe. Es újra felhívjuk az egyházközsé-
gek vezetőinek a figyelmét a gyermekkarok
alakításának nagy fontosságára. Tudjuk, hogy
nem minden egyházközség lesz abban a hely-
zetben, hogy négyszázötven növendék közül
választhassa a megfelelő pompás anyagot, tud-
juk, hogy nem minden egyházközség iskolájá-
nak énekkara kerül föl majd a Zeneművészeti
Főiskola dobogójára, de hiszen nem is ez a
fontos. A fontos és sorsdöntő ebben a megmoz-
dulásban az, hogy az éneklés által derűs, opti-
mista embereket nevelünk egyházunknak, fe-
gyelmezett ifjúságot, boldogabb jövőt váró és -
remélő polgárokat.

Úgy érezzük, hogy a győri gyermekeken
át két napig maga az Isten szólt hozzánk.
Hiszen éneklésük sokszor úgy hatott, mintha
mennybéli: angyalok kara szólna.
. Mi budapestiek csak ezzel búcsúzhatunk

tőlük: a mielőbbi viszontlátásra!
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Az, istentiszteleti rend megújitása.

Itt van azonban a helye annak, hogy a bemutatott
üjrendre vonatkozó s az egyházi lapokban is megjelent
kritikai megjegyzéseket' fontolóra vegyük. Azokat a
laikus megjegyzéseket, melyek között például olyan is
akadt amelyi'k egyszerüen oda concludált, hogy a
liturgÍai rend odafejlödhetí'k, hogy a prédikáció ból csak
az Ige felolvasása fog maradni, - nem szükséges
cáfolni. A helyzet teljes komolyságát azonban alig
jellemzi jobban valami, mint dr. Sólyom Jenő cikké-
ben megállapított és sokfelől megerősített az a ta.pasz-
talás, hogy a gyülekezet eleinte nem tudott a confiteor-
imádságba kapcsolódni, mert számára bűnbánat és
úrvacsora tartozott össze, de nem bünbánat és isten-'
tisztelet! -Igaz, hogy Sólyom cikke éppen ilyen idegen-
kedésről szól az Isten kegyelmének fogadása és a val-
lástétel közössége tekintetében is, de a súlypontja en-
nek a megfigyelésnek a bűnbánó imádsággal szemben
való távolságban van. Állapítsuk meg azonban azt is,
hogy liturgiátlan istentiszteletben fölnevel'kedett temp-
lomjárók, még inkább a csak alkalmi templomlátogatók
bármilyen liturgiai kísérletet 'értetlenül, _megütközéssei
vagy kényelmetlen érzésekkel fc.gadnak. Allapítsuk meg

. ugyanígy azt is, hogy míndenkí, aki hat egymásutáni
vasárnapon vett részt a bőjti liturgiás istentiszteleten,
másképpen szólt róla, mínt aki egy vagy két alkalom-
mal volt templomban. Ebből megállapitható az, hogy
az újítással szemben való természetes idegenkedést ez
alkalommal is le kell számítani. A bűnbánó imádság
például ellenkező hatást is kiváltott: két gyülekezetről
tudok ahol rövidnek találták a confiteor-imádságot,
mert Ök hosszabbhoz vannak szokva. A pesti gyüleke-
zet is átment a liturgiai 'kísérletek kezdetén, ezen az
idegenkedésen, de ma már úgy vesz részt a confiteor-
ban, mintha soha nem hiányzott volna az isten-
tiszteletből. "

A kegyelemhirdetés és a glória logikailag teljes
kapcsolatban van a gyónóimádsággal, tehát külön lelki
oppositiót nem- támaszt. Jánossy Lajosnak a Ker. Igaz-
ság .hasábjaín .tett ama megjegyzése, hogy anagy
glória böjtben elhallgat, teljesen helytálló s a bemuta-
tás szövegébe nem' is került másért, mínthogy a be-
mutatás a liturgiai bizottság által elfogadott menetet
tartalmazza. Ünnepszakonként úgyis, meg kell 'majd
tenni a különbséget. Több kérdés merült fel azonban
a hitvallás tekintetében. Itt Jánossy dr. azt kifogásolja,
hogy a hitvallás megelőzi az Igét és az első oltári szel-
gálatban van, .nem pedig az igehirdetés utáni oltári
szolgálatban. Ez lényeges kérdés, mely 'fölött élénk
vítát 'várunk. A kétdés eldöntése előtt azonban dönteni
kell abban a tekintetben, hogya credo' alatt az apos-
t0lic~m vagy anicaenum értendo-e és hogy, a credo
énekben vagy szövegben hangozzék-e el? ,
, .Utóbbi kérdésben a liturgiai bizottság nézetünk
szerínt helyesen 'döntött úgy, mikor Credo ének helyett
az apostoli" hrtvallás teljes' és póntcs szövegét írta elő,
mely éni'~felq~.lgozásban lehett szokottabb ott, ahol
eddig "is megmaradt, de kétségtelenül jobban szolgálja
a. gyülekezet keresztyén öntudatának emelését, más-
felekezetüek előtt pedig azonos keresztyénségürrket,
míntsaz énekbe foglalt credo. El nein hallgathatom azt
a minden alkalommal megújuló tapasztalatot, hogy a
Hiszekegy oltár elötti felolvasásakor olyan teljes, ün-
nepélyes és minden köhintést visszafojtó csend van a
templomban, mint a Miatyánk alatt. Kétségtelenül bi-
zonyítja azt, hogy a teljes hitvallás magasztos pillanat
a gyülekezet lelkében. Több vegyesházasságban élő
egyháztag említette meg, hogy katolikus , hitvestársa
csodálkozva hallotta az azonos hitvallást s különösen
a felcűdozáetől elzárt katolikus fél esett gondolkozóba.
Én' ugyan azt' feleltem, hogy ebben a csodálkozásban
bennfoglaltatik' az, hogy esztendők alatt nem hallotta
az a katolikus fél evangélikus hitvestársától az apos-

toli hitvallást, - de vajjon miért nem hallotta eddig a
templomban sem? Végül utalok arra, hogy a rádióval>
közvetített istentiszteleteken a gyülekezeti ének szö-
vege kivehetetlen s a Credo-ének szöve~ét senki ..sem
fogja mikrofónon 'keresztül megért~lll, ~a konyv
nélkül nem tudja azt; annak a nagy jelentőségű szal-
gálatnak az érdekében tehát, melyet az "eretnek" isten-
tiszteletet hallgató másvallásúak előtt tehet, a rádió-
istentiszteleteken feltétlenül az apostoli hitvallás gon-
dos felolvasása mellett foglalok állást ... További kér-
dés az, hogy a gyülekezet együtt mondja-e el a hit-
vallást? Ha nem volna most a régi és az újabban el-
fogadott hiteles szöveg közötti eltérés, semmi akadálya
sem volna, így azonban átmenetileg, mellyel karöltve
kell járni az iskolai ínterisív begyakorlásna'k, egyelőre
a lelkész által való felolvasást kellett beállítani.

Kifogások merültek fei arra nézve is, hqgy egy-
felől vannak, állandó énekversek ebben a liturgiai
rendben, másfelől a gyülekezet válaszát adó énekver-
sek korlátozzák a lelkészt az énekválasztásban. Az,
első ellenvetés nem komoly. Minden liturgia ének te-
kintetében is bír állandó részeket s kezdő és befejező
éneknél ez egészen helyes is. A második kifogás nem
kikerülhetetlen és egyébként is ez a kérdés összefügg
olyan énekeskönyv kérdésével, mely a liturgikussá váló
istentiszteletre tekintettel van. Inkább javára. és ele-
venítésére szolgál az istentiszteletnek az, hogy nem
'kettő, hanem legalább 5-6 énekdallam kerül sorra.

. De a mélyebb és bensőségesebb lelkületet kereső
és szolgáló istentiszteletek nemcsak énekeskönyv,
hanern agendák és imakönyvek újabb hangját és
rendszerét is fogják megkívánni. Több történik egy
ilyen vagy ehhez hasonló felépítésü istentiszteleten,
többfelől formáltatik a lélek, - büntudat, bűnbánat,
reménység, öröm, hitvallás, megtérés: egész lelki fo-
lyamat indul meg, melyhez a collectáknak és a magán-
imádságos 'könyveknek is a megfelelő hangot kell meg-o
találni. Mert bárkit kérdezünk meg, aki már túljutott
a szokatlanszerüség határán és már megazokottan lép
előre az egymásutáni liturgiai motívumok lépcsőin, -
mindenki azt vallja, hogy bensőségesebb, imádkozóbb
es felkészültebb lélekkel jut el az Isten igéjének prédi-
káltatása és befogadásához. Ez a felkészítés az isten-
tisztelet centrumára kétségtelen, arra a kérdésre tehát,
hogy gazdagítást jelent-e ez a bemutatott forma az
eddigiekkel szemben, ezért is határozott igennel kell
felelnünk... , .

Nem is csodálkozunk a felhangzó ellenvetéseken,
különösen akkor nem, ha az a templomjáró hívektol
jön. Magunk neveltük és tanítottuk őket erre az el-
szegényedett és túlságosan puritán formára. Bizony
beteggyógyítás ez. Sorvadó liturgiánk új életerőket
visszaállító és életre hívó orvoslásának a kezdete.
Olyan ez ma, mint amikor a beteg szenved az orvosság
alatt és nem a'karja tovább venni. Az orvos azonban
örül a reakciónak, mert ez igazolja, hogy jó úton van.
Nem is hagyja abba az orvosságot, hanem tovább gyó-
gyít vele. Igy ítéljük meg ezt az immár halaszthatat-
lan kezdetet: nem szabad tovább is ezek nélkül a míni-
málís "Iíturg'íaí rnotivumok nélkül hagyni' istentiszte-
leteinket. Ezt a bemutatott rendet úgy kell tekinteni,
mint kezdő lépést az istentiszteletek rendszeres belső
gazdagításának, visszaformálásának útján, melyet
egyben a teljesen divergáló, megokolhatatlan és makacs
'különbözésekkel szemben az egységesítés első lépésé-
nek is kell tekinteni.

Itt fejezzük ki azt a véleményünket, hogy az egy-
ségesítés kérdése még csak ezután fog előtérbe nyo-
mulni. Vannak olyan kérdések, melyekben a különb-
ségeket egyeztetni. kell. Salutatio, áldáamondásók,
éneklése az ímádságoknak, némelyik motívumnak a
minimálisnál nagyobb gazdagsága bonyolódottá teszi
ezt a kérdést. De meg kell az egységet alkotni a'
motívumok egymásutánjában, a belső rend felépítésé-
ben, az -elokészités és rögzítés tervszerüségében, mín-
den egyes istentiszteletnek a jelentőségében.

Mert teljesen igaz az, hogy ez csak az úrvacsora
nélküli istentiszteletnek a liturgiai reformja. Valóban
így van: előttünk van az úrvacsorával koronázott tel-
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jes' istentiszteletnek a liturgiájával szemben fennálló
kötelességünk is. Ez azonban nem szolgálhat arra,
hogy .ezzel ,a reformmal szemben halasztó álláspontot
foglaljunk el. Számolnunk kell a valóságos helyzettel :
a magyarországi istentiszteletek ma prédikációs és
nem úrvacsorás istentiszteletek. Ezeket kell előbb fel-
gazdagítani. Ezeken át kell a gyülekezetek et nevelni
és a teljes keresztyén istentisztelet felé vezetgetni.
A pesti evangélikus magyar egyház, míután úrvacsorát
oszt minden hó első vasárnapján, az ünnepek mindkét
napján, advent és bőjt összes vasárnapjain, 'az esztendő
60 délelőtti istentisztelete közül 33 úrvacsorás isten-
tiszteletet tart, ami tehát azt jelenti, hogy az úrvacso-
rás istentiszteletek liturgiája. szempontjából elsősorban
a városi istentiszteletek jönnének tekintetbe.

Meg kell még itt említeni azt, hogy a fiókegyhá-
zak szempontjából, ahol minden negyedik-ötödik vasár-
napon jelenik meg a lelkész, vagy a szórványok szem-
pontjából, ahol szintén nincsen .. imaház, oltár,. ahol
tehát 1elk~sz helyett gyakran a tanító végzi az isten-
tiszteletet, vagy ahol maga a lelkész a kántor is, nem
lehet szö ugyan' a templommal és oltárral bíró anya-
egyházak istentiszteleti rendjéről, mégis ezekre is gon-
dolni kell s a nélkülözhetetlen elemeket magában fog-
laló, tehát lelkészt szolgálatban bövitett rendet kellene-
előírni s bevezetni a számukra is.

Az új istentiszteleti rend bemutatásával kapcso-
latosan azonban ne tévesszen meg senkit, hogy a hívek
közül több kritika, mint elísmerés hangzott. Egészen
kétségtelen, hogy akiknek ébresztően hatott, akiknek
hitéletét megerősítette, azok többségben voltak mín-
den olyan gyülekezetben, ahol a lelkész vette magának
azt a fáradtságot, hogy előzetesen kihirdette, megma-
gyarázta azt. És itt jutottunk ahhoz a kérdéshez,
melynek öszíntén kell a szemébe nézni. Ez a kérdés
nem a hívek szavazatan fordul. A liturgia kérdésében
való döntést sem a régi, sem az új zsinatú alkotmány
ll-ik §-a nem teheti a hozzá nem értő, ebből a szem-
pontból tehát laikus hívek kezébe. Ebben nem lehet
közgyűlésÜeg szavazni. Az egyetemes közgyűlés hatá-
rozatában sincsen ez. Ott az van, hogy a lelkészek
tegyenek tapasztalataikról jelentést a püspöknek. Ezek
a tapasztalatok azt is el fogják árulni, hogy milyen
munkát· végzett a lelkész ebben a tekintetben. Mert
ha a lelkész a meggazdagított liturgiának az áldásait
kívánja a gyülekezet istentiszteletében és hitéletében,
ha át van hatva annak igazságától, hogy itt nem forma-
Kérdésről, hanem lényegbeli bövülésröl, elásott drach-
mák .visszaszerzéséröl van szó, nem lehet, hogy hozzá
nem értésböl származó aggodalmakat és kritikákat el
ne tudna oszlatni, meg ne tudna nyugtatni. Bevallom,
hogy én minden hozzám fordulót meg tudtam nyerni.
Határozottan állítom, hogy a budapesti állandó temp-
lomlátogatók, pedig ezek száma vasárnaponként leg-
alább ötezer, egyszerüen tiltakoznának az ellen, hogy
visszatérjünk az ezelőtti, szegényes istentiszteleti
rendre~ melyben sem bűnbánati imádság, sem Credo
nem volt. Meg vagyok tehát győződve arról, hogy ez
a kérdés valójában ott van, ahova egyedül tartozik: a
lelkészek kezében. De nem is jól mondom: a lelkiis-
meretében. Aki úgy érzi, hogy az Isten igéjének mín-
den erejét, gazdagságát és oltalmát kell adnia és 'kö-
zölnie a hívő. számára, annak az istentiszteletnek
amelyben Ő. szolgál, - az elvben nem ellenezhet semmi
olyat, ami erre kiváltképen szükséges. Aki úgy érzi,
hogy egyházának belső erejét növelnie kell, annak két
kézzel kell nyulni az istentiszteletek gazdagításáért.
Aki végül úgy érzi, hogy megint a közepébe kerültünk
az Isten országa ellen való küzdelem olyan sodrának,
melyben az emberi erők. mind elégtelenebbek lesznek,
az lelkendezve költögeti az Egyház hívét: segíts, mert
elveszünk. A liturgia nem menti meg az istentiszteletet,
de a megszegényített istentiszteletekben sok lélek ma-
radt szomjasan, sok szív mentegetődzött azzal: otthon
is..elvégezhetem azt a kis istentiszteletet, - sokat gyen-
gult a templom. vonzóereje és ezekben bizony részes
volt ez a nagyon is puritán és formáiban megfogyat-
kozott eddígt ustentiszteletí rend ... Joggal hivatkozik

az egyik hozzászóló arra, hogy az igehirdetés belső
újítása és gazdagítása is kell, hogy nyomon kövesse
az istentisztelet többi részének gazdagítását és ez fel-

"tétlenül be fog következhetni. Ennek kiérlelésére van.
egy homiletikai folyóiratunk, a Lelkipásztor, mely ezt
a nagyjelentőségű feladatot bizonnyal megoldja és így
ebben a tekintetben is létrehoz egy egységes lelkészi,
közvéleményt.

Ime, nem lehetett 'kikerülni ezt a' szöt, pedig ke-o
serü kérdés nélkül ki nem lehet mondani. Vari-e lel-
készi közvélemény -ebben a kérdésben, vagy más kér-
désben? Amennyire hiányzik, annyira szükséges, hogy
legyen. Az a fehéredő hajú generáció, mely ma már
túl van életének és ,munkájának is a felén: nem em-
lékszik arra, .hogy theológiai tanulmányaiban az evan-
gélikus liturgiát elsorvadottnak és hanyatlóna:k mon-
dották volna. A mai ifjú generáció sok egyéb lelki
ráhatás következtében fogékonyabb a megértésre és
a javítási munkára, mint eltünt és nyugodolmasabb
évtizedek. Kérő szóval kell tehát fordulni 'a hittudo-
mányi facultáshoz, hogy a maga tudásával, az ifjúság
búvárkodásának ideirányításával és tervszerű Índítá-'
sokkal buzdítsa fel ennek a murrkának a teljesítésére
azt a fiatallelkészsereget, melynek több fegyverre és
több győzelemre lesz szüksége, hogy megállhasson .. Az
istentiszteleti összes kérdések éltető megoldása a lel-
készek kezében, munkára vágyó 'kezekben legyen' és
akkor nagy belső alakulások lehetnek és származhat-
nak abból a: kérdésből, hogy minek ez a liturgiai moz-
galom egyházunkban? ...

Ennek' a mczgalomnak a sikere érdekében ~ava-
solom, hogy országos lelkészegyesületünk kérje az
egyetemes liturgiai bizottság ot a következőkre;

1. Mielőbb hozza nyilvánosságra a most összeál-
lítandó végleges rendet.

2. Ünnepnaponként is állapítsa meg az ístentísz-
.teleti rendet. '

3. Kötelezze a lelkészeket odaadó felvilágosító és
nevelő munkára. .

4. A bevezetéssel kapcsolatban. adjon ki népszerű
füzetet a liturgiai rend megértetésére.

5. Döntsön elvileg abban, hogy az "A" és "B"
típusú, azaz énekes, illetve nem énekelt liturgiájú is-
tentiszteletek megkülönböztessenek-e és hogy a kettő-
nek a lelkészi szövege azonos legyen-e? .

6. Ne a liturgiátlan, hanem a liturgiával már bíró
gyülekezetek istentiszteleteihez szabja a végső rendet.

7. Készítse el az úrvacsorás istentisztelet rendjét
is, még pedig tekintettel arra, hogy vannak gyüleke-
zetek, melyekben az istentiszteletet megelőzőleg -van
úrvacsoraosztás és vannak, melyekben az istentiszte-
letet közvetlenül követi. Erre való tekintett el az úr-
vacsorai rend úgy volna készítendő, hogy a megelőző
istentisztelettel egybefoglalható lehessen.

A legnehezebb volt itt is az első' lépés, hála' Is-
tennek, hogy ez most már megtörtént. Ennek az első
lépésnek a sikerét egy számadat bizonyítja: a bőjti'
kötelező bemutatás után a pesti gyülekezeten kívül ön-
'ként 17 ezer darab liturgikus rendet kértek a húsvét
utáni vasárnapokra azok a gyülekezetek, ahol többé
nem akarnak visszatérní a liturgiátlan istentiszteletre.

Témám sajátcsságából folyik, hogy ezzel a fo-
hásszal kell végeznem: "AdjOn az Egyház Ura az ö

vincellérjeinek sok bunzgóságot és sok termést ezen a
szölötökén ...••.

Lelkészűdűlő a Balaton mellett.
Bizonyára nem kis meglepetéssel fognak

értesülni erről nagyon sokan, de épp oly bizo-
nyosra vesszük azt is, hogy eit a meglepetést
az öröm érzése kíséri. Mert szinte elképzelhe-
tetlen, hogy legyen valaki, aki ne örülne annak,'
hogy végre valahára lesz hát az evang. lelké-
széknek is egy kis pontjuk a magyar tenger,

. .' Í"... _. _'. _... ~
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mellett, ahová elmehetnek 'üdülésre, lelkésztest-
vérekkel való lelkitalálkozóra, rövidebb vagy
hosszabb időre egyaránt. A hely, ahol a "lel-
készüdülő" létesül, a lehető legszerencsésebben
van megválasztva, legfeljebb azt az egyetlen kis
kifogást lehetne felhozni ellene, hogy egr ki-
csit messze van Budapesttől, mert hisz a szó-
ban forgó hely a Balaton délnyugati részén
fekszik. Ezzel szemben azonban nagyoIf sok
előnye van a fekvésének. Legelső helyen említ-
jük azt, hogy alig esik messzebb, mint 40-45
percnyi re a Balaton egyetlen nagyobb városá-
tól, Keszthelytől, ahol mint ismeretes, virágzó
kis gyülekezetünk van. A kis helynek vasúti
megállója van, úgyhogy naponta legalább hat-
hét vonattal lehet Keszthelyre utazni vagy on-
nan érkezni. De Keszthely közelségével adva
van természetesen Hévíz-fürdő közelsége is,
amit nem csupán azért említünk meg, hogy a
.Jelkéssüdülö't-ből egész könnyen el lehét járni
a hévizi fürdőbe is reumát gyógyító fürdő-
kúrára, hanem azért is, mert Hévizen valóságos
kis ev. gyülekezet szokott nyaranta lenni, mely-
nek gondozása a keszthelyi lelkész teendői közé
tartozik, aki lelkészi szolgálatát úgy osztotta
be a nyári időre, hogy vasárnap mindig legyen
evang. istentisztelet Keszthelyen kívül Hévizen
is. Hévíz-fürdőnek elengedhetetlenül szüksége
volna egy evang. imaházra, aminek a létesí-
tése könnyebben fog menni egészen bizonyosan
akkor, ha azt a keszthelyi lelkészen kívül állan-
dóan napirenden tartja és szorgalmazza az a
lelkészsereg is, mely a .Jelkészüdülő" -ben év-
ről-évre össze fog gyülekezni.

De van-e, lesz-e ilyen lelkészsereg? Van-
nak-e 'lelkészek, akik nemcsak rászorulnak
nehány heti üdülésre, de vágyódnak is egyút-
tal lelkésztestvéreikkel való meghitt együtt-
létre, azt is mondhatnám: egymás hitéből erő-
sítést nyerő lelki találkozó után? Vannak-e ?
Ennek bizonyságául egyszerűen arra' lehetne
hivatkoznom, hogy lenni kell ilyeneknek, mert
különben nem létesülhetne Gyenesdiáson a
.Jelkészüdülő" . Hiszen mielőtt meglett, be-
szélni kellett róla s imádkozni kellett érte. Bi-
zonyos, hogy titkon sokan imádkoztak érte s
Isten meghallgatta sok lelkész szívének ezt az
imádságát. Legyen ezért a mi jó Istenünké a
dícséret, dicsőség és hálaadás!

De joggal kérdezhetné ezeknek az elmon-
dása után valaki: hol fekszik közelebbről ez a
.Jelkészüdűlő" s mit is foglal magában? Fön-
tebb már említettük, hogy Gyenesdiáson és
pedig Gyenesdiásnak egyik legszebb magaslati
pontján. Maga az ingatlan . 5400 négyszögöl
nagyságú; kert és szántóföld, melyhez hozzá
tartozik egyötszobás lakóház s ezen kívül egy
szoba- s konyhás vincellérlakás a szükséges mel-
léképületekkel. A kertben van körülbelül száz
darab gyümölcsfa, -ami gyümölcsjövedelmet, de
- árnyékos ligetet is jelent.

Az ingatlan tehát .elég nagy ahhoz, hogy
Isten segítségével idővel építkezni is lehessen

rajta, de főképen elég nagy ahhoz, hogy azok;
akik ide jönnek, megtalálják a pihenéshez any-
nyira szükséges csendet és teljes nyugalmat.
Árnyékot nyujtanak a .kert fái; fürdésre a kö-
zelben levő s hasonlíthatatlanul szép magyar
tenger nyujt bőséges alkalmat; akinek kirán-
dulni van kedve, annak ott a közeli erdő vagy
távolabbi kirándulásra Rezi, Tátika, Csobánc,
Szigliget, Badacsony stb.

S mi mégis nem ezeket a lehetőségeket lát-
juk lelki szemeinkkel, de azt a mást, amint
csendes áhitatban együtt van vagy tizenhat-
húsz lelkész. Énekelnek, hibliát olvasnak s ma-
gyaráznak. Egyikük közérdekű lelki kérdésről
tart előadást, melyet baráti megbeszélés követ.
Azután kettesével-hármasával szétoszlik a tár-
saság s tovább fűzik a megbeszélt kérdés fona-
lát. Az asztalnál is meghitt baráti beszélgeté-
sek, amelyeket fűszerez a finom éle és meg-
nevettető anekdóta is. S ha jön az est, újból
együtt v:an a baráti közösség s felesendül az
ajkakról sok szépséges evangélikus korál ...
A szent melódia fülükben cseng még akkor is,
mikor már az édes álom akarja lezárni a sze-
meket... .

Álom-e mindez vagy megvalósuláshoz kő-
zeleg már a megálmodott terv? : ..

A szent találkozásokhoz már e nyáron is
adva lesz az alkalom, egyelőre úgy van, hogy
augusztus 'l-től, de nem lehetetlen, hogy már
július elejétől kezdve is. Annak idején majd az
anyagi feltételekről is tájékoztathatjuk lapunk
kedves olvasóit, egyelőre nem akartunk mást
tenni, mint lelkésztestvéreinknek .szíves tudo-
mására hozni, hogy Gyenesdiáson e nyártói
kezdve baráti, testvéri találkozóra nyílik al-
'kalom.

S még egyet akartunk: megköszönni itt is
szeretett egyetemes felügyelő urunknak, hogy
ő is ilyen álmot álmodik lelkészeink nyári gye-
nesdiási találkozóiról, s megköszönni neki,
hogy az ingatlan megvételéhez olyan szívesen
és megértő szeretettel adta meg a lehetőséget
az által, hogy hozzájárult ahhoz, hogy a Theol.
Otthon továbbfejlesztését szolgáló építkezési
alap erre a célra használtassék fel.

A tőke biztos helyen van elhelyezve a gye-
nesdiási ingatlanban s egyúttal megnyílt a
lehetőség egy régi terv, a .Jelkészüdűlő" létesí-
téséhez is.

A jó Isten adta ezt az alkalmat s most már
csak rajtatok múlik, kedves lelkésztestvérek,
hogy éltek-e ezzel az alkalommal és segíteni
fogtok-e tovább építeni a gyenesdiási "lelkész-
üdülő"-t imádságotokkal és szerető támoga-
tástokkal.

Dr. Deák János egyet. tanár.

A részleges zsinat előkészítése'.
A magyarországi ágostai hitvallású evangélikus

egyetemes egyház .1933,évi november h6 10-én tartott
közgyülésén (6. jkví sz" 18 old.) a zsinati bizottság
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jelentésének tárgyalása'kor határozatkéntmondták. ki
azt, hogy: "A jelen nehéz gazdasági viszonyok között,
csak novellaris intézkedésekkel foglalkozó zsinat tar-
tassék. Felkéri az Egyetemes felügyelőt, hogy a már
régebben adott meghatalmazás 'alapján tegye meg a
szükséges intézkedéseket a zsinat összehívása tekinte-
tében, a zsinati bizottsági előmunkálatokna'k a zsina-
ton tárgyalásra kerülő részeit nyomassa ki s .közőlje
az egyházkerületekkel és egyházmegyékkel, hogy az
érdeklődők a munkálatokkal már előre foglalkozhas-
sanak."

Az egyetemes egyház határozata alapján tehát
készülnünk kell 'a részleges zsinatra.

Az előkészületeket a M. E. L. E.' elnöksége már
meg is kezdte s 1933. évi december hó 30-án keltezve
kiadta a zsinati .nagybizottság ülésén megállapított
tárgyalási anyagnak szakaszokra osztott összefoglaló
ismertetését. Az emlífett elnökség 'felhívta az érdeklő-
dőket a hozzászólásra, különösen 'a szabatos és tömör
szövegezés véleményezésére.

A zsinati bízottság elömunkálataínak megfelelő
része már ki van nyomtatva és közzé is van téve, és
a M: E. L; E. elnöksége felhívásában a munkákat sür-
gőseknek mondja ki.

A sürgősség elvét, véleményem szerint, nem cél-
szerü, ha túlságba visszük. Nem célszerű azért, mert
ez egyes ügyek elintézésénél gyakran kívánatos ugyan,
azonban ott, ahol életbevágó fontossággal bíró egy-
házjogi elvek kimondásáról és azok mibenlétének sza-
batos meghatározásáról van szó, ott nincs kizárva az,
hogy az erős sürgetés elhamarkodó eljárást és ez aztán
homályos vagy félreérthető szövegezést talál ered-
ményezni.

Törvényhozási munkáknál a gyorsaság nem nél-
külözhetetlen kellék, sőt a könnyen keletkezhető pon-
gyolaságnál fogva még veszéllyel is fenyegethet.

. Az egyházszervezet ben és egyházkormányzat ban
figyelemreméltó változásokat vettek' tervbe, melyek a
jelenleg még érvényben levő önkormányzati jogokat
érintik s már ennek folytán is rendkivüli óvatosságra
van szükség.

Az egyhézkcrmányzatra vonatkozó részek módo-
sítását tárgyazo szövegezést nem tartom nehéznek
azért, mert az Egyház Alkotmány hiányainak egy
részét .az egyházkerületek és az egyetemes egyház
szabályrendeletekkelpótolták ki. A zsinat tehát a
szabályrendeleteket, végleges törvényerőre emelés cél-
jából, - természetesen az időközben szerzett tapasz-
talatok által .netán megkívánt változtatásokkal, a szö-
vegbe beillesztheti.

A tárgyalási anyagnak nagy körültekintést és
megfontolást igénylő részei azonban többek közt:

Az 1. 6. p. alatt:
"A presbitérium megszervezése a felsőbb fokokon".
A II. 9. p. alatt: -
"A presbiteri rendszer bevezetése".
Mindenekelőtt eldöntendő, vajjon kívánatos-e a

felsőbb fokokon a presbiteri rendszernek a bevezetése.
Eldöntendő továbbá az ra 'kérdés, hogy vajjon

szükséges-e: vagy a közegyház érdekében áll-é az egy-
házközségeknek feltételes kötelezése képviselőtestület
alakítására. E kérdések igenlően eldöntése esetén kö-
vetkezik aztán egy valóban nehéz 'kérdés, egy valóban
fogas kérdés. Ez a kérdés a, hatáskörök megállapítá-
sának kérdése. ' ,

Alaposan megvitatandó tehát az, hogy milyen le-
gyen a hatáskörök elhatárolás a a presbiteríumok, a
képviselőtestület és a közgyűlések között.

Az egyes kérdéseknek minden irányban meg-
nyugtató megoldása egyrészről egyházjogi tanulmá-
nyokat, más részről egyházközigazgatási és egyház-
közéleti tapasztalatokat kíván meg. '

Mindenesetre elengedhetetlen az egyes kérdések-
nek nyilvánosan megejtendő alapos megvitatása, amely-
nek segélyével aztán a határozatokat szabatos szöve-
gezésekkel lehetne meghozni. Ehhez pedig idő kell.

Épp ennélfogvg nem tudom helyeselni azt a nem-
rég hajlott tervet, melynek értelmében a zsinatot már
ebben az évben, szándékozzák összehívni.

Ez az idő nagyon rövid. Nagyon, rövid ahhoz,
hogy addig alapos munkát bírjunk végezni.

Kérnünk kell tehát az intéző köröket arra, hogy
a zsinat összehívását az 1935. vagy 1936. évek vala-
melyikére halasszák el.

A részletekről majd külön cikkek ben.,
Dr. 'Berzsenyi Jenő.

"Nyugdífintézetünk szilárdsága. II

Dr. Scholtz Oszkár ügyvivő úrnak az Ev. Elet
14-ik számában fenti cím alatt megjelent cikkére egész
röviden csak a következő megjegyzéseket teszem:

Két pontban teljes .az egyetértés közöttünk. Az
egyik az, hogy mínden nyugdíj intézeti tag csak olyan
arányban kaphat nyugdíjat, amilyen arányban ö és
fenntartó testülete fizetési kötelezettségének 'eleget
tett. A másik pedig az, hogy. a hátralékok teljes szí-
gorral behajtandók. Eltérés közöttünk csupán csak a
nyugdíjintézet jövője és az alapszabályok revíziójának
szükségessége tekintetében van. - (A nyugdíjintézeti
tagok számában való eltérést az okozza, hogy az én
adataim - melyeket az ügyvivő úrtól kaptam - 1933.
júniusi adatok, - ö pedig 1934 januári adatokkal szá-
mit.) De ezt az eltérést sem a közölt számadatokból
levont 'következtetések helyessége, 'vagy helytelensége,
hanem tisztán az okozza, hogy én egy kissé sötétebb
szemüvegen át nézem a nyugdíjintézet. jövőjét, mint ő;
más szöval, én pesszimisztikusan, ö pedig optimisztiku-
san bírálja a nyugdíjintézetet. Hogy melyikünknek van
igaza, ezt majd a jövő fogja eldönteni. Mert hiszen itt
olyan 4 ismeretlennel állunk szemben:' a) nyugdíjba
menők száma és minősége; b) az elhalálozó aktív tagok
száma; c) a kamatláb változása és végül d) abérházak
netto hozamának emel'kedése vagy esése), amit pon-
tosan előre kiszámítani még maga a pénzügyminiszter
sem tudna, - annál kevésbbé a kissomlyói paróchia
igénytelen lelkésze ! - Lehet, hogy az ügyvivő úrnak I

lesz igaza, s a kiadások átlagos évi emelkedése nem
lesz több 25.000 pengőnél ! De az is lehet, hogy sem
neki, sem nekem, hanem egy '3-iknak lesz igaza, s az
évi emelkedés még a 30.000 pengőt is messze túl-
haladja! (Példa rá az 1932. évi emelkedés, amely ke-
rek összegben 60.000 P volt!) De pusztán maga az a
tény, ,hogya mnlt évi számadás adatai szerint a régi
nyugdíjaso'knak és az új nyugdíjasoknak kifizetett ösz-
szeg több mint 300.000 P volt, az én álláspontom he-
lyességét látszik igazolni. (Különösen, ha figyelembe'
vesszük azt is, hogy a régi nyugdíjasok körülbelül
csak felét kapják, mínt az új nyugdÍjasok.)

'Az igen tisztelt ügyvivő úrnak azon megjegyzé-
sére, hogy azt a kérdést, vajjon a megvételre felkínált
bérházak közül melyiknek .a megvétele a legajánlato-
sabb, nem lehet a kissomlyói paróchián eldönteni, szin-
tén egész röviden csak annyit jegyze'k meg: annak el-
döntéséhez, hogy melyik bérház jövedelmez többet, a
drága reparációval és a magas adóval terhelt régi,
tehát adóköteles bérház-e, vagy pedig a hosszú időn át
adómentes, jól megépített új bérház-é, még a kíssom-
lyói paróchiának, felsőbb matematikában nem jártas,
igénytelen lelkésze is ért, mert ennek kiszámításához
sem Iogarrtmusra, sem felsőbb 'matematikai tudásra
nincsen szükség!

Hogy pedig a nyugdíjintézet mostani alapszabá-
lyaival a lelkészek zöme nincsen megelégedve (a ke-
menesaljai lelkészek közül p. o. egyetlen egy se!),
erre nézve ajánlcIk egy próbát. Szavazta ssa meg a ve-
zetöség a nyugdíj intézeti tagokat (de ne az egyetemes
gyűlésen, .ahol a tagoknak csak egy töredéke van
jelen, hanem egyházmegyénként és fejenként!), kíván-
ják-é a nyugdíjintézeti szabályrendeletnek általam ja-
vasott revízióját? Ha a többség indítványomat le-
szavazza, meghajolok a többség véleménye előtt és
tárgytalannak tekintem índitványomat í

Tompa Mihály,
a kissomlyói paróchia lelkésze.
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Ha mi halottak felserkenünk .
Ibsen életének legérettebb gyümölcse: "Ha

mi halottak felserkenünk ... " Nap elé tartott
nagyító lencse ez a darab, Ibsen szétszórt su-
garainak összegyűjtője és ~gyetl~~ gyúlékony
pont fölé tartása. Ibsen maga epilógusnak ne-
vezi ezt a színdarabját és tökéletesen igaza
van: csak a leélt élet után tudják megmondani,
hogy mi is az élet? Testamentum ez a szín-
darab, mert Ibsen az élettől búcsúzó komolysá-
gával mondja meg benne, hogy mivé lehetett
volna az életünk, ha el nem játszottuk volna
annak értékeit! "Ami visszahozhatatlanul el-
veszett azt csak akkor látjuk meg, ha mi halot-
tak felserkenlink. - Mit látunk akkor valójá-
ban? Azt látjuk, hogy sohasem éltünk."

Az elrontott, elhibázott és vissza nem hoz-
ható életbúsong.ása ez a mély szimbólumokkal
terhes darab. Halottak vagyunk, ha nem éljük
az igazi életet. Boldog az, aki fel tud serkenni
a lelki oszlásnak ebből a halálos állapotából,
megrázkódik a sírból kitántorgó Láz~rk~nt ~s
azt mondja: hulla voltam, de most mar Igazan
élni akarok! Aki csak gyűlöl, az halott. Aki a
személyiség szentélyében nem élhette az élet
legdrágább javait és beérte az élet elrontott
karrikaturájával, .az a sírja előtt így sóhajt fel:
hiába éltem!

Ibsen epilógus a a legmélyebb húrt"zendíti
meg a lélek hárfájában .. , Az erkölcsi bánat
könnyeit sajtolia ki a szemünkből és a szebb,
igazabb, őszintébb élet vágyának szikrái ról ko-
torja le a hamút és fújja az új tűznek lobo-
gásáig.

Ha mi halottak felserkenünk ...
Ibsen' drámájának függönvét húzta fel a

"Magyar Kultúra" 1934. évf. 70-71. oldalán a
következő szavaiban:

"x. Leó pápa szavára átok ülte meg az
egész protestantizmust ... és .most porrá málik
szét a protestantizmus egész nabukodonozori
agyagkolosszusa. Anémet protestantizmuson
kezdtek kiverni az egyháztörténeti hullafoltok ...
A szétmálló lutheranizmus épp szülőföldjén
élet-halál harcát vívja... A protestantizmus
képe épp a Luther-ünnepségeken mutatta meg
a maga döbbenetesen halálravált arcát."

Mint a hegyek alján rejtőzködő sziklabar-
lángból kizuhané titkos patak, úgy buggyan elő
a "Magyar Kultúrá"-ból a káröröm, az újjon-
gás, a diadalmámor a német evangélikus egy-
ház súlyos próbája felett. Ha a "Magyar Kul-
túra" látná önmagát ebben a magamegfeled-
kező pózában, amikor a legtakartabb és leg-
alantasabb ösztöneinek nyitott szabad folyást,
megútálná önönmagát az ó-ember és az infan-
tilis-ember felülkerekedése miatt.

Pro primo: X. Leó pápa szavára nem ülte
meg átok az egész protestantizmust, mert ez
az átok visszaszállt az átok kimondójára és az
általa képviselt romlott középkori egyházra.

. . Az átok megfogant az átok kimondóiban. X. Léó
pápa átokszava Luthernek és művének nem
ártott, mert az Isten őrködött fölötte. Hiába
átkoz az ember, ha az Isten áld. A pápa szava
avarba hulló zörgő falevél volt, az átokbulla
kihirdetését még egyes római katolikus
püspökök is megtagadták.

Pro secundo: a németországi evangélikus
hittestvéreink jelenlegi helyzete isteni, meg-
próbáltatás. A "Magyar Kultúrá"-nak illenék
tudnia a bibliából, hogy Isten csak azokat pró-
bálja meg, akiket szeret és csak azokat osto-
rozza meg, akiket fiává fogad. Istennek mesz-
sze céljai vannak még a németországi evan-
gélikus egyházzal, azért rázza fel őket, azért
engedi őket a sátán rostájára. Ha Isten a né-
metországi evangélikus egyháznak a halált
szánta volna, akkor hallgatna és elsötétítené az
orcáját. Isten Saulnak nem felelt, mert Saul ha-
lálra volt ítélve, de Dávidnak felelt még akkor
is, amikor az őrület határán a szakállán csur-
gatta végig a nyálát, mert Isten Dávidnak az
életet szánta. Jaj annak, akit az Isten már
többé meg nem próbál és eljutott a mozdulat-
lan nyugalomba. De áldott az Isten keze, hogyha
ver és sujt, mert akkor már döntött _a szívében,
hogy fiává fogad. A fáraó ostorcsapásai jelez-
ték a hajnal bíborát, a Golgota kínjai haran-
gozták be az örök életet. A kérdés csak az,
hogya németországi evangélikus egyház hitt.el
tudja-e végigvívni élet-halál harcát, mert akik
az Istent szeretik, azoknak mindenek egyaránt
javukra szolgálnak. Legfőkép a, keserű szenve-
dések. Az orosz cári uralmat az, oroszok hit
nélkül, pálirikával szenvedték, gyümölcse a bol-
sevizmus. Ugyanazt a cári uralmat a finnek
hittel, bibliával szenvedték végig, gyümölcse a
föltámadás és élet.

A "Magyar Kultúra" a protestantizmus
szederjes ajkairól, hullafoltjairól ábrándozik.
Ki-ki azt hiszi, amit szeret. A "Magyar Kul-
túra" tehát szeretné, ha a protestantizmus hulla
volna. Milyen jó volna eltemetni, egyeduralko-
dónak lenni, rivális és bíráló nélkül élni,' meny-
nyivel szebb lenne a Föld! Abrándozás az élet
megrontója, mely kancsalul festett egekbe néz!
És ha ez a halott nem igazi halott? Mi lesz ak-
kor, ha kiugrik a koporsóból és közibük vág
az élőknek? Ha ez a halott csak ibseni halott,
aki elkezd beszélni:

"Ha mi halottak felserkenünk ... "
Ha mi halottak dobbantunk alábunkkal és

ezt mondjuk: .
Uraim, elég volt a halálosdiból, elég volt

az árja paragr.afusból, elég volt a zsidó heccek-
ből, elég volt a Wotán kultuszból, elég volt a
Ludendorffokból és Ludendorffnékból, most
már legyen vége a halál-komédiának és kezdőd-
jék .az élet himnusza. A Krisztust nem engedjük
a német vér és német fajiság bilincseibe verni.
A vér és a fajiság kikövetelt vallása meztelen
bálványimádáshoz vezet. Krisz,tus nem a vér
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muzsikáját szólalt atta meg, hanem az örökké-
valóság dallamát. Krisztus ellenkezik a vér igé-
nyeivel. A vér jogának követelése bálványimá-
dás. Az Astarte-kultusz is a vér vágya volt: mi
paráználkodni akarunk és azt kívánjuk, hogy
a paráznaság ne tiltott, hanem megengedett
dolog legyen, sőt mi még többet akarunk: pa-
ráznaságunkat a vallás szentesítse, Abban kü-
lönbözik a bálványimádás az istentisztelettől,
hogy a: bálványimádás kellemes az ó embernek;
hiszen a zabolátlan ösztönökre épül fel, míg az
istentisztelet legfőbb lényege az ó-ember teljes
keresztre feszítése ösztöneivel együtt. Krisztus
állandóan és engesztelhetetlen módon harcban
áll a mi ó-emberünkkel, ösztöneivel. praktikái-
val és csak olyan féltétellel áll velünk szóba,
ha az ó-emberünket keresztre feszítjük. Po-
gányság és keresztyénség nem keverhető össze.
A pogányság a vér vallása, a keresztyénség pe-
dig a vér ellen való tusakodás vallása. Egyik-
nek sincs mit várnia a másiktól, mint a tűznek
a víztől. Az ó-embernek sem magasabb, sem
alacsonyabbrendű ösztönét nem lehet vallássá
tenni, mert az örökké tévelygés marad, ponto-
san ugyanaz; mint a vallástörténet bármely
más múzeális bálványimádása.

A németországi evangélikus egyház ezt az
ő heroikus harcát vívja a modern, sőt nagy
részben nemzetivé tett pogánysággal szemben.
Tudjuk, hogy Krisztus győzni fog a vér bál-
ványai fölött. De ebbe a hősi küzdelembe dur-
ván beleröhögni, már a következő percben meg-
cáfolt jóslásokba bocsátkozni igazán kár volt a
"Magyar Kultúrá"-nak. Tessék kivárni a dol-
goknak végét. Legyen egy kis türelme, a né-
metországi evangélikus egyház halála egyelőre
még nem sürgős. Jól jegyezze' meg magának a
"Magyar Kultúra", hogy soha magyartalanabb
és soha kultúrátlanabb csinytevést nem követ-
tek el, mint amikor a német evangéliom és né-
metpogányság leonidászi harcában szívük min-
den dobbanásával kívánják a német evangéliom
halálát. A "Magyar Kultúra" káröröme túlkorai
volt. A .küzdelem áll és folyik. Ha vértanúkba
fog kerülni is, de Jézus győzni fog anémet
bálványok fölött. És a mártirok sírjábói is azt
fogja fölillatozni az ibolya: _

"Ha mi halottak felserkenünk ... "
Endreffy János.

HIREK.

HÚSVÉT UTANI ÖTÖDIK VASARNAP.

Jakab 1~22-27.

))Az igének pedig megtartói legyetek és
ne.csa1fhallqatoi;" Mert a hallgatás megtartás
né~küZ önámítás. Az ilyen ember olyan) mint
aki tükörben 'nézi a maqa. ábrázatát es elmen-
vénazonnal elfelejti milyen volt az. Az igehall-

qattie, az umádkozás, az lsten bűnbocsátó ke-
gye~mének -bizonyossága nagydolog) de hogyrun
bizoriyhodjam amellett, hogy mindezek szioem,
lelkem mélyére hatoltak le) ha cselekedeteim
nincsenek) ha hitemet nem tudom. szétoszto-
gatni embermentő cselekedetek által? De té-
velygés ae is) ha azt hisszük~ hogy a cselekedet
minden és e~kerüljük a hallgatást. Csak aki az
lsten igéjének mélységeibe merül el, tudhatja)
milyen cselekedetek találnak tetszést az Isten
előtt. Az ilyen ember előtt lesz világossá) hog.y
nem búcsú és nem papi tized, nem zarándoklat
és nem mechanikus imapoenitentiák, számít'unak

az I sten elátt, hanem az emberek' testét és lelkét
megmentő cselekedetek.' - Az ige haUgatása
és meqiartása, vagyis ima és cselekedet együt-
tesen az az ietentiseielet, amely kedves az Úr
előtt. Az igazi istentisztelet az özvegyeket és
árvákat meglátogatni az ő nyomorúság'ukban
ée maqunkat szeplő nélkül megtartani e világ-
tól. Vagyis lehajolni a nyomor és bűn mélysé-
qeibe, de be nem szennyeződni általuk) hanem
tiszt<jnak) hófehérnek es jónak megmaradni
mindvégig!

- Lelkészi gyűlés. A tiszai evangélikus egyház-
kerület' lelkészei április 26-án Miskolcon tartották ér-
tekezletüket dr. Domján Elek főesperes, kormány-
főtanácsos elnöklete mellett, A. lelkészeken kívül meg- ,
jelentek: Dr. Zelenka Lajos egyházkerületi és Lichten-
stein László egyházmegyei felügyelők, továbbá Pazár
István egyházközségi felügyelő, dr. Bruckner Győző
jogakadémiai dékán, dr. Sztehló Zoltán, dr. Szontagh
Vilmos, dr. Zelerrka István jogakadémiai tanárok, Ger-
hardt Béla C. főigazgató, dr. Bartus Dezső egyházi
ügyész. Az értekezleti tagok nagy figyelemmel kísérték
az einöki megnyitót, melynek során fájdalmas kegye-
lettel adózott a közgyülés az egyházi életben buzgón
részt vett s éppén az értekezlet folyamán ravatalán
nyugvó Zorkóczy Samu egyházközségi felügyelő, kerü-
rületí számvevőszéki világi elnök emlékének. Főtárgya-
lási anyaga volt az értekezletnek az egységes isten-
tiszteleti rend (liturgia) megállapítása, melyhez Paulik
János kormányfötanácsos, nyíregyházi, Marcsek János,
ózdi, Ligeti Ede sajókazai, Pass Lászlo, debreceni,
Tóth József, fancsali lelkészek, továbbá ,Duszik Lajos-
főesperes, valamint Pazár István egyházközségi fel-
ügyelő szólc.ttak hozzá; e hozzászólások eredményeként
állást foglalt a lelkészi gyülés a budapesti egyházban
már bevezetett liturgiai rendtartásnak több mödosítás-
sal leendő elfogadása mellett, mely keretül szolgálna
egy későbben kiala'kuló egységes istentiszteleti rend
számára. Az értekezlet második főtárgya az egyházi
alkotmány módosítása volt, melyet dr. Bartus Dezső
referálása után több felszólalás kísért; ezek lényege
részint az egyházközség jogainak megtartása, részint
a ,lelkész és világi elem közötti paritásnak teljes ke-
resztülvitele és a püspöki méltóságnak a rendes lel-
készi állással való egybefüggése volt. Az értekezletet
társas-ebéd követte, melyen több lelkes pohárköszöntő
hangzott el. B. 8.

- A salgótarjáni evangélikus egyház április 15-én
megtartott közgyűlését Zelenka attó kir. járásbírósági
elnök, felügyelő nyitotta meg tartalmas beszéddel,
utána dr. Cséngödy Lajos lelkész terjesztette elő évi
jelentését, melynek fontosabb adatai a következők:
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LeÚ,észÚevékenységÖs'szesen 572 volt az elmult ,évben., (Budapest, VIlI., Rákóczi-út 15.). "Régi politikai em-
Az anyaegyházban vasárnaponkirit 3istentisztelét tar- Iékeim" címen Szász József tart előadást. Az előadást
tatík, mít együtt átlag 300-350 résztvevő látogat, 25, érdekes müvészí müsor követi. '
nőegyleti, 23 Luther Szövetségi", 25 leányegyletI össze- - Lukács evangéliumának magyarázata,melyet
jövetel volt, december óta mínden vasárnap van Zagy- H.Burton' után Lukácsy Imre dolgozott át angolból
vapálfalván, minden második vasárnap Bag'Iyaaa.ljárr' magyarra - nyomdába. 'került s .két hó mulva meg-:
és Somoskőújfalun felváltva, ezenkívül Lapujtőn, Ka- jelenik. 'Addig is, akik meg akarják ,rendelni fűzve 4.-~
rancsságon, Sa~góbányán, Raua:knán és Somlyóbá:nyán P, kötve 5.- P-ős árban, előjegyezhetik maguknak
több istentiszteletet, ,úrvacsorát 19 esetben osztottak Lukácsy Imre dunavecsei ref. lelkésznél. (Bolti ár
1'160 résztvevőnek: Bocsárlápujtő filiája renoválta, a magasabb lesz.) A mü körülbelül 15 -nyomtatott ÍVl'e
l}ántorlakc.t. Somoskőújfalu harmóniumot szerzett be, terjed s az egész 'evangélíum magyarázatát magában
Zagyvapalfalva a Salgótarjáni Kőszénbányatársulattói foglalja. _ 'I'heológusok, igehirdetők, bibliakörök,
egy 'nagy termet kapott díjmentes használatra isten- biblia-olvasók számára ésvallásos estélyeken 'hézag-
tiszteletek céljára, Salgótarján .városa 5000 pengót ado- pótló,' igen hasznos' segédkönyv. A megrendelőknek
mányezott az építendő kultúrterem céljára, minek bérmentve-csekklappal adjuk -postára>
megvalósítására jelenleg 16.0,00 pengő van együtt.
Vallásos iratterjesztésből 250 pengő fizettetett be. Szü- -'- Magános, úrinők, urak, gyermektelen házas-
letett 28. Esküdött 24,.Reversális javunkra 6, kárunkra párok lakást, ápolást~ esetleg ellátást.is nyerhetnek a
3. Betért egyházunkba 13: Kitért 1. Meghalt 36. A lel- Köszegí Evang. Diakonisszaegylet otthonában. Nyugal-
készí jelentés utána zárszámadások következtek" amik mas, egészséges lakás, napos 'kert, fürdés. Részletes
hiány nélkül, záródtak'.' T,elmányi István gondnok le- felvilágcettá.st a lelkészi hívatal ad. Válaszbélyeg!
mondott és helyébe Csipaylmre főszolgabírósági tiszt- - Eljegyzés. Mina János vecsési missziós lelkész
viselő választatott meg. Végül köszönetet szavazott a eljegyezte Mocskonyi Mártát, Mocskonyi Zsigmond
közgyülés a Rimamurány-salgótarjáni Vasmű Rt. és a mérnök leányát Kendorosról. '
Salgótarjáni Kőszénbánya, Rt. igazgatóságának az el- - Harangavatás Tápiószentmártonban. A tápió-
mult évben tanusított támogatásért. szentmár;toni hívek új harangot vásároltak, amelyet

_ Halálozások. zorkóczi Zorkóczy Samu m. kir. május 6-án avatnak fel ünnepi keretek között.
kormányfőtanácsos, a Rimamurány-salgótarjáni Vasmű Az ünnepélyen előreláthatólag D. Raffay Sándor
Rt. müszakí vezérigazgatója, az ózdi evang. egyház- püspök, a tápíószentmártoniak egykori lelkipásztora is
község felügyelője, a tiszai egyházkerület pénzügyi résztvesz.
bizottságának 'elnöke, életének 65. évében április 25-én - Presbiter választás volt Kondoroson, amikor a
elhúnyt. Nagy részvét mellett temették el április ,27-én 60 tagból álló Egyháztanácsnak ,a felét kellett meg-
Budapesten, a Kerepesi-út melletti temetőben. - Ujágh újítani. A szavazatban 197 egyháztag vett részt. Az
Arpád' nagykereskedő, a Budapest-kelenföldi egyház- eredmény megnyugtató. ' ,
község presbytere életének 58. évében hosszú betegség
után április 28-án adta vissza lelkét TeremtöjéJiék. - A zsinati (alkotmányozó) albizottság április
Temetése április 30-án volt a budapesti farkasréti 30-án ülést tartott és foglalkozott azokkal a kérdések-
temetőben. _ Hoffbauer Pál, a veszprémi ev. egyház- kel, amelyek a M. E. L. K békéscsabai konferenciáján
megye kíérd. esperese, ny. bakonyszombathelyi lel- felvetődtek. A lelkészek óhajtásait és észrevételeit az
.kész, balatonalmádí-í otthonában, 1934 április 22-én, albizottság a Iegmesszebbmenökíg tekintetbe vette és
91 éves korában az Úr Szént Vacsorájának magához- ilyen értelemben tett fölterjesztéseket a zsinati bizott-
vétele után elköltözött msgváltó Krisztusához, akit sághoz. "-
nagyon szeretett. Halálát özvegy menyén és unokáin . - Killmissziós napot tartott az ózdi evangélikus
kívül a lajo.skomáromi Hoffbauer- és Czéh-család, Boór egyházközség ápr. 29-én. Az egyházközség vendégei
Lajos sógora, rokonai és hűséges, önfeláldozó gond- voltak ez alkalommal Gáncs Aladár budapesti vallas-
viselője: Huszágh Jolán gyászolják. A temetési szer- tanár, a Missziói Egyesület főtitkára és Belák Sándor
tartást a veszprémi és a bakonyszentlászlói lelkészek tokaji lelkész. Szólottak a külmisszióról 28-án este az
végezték. Egykori gyülekezete nevében Molnár Gyula Ifjúsági Luther Szövetség gyűlésén, 29-én' a gyermek-
lelkész helyezett koszorút koporsöjára. Igazi, apostoli. istentiszteleten; a délelőtti istentiszteleten, délután a
lelkületü Isten szolgája maradt még 'késő öregségében missziói gyermekszövetségben s este vallásos estély
'is. Legyen emlékezete áldott! - Nemes István harmad- keretében. - Isten tegye áldotta magvetésüket! '
éves thecilógiai hallgató, a theológíaí ifjúsági 'kör volt , '_ Az alkohol elleni küzdelem egyik ünnepélyes
titkára hosszú szenvedés után április 28-án Sopronban alkalma lesz az az estély,' melyet a magyar Abtínens
meghalt. Május 1-én temették el Bánfalván. Vasutasok Egyesülete az Alkoholellenes Egyesületek

_ A budapesti evangélikus leánygimnáz'ium áp- Országos Ligájávalkaröltve május 7-én, hétfőn este
rilis 27-én rendezte negyedik, ez évben utolsó tea- 7 órakor a Máv. Törekvés dal- és önképzökör .nagy
estjét. Ez alkalommal is, zsúfolásig megteltek a Deák- színháztermében (X., Köbányaí-út 30. Hungáría-körút
téri épület termei egyházi vezetökkel, szülőkkel és sarok,L sz. kapu, 1. emelet) rendez. Az estély dr:
növendékekkel. A két IV. osztály áldozatkész szülői Lányi Márton országgyűlési képviselő, ny, főispán, a
adták össze' a sok-sok ételt, tanulöí a' müsort. Kis- Liga ügyvezető alelnöke beszédével kezdődik, mely az
faludy- K. Mátyás diákja, Farkas-Dienzl kis daljátéka. alkohol elleni küzdelem időszerű kérdéseit fogja fejte-
kánonok, Arany Velszi bárdok-szavalókórusa, tréfás getní. Utána "Pihent a gyár" címen Pakots József egy
jelenetek, zeneszámok voltak a müsor, legsikerültebb költeményét szavalja Bossányi, Leó máv. főtiszt. Majd
számai. Az anyagi siker is nagy volt: 350 P s ezzel a a Törekvés országos hírű énekkara ad elő énekeket.
tanári kar és szülők buzgalma 'január óta immár több Végül bemutatásra kerül az "Ember, vigyázz!" címü
mint i200 pot juttatott' a leánygimnázium építési 35 percig' tartó alkoholellenes mozgókép, Belépő díj (\
alapjára. nincs. Minden érdeklődőt .szeretettel hív és vára ren-

_ A békési evang.,egybázmegye Tanítóegyesülete dezöség, A gyűlés helyét a Keleti pályaudvar felől a
május-ű-énBzarvason tartja évídcözg'yülését. A gyűlés 37-es és a Baross-utca felől a ~6-os vrllamos kocsival
fél 9 órakor istenÍiszte~ettel' kezdődik. Utána meg- lehet megközelíteni.' Leszállani a Kőbányai-úton a
koszorúzzák a hősök emlékszobrát. Hungária-'körút sarkán kell.

- Nyugalombavonulás. Varga Gyula tb.' esperes, A szerkesztésért felelős: 'Akiadásért felelős: '
vönöckí lelkész f.: évi november elsej ével nyugalomba SZ Á N T Ó R.Ó BER TOr. 'p RIT Z L Á SZL Ó
vonul.

_ A Szarvasi Öregdiákok Szövetsége május ö-én SZERKESZTÖSÉG TELEFONSZÁMA : 59-2-01
szombaton este 8 órakor tartja. 84. rendes összejöve- PÖSTATAKARÉKPÉNZTÁ~I CSEKKSZÁMLA: 1,228 '
telét az "Erdélyi Férfiak - Egyesulete" dísztermében (BP. SZÉKESFÖV, KÖZSÉGI TAKARÉK~T .. CSEKKSZÁMLÁJA.)

Nyomatott ifj.K(~llner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V., Csáky-utca 10.80145
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ANYÁK, NAPJÁN.
. Anyák napján fölkeresem a nagy halotti

rengetegben sírodat, anyám és a te mindig fe-
hér lelkedhez és illatozó életedhez annyira ha-
sonlo virágokat könnyezve helyezem fejfád alá.
Tudom, hogy te meglátod ezt és neked jól esik,
hogy gyermeked annyi "esztendő elmúltával is
változhatatlan' szeretettel és ragaszkodással
gondol ,reád.

, Nem felejtem azt a zimankós téli éjszakát,
amelyben, kínos vajúdással adtál engem a vi-
lágnak .és 'aztán.nem emlékeztél többé a kínra
az öröm miatt, hogy ember született a világra.
. , Ne~ felejtenl el a nyugtalan nappalokat és

komlyel -terhes éjszakákat, amelyeken vergőd-
ve' viaskodtál, hogy az apátlan árváknak a bol-
dog jövendő felé utat törjél. Olyan voltál, mint
a"germán legendák Nibelunghőse, a szeretet
kardjával k.ezedben minden akadályt letaroltál
utunkból. ou, mondd, hol vetted ezt a roppant
erőt? Apákat, férfiakat, hősöket megszégyenítő
bátorságodnak hol volt a forrása? Lelkednek
ki adott olyan roppant szárnyat, hogy fiaid lel-
két a végtelen felé sodortad ? Szent naivitásod-
ban hol vetted a bölcsességet, hogy a kerlátokat
nem tűrő fiakat korlátok közé tudtad szorí-
tarri ? És mi volt az benned, ami a fékezhetet-.
lenéket megzabolázta és engedelmességre, alá-
zatosságra kényszerítette?
, Nem felejtem, hogy olyan voltál, mint a pe-
likánmadár, amely csőrével saját begyét hasítja
fel, ha fiai éheznek és saját eleven húsával táp-
lálja ,kicsinyeit.-

Nevettél, amikor síró kedved volt, hogy
nunket-meg ne szomoríts. Daloltál, amikor néma
szeréttél volna maradni, hogy örök dalos opti-
mizmust- varázso lj gyermekeid életébe. Előre
mutattál, '-aniikot •már' lankadozott és roskadó-
zotta tested és erőd 'végső megfeszítésével
kétiyszetítefté'r' minket célegyenest előre törni.

- . - ~'-" . - - ~-. ~. .

•

És amikor nagyon fájt neked az élet - és
kora özvegységedtől fogva nagyon gyakran fáj-
hatott - elővetted bibliádat és kapcsos énekes-
könyvedet- szent ereklyeként őrzöm mind-.
kettőt - és Krisztus igéiben és az istenes zso-
lozsmákban erőt és vígasztalást találtál.

Ha van valami bennem, ami elszakaszt a
föld porátói és lelkemet a magasba emeli, azt
jórészt neked köszönöm, anyám! Ha alkonyi
órákon az ihlet szárny.ain néhatúlemelkedem
emberi gyarlóságokon és dalra vágyik a szívem
és himnuszok buggyannak elő lelkem mélyéből,
a te közelségedet érzem, anyám! Óh, milyen
sokszor megtébolyított volna a magány, a sok
kísértés és próba, ha szellemszárny.akon el nem
jöttél volna hozzám és meg nem simogattad
volna forró homlokom, anyám! Amikor már
nem voltál, e nyugtalan szívet akkor is szíved-
re hajtottam, anyám, és csönd borult reám, ha
éreztem, hogy velem vagy!

Óh, édesanyám, nemcsak az anyák napja
kényszeríti ki belőlem ezeket az érzése-
ket. Bennem élnek kitörölhetetlenül. És vala-
hányszor sorsdöntő órák elé érek, valahányszor
bánt az élet és keserűséget ültetnek szívembe .
a rossz emberek, olyankor mindig elmegyek
hozzád és tanácsot tartok veled. És csodálatos,
te mindig megnyugtatsz engem. Megedzel a
harcon, bátorságot adsz a megállásra, nagy böl-
cseknél nagyobb bölcseségekkel ruházol fel.
Ha: intő, simogató, duruzsoló szavadat hallom,
mindig újra egész emberré leszek., ,

Anyák napján újra felkeresem sírodat és
szeretetemnek és ragaszkodásomnak és nem
szűnő hálámnak lélekvirágaival fonok koszorút
fejfád köré. Nyugodj, anyám,a. te gyermekeid
szerelme őrt áll síri ágyad fölött. Es ennél a
szeretetnél csak egy erősebb őriződ van: az'
isteni kegyelem, mely zaklatott szívedet fehér
palástjába takarta! . . .
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-A novellárís zsinat, anyaga.
4. A tábori püspökség törvénybe iktatása. Talán

az egész anyagban eza legnehezebben megoldható és
a legfájóbb' rész. Míg .a többi anyag ktzárölag a mr
belső ügyünk, annak mrkéntí rendezése kízárólag tő-
lünk függ - addig e kérdésben elsősorban szembenal-
lunk a katonai hatóságokkal, másodsorban bízonyos
mértékig kötve vagyunk a református egyház ezírány-
ban már meghozott törvénye által. Ha még ehhez hoz-
závesszük a,#, hogy a kérdés szorosan összefügg az
evangélikus 'katonák lelki gondozásána'k kérdésével -
nyilvánvaló a kérdés fontossága és nehézsége. Érezte
ezt a Mele-konferencia, is, midön e kérdés, megtárgyalá-

';á~ak c kivételes' hosszu időt szentelt _ megvítatva an-
nak minden részletét és vonatkozását, A vita folyamán
az egyes érdekelt lelkészek által felhozott példák és
esetek, teljesen érthetővé és indokolttá tették, azt az
éles állásfoglalást, mely ügy a tábori püspökség íntéz-,
ménye, mínt a katonák lelki gondozásának jelenlegi
rendszere ellen kialakult. A főbb megállapítások 'a
következők:

Úgy a lelki gondozás, mint maga az, istentiszteleti
rend is nem az egyházunk elveinek. es rendelkezéseinek '
megfelelő - az a felsőbb katonai parancsnokság egy-
oldalú és sok esetben hitelveinkkel ellenkező rendel-
kezése szerint történik. A protestáns tábori püspökség
olyan tisztség, mely legvitálisabb hitelveinkkel van el-
lentétben. A két testvéregyház közötti confessíobelí el-
térés kízárja, hogy evangélikus istentisztelet és úr-
:vacsoraosztás felett református lelkész rendelkezzék -
vagy megforditva. Igen komoly egyházi tényezők mu-
tattak reá arra, hogy e réven híveink re mintegy kato-:
nai hatalommal rá:kényszerítik az unió gondolatával
való foglalkozást és megbarátkózást - mi pedig a hit-
hűség szempontjából végzetes következményekkel jár.
Autonómiánk csorbításat jelenti az, hogy úgy a tábori
püspököt, niint a honvédlelkészt a katonai parancsnok-
ság' nevezi ki s nem az egyház illetékes szerve választja
vagy alkalmazza. Nincs rendezve ma sem intézménye-
sen a katonai püspökség és lelkészségnek az egyetemes
egyházhoz való viszonya. Igaz ugyan, hogya legújabb,
1933-ban alkotott református zsinati II. sz. törvény 21.
§-a kímondja "a honvédség! lelkész minden egyházi
cselekmény és ebből származó fegyelmi eset tekinteté-
ben ezen egyházi törvény hatálya alatt áll" - a gya-
korlati élet azonban legalább eddig ezt megcáfolta.
Éppen ezt sérelmezték a felszólalók, hogya katonai
parancsnokság beleszól és rendelkezik az istentisztelet
rendjébe stb. - úgy látszik. a ref; zsinati törvény ezen
relhívott részét a katonai hatóságok nem respektálják
túlságosan. Nem tisztázott a fegyelmi hatóság gyakor-
lása. Alaptétel, hogy minden hatÓság csak saját alkal-
mazottja felett gyakorolhat fegyelmi hatóságot:
nehéz elképzelni, hogya katonai parancsnokság az
áltaia kínevezett lelkész felett elismerje az egyházi
hatóság fegyelmi jogát s illetve -foganatosítsa annak

~ítéletét egy oly cselekmény miatt, melyet az illető lel-
kész éppen a katonai felsőbbség rendeletére hajtott
végre, de amely egyházi szempontból fegyelmi vétsé-
get képez. Nincs tisztázva az evangélikus katonai egyé-
nek viszonya az egyetemes egyházhoz s illetve az egy-'
házközaégekhez, A jelenlegi helyzet olyasfélét mutat,
hogy a katonai személyek, ki vannak véve a rendes,
egyházközségí keretból s mint egy "separatum corpus"
sz'erepelnek.' , ' , '

Mindezen súlyos és aggodalmat keltő rendezetlen
kérdések érlelték meg a konferenciában azt a gondo-
latot, hogy k,ér:je fel a püspököket, járjana:k .közbe iaz
illetékes katonai hatóságoknál s, kíséreljék meg a lelki
gondozás terén észlelt bajokat orvosolní: - egyben fel-
kéri a zsinati bízottságot, hogy, a fent kifejtettek figye-
lembe vétel ével 'lépjen érintkezésbe a református egy-
ház vezetöségével s. a katonai. paranosnokságok'kaI s
kíséreljék, meg a törvény megalkotása előtt a függő
kérdések lehető méltányos rendezését. Felhívja a. Mele-
konferencia a zsinati bizottság figyelmét arra,' hogy

egyházunk nem adja s nem adhatja fel. az alapul szol-
gáló tárgyalások során még 1920-ban lefektetett s az'
önálló tábori püspökség felállítáSára vonatkozó jogát:
- csak a kényszerítö szükség folytán' fogadja el ideig-
lenes megoldásul a protestáns tábori püspökség in-
tézményét.

Me-g tudom érteni a kényszerítő szükséget. Ez
azonban nem menti azt, a tényt, hogya közös tábori
püspökség bevezetése oly precedens, melyböl nem való- ;
színü, hogy valaha is kiszabaduljunk. ;EJ megoldás he-
lyett sokkal helyesebb lett volna az az elgondolás, mely
az 1920. évi tárgyalások alkalmával úgy tudom fel is
vetődött, t, i. hogy addig is, míg az elvileg elfogadott
ömllló ref. és ev, tábori püspökség gyakorlati meg-
valósítása eszközölhetö lesz, -:-: a tábori püspökség

,teendőit úgy az ev., mint a ref, egyhá.z egy-egy'
püspöke vállalja és végezze. Hiszem, hogy ennek a
megoldásnak meg lehetett volna találni a megfelelő
formát s e réven, el'kerülhető lett volna l'!- kÖZÖS pr,o-
testáns tábori. püspökség' intézménye. Ne feledjük el,
hogy ennek felállításával a katonai vezetőség a maga,
részéről befejezettnek látja az ügyet, neki azok a rész-
letkérdések, melyek bennünket oly fájóan érintenek -
nem fontosak: , --' nem sürgős tehát nekik az újabb
rendezés vagy megoldás. Viszont ha a kérdés a felve-
tett alakban ténylegesen ideiglenes jellegű marad -
'kénytelen lett volna foglalkozni a végleges mégoldás
lehetőségeivel.

A m. kir. Erzsébet tudományegyetem evangélikus
hittudományi karának felállítását a zsinati bizottság
szintén törvénybe iktatni javasolja. A Mele-konferencla
ezt helyeslően vette tudomásul - azzal a hozzáadással':
felkéri a zsinati bizottságot annak kidomborítás ára,
hogy az egyetemes egyház ezzel nem mond le az önálló
fakultás felállítási jogáról s nem adja át a lelkészkép-
zést az államnak.

Honvédségünk pa sztorizálása.
Régi álmunk vált valósággá. A mr katonáink

lelke mínden fokon a mi pásztoraink vezetésére bíza-
tott. Mikor, állami életünk "megfogyva bár, de törve
nem" ismét magyarrá lett s a kegyetlenül csonkká
nyo.morított országdarabon, mint nehéz operácíön át-
esett beteg, bágyadtan, roskatagon, el-elaléltan meg-
indult a célját felismert nemzet, hogy kiépítsen mín-
den rontást, kiigazítson minden hibát s visszahódítson
míndent, amí elment: akkor .kaptuk még a multunk
legszebb örökségét, jövendőnk büszke reményét a Rá-
kóczy és Kossuth lelkének' ho.rdoZójáf,a magyar hon-
védséget. I

Nem lehet nép széles evilágon, mely úgy, azzal a
könnyes szeretettel, azzal a fájdalmas-büszke 'értéke-
léssel s azzal a halálos egyberorrottsággar nézné had-
seregét, mint mí, -, Trianon utáni: magyar nemzet. Ez,
a .hadsereg a mienk s .mí az övé. Nincs' itt .már a .pol-,
gár és katona között boldog időkben, kiélezett különb-
ségtevés, .mert álmaink békessége, templomaink és ol-
táraink biztonsága, kenyérszerzö munkánk lehetősége,
fejünk tisztessége és életünk ,nyugalma, a mí ,hoil.~é-
deínk fígyelmén, hűségén, míndhalálíg' tártó'~énge'del-
mességén épül. " ",

Ismétlem: soha nem volt még annyira 'egymásra
,utalt nép és hadsereg, mint ma, mi és katonáink.

Ezt az egységet, mínt drága adottságot nemcsak
megtartanunk. de kíépítenünk, fejlesztenünk kell. Köl-
csönhatasba, kell hoznunk. a 'katonai és polgárt egyhá-
zat. Sőt - 'meggondolandó ez -.:. a katonáínknak nem
szabad kiválniok az egyházból: maradjanak ott. a,
katonáink, mint.egyháztagok, csak külön ,gyijlek~2;eti:ik,
legyen és nem egyházközségük, ,1 ,

Mert más a gyülekezet és más al1 egyházközség';
az hitbeli közösség, ez -jogi szervezet. ' '
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A katonai lelkipásztorság hatalmas nemzetnevelő,
társadalmi béke-bíztosítő ' szolgálat .. A forrásban, sőt
forrongásban lévő ifjú lelket veszi meleg, de erős ke-
zébe. Ez a kéz tömöritse össze a pásztori szív meleg
varázskörébe a mi katonáinkat, de a tömörülés csak
gyülekezet legyen s ne - egyházközség.

Az egyházközség maradjon meg ősi talaján s
történelmi kialakultságában, tehát maradjon meg a

. polgári társadalom talaján. Ez annyit jelent, hogy ka-
tonáink addig és annyiban, arníg és amennyiben a
honvédségünk keretébe tartoznak, álljanak speciális
lelkészi gondozásban a saját katonai lelkészük pásztor-
ságában, éljék a maguk hítéletét a legintenzívebben, de
csak mínt - .gyülekezet.

Az egyházközség más. Az templomot épít, adót
szed, tisztviseIőket választ s bölcsőtől koporsóig meg-
tartja kötelékében azt; aki abból, saját akaratából
magát ki nem szakítja: .

Katonáink járjanak a polgári egyházközség temp-
lomába. Igy van ez ma: de így legyen holnap i Látni
kell az arcok és szemek megragyogásat. midőn émplo-
mainkba bevonulnak katonáink. Ércesebb az ének, szár-
nyalöbb a beszéd, valami delejes áram futja be az ide-o
geket, amikor' a mi 'katonáink hitazonosság, "az evan-
gélikus sorsközösség" együttállásával bizonyságát ad-
ják a lélek egységének.

Megsirat juk mi azt a napot, melyen utólszor fog-
nak a mi katonáink velünk együtt imádkozni-énekelni,
hogy azután elmenjenek a maguk templomába.

Készülő törvényünk szerint a katona nem fizet
egyházi' adót a polgári egyházközségben. Jól van. Ka-
tona ne fizessen: de ne azért, mert külön, a maga "ka-
tonai" egyházába fizet,' hanem mert a katonáskodás
- még tiszteknél is - nem kenyérkereset, hanem élet-
hivatás, misszió, mely nem hajt hasznot, nem hoz jöve-
delmet, de -kíván bármely- percben életodaadást. Sőt az
adózás terén tovább kell mennünk s ki kell mondanunk,
hogya katona (legénységi és tiszti) családja sem fizet
adót a polgári egyházban, ha csak jövedelmező. íngat-
lana nincs, még a család által lakott ház sem tekint-

-hetö jövedelmező ingatlannak.
A katoria-családoknak két papjuk, két pásztoruk

van; az egyik a katonai, a másik polgári. Mi tanítjuk
.a gyermekeiket, mí esketjük, mi kónfir-máljuk őket.
Á hü pásztori szív melegével ini állunk mellettük földi
sorsuk: fohi'ulatainá:l; áldott szálakat fon szívünkre az
,iél~~.,i!~hePipercein az Isten keze: mi nem tagadhatjuk
meg lelkípásztorí szolgálataínkat a katona-családoktól.
Nem is. fogjuk soha; Mi vagyun'k és leszünk azok nő-
tagjainak és gyermekeinek a pásztorai és lelkiatyjai.

Más is a katona-lelkész hivatása, feladata" sze-
.repe. Más hangon, más, életü, más kisértésü lelkekkel
foglalkozik. Neki. nem lehet téríteni, de annál inkább
kell lelke'ket megtérítení. Az ö gyülekezete a fegyelem
keménységével tartatFk: össze s az ő pásztori felül-
helyeztetése : eleve bíztosított és vitathatatlan; tehát
abban a gyüiekezetben más' az élet, a levegő, a lelkiség.
. . Ha egyházközséget alkotnának a katona-fiaink,

.akkor a kél:'parallel egyház érintkezési felületét kel-
, ~~'nekíszélesítenürrk, Csak _elszigetelődni nem szabad.
Csak egymás kezét nem szabad elbocsátanunk. Csak
a lélek egységét meg kell tartanunk. '

.. -; . A~ Ige egy. A hit egy. A httvallás is egy. A szol-
gálat iránya is egy: a lélek összekötése az Istennel, a
!.Iit boldogságára s a szív tisztaságára való rávezetés.

, Legyen alkotmányunk .szelleme és betüje szerínt ,
-egy az egjzházközség a katonai alakulatok helyén is, de
külön lel'készi szolgálattal a katona-testvéreink részére.

Miskolc,. 1934 ápr. 25.
Duszik Lajos.

FIGYELO.
A budapesti evangélikus vallástanárok tes-

tülete dr. Gaudy László igazgató kezdeménye-
zésére elhatározta, hogy gyűjtést rendez az
evangélikus ifjúság körében egy, a tanulóifjú-
ság által felépítendő templom céljaira. A testü-
let reméli, hogy ilyenformán tíz esztendő múlva
új templomot építhetünk Budapesten. Nemes
gondolat az ifjúság áldozatkészségét ebben az
irányban is ébren tartani. Ez a mai ifjúság még
őszbecsavarodottan is meghatódott lélekkel te-
lepszik le majd abba a templomba, amelyet az
ifjúi lángolás teremtett a semmiből! . Ennek a
gondolatnak az életrevalóságát mi sem bizo-
nyítja jobban, mint az a körülmény, hogya
budapesti református egyház hasonló mozgalom
megindítását határozta el. .

,.. ,..
E lap szerkesztője néhány nap előtt szo-

morú alkalomból járt Egerben. Egy köztiszte-
letben álló házaspár tizenhároméves leánykájá-
nak a koporsójánál kellett a gyászolókat vígasz-
talnia. Ez alkalommal a keresztyén szeretet
és megértés megható jelével találkozott. A.~
egri érsek megengedte, hogy a kis halottat a
római katolikus egyház által felszentelt teme-
tői kápolnában ravatalozzák fel. Nemcsak, ha-
nem a temetés órájában megszólaltatta az érseki
székesegyház összes harangjait, Ezt a nemes
gesztust némi tekintetben az a nagy népszerű-
ség váltotta ki, amely a gyászoló apát az egész
városban felekezeti és társadalmi . különbség
nélkül körülveszi, de ez mit sem -változtat a
cselekedet nemessegén. Ez a nép a reménytelen-
ség éjszakájából a győzelem hegyormára kerül-
ne, ha Krisztus megváltottai békességben és
szerétetben élnének egymás mellett .

•• ••
Ezzel a nemes cselekedettel éles ellentétben

áll az a hang, amelyet dr. "I'áth. Tihamér az áp-
rilis 29-i rádióbeszédében a rádió igazgatóságá-
nak bölcs és néma asszisztálása mellett meg-
engedett magának .

Ugyancsak ellentétben áll ezzel az a hír,
amelyet CsilZaghegyről küldtek be. A pilísvörös-
vári állami polgári iskola igazgatósága a ka-
tolikus Credo egyesülettel közösen május 6-án
zászlószentelési ünnepet rendezett. A zászlókat
dr. Serédi Jusztinián hercegprímás szentelte fel,
természetesen az evangélikus lelkész mellőzésé-
vel. Az evangélikus lelkésznek és egyháznak
küldtek ugyan zászlószeget, tehát szabad lett
volna hozzájárulniok a zászlóbeszerzési költsé-
gekhez . . . de arról szó sem lehetett, _hogy pro-
testáns lelkész is megáldja az állami iskola
zászlóját. Úgy tudjuk pedig, hogy azt az isko-
lát és minden néven nevezendő állami iskolát
az evangélikus polgárok pénzéből is éppen úgy
eltartják, mint a katolikus polgárokéből és. ,
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hogy azokba az iskolákba evangélikus gyerme-
kek is járnak. Istenem! Maholnap nem győz-
zük már' számontartani ' az .ilyen sérelmeket.

«< «<

"A Cél" áprilisi számában Méhely Lajos, a
fajelmélet patentirozott apostola "Lassan páter
a kereszttel" címen üzenetet küld a Dél-Ame-
rikába hajózott Bangha páter után, amelyben
szemére veti, hogy egész multját a háta mögé
dobja, amikor most zsidó misszíonáriusnak csap
fel. A magyar katolikusság nevében tiltakozik
a 'jezsuiták legújabb zsidótérítési dühe ellen és
óva inti Banghát ennek az útnak a folytatásá-
tól. Szegény tudós Méhely! Hát nem látja, hogy
Bangha is úgy tesz, mint az a jótékony hölgy,
aki a nyomortanyák at keresi föl és adja a jó-
szívűt, közben pedig utálkozva szagolgatja ot-
kolonos üvegét, Bangha páter egyáltalában nem
következetlen a jezsuita szellemhez, amikor a
változott körülményekhez alkalmazkodik. De
meg .aztán a fegyelmezett jezsuita hadseregről
fel sem tételezhető, hogy Róma határozott uta-
sítása nélkül kezdeményezne ilyen nagy hord-
erejű akciót! Tessék külőnben elolvasni Méhely
professzor eik két . .Igen érdekes. Többek közt
még azt is megállapítja, hogy Németország bol-
dog ország, mert a törvény erejével tiltotta el a
zsidóságot ,a'krisztianizálástól l ...

A diakonissza és díakonus kérdés.
1. A magyarhoni evang. egyetemes egyház,

mint diaspora egyház, helyzetén és pozícióin
szemlét tartva, leg.aktuálisabb kérdésének a lel-
készi túlprodukciót tekintheti. Egyházkerüle-
tenkint 8-10 állásnélküli lelkész vár ~elyez-
kedésre a nagyszámú s életbe kívánkozó teoló-
giai hallgatón kívül. Olyan lelkiismereti kérdés
ez, amelyet nem lehet levezetni a fakultáson
gyakorolt' okos és egészséges szelekcióval, ha-
nem a megoldásnak nem volna legrosszabb for-
mája az, ha elhelyezkedésre váró lelkészek gyü-
lekezeti munkára való képességeiket ott és úgy
bizonyítanák meg, ahol 3;' diakónus tevékenység
szükségessége fennforog. Magyarul úgy értel-
mezhető ez a megjegyzés, ha már felmerült egy-
házunkban a tanító-lelkészek problémája, nem
egyszerűbb s lelki szempontból is hatásosabb
volna az a megoldás, hogy diaspora területe-
ken diakonus lelkiiletű ifjak, teológiát végzett
s várakozó állomanyban lévő ifjak állíttassanak
be. Munkájuk a misszionárius munkája volna,
lelkületüknek hasonlítani . kellene az apostolok
lelkületéhez s hivatásuk végzése abban a formá-
ban volna diakonus jellegű, hogy a megbecsü-
lést kifejezésre juttató anyagi ellenszolgáltatás
a Iegminimálisabbra korlátoztatnék. S ahogy
munkájáért a diakonus, vagy .diakonísszaanya-
ház kapja a jutalmat, megvalósítható volna ez
olyan formán, hogy az ilyen misszió.i tevékeny-

ségben eltöltött idő isbeszámíttatik a lelkészi
szolgálatha s erre az időre a nyugdíjintézeti
járulékot az egyetemes egyház fizetné a nyug-
díj intézetnek. E terv megvalósítása eseten
evang. egyetemes egyházunk lenne mindenIel-
készí oklevéllel rendelkező s hivatalvisélésre al-
kalmas lélek tevékenységéért felelősközpqJ,lt~
szerv s egyben az evangélikus. magyandiakoná-
tus kiépítője. Azt külön nem is, kellhangsúlyoz-
nom, hogy ma, amikor lelkészi túlprodukció van,
egyelőre csak lelkész jellegű diakónusokat bo-
csát ki munkára. Ezzel a munkaprogrammal egy-
szerre megoldottnak látszik a diaspora, egyházi
gondozása is s ránevelődnek a legkisebb evan-
gélikus közösségek arra, hogy a közöttük lel-
kiekben munkálkodót eltartsák.

2. Az egyetemes egyház szuverénitása é~
szupremáciája további elgondolásban is folyta-
tandó. Ahogy az egyetemes egyház minden is-
kolai és egyházi kérdésben a legfelsőbb szerv s
'az egyházi vagyonnak felelősségteljes. őrzője
és védelmezője, lássa magát elkötelezettnek
arra, hogy az egyház egyetem' keretén belül
működő belmissziói szervek vagyonjogielle~-
őrzését hajtsa végre, sőt magát tekíntsemín-
den ilyen egyesület örökösének. Példával kell
illusztrálnom ezt a veszélyesnek Iátszó tételt:
mi történik akkor, ha egy vagyonilág .hatalmas
diakonissza egyesület felbomlik? .Vagyona hit-
beli lelkesedésből . és egyházias mentálitásból
adódott össze .. Feloszlás esetén, vagy' -az evan-
gélikus jelleg eltörlésével az evangélikus .célért
hozatott egyházi áldozat csak azt az egyetemes
egyház.at illeti meg, amely. nem ismer parti-
cularis célokat s a 'feloszlás' esetében. is- csak
azt a célt látja maga előtt, hogy az ilyen va-
gyon az egyház misszionálására fordíttassék.
Ha jogilag ez az érvelés talánnem is .erösíthető
meg, különösen meggondolandó az, hogy ez bi-
zonyos mértékben célvagyon s . épen ezért
csak így is kezelhető. .

Ebben az elgondolásban azonban benne van
az az elkötelezés is, hogy az egyetemes egyház,
mint a belmissziónak is legfőbb őre, állandóan
figyelemmel kíséri a diakonissza és díakónus
munka Internacionális 'és interkonfesszionális
helyzetét s tapasztalatait a hazai. egyház' ak-.
tuális és vitális érdekei szerint kívánja felh asz-
nálhatni. Pl. valamelyik olyan .vidéki városban,
ahol kifejezett evangélikus többség: van, ..új
államí kórház állittatik {el. f,...kórház beteglét-
száma is általában evangélikus vidékről rekru-
tálódik s szó van arról, hogyha az evangélikus
egyház nem tud elegendő számú . diakonisszát
rendelkezésre bocsát.ani, akkor ápoló apácákkal
láttatják el az ápolói munkát. Ismervén az el-
katolizálás ilyeri veszedelmeit, egyházunknak
valamennyi tagja bizonyosan helyesnek' tartja
a fenti gondolatot. Ebben az intézkedésben dom-
borodna azután ki egyetemes egyházunk egy-
házpolitikájának nagyvonalúsága.: de 'egyben az
is, hogy. diakonissza-kérdésünk van s annak ,a
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legegyszerűbb megoldási .lehetőségétikelt -gya-
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Erreberendezkedni hágy án:yagi':'erőforr~s-
sal lehet csupán" de, gondolnunk ,'ket!' :~rra
is, hogy a hazai viszonyok szerint legalább 10
magyar városban lehetne elhelyezni 500~100()
diakonisszát. Ezeknek" a 'kiképzése 'és' begya-
korlása könnyen volnamegvalósítható egy Bu-
dapesten felálIítandó evangélikus diakonissza-
kórházzal, ahol' diakonissza-orvosaink és.orvos-
nőink olyan közegyházi s nagyjelentőségű
munkalehetőséget teremtenének. ' amelynek
haszna kiszámíthatatlan vOln,a.,' " , :-

3. A diako~issza- kérdés ilyen' új 'beállítása
mellett sem borítható feledés az egyéb 'belmísz-
sziói tevékenységre. Azok a díakonísszákvakík
a legerősebb testi és lelki munkára vállalkez-
nak, véges' emberi erővel rendelkeznek. Sokat
megrokkant a túlfeszített munka s' gondoskodni
kell arról, hogy ápolói munkára való alkalmat-
lanságuk esetén is foglalkoztathass.a őket az
egyház. Itt s ebben az esetben kővetkeznek
azok, a munkatev~~e:ri:ységek,.amelyeket be~-
missziói munka címén és gyűjtő név alatt is-
merünk. A kórhází "munkában kipróbált s ott
nagy élettapasztalatot szerzett diakonisszák al-
kalmasak lesznek az 'egyháznak való föltétlen
engedelmességre s- az ,oly.an,·az egyház gondo-
latát megértő szolgálatra, .mely mindig azt nézi,
hogya nagy ésszent közösségnek miképen le:-
het szolgálni. Legnagyobb jelentősége.pedig az
ilyen nevelve vezető' irányításnak "abban van,
hogy ezzel az elgondolással teremthetjuk meg
azt az egyházi közszellemet, amely párticuláris
érdekeket sohasem fog ismerni, hanem mindig
az evangélikus egyház yitáli~ érdékéért küzd.

4. A. három fenti índitvány bizonyítja azt,
'hogy az egyház diakonusait 'és diakonisszáit
nem óhajtja elzárni a nyilvánosság elől. "Szóval
téljes lelkiszabadságban tartja megiőket. A
diakonisszaanyaházak továbbra is' ápolni tud:-
ják azt a meleg s sok esetben rendkivüli áldást
jelentő' szellemet, amely már oly sok lelket ve-
zetett a megtérés örömeire. A tanítás és ige-
hirdetés jogosultságát is' meg lehet és meg is
kell .adni e házon belül. Valamennyi ilyen
diakonisszaházegy-egy evangélikus Manréza le-
het, apol lelkészek, diakónusok és diakonisszák
a lelki, de együttes elmélyedés Iehetőségeit ta-
lálják meg. Nem az állandó tanításban s nem
is 'az Irás magyarázás hatalmában, hanem a
hitbeli élmények felismerésébenés .megcserélé-
seiben. ' ,
, .Olyan korban élünk, amikor sokan vann~k
olyanok, akiket még a -legbuzgóbb és leghívőbb
telkipásztor sem tud kielégíteni 'heti többszöri
munkájával sem.. Ezek számára. á' diakonissza-
házak terül etén végzett evangélizálások és.Ielki-
gondozások 'elengedhetetlenül szükségesek.de
ebben az elgondolásban amunkát végzők s Igét
hallgatók egyformán abban aközös s 'fgá(me,g-
,győ~ődésPlfn~ élhetnek es .éljenek ; is, hogy, ott

. '-, ..~.. - - ' ..:" . ~.~ -. --,,-"- -' •.. -_.-, -'-

az', egyház: tudtával éscákarásával jaz. evan-
gélíum. tisztán és.igazán hirdettetik. S Igét, ezért
itt és állandóan csak' az hirdethet,' aki ezt az
egyház a~~r~ta széri~ttanulta meg s hitvallás-
hűségéről s tökéletes jártasságáról azokelőtt
adott bízonyságot.vakík a tanítás tekintetében
nem ingadoznak s a lutheri reformációval telje-
sen tisztában wannak. Tanító nővérek 'leh~tné-
nek azok, 'akik a teológiára belső elhívásból
mennek s annak 'végzése, után ném házasságra
gondolnak és lépnek; hanem attól a vágytól' ég- ,
nek.vhogy Isten országának építésén f'áradoz-
zanak. Ezt' azonban már csak egy új generáció
fogja elérni, de egyházunk fennmaradása érde-
képen" Intézményeink berendezkedhetnek ilyen
nagystílű átalakuláara is. ' .. " ' ..

Az.így céljaiban és szervezetében rnegrefor-
mált diakonissza és diakónus kérdés egyszerre
minden magyar evangélikus lélek belső es sze-
niélyes ügye'l~sz. ' ': Il,gZ:

Hitoktatóinkról.
Aki zsinati bizottságunk közread~Ú;"iroinány~i"-t

figyelmesen elolvassa, az azzal az érzéssel teszi le ezt
a törvénytervezetet, hogya, megtartandó zsinat mély-
rehatö változásokat fog: keresztülvinni egész alkotmá-
nyos berendezkedésünkön. Elfognak tünní a föld szí-
néröl a hangos, zajos egyházi közgyülések, ahol a kü-
Iönbözö vélemények kardpengéi szíkrázva. csaptak ÖI:\Z-
sze, Szerepüket a lehiggadtképvü;;előtestületek és egy-
házmegyei presbiteriumok fogják átvenni. Megdől
majd a gyülekezeti hatalom büszke fellegvára, a híres
ll. ~. Igen -sok meg fog, változni, az előjelek szerínt,
de egyben, úgy látom, nem fog eltérni az új Törvény-
könyv a régi Egyházi Alkotmány tól : nem fog tudo.'
mást venni a hitoktatókról és egy szóval sem fogja jog'i
helyzetüket tisztázni. ,

Mi az oka annak, hogy az eddig megalkotott sza-
bátyrendeletek egyszerüen egy quantíté, négligeable-
nak .tekíntík a hitoktatókat? Annyit 'akar 'ez :jelenteni,'
hogy amíképen a megtartandó zsinat, mely csak a leg-
nagyobb bajokat akarja orvosolní,egyházunk tanügyét
egy allright, jól van, nem szorul reformra, megjegyzés-
sel kikapcsolta érdeklődése középpontjából, azonképen a
valláatanárokkal való foglalkozást is feleslegesnek
tartja, mert a, hitoktatás terén is "minden, jól van"?

Aki egyházi életünket éber szemmel figyeli, az
ezt, az optímízmust, ha itt tényleg arról volna szó,
nem tudná osztani. Egyházi vezetőink lelkét sokszor
töltötte el aggódó nyugtalanság annak a sok, bajnak-
gondnak a láttára, amit egy-ei;y nyugtalan természetü
hitoktató, itt is - ott is mar .okozott. Egy egyházköz-
ségben, ahol a lelkész hosszú hónapokon át beteg, volt,
a' hitoktató valÓsággal sereget szervezett a munkában
megtört lelkész' ellen' azzal: egy ilyen szép,' gyüleke-
zet munkabírö, egészséges lelkészt érdemel.' Hassatok
oda, hogy a beteg lelkész mielőbb kérje nyugdíjaztutá-
sát, .aztán jőjjön a pap-választás! Egy másik gyüle-
kezetben az "önálló hitoktató", aki önállóságát .és .a~
állampénztárból élvezett fizetését úgy értelmezte, hogy
semmíképen. sincsen alávetve á gyülekezetnek, való-'
sággal f'rentot csinált a lelkész ellen és éveken át fel-
dúlta a gy.ülekezet békességét. Egy harmadik hitoktató
állandóari belmíssztonální akarta a gyülekezetet és a
szívVel-lélekkel végzendő vallástanítás helyett örökké a
bibliaórák, az estélyek, .a vallási, 'előadások hivogate
trombitáját f'újta. S bizonyára még ma is van nem egy
egyházközségünk, melyben , csak azért nem tud a hit-
élet fellendűlni, mert kibékíthetetlen, ellentét van a lel-
kész .és. il hítoktató- közt. , "

.. - .••••. ••• <.
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, . ,Az' ~bbÖl s~ármazó' nagy ká.rokaCaz egyház tehe-
tetIenű1 . volt kénytelen nézni, mert egy könyörtelen
fegyelmin s az azt esetleg nyomon követő állásveszté-
'sen kívül más fegyelmi eszközt nem ismer a régi Egy-
,házi Alkotmány. Ennek a drákói fegyvernek a' haszná-
latától" azonban az érdekelt egyházak (s ez dicsére-
tünkre legyen mondva) mindig visszariadtak.

Nincs ez ellen, orvosság?
Meggyőződésem szerint mindezeken a bajokon

mínden nagyóbb megrázkódtatás nélkül akképen segít-
hetne a novellárta zsinat, ha törvénybe iktatná a püspök
azon jogát, hogy' miként a segédlelkész eket, úgy a val-
lástanárokat is a szolgálat érdekében, az érdekelt gyü-
lekezet meghallgatása után, áthelyezheti. Azt a kóros
állapot ot, mely abból áll elő, hogy némely hitoktató
('há.la és ellsmerés a hivatásukat nemesen betöltő val-
Iáetanároknak) úgyszólván hivatalba lépésének első
percétől' kezdve szervezkedi'k és sereget toboroz, hogy
míelöbb .paróchiához jusson, semmi sem ellensúlyez-
hatja hatályosabban, mint a püspökre ruházandó át-
helyezést jóg, mely ezen a téren percek alatt rendet és
fegyelmet fog .teremtení. .
, Töbp mínt 5 éves multra tekint vissza a mi egy-
házainkban a segédlelkész eknek püspöki rendelkezéssel
valö-athelyezése. Ennek a jognak a törvénybe iktatása,
emlékszünk reá, igen nagy hullámokat 'kavart fel. Hogy
lehet keresztülgázolni a hívany- biztosította jogokpn ?
mondták az elmélet emberei. Mi lesz akkor, ha egy
segédlelkészt, kit egy gyülekezet meghívott, a püspök
az .egyháznak és magának a segédlelkésznek az érdeké-
ben áthelyez? .Mek'kora csorbát ejt ez az autonómián!
De. a tapasztalat mást mutat. A tapasztalat azt iga-
zolja; hogy az új rend nagyszerüen bevált. Rendet és
fegyelmet, ,'meggondolást, és céltudatosságot vitt bele
az egyházi életbe; ami csák javára szolgált 'annak.'

Azért erős meggyőződéssel vallom, hogy a hit-
oktatók áthelyezését kimondó zsinati törvénycikk .nyo-
mán 'is 'csak disciplina, tekintély tisztelet, engedelmes-
ség ~s'fokozott kötelességtudat fog járni. Ha ellenben'
a 'zsinat ezzel a fontos kérdéssel mint "tanügyi" .kér-
déssel 'nem kíván foglalkozni, akkor mínden egyéb
célirányos intézkedése mellett .is csak - félmunkát
végzett. '

'Dr. SzepeSsy Gyula:

A lelkészválasztó szabályrendelet
a 'gyakorlatban. ' '

4.
Az előkészítő eljárás befejezése után elsősorban a

szr. szerint a meghívás kérdését kell tisztázni. E -részé-
,ben is egyszerűsítésre szorul a szr. vonatkozó intéz-
kedése.
, ,Nem találom mega jelentőségét és célját annak,
miért kell külön a meghívás és külön a meghívandó
'személy kérdésében határozni." A gyakorlati élet azt
'mutatja, hogy nem a meghívás elhatározása után ke-
reskednek a hívek a meghívandó személy után, hanem
ellenkezöen, 'a meghívandó személy érdekében választ-
ják a meghívás útján való betölté st ' A szabályrendelet
e része tehát' leegyszerűsíthető arra, hogy ha a 11. §.
alapján tartandó tanácsülésen a meghívás lehetősége

. állapíttatík meg - az esperes azonnal mind -:a további
tájékozódás, vagy felhívás mellözésével tűzze ki' az új
tanácsülés napját, melyen közvetlenül a meghívandó
személy kérdésében kell határozatot hozni. A 19. §. 2.
bekezdésében meghatározott előzetes eljárás és határo-
zat tehát nyugodtan kihagyható. Ugyanis 'hiába van
határozat a meghívásra, ha a meghívandó személyben
nem tudnak megegyezni: - kárbaveszett minden fá-
radság. Viszont, ha a személyben megegyeznek - eb-
ben természetszerűleg benne van az is, hogy az állást
meghívás útján kívánják betölteni. ,

Azok .awezetök, kik, mostanában vezettek le vá-
lasztást - tapasztalták, hogy az mennyí, .az egyházi
életre káros kihatású s egyáltalában nem egyházi in-

dokból fakadó pártoskodással és veszekedéssel jár. Arra
kell tehát éppen az egyház érdekében törekednünk,
hogy a választás lefolyása minél símább és .mínél ke-
vesebb ütköző pontot szolgáltatö legyen. E célt szol-
gálja fenti előterjesztésem is', mert e réven ket .gyülést
és három szavazást egy gyűlésre és egy 'szavazásra le-
'het összevonni a nélkül, hogy abból akár az' egyházat,
akár a híveket bármi tekintetben hátrány, vagy mellö-
zés érné.

5. ,
Nem válik be a gyakorlatban ajelölő elJárá.s azon

része sem, mely szerint, ha az egyházközségi közgyülés
az általa jelölhető két egyén személyében nem tud meg-
egyezni s többet ajánlanak, úgy az összes ajánlottakra
külön-külön kell szavazást megejteni (32. §. 2. bek.).
Nem számol e rendelkeZés azzal, hogy vannak egy-
házközségek, hol a közgyülésí tagok száma' eléri a
4-500, vagy még több tagot is. Ilyen helyerr-például 4
ajánlásra külön-külön szavazást lefolytatni egy nap
kevés. Ettől eltekintve, még kísebb egyházközségekben
is a sok szavazást a hívek megúnják, belefáradriak.
Megtörtént, hogy egyik választás alkalmával az aján-
lottak közül az első szavazás alkalmával 100-on felül
adtak le szavazatot, mig a másodíknál már csak 40
körül volt a szavazatok száma" a harmadik ajánlottra
már nem is szavaztak. Ennek magyarázata az, hogy
a legtöbb egyháztag leadván a maga szavazatát, el-
megy s nem; törődik tovább s nem hajlandó egész nap-
ját a szavazásokra fordítani, Ennek viszont az a 'kö-
vetkezménye, hogy az a bizonyos jól .megszervezett
klikk a maga 50-60 emberét együtt' tar-tja s .végül
azok Ieszavaztatásával esetleg eldönti a választás
sorsát a tényleges 'hangulat ellenére.

Igen helyes megjegyzése -volt ennél. a választásná.i
egyik egyháznak az, hogy el lehetne ezt .egyetlen sza-
vazással intézni -éspedig ..akként, lJ.ogy .mínden sza-
vazó írja fel egy úgynevezett szavazölapra, J],Ogy,,·,lJ.z
ajánlottak közül ki az a két egyén, .akít ö az egyház-
község hivatalos jelöltjéül 'kíván s ezt.. a szavazólapot
adja be'~ e réven egyetlen· szavazás útján meg .Iehet
tudni a tényleges akaratát az egyházközségnek. Igaz,
hogy így az elnökségnek, vagy a szavazatszedő küldött-
ségnek ,esetleg' megnehezül a dolga:,. mert az össze-

,számlálásnál nagyobb fígyelemrevvan szükség, - de
viszont időben .ök is sokat nyernek s ami a fö, a hívek
nincsenek felzaklatva s mem.adatik mód a nem egy~
házi érdeket képviselö- párt, . vagy személyí érdekből
dolgozóknak a szabályrendelet, ~ij~tsz;i,S[íra;·, E;zt az
egyszerű munkásember által adoft, gondolatot teljesen
magamévá teszem, s annak, !l-. szabályrendeletbe ,való
felvételét ajánlom: " ' '

,,6." :" •

Nem a szabályrendelet; .hanem.ca szabályrendelet-
tel való visszaélés tapasztalata teszi szükségessé a vá-
lasztási eljárásnak a. nreghatalmaeásokra vonatkozó
rendelkezésein-ek módosítását. Itt is' -kényt.elen , .va-
gyok hivatkozni arra a gyakorlati tényre, P.'ágyminden
választásnál előfordul, :miszerint .ugyanezen meghatal-
mazótöl több meghatalmazás fut. .be, ' """',> ennek .követ-
keztében az hatálytalanná- válik ,fL.utóbJ?,,;~i;t:űnik;,·-b.ogy
az egyik meghatalmazás hamí'sított.xvolt. j,A:r,pártsz.en-
vedélyek már odáig jutottak,. hogy még..;az.,;egyhá~i.vá-
Iasztásoknál sem átallják meghamisítással t- )s;rerezni
meg a többséget. Itt feltétlenül. kell.valamiL,;tenni,
mert azzal, hogy az illető, akinek .nevét megnamísitot-
.ták - jelentse fel a hamísítót -, még 'n.iiics;8.,dolog
elíntézve. Ugyanis az elítélés sel még nem .szerezte vísz-
sza szavazóképességét az illető választásra a szavazatá-
tól megfosztott egyháztag, Dr. Bulla Sándor, .az oros-
házi egyházközség ügyésze. ezen vteszaélések.Lmeg-
akadályozasa . érdekében felvetette azt" 2" gondolatot,
nem volna-e Iehetséges ckötelezní a .meghataímazassat
szavazni kívánó egyháztagotcarra, hogy.,Ii;l:eghlj-t!l,lma-
zását köteles legyen 'le1kész" vagy" legalább egyházi .hi-
vatalnok előtt kiállitani, illetve aláírni. '. 'A mai jQ,g-
állapot szerint ezt nem lehet megtenni. De maga a
felvetett es:zme'érdemes a megfontolásra s egyben mu-
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tatja,' hogy 'a gyakorlati emberek már' olyannyira el-
vadultnak látják e tekintetben a helyzetet, hogy annak
törvényes orvoslását látják szükségesnek. Ha már
benne vagyunk a szabályrendelet módosításában, ezt
is rendezni kell, mert lehetetlen állapot, hogy egyház-
tagok szavazati jogát .egyes lelketlen emberek egysze-.
rűen etsíkkasztják. s ez ellen ma még nincs véde-
kezés.

drbv.

.Szövegpróbák egy, modern .
,bibliafordításhoz.

. (Máté 19, '1-12.) E szavak után Jézus elhagyta
Galilell:t és Judeának a Jordánontúleső vidékére ment.
Nagy' töm;egek kísérték el és ö gyógyításokat végzett
kÖktük ottan. , 'Kötekedő farizeusók ezzel 'a kérdéssel
fordulta'k -hozzá i . Szabad-é válni alaposok híjján? Ö
~zt a választ : Nem olvastátok-e, hogy-a Teremtő kez-
dettől ;fog.va egynejüségre teremtette az embert és azt
mondta: " Kiválik az ifjúember a szülöi házból és hű-
ségben egyesül feleségével? Tehát· nem kettőnek szá-
mítanak, hanem egy egységet alkotnak. Azért, amit
Isten' 'egybeszerkesztett, 'ember' el ne válassza. Erre
azokuzt mondták: Miért intézkedett Mózes akkor ar-
ról; 'hogy válási bízonyítvánnyal eresszük' el az asz-
szonyt ? 'O azt mondja nekik: Mózes a ti f~'kezhetet-
Ienségetek rriíatt ment bele abba, hogy válhassatok, De
eredetileg ez nem létezett. Én a magam részéről azt
mondom: Aki válik: kívéve 'a hűtlenség esetét, és újra
nősül, 'a 'hűtlenség bűnébe esik. "Tanítványai erre meg-
jegyzik': Ha így áll az ember az asszonynéppel, nem
érdemes nösülní. Ö pedig így szólt i. Nem mindenki
értiL'inég,,'·amit ,most mondok.. csak isteni' adomány
részese. "Vannak tudniillik olyanok, akik .nemi vágy
nélkül 'szlilettek;vannak, akik mások révén, s vannak,
akik' maguktól Tettek ilyenekké a. mennyországért. Az
értelmes megérti. " ,

(Lukács 16;·1~9.) -Az alábbiakat a tanítványok-
nak is mondta, Volt egy gazdag ember, s annak volt
egy gazdatisztje. Ezt bevádolták nála, hogy tékozolja
a vagyonát: Mag'a ,elé hivatta és igy szölt hozzá: Mit
hallok rólad?' Számolj. be gazdálkódásodról, mert ná-
lam megszűnil!:a te' gazdatísztt 'állásod. .A gazdatiszt
igy elméfkedett Ynagábán:" Mihez, fogj ak ? A gazda-
ságból úra,in, elb<;>csát.'Kapálni nem· bírok, koldulní
szégyénlek. Megvan!' Ha" elcsapnak a gazdaságból,
akad majd, aki befogad a házába. Nyomban maga elé
hívatta ura adósait és meg.kérdezte az elsőtől: Meny-
nyi ·a' te. tartozáso.d az én uramnál? Az pedig felelte:
Száz bátus ola]. Erre így; szólt nekí ; Itt a kötelez-
vénYéd;' ülj 'le és javítsd ki ötvenre. Azután a má-
síkat kérdezte:-. Hát te. mennyivel tartozol? 'Az pedig

'azt -rnóndta ; ,száz' kórus . búzával. Annak meg azt
'mondta: Itt, aFkptelezvényed, javítsd ki nyolcvanra. A
gazda -eítsmerte .hütlen -gazdatísztje leleményességét,
m,ert·az·3Íllyargiakban.általában Ieleményesebbek az em-
berek.vjmínt a:c.szell~ek'ben. A magam részéről azt
mondom-nektekc : Szer-ezzetek magatoknak- jóakarókat
a csalfa :föidi kincseKen, hogya földi élet után meg-
nyíljanak-elöttetek' az, örök Iét kapui.

'(R6ma, 2,' 25.......:.29.), A törvény, megtartöja, szá-
,,~~ra'ÜdYQáa' fijjel, de a törvényszegő számára a, faj-
[el semmf~; 'Azért, 'ha a. pogány megtartja áz isteni
törvéi;iYt;'ez a 'körülmény nem ..tudható-o be ,ne'ki 'faj-
jelnek? És vajjon nem vád-e ellened az ősi állapot-
ban .lévö nem-zsidó istenfélelme, ha te írás és fajjel
ellenére 'áthágod a törvényt? Nem' az a zsidó, aki
külsöleg az-'és' nem' az a fájjel. ami külsöleg- a testen
Ilitható, han~nr' az: a zsídö, aki belsőleg az ~S: az a ·'faj-
jel, <trni'a sziv és a lélek fajjele. Ezt Isten veszi számba
és nem em.'berek; .! ,,' ' ,

'1 ,; " .) l
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HÚSVÉT UTANI HATODIK VASARNAP ...

1. Péter 4) 8-H.

Exaudivasár!fla'Pj~ már a pünkőt1di .ü:n~ep::
kőrhőz tartozik: Ez a vasár.nap heroldja) elő-
futára a Sze.ntlélek kítöltésének. Hoquam kell
nekünk pünkösdre előkészülnünk? A Szentléle~,
mikor közli velünk felbecsülhetetlenül ?tagJ!
ajándéloait? Péter apostol megadja az erre .vo-
natkozó utasításokat. Legyetek ,mértékletesek.
és józanok. Ebből indul ki) mintha monda~i,
akarná: CSaJka józ"a;n és mértékletes ember ré-
szegedhetik meg a Szentlélek ajándékaitól, ~z
a szent mq,mor csak azoknak adatik meg) akik,
földi mámorole és részegségek útvesztőiben nem
tántorognak. Az Isten lelke csak azt láto.gatja.
meg) aki ennek la -léleknek áldásaiért imiidko-
zik. Megragadni az Istent ée el nem bocsátani)
amig lelkének erejét reánk nem árasztja.'
Minden nagy gondolat) minden na.gy szán-
dék) minden erkölcsi felbuzdulás), minden
tanúbizonyságtéteZ és minden megállás életre-
halálra hitünk igazságai meüett, annaik az
erőnek kös?önhető) amelyet az Isten Szent-
lelke 'köZó::jönöz. Ez a hatás teljessé ekkor
lesz) a1ltikor az embertéreakra szélesedik ki~
tMnikor' szolgálni kezdünk testoéreinknek, akik
szolgálatunkra rászorultak;· amikor hivatás-
körünkben híven sáfárkodunka reánk bieottak-
kal. És akkor megnyílnak a szív) a lélek zs~lip-
jei és mi mást nem csinálhatunk) mint di-
csőíteni azt az Istent) aki a Jézus Krisztu« ál-
tal a halálon és kárhozaton diadqlt ad,ot~.

- A Johannita rend budapesti ünnepe. A 'Johan-
nita rend magyar lovagjai április 7-én d. u. 6 órakor
a Deák-téri ev. leánygimnázium dísztermében jubiláris
ünnepi gyűlést tartottak, báró Feilitzseh Bertholdnak. a
magyarországi csoport kommendátorának elnöklete
alatt. A díszgyűlésnek különös jelentőséget adott, hogy
azon részt vett Vilmos császár negyedik fia; Oszkár"
'herceg, a protestáns Johannita rendnek nagy mestere.
A herceget br, Feílttzsdh- és br. Radvánszky Albert .üd-
vözölték, majd átadták neki a magyar lovagok' aján-
dékát, egy ezüst serleget. 7 órakor Istentísatelet volt a
Deák-téri templomban, amelyen nem csak a herceg,
hanem neje, Ina Mária hercegnő is megjelent. A temp-
lom első padsorait teljesen megtöltötték a magyar
Johannita lovagok. Az istentiszteleten D. Raffay Sán-'
dor püspök prédikált, majd megáldotta a jelenlévőket.
Az ünnepség a Hímnusz eléneklésével ért' véget.
A hercegi vendégek tiszteletére estebédet adtak a
nemzeti kaszinóban, amelyen Horthy Miklós kormányzó
is megjelent. A hercegi pár kedden reggel utazott el
Budapestről. . , .

- A m. kir. Erzsébet Tudományegyetem '1, éví
május 13-án Sopronban ünnepélyes .közgyülést tart,
amelyen kegyelettel emlékezik. meg a Hittudományi
Kar volt tiszteletbeli doktoráröl.. néhai D. D. Ihmels
Lajos szászországi püspökről és felavatja -€l " Hittudo-
mányi Kar új tíszteletbeitdoktóraít. :Aközgyülést d. e;
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10 .órakor . istentisztelet előzi .meg, amelyen a szol~~la-',
tot.'··Pröhle Henrik pozsonyi év. lelkész végzi. !; .

'_ Halálozás'- Özv. rewentlovi- báró Ktuis lvorné,IJ
s~ül. vásárosnaményí és nagylÓnyai'Lónyai IIhri.á;·ele~
tének 87. évében hosszas szenvedés .után az örökkévaló-

,'ságl:;>a'költÖzÖtt: A1emáesi;'s'zertar1;ást május "h6 4-én
a Ketepesi-úti temető halottasházában végezték felette,
ahonnan a halottat. Nagylónyára szállították s a csa-
ládi sírboltban helyezték el örök nyugalomra. Az el-
húnytban báró Kaas Albert .egyetemi tanár, az alsó
pestmegyei esperesség felügyelője, az Ország osvLuther
Szövetség volt elnöke édesanyját gyászolja:"
." , ....:....,Segédlelliész-átlÍelyezés. ,D. Kapi Béla püspök
Fuchs Pál .segédlelkészt Budaker Oszkár. soproni lel-o
~~sz' lipcsei. tanulmányútí ,táv.ollétén!';k .. időta~tamárl7.
Sopronba ,helyezte. Csaba Antal segédlelkészt .pedig
FelsőIiánái'61 Sárvár'ra helyeste a püspök.

',' :.:....'{iye·mántínenSegző.Báró Pronay Dezső "volt
e~~etemes' felüpelőnk most tartótta gyémántmenyeg-.
zoJé,t. ,'v, ,i, ,; ', . . " '. "> ~ Szegedi hírek. A szegedi egyházközség három
presbyte re szép kftÜn;tetésben, 'illet6lt~g' előléptetésben
részesült." Koren. Emil máv. föfelügyelőt üzleti igazé

gatóhelyettesi minőségben· Budapestre, helyezték. -,
Dr, Engel.RudQlt egyetemi magántanári; tudomanyos
munkásságának elismeréséül c. rendkívülí egyeterní
tanárának nevezték 'ki. =-- F~chtner Sándor zeneügyí fő-
igazgatót Fr'ícsay Richárd örökébe a budapesti 1. hon-
védzenekar karnágyává nevezték .ki., ~. A' bányakerü-
leti püspök a szegedi föesperesv.mellé .segédlelkésznek
S~lany Já1l9St küldte kL, ,~~ " , ."

, '~Űzd., Apr. 29-.én tartotta ,az ózdi ev.. egyház-
község évi rendes .közgyülését' istentisztelet 'végeztével
a templomban .. Fájdalom 'és szomorúság töltötte 'el' az'
egész gyülekezetet' ezen .a közgyülésen, mert a fel-.
ügyelő helye; üresen maradt s fekete gyászlepel borí-
totta. A lelkész imádsága után elsőnek a m. felügyelő
emlékezett meg a Zorköczy Samu halálával ért nagy
veszteségről; a gyülekezet pedig helyétől felkelve ~eg-
indult lélekkel áldozott az elhúnyt emlékének.' Ezután,
következett a .lelkész emlékbes~~d~,. melyben méítatta
Zorkóczy SaIIlu nemes egyéníségét, aki mindi~. büszke'
volt' arra, hogy iö evangélikus, 'vallású és bár' a R. M.
S.. T, : vezérigazgatót áflásáriál fogVa rendkívüli 'elrog-'
Ialtságú f'érftú . volt, mégis; ha .az egyház érdekéről és,
ügyéről volt szó, aJegk~se:bQ:dolgokban sem sajnált sem
időt, sem fáradtságot, Aho; Zór:kóczy Samu .mupkálko-
dott, .ott nemcsak if' gyarKéi:tl.ények füstöltek, nemcsak
a munkások ezrei 'kaptak kenyeret, hanem ott templo-
moképültek. ,24. évig. állott. ez az ember az ev. egyház
szolgálatában .és., iránta ,érzett .mély -tíszteletének .az
egyházközség 'azáltal ls kifejez.ést .ad, hogy aJegköze-
lebbLközgyűlésig nem ..választ új felügyelőt,. hanern az,
elhúnytat gyászolja, Évi jelentésében a lelkész rámu-,
tatott arra" hogy a lelkipásztori munka a Krrsatus .kö-,
vstségében való tevékenykedés és ilyen szellemben
hirdettetett az Ige az elmúlt évben.Jielyben és a,szór:-:
ványokban összesen 540 alkalcmmal .és történt 154 lel-,
kipásztori Iátogatás. lJgyanepben" ;3. szell emben végezte
munkáját. a", Ifjúsági Luther-Szövetség és a Női-Luther
Szövet.ség is. Az ózdi gyülekezetben az elmúlt évben
keresztelte tett 27, újszülött; konfirniáltatott 17;· esket-
tetett, ,16 pár, reverzalísIcöttetett javunkra 6, kárunkra.«
4 esetben. Ürvacsor-ával éltek .összesen '1124-en, áttér-
tek hozzánk 19-en, kitértek tőlünk ,ketten. Az egyik -az
év végén hagyta el egyházunkat, deomegbánva lépését,
míndjárt újév után visszatért, 'J1em.ettetett összesen 21.

.1>- Qorsóq-nádasd,i -jiókegyház ,most 'kezdi meg
templomépítését. amrt, Jl,Z anyaegyház örömmel, vesz
tudomásul és támogat. Egyik harangját iS"Qdaa{].omá~
nyozta az épülö templom számára, és .a híveket is ta-
mogatásra se~kénti.·· ,A közgyülés: elfogadta és jóvá-
hagyta 'az .egyházközség múlt 'évi zárszámadását "és
f. .éví költségvetését. A közgyülé st a lelkész imádsága
és az ;,Erős várunk;' eléneklése fejezte be. . .

'::..:..'AZEV~ngélik~STaná~egyesillet, váhisztmiíp'ya
a budapestí ievangélíkus 'gimnázíúmban' május 6~án

ülést tartott, amelyen a neveltetésisegély és a tanuló-
járulékok ügyét tárgyaltak. '
'" _' Budaker Oszkár sopront.Ielkész Leipzigbe uta-

zott, .hogy'"az ottani teológiai fakultás nyári .szemesz-
terének ·elő,adásait hallgassa. . '
.: ;,~ Az' -ágfalvai -ifjúsagi egyesület -áprtlís 29-ép.
jól' si·ketült<!Luther-estet rendezett, amelyen 50 vetített
képet mutattak be Luther életéből.

L..:. Nemes cselekedet. Hatvanban a nagy teleki ifjú-
ságt ...·egyesület, ,.~D;lely . 1'6xp.ai,-.!f'atoliklls ifjakbólá;ll,
Wagner Lajos állami .tanítö vezetésével színielőadást
rendezett és annak tiszta jövedelmét, 100.- pengöt,
a hatvani evangélikus .míssztöí eg:y~áz~,terp.p\o;népítési
alapjának javára adoÍhányozta. Sok.' 'ilyen -testvérí cse-
lekedetet kérünk és akkor .hamarosan-meg fog szünní
az áldatlan felekezeti' harc. ' ...-s •.. '- , ,~,

- A Brit és Külföldi Bibliatársulat. az elmúlt
napokban 'úf'kÖtés.ben· (pu.ha színeS va~z,ötíl{i5tés)'adta
ki az újtestamentornot. ~z igeIi"csiÍlos;iíjsz'öv.ets~g; !Í-ra
40' fíflér, ,zs<;.\ltárokkal,50 fillér. Alegszébb' ésle$ol~'sóbb
konfírmácíős 'ajándék a Biblja. . . ,. .. ,., ':",. , .' ", ,
':. '~Az angyalföldfLuther 'Szövetség .' és 'Ltlther

MártoIÍ}(ör május 6-áii szeretetven~égséget rendezett"
amelyen ,változatos müsor keretében' Gregersen ~~)za
tartott előadást és Riinár Jenö magyarázott bibli~t:

, .:- Lelkészjelöle!, .Bukarestbe~. Az allg reg'y évvel
ezelőtt 'hatalmas "lelkesedéssel megalakult bukárestr
magyar; ',~vang~likus egyházközség lelkészi ,állására. ki-
írt pályázati felhívás nyomán három pályázat. érkezett
be az. "egyházmegye elnökségéhez. Sipos AndTás ales-
peres,' fJ,exty Zoltán barcaújráluí helyettes, és Lőrvncz
Sámuel aninal rendesIelkészé.r'Az egyházkerület' super-
ínténdensé .mindhárórn pályáZÓt' jelölhetöneknyilvaníc

totta. A, választást inájtls '13~án'Iogja Biró. LáSzló fö-'
esperes Ievezetní, Igy rövid'idő4~belül Románia föváro-
sában; -a míntegy 3POO'léle/.tbőIálló' magyar evangélíkus-
gyülekezetnek rendes lelkésze lesz. . ", ,. ,_.
.' ..c:..'Hírek a FelVidékről.' Arlyit'rai esperességben

föesperesnek Boor Péter 'lelkészt, alesperesnek Lichner
János lelkészt, egyházmegyei felügyelönek drvKatre-'
niák Milán' ügyvédet válasátották meg.,' - Algőver
István závadai lelkész 45 évi működés után nyugalomba
vonult . .:.c... A' dunaszerdahélyí egyházközség 'StadtruC'ker
Gyulai 'lelkész és- Bohus, Géza egyházfelüg'yelöeÍnÖklete:
alatt' március 18-án tartotta évi rendes. közlfyülését,·
, -'- Az Országos Magyal' ProtestánS'DiáksiÖvetség'.

május 5-én és 6-an' ·tattotta meg' eztdei < konferencíáját:
S:iegéden 'a' protestáns testvéregyházak lefkészeinek es
ijíveihek·részvételéVel.: ',,' :,.... '- ,}' "é :,.,: -.J \~',

". ~'Külm'issziói 'S~8vetség N'i-tugáliáb~n. '.A csak:
nem teljesen rómaíkatoltkus vallásúPortügáliábaripro-
te~tánS' külmtssztóí .szövetség alakult. .; ,.,,:,.'

'1, ',_ A lelkészek 'ke'dvezniénye~ útlevele. Á' belügy-
miniszter, úgy intézkedett, hcgy=a vbevett és elismert
vallásfelekezetek lelkészeit az útlevél 'kiállítási díj fize-
tése szempontjaból közszolgálatí alkalmazottaknak kell
te'Jhhteni és -ezérf útlevéleik után az 'alacsonyabb út-'
levélktállítáaí: díjat és bélyegilletéket' fizetik. Ez, Ei: 'ked-,
vezmény azonban "kizáróan',a lelkészkedést folytato
papokat ílletí'r meg." " , '. ',." ,
'.. ....:..:Mag'ánbs"úrinőkj' urak, 'gyermékteleri '·házas~.
párok lirkást, "ái>ól;íst,''esetleg ellátást is nyer hétnek a
Kősiegi·Elva:ng':"DiakanisszaegYlet· ,ottho:ilában:.'Nyti-'
galmas,'cegész'seges' .lákásinapos' 'kért; fürdés. RészÍetes'
felvilágosítást a lelkészi: hívatal- ad: 'Válasibélyegt '.

, -,Oldeveles<teli1giínn. tanárt keresünk, 'i~ítöbb
első osztélycs-tariulót :készítene előa'jövő' tanév foh;'a-
máne magánvizsgára. 'Meg:kéresést; az igények' me'gjelö~
lésévei 'az ev.' Ielkészí- hivatal~ k~I:~ác~<?zál) :Bar~ÍlY.a
Tegye, ,-' -: ...: • ..'i~:/, ~'"~ . 't~~,:

.J ".. _ ,-'

A szerkesztésért felelős: .. :. ;,Jj. kia.dásén jeíelös :; ,:,J, '.,

sZA·Nt..6 ·,R68 ERT' Dt_"F RITZ .LÁ-S Z'L é:··
.Ó: '."l"' •.- i:

SZERKESZTÖSÉG TELEFONSZÁMA,::5.9-2,Oh ; ,~, .t

POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA: ,1,228 ,
(BP.' Si~KESFÖV.KÖZSÉGl TAKARÉKPT. CSEKKSZÁMLÁJA.)

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdajában, Budapest, V., Csáky-utca 10.80179
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dr. Scholtz OSZKár urnak
Bp.V T.I.Szentk1rál.yi u. 51.

Szerkesztöség és kiadóhivatal: '
BUDAPEST, XL, LENKE-ÚT 56.

Kiadja:
AZ ORSZÁGOS LU~HER SZÖVETSÉG.

EGYHÁZTÁRSADALMI:
BELMISSZIÓi, KULTURÁLIS ÉS

EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP.

Megjelenik minden vasárnap.
ELÓFIZETÉSI ÁRA:

Egész évre 4.40, félévre 2.20 pengő.,
A PÜNKÖSD KÖTELEZÉSE.

A pünkösdi ünneplés nincs annyira bele- hat megbízatásokat és a Vele való munkálko-
vésődve a lelkünkbe, mint a Karácsony, vagy dásban áldásokat.
a Húsvét. Nem egészen tudunkvele mit csinálni, A Pünkösd fényében az Isten intézménye
nem értékeljük eléggé, mert nem vagyunk tisz- az Egyház. Ezt bizony sokszor felejtette el a
tában vele. Meg is látszik a keresztyénségün- történelem folyamán még maga az Egyház is.
kön, hogy .még nincs pünkösdi ünnepünk. Ösz- Egyszer öncéllá lett, máskor az állam eszközévé'
szekapcsoljuk helyenként a konfirmációval és sülyedt. Ma is sokan vannak, akik az Egyház
szinte ez tűnik fel fontosabbnak, mintha, a kon- kultúrális, erkölcsi és szociális munkáját, nézik
fh máeió -termé 'tartalnral'!abbá -a .f>..futR~ és- -~emrefF et edmérryci- szerint néznek- ehslIiet ~- ,
nem a Pünkösd a konfirmációt. seI, vagy lekicsinyléssei az Egyházra. A mi

Ha ezeket a leverő tapasztalatokat figyel- sorainkban is vannak, akiknek nem az igazi
jük, örömfu'el 'kéll lá'tpunk, hogy a pünkösdi lénye szerint kell az Egyház, mint üdvintéz-
történet jelentősége és~:l:;zzel,az ünnep lényege, mény, mint Isten céljainak hordozója, hanem
kezd kiemelkedni az utóbbi években. csak mint emberi, nemes célokat megvalósító

Az isteni kijelentő tevékenység nem ok és intézmény, amely a nép oktatás és embernevelés
nem cél nélkül iktatta bele az életünkbe a munkájában hasznos és ezért bizonyos, teljes-
Szentlélek Icitöltésének az, ünnepét. Itt válik nek nem mondható, támogatásra érdemes; a
teljessé az örökkévaló Isten önkinyilatkozta- benne való tevékenység bizonyos előkelő köte-
tása, az ember megváltásának a .munkája eb- lesség, melyre jórészben családi hagyományok
ben lesz Isten részéről befejezettévNem kisebb .serkentenek. Igy lép előtérbe az Egyházban a
és így alárendeltebb jelentőségű ez az ünnep, történeti, az emberi szempont, s háttérbe kény-
mint más ünnepeink. Sőt azt kell mondanunk, ezerűl éppen a legfontosabb: az isteni, a 'ki-
hogy 'ebben, ennek a megvilágosító fényében jelentés szerint való hivatás, Az Egyház, így
lesz a Karácsony, a Nagypéntek és a Húsvét' sülyed a korszellem uszályhordozójává, embe:"
igazán a mi ünnepünkké. A Szentlélek által is-' rek érvényesülésének eléggé 'szabad területévé.
merhetjük meg. iga}áIl az Isten szeretetének, Kidomborodik benne a profán, de összezsugo-
értünk hozott áldőzatának a nagyságát. A rodik a szentséges. '
Szentlélek által vagyunk az Isten gyermekei, Van bennünk annyi önismeret és őszinteség,
megváltottságunk így lesz, tudatossá. v Azt is hogy beismerjük keresztyéni alázatossággal és
mondhatjuk, hogy Pünkösd nélkül nem lehe- bűnbánattal, hogy nem voltunk elég bátrak,
tünk keresztyének. -", hogy -megvédjük az Egyházunkát ,áli~en bom-
, A Pünkösd ismerteti meg velünk az Anya- lasztó áramlatok benyomulásától; hem mente-

szentegyház isteni eredetét és éppen ezért szol- getjük magunkat azzal, hogy más 'keresztyén
gálatának különös en 'fontos jelentőségét. Nem kőzősségek is kaput nyitottak ezek előtt; legyen
emberek terve, elgondolása' az Anyaezentegy- ez aző lelkiismeretük dolga.
ház, hanem Isten akarata, nem emberek esz- Azt azonban szintén bevall hat juk, hogy
ményi törekvése, hanem a' Szeritlélek munkálko- most mái kezd más áramlat Iengedezni a mi
dása .•Az ember nem lehet más, mint a kegyelmi' Anyaszentegyházunkban. Biblikus irányok jön-
ajándékok meghajló elfogadója, az isteni célok nek, tiszta evangéliumi álláspontokérvényesül-
engedelmes, önkéntesen felajánlkozó eszköze. nek, mindég jobban nézzük Egyházunkban 'a
Nem adhat semmit az Istennek, de Istentől kap- Krisztus Egyházát, és mindég erősebben érez-:
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zük a krisztusi szellem hódítását. A lutheri re-
formációban megelevenedett őskeresztyén gon-
dolat előtt mindég mélységesebbé válik a hódo-
latunk. Az Isten ügyéért való emberi felelőssé-
günk az alázatosságban egységesebbé és az Is-
ten céljaiért való tiszta lelkesedésünk egyet-
értőbbé tud bennünket alakítani. Még nem va-
gyunk ott, ahol kellene, de közeledünk és az
egységben munkálkodó Szentlélek segítségével
el is fogunk jutni oda.

'A magunk erőtlenségét kell éreznünk és
felajánlanunk, akkor a Szentlélek pünkösdi
ereje meg tudja mutatní a hatásait.

Jövel Szentlélek Úristen és tedd a mi evan-
gélikus Egyházunkat megnyilvánulásaiban is
a Te Egyházaddá!

Marcsek János.

Szebrot Madách Imrének 1
. Országszerte hangosan vagyunk kénytele-

nek hirdetni, amiről hallgatnunk kellene: M~-
dách Imrének még nincsen szobra.

Madách Imre megalkotta a világirodalom
egyik legnagyobb művét. Vele egy magyar lé-
pett az, emberi művelődés történetének legna-
gyobb nevei közé. Ezzel világraszóló, örökké-
való emléket emelt nemzetének. A nemzet ezt
mindeddig nem viszonozta. Ha az idegen meg-
kérdi tőlünk, hogy hol az a bizonyára méltó és
nagyszerű szobor, amelyet nagy fiának emléke-
zetére állított a hálás magyarság, zavartan
hallgatunk.

De a halála óta eltelt évtizedek semmitsem
jelentenek az eljövendő évszázadokhoz képest,
amelyek alatt ez a nagy név zászló gyanánt fog
lengeni a magyarság életének épületén. Hogy
egy szobor, amelyet állítói időtlen időkre szán-
tak, hetven évvel korábban vagy későbben
emelkedik-e fel, közömbös. Ha eddig elmulasz-
tottuk, most majd megcsináljuk. Az idő talán
még alkalmasabb most, mint az eddigi évek
lettek volna. A lángelme hátrahagyott nagy
műve most érkezett el ahhoz, hogy a világ ér-
deme szerint érteni és becsülni kezdje. A világ
most kezd felfigyelni arra, hogy akitől ezt a
hatalmas ajándékot kapta, az magyar volt. An-
nak az országnak a fia, amelytől éppen most
vették el mindenét.

. Allítsunk szebrot Madách Imrének.
A Madách szoborbizottság az Evangélikus

Elet szerkesztőségének szíves segítségével a
nagyközönséghez fordul. Pénzt kérünk a Ma-
dách-szoborra.

Jól tudjuk, hogy az áldozat éppen ma a
legnehezebb, De Madách hazájában most is
nyolcmillió ember él s a határokon túl is fél-
annyi. Ha a kérő szó elől senki nem fordítja el
a fejét, a legkisebb áldozat is elég. Ha mindenki
ad, akkor a gazdag ember pengője s a szegény
ember kétfillérese bőven összeadják il szobrot.

Ha majd állani fog' a szobor, s az adakozó
megáll előtte, büszkén és boldogan érezheti,
hogy ez az ő szobra, ezt ő is emelte. Ezt a büsz-
keséget és boldogságot egy fillérért is meg-
veheti magának bárki. Csinálja meg ezt pom-
pás vásár gyanánt az, aki nem érezné, hogy
kötelességből is meg kell csinálnia.

Mielőtt a gyűjtést hiv.atalosan meginditot-
tuk volna, csak a szobor gondolatának puszta
hírére is megindultak az adományok. A kísérő
levelek megható lelkességről és áldozatkészség-
ről tesznek tanúságot. Úgy érezzük, hogy volta-
képen felesleges a kérő szó, és elegendő az
egyszerű bejelentés, hogy a gyűjtés megindult.
Ezennel megindítottuk, s a magyar közönség
kultúrájába és nemzeti öntudatába vetett 'szi-
lárd hittel várjuk az adományokat.

Az Országos Madách Imre
Szoborbizottság.

Az Országos Madách Imre Szoborbizottság f. évi
április hó 7-én alakult meg, fövédnöke vitéz nagy-
bányai Horthy Miklós Magyarország kormányzöja,
védnökei József kir. herceg, Serédi Jusztinián bíboros
hercegprímás, esztergomi érsek és vitéz jákfai Gömbös
Gyula, Magyarország miniszterelnöke, elnöke pedig
Hóman Bálint m. kir. vallás- és közoktatásügyi mínísz-
ter, a végrehajtóbizottság elnöke Ravasz László
püspök, alelnöke Horánszky Lajos igazgató és Liber
Endre alpolgármester, fötitkára dr. Pacher Béla ta-
nicsjegyzö. A szoborbizottság az adományok beküldé-
sét vagy a szerkesztöségekbe kéri, melyek azokat idő-
közönként fogják a szoboralapnak eljuttatni, vagy köz-
vetlenül az Országos Madách Imre Szoborbizottság
30.450. sz. postatakarékpénztári folyószámlájára.

Kívánatra a szoborbizottság gyüjtöíveket. is zen-
del'kezésre bocsát és azokat az érdeklödöknek postán
megküldi. A szoborbízottsághoz intézett levelek a fö-
titkár hivatalába (Központi Városháza, Közművelö-
dési ügycsztály, 1. pav. földszint 3. sz.) küldendök.

A liturgia kérdéséhez.
"Félve szólalok fel, látván a nevezetes többséget"

- kezdhetném a középiskolában tanult klasszikus védö-
beszédnek e szavaival is.

Félve, mert - sietek bevallani - nem vagyok a
bevezetni szándékolt liturgia tudományában, annak
történelmi genezisében s a más nyelvű egyházaink né-
pével elért eredményeinek ismeretében otthon.

E vallomás alapján kimondhatják reám hamaro-
san, hogy méltatlan vagyok a Luther' öltönyére. .

Mégis szólok, mert belsö éli leküzdhetetlen kény-
szer mozdítja meg szívemet éa író kezemet.

Csak úgy, az elsö hatásokról szólok. Szavak röp-
pennek elénk, melyekröl valaha, talán a gyakorlati
theológia tanári székéből hallottunk, de - .ide s tova
három évtizede - nem vettük ajkunkra és nem írtuk
le, mí, sorbeli lelkészek. Ezek: salutatío, credo" con-
fiteor, gloria ...

Tudjuk: honnan fú a szél. És fázósan dideregve
megborzongunk. Mert "csontkamrák" lehellete. ez, a
római hideg, merev és a tartalom fogyatékosságát a,.
forma szépségével takargató, az egyenes, lélekben és
igazságban való istenimádás helyett a jelképes szímbo-
lisztikus beszéddel hatni vélö istentisztelet kísértet-
járása ez.

Hová, hová, hitfeleim? ...
Bölcsen tudjuk, hogy az emberi értelemnek ugyan

ám van képessége az egyenest át-megáthajlítgatni, a
bonyolultat magyarázgatní s II hamisat igazítgatni.



20. szám. EV ANGELIKU S ELET 3. oldat

Luther nevével jött ez a liturgiai rend. Mintha
látnám lelkes fekete szemének felvillámlását és izmos,
dolgos kezének felerhelését: "Velem ne fémjelezzétek
azt, amit 'én, a tizenhatodik század gyermeke, egy el-
jövendő tisztultabb kornak hagytam reformáció-anya-
gul. Én nem akarok pápa lenni, akire hivatkoztok,
mint csalhatatlan tekintélyre. Am ti lássátok: mi hasz-
nos és építő".

Építő. Az Isten-tisztelet örök ,egységes és egyet-
len célja. Ha kell, ha csa'k úgy és csak azzal tudok
építeni, akkor tegyük még szimbólikusabbá, hangokban,
színekben még váltceatosabbá a mi Isten-tiszteletün-
ket,- de ha csak egyetlen lélek akad, kit ez az új .rend
nyugtalanná, izgatottá, keserűvé és félreáll óvá tesz,
álljunk meg' vele. "Isten lélek s akik öt Imádják, lé-
lekben és igazságban imádják." Ott van Istentisztelet,
ott jelenik meg az egyház, .ahol az evangélium hirdet-
tetik s ahol a 'szentségek - rite Jesu - kiszolgáltat-
nak, tehát a forma "adiaforon", fő és lényeges az
igehirdetés. Azt ne merítsük árnyékba s ne vonjunk
el tőle időt és figyelmet.

Az újítás ellenzést is ki fog váltani. Sőt máris
kiváltott. Kérdezzük: cui 'prodest?
. Avagy meggyengült a magunk bizodalma is' az
Igében, abban az örök hatalomban, mely az apostolok
egyszerű, katakombabeli Isten-tiszteletének fénye és
szépsége, misteriuma és levegője volt: az Igében, amely
poklok kapuit dönti romba és mennyek országát építi
meg aszívekben? Mondhattok ezer confiteor-t, ezer
credo-t, hideg és - mert folyton ugyanaz, folyton is-
mételtetik - monoton, hatástalan lesz az; de mondj
egy szöt, egy belső, elpalástolhatlan megindulástól
elekt.romossá tett szót, csak ezt: "hiszek", de ezt be-
csületes evangélikus és magyar szívvel és szóval, több
építő erő van abban, mint a mégoly pontosan feleIgető
karok hatalmasan zúgó énekében, melyet hallva, leg-
feljebb megható dom és gyönyörködöm, de szivem csak
a hittel, lélekkel, lelkesedéstől eltöltődött szív meg-
döbbaáásátöl fög tüzet, mínt" kilendült rugalmas 'goly6~'
tól az egész sor megmozdul.

Tudjuk mi, liturgiában tudatlan prédikátorok,
hogy valami "ellenkező szél" kapott bele a mi egyhá-
zunk hajójának vitorláiba. Látjuk, hogy a háború után
lázasan, bágyadtan tántorgó világ lelke elvesztette
erejét, bizalmát s látjuk, hogy a nagy pusztulás rom-
jain fel- és 'kiemelkedőben van Róma. De mí - ha
valaha, éppen ezért és éppen ma - nem megyünk
Róma felé. Nekünk az ősi talajunkon, az Ige' ístení
hatalmában bízva meg kell állanunk s nem szabad a
lelkekben azt a balsejtést megszületni engednünk, hogy
talán papjaink sem bíznak már a mi Isten-tiszteletünk
örök és áldott, világos és megvilágosító misteríumában,
az - Igében.

Elismerjük mi, hogy az új liturgia is ige-elemek-
ből szövődik, azt is, "hogy kell a bűnbánat és 'kell a hit-
vallás, de - akinek van füle a hallásra, hallja _
nincs szükség visszatérő, folyton ismételt confessio-ra.
Minden Isten-tiszteletünk a véges ember odaborulása a
végtelen Isten kezére; bűnvallás sír imánkban de de
boldog öröm is, istengyermekségünk méltóság'ának és
megváltottságunk tudatának el nem vehető diadalmas
öröme, tehát evangélium, evangélium s nem mellverő,
lefelé hajló meaculpázás: Hitvallás az ajkunk minden
negmozdulá:sa; alázat, hódolat és hála a mi egész
Isten-tiszteletünk; megtérés, újjászületés minden prédi-
kálásunk célja, de :mindez nem formák között lefolyó
cerimóniában, hanern bizonyságtevő, a maga szívében
Jézus arcát megmutató prédikátor szavában: a hit
hallásból van". ,,"

Kölcsönhatásról is beszélnek, tehát mi is szólunk
róla: a lelkész' és gyülekezet kölcsönhatásáról, helye-
sebben szölva: együttes meneteléséről a hit és béke, a
tisztaság és világosság szerit ormai felé.

Kérdezzük: melyik az értékesebb kölcsönhatás?
Az-é, mely kimerül a megírt és lekottázott respensortu-
mok cantando-jában, vagy az, melyben lelkek bontanak
szárnyat, mint másik hazájuk felé índuló költözö ma-
darak s együtt repülnek a fény és élet tiszta régiói

felé. Igaz, itt nem annyira hangok szárnyaInak, de
lelkek.

Az Isten-tiszteletünk ősi eredeti célja - mint
mondottuk - az építés, más szóval: misszió. Lelkeket
a:karunk "foglyul vinni Jézushoz".

Vallom: -annak egyetlen áldott lehetősége és esz-
köze van s ez a - hittel eltelt szív.

Ez az, amit látni, hallani és hallgatni akar a
gyülekezet.

Duseik: Lajos.

Egy akarat, egy hit.
A magyar evangélikus egyház lelkészi kara

és presbiter összesége egynek vallja magát? Az
egyház védelmezésében, az egyház és Isten
országa építésében mindenki tehetségének meg-
felelő mértékben fáradozik. Egyházunk mai
életében, az ellenünk támadókkal szemben való
passzivitásunkban, a hitetlenséggel szemben fel
nem vett küzdelmeinkben, a megújhódó katoli-
cizmussal szemben való hallgatásunkban és a
református egyházzal szemben nem tisztázott
magatartásunkhan sokan azt látják egyházunk
hű fiai között, hogy közöttünk még sincs meg
az egy akarat és az egy hit.

Sötétenlátás-e ez? Egyházunk magatartá-
sának nagy publicitás előtt való bírálata-e ez?
vagy pedig egy olyan nyilvánosságra törő kér-
désnek elővétele, amelyet már nem lehet tovább
altatni s amelyről egymás között beszélgetnünk .
kell, egyelőre legalább írásban.

Az egyház életét, irányító .tényezők teoló-
giai és hitbeli állapotát kell ebben a kérdésben
őszinte valójában feltárni, nem azért, hogy ez-
zel önmagunkat, mint egyházi embereket világ-
nézletünkkel együtt a világgal megismertessük,
hanem egymásnak mutatja meg magát két tá-
bor á becsületes nyiltsággal. - Amelyik kép
és világnézlet igazabb és többetérő: annak az
arculatát öltse magára az egyház s ezzel a világ-
nézlettel vívja meg küzdelmét.

Egyszerűen két csoportot veszek fel: az
egyik csoport legfontosabb ügyének a lelki éb-
redést tartja, magán kimutatja ennek hatását
s azt vallja, hogyha ez a belső élmény egyhá-
zunkat átjárja, meg vagyunk mentve. A másik
csoport idegenül áll ezzel a 'mozgalommal szem-
ben s egyháza mentése és építése érdekében más
utakat is lát.

Erről a két csoportról nem lehetetlen, sőt
nem is nehéz objektív képet rajzolni. Az ébredési
mozgalom, mint egyházi mozgalom: talán mind-
össze tízesztendős hazánkban. Az, időpont kez-
dete a finnországi és általában skandináv érint-
kezésekben keresendő. Azok, akik jól ismerik a
világ protestántizmusának történetét, azok elég
jól látják azt, hogy pl. az .amerikai három nagy
ébredési hullám a 19. században nem hozta meg
soha sem azt az eredményt, amit a vezetők
maguk elé tűztek s azt is őszintén meg kell ír-
nunk, még a világ nagy nyilvánossága számára
is, hogy a finn és skandináv ébredési mozgalom
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nem tudta az államok életében a keresztyénség
szellemében azt a tökéletes átalakítást magá-
val hozni, amit az ország várt: az ébredésimoz-
galmak sikerének tetőpontján szociálista kor-
mányok törlik ki a vallástanításból a káté .taní-
tását s kötik meg az egyház kezét az iskola"
egyházi és vallásos munkájában. '

, .Ezeket a tények et nem szabad agyonhall-
gatni. Akik hazánkban e mozgalomnak igen lel-
kes hívei, ne felejtsék el azt, hogy hazánkban
a régi pietizmusnak sem volt meg az az átütő
és általános Itatása, ami egyszerre, vagy leg-
alább is nagy mértékben átalakította volna egy-
házunk arculatát.

Az ébredési mozgalom hívő-papi-baráti
köre a hitetlenekkel nem közösködik kül-
missiói eszmecsereken ábrándozik és' nem
közegyházi nagy problémákon és Madagasz-
kár missiói ügyét legalább olyan fontosnak
ítéli, minta diaspora egyház reverzális veszte-
ségének katasztrófális arányait. A személyes
imádság élményeit és kevesek kel való lelki kő-
zösségét elsőbbnek ítéli, mint az egész lelkészi
és presbiteri, kar olyan testvéri szeretetét,
amelyben az egyház lelkét lehetne diadalmas
győzelmek re előkészíteni. Ilyen egyesületi élő
h~vők nem kevés?~é é!nek vegyes házasságban,
sot adnak reverzálist IS egyházunk mérhetetlen
kárám.Esküvel akarom ideírni: nem kritika
ez, hanem a meglátás és tapasztalat írása. A
másik tábor lelkei kicsodák? Olyanok akik=áz
ébredés gondolatát talán, saját személyüktől is
elhesegetik, talán olyanok is, akik valaha mo-
dern ker~szty~nekl!ek vallották magukat, talán
o~~3;~~kIS, akI~ szegyel}ik magukat azért, hogy
közéjük sorozzak a valoban hitetlen és az Irást
nem olvasó papokat, s még olyanok is akik
szeretnek evilág tudományaiban és művésze- '
teiben úgy gyönyörködni, hogy azért bennük az
Irás ereje mégis hatalmasabb és a hit boldog-
sága mégis erőse~b. ~yilvánv,alóan nem egy
akarattal s egy hittel el eza tabor, de egy ab-
han, hogy nem tartozik az ébredési mozgalom
hívei közé. '

~z ~ tábor is megkapta a maga ütlegeit.
Akadémikus magaslatról a liberális név becsü-
letsértésszámba menő címeivel tüntették ki
ő~e~. A ~~lmissió ügyét ezek állítólag soha sem
VIttek elore. Ez a tábor nem tartotta bűnnek
~z.t: ~a tá:~l.Ce~télyeket.rendezett az evangélikus
ifjúság szamara s az Ilyen alkalmak 'után éven-
ként nőttek a tisztaházasság kötések száma sőt
néha a javunkra kötött reverzálisok szám~ is.
De erre a másik tábor csak azt mondhatta: a
s~táp. eszközével inkább nem építem az egy-
hazat. .,

, ~ze~ nem zárkóztak meghitt baráti közös-
ségeik. bizalmas szobáiba, hanem mint város-
ház~ ~iz?ttsági" v3;gy képviselőtestületi tagok
a~ elo, hIt~tlense~ es istentelenség előtt tettek
hItet. es bizonyságot, elmentek oda, ahol imád-
kozni nem 'lehet, de vittek hitük maradékából

valamit s az is hódított. Papok, de egyben em-
berek .és férfiak voltak, akikből kikerült azért
egy két gályarab is, de erről egy életen át nem
beszéltek volna.

Esküvel akarom ideírni: ez nem dícséret,
hanem a meglátás és a tapasztalat írása. Te ki
vagy lelkésztestvérem ? De engem ne tarts
egyiknek sem!

De akár egyik, akár másik volnál, gondolj
arra, hogya te kis egyházad nem engedheti
meg a szétszakítottság ilyen fényűzését. Egyik
evangélikus lelkész nem vetheti meg a másikat
azért, mert "nem hívő", a másik nem gúnyol-
hatja ki a társát azért, mert "élő keresztyén".

De mit szól ehhez a' helyzetképhez a pres-
biter? Aki néha csak korcsmáros, vagy keres-
kedő, vagy bálrendező, vagy esetleg szabadgon-
do1kozó, vagy nyugalmazott államtitkár, vagy
nagybirtokos? Mit szólnak a nagy világban élő,
de nekünk édes testvéreink: melyik papot óhajt.
ják hallgatni, s melyik pappal ülnek le beszél-
getni? De mit szól a katolicizmus?' Ad-e több
hitet a felébredtek mozgalma, mint a katoliciz-
mus rózsafüzéres vallásossága? Többek va-
gyunk-e így, mint a szekták gondolkodásnélküli
r:ajongása? Tudunk-e így olyan történelmet
csinálni, mely a világ életébe és lelkiismerete
elé állította a wormsi élményt éppenúgy, mint a
tordai országgyűlés utólérhetetlen vívmányait?
Vagy a ragyogó, de hitnélküli szónokLatok épí-
tik~e, az" eg~házat és vvisgik-e e,lőbJ:?re"Jsten-
orszaga ugyet? Vagy az élet bölcsességét is fel-
vevő Iráshit hódít-e inkább és-tesz ellenállóvá
a katolicizmussal szemben?

, Olyan kérdések ezek, amelyeket lehetne
sokszorozni, de mindnek vége és . lényege az
lenne: .meg kell felelni a főkérdésekre.

Bizonyos az, hogy a zsinati előmunkálatok
maga' a novelláris zsinat is fontos. Túl kell es~
nünk a liturgiai problémákon is. A katolikus
akcióval szemben is meg kell szervezkednünk,
meg kell találnunk a reverzális betegségének az
ellens_zerét is. Mindezek mellett azonban el kell
jutnunk oda is, hogy hazánk valamennyi lel-
ké,sze és presbitere érti, ismeri és szeréti egy-
~ast s egy aka:attal és egy hittel é!. Még pe-
dig azzal, amelyik a kettő közül a jobb- ' ,

'G. L.

A reverzálís.
Nincsen olyan súlyos kérdés, amely hittel, Istenbe

vetett bizodalommal, az Ö segedelmével, 'kitartó mun-
kával megoldható nem volna. AlI ez, a reverzálls kér-
désére is. E kérdés evangélíumí anyaszentegyházunk-
nak egyik legfájóbb sebe, mely állandóan vérzik
s amelynek gyógyítása iránt tervszerűen, céltudatos
mun~áva~ a ;legsürgösebben kell intézkedni, nehogy a
lassu elverzes veszedelme álljon be.

A rendelkezésünkre álló' eszközök' megelözö és
megtorló jellegűek. . . .' ,

SzüksJges, hogy a föképen szórványainkban, ve-
gyes felekezetű anya- és egyéb gyülekezeteink híveit a
megfelelő felvilágosító népiratkákkal lássuk el lehetö-
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leg ingyen, vagy nagyerr olcsón. Ezzel kapcsolatban
feltétlenül ki kellene építeni egész egyházegyetemünk-
ben az evangélikus kolportázst, amelynek révén egyéb
hitépítő iratok, könyvek is el volnának helyezhetők.
A reverzá.lis szempontjából veszélyeztetett helyeken a
presbitérium, .a nö- ésleányegyletek tagjai közremü-
ködéséLis igénybe kell venni, akik az ügy kedvező el-
Intézésénel rokoni, vagy barátnői befolyásukat is latba
vethetik. Hogyan áldhat meg olyan lelkész egy frigyet,
aki maga kötelezően a házassági frigy Istentől rendelt
kötelékein .kívül él? Ha százszor is elrendelné azt bár-
mely intézmény, mégis bün, mert Isten rendelésévei
ellenkezik. (? Szerk.)

Rendkívül jó hatással volna bárhol élő híveink
lelkületére, ha püspökeink nemcsak a reverzálls. de
egyéb' egyházi kérdésekben is pásztorlevelek formájá-
ban intelmeiket, tanácsaikat közölnék a híveklcel, amely
pásztorlevelek a szószékről volnának felolvasandók.
Nagyon sok égető egyházi kérdés nyerne így rövid
úton megoldást. Mert híveink szivesen hallgatják az
evangélium szellemétöl telített tanításokat, amelyeket
püspökük intéz 'hozzájuk. Pásztorlevelek küldése sem-
miképen csak római katolikus előjog. Eljenek vele
bátran püspökeink is. Tudom, hogy az egész egyházi
élet hasznát fogja látni. .

A megtorló intézkedések csak azután jöhetnek,' ha
minden megelőző intézkedés meddő maradt. Deezek.
alkalmazásánál se szóljon belőlünk a harag, vagy a
bosszú érzete. A megtérés,' a megbánás, a jóvá tétel
útját senki elől nem szabad elzárnunk s a hibázót hibá-
Iának elkövetése után is úgy kell kezelni, mínt aki jóvá-
tehet. míndent. Más a helyzet ahol megátalkodott ko-
nokságról van szó az egyházzal szemben. Minden eset-
ben a kárunkra reverzálíst adó egyháztag nevét az
..egész gyülekezet előtt aszószékről nyilvánosságra kell
hozni, nem sértő szándékkal, de a szokásos népmozgalmi
adatok felolvasása alkalmával, amidőn általános jel-
legű, intelem az esethez fűzhető.

. Súlyosabb megítélés alá esö, alkalmakra : szóló
intézkedések az új novellarts egyházi törvényben meg
fognak jelenni. Ennek az áldatlan, sok fájdalmat és
keserűséget okozó kérdésnek a végleges megoldása
azonban csakis az volna, haa közös protestáns bizott-
ság érintkezést keresne a hercegprímási aula révén a
pápai kúriával - esetleg a magyar szentszéki követ
útján a "Ne temere" dekrétum visszavonása iránt. Meg
kell próbálni és kítartanít

Mayer Pál ev. lelkész.

Uj könvvek,
Endreffy János: A 450 éves Luther és a mai kato-

likusság. A Szlovenszkóí Magyar Evangélikus Szö-
vetség kiadása. Luther fellépését valamikor' egy egé-
szen jelentéktelen ernber szemérmetlen üzérkedése siet-
tetDe(Tetzel). Az Isten sokszor ilyen kicsinek látszö
eseményekkel és dolgokkal sietteti ügyének diadalát.
Endreffy János kitűnő könyvét is tulajdonképen egy
jelentéktelen újság. (Szűz Mária Uj Virágos-kertje,
Komárom) jelentéktelen írójának semmitmondó meg-
nyilatkozásai indították el a siker útján. Mert ennek
a: könyvnek határozott sikere van. Rövid idő alatt már
harmadik .kiadást ért és amint értesültünk, ez a 'kiadás
is elfogyott. Mi adja meg ennek a könyvnek a sikerét?
Elsősorban objektívitása. Azután szokatíanul mérsékelt
hangja. Végül pedig az igazságnak az az ereje; ame.
lyet minden sora sugároz. Luther e könyvön keresztül
üzeni a világnak' és a mai katolikusságnak, hogy mit
akart a maga korában, de üzeni azt is, hogy műve új,
meggyőző és igaz ma is. Mert amit akart, azt a Krtsz-
tus evangéliumán keresztül akarta. Hiába jönnek vele
és az ő rnüvével szemben valódi és álstatisztikákkal,
hiába próbálnak hamis hírekkel .sorokat bontani a pro-
testantizmus hadseregében, diadallal -nyomul előre az
igazság minden mesterkedések dacára is. Jól esik ezt
a könyvet olvasnunk, mert miközben a legnagyobb

ügyességgel foglalja össze benne a szerzö azt, amit
Luther akart és cselekedett, sóhasem mulasztjá el rá-
mutatni arra, hogy ténykedése mílyen áldásokat har-
matoz a mai emberiség életébe is. Nagy anyagtorlódá-
sunk miatt kissé későn szólunk ugyan a könyvröl, de
legalább beszámolhatunk annak a maí . körülrnények
között egészen kivételes sikeréről. .

Felméry Albert: A lélek mondaniv~lója. Szerző
kiadása. Megrendelhető az aszalöí ref. lelkészi hivatal-
nál. Szószéki és kazuális beszédekkel' indul, de csak-
hamar áttér a társadalmi és kultúrális életben tartott
beszédeire. Hazafias, társadalmi és kultúrális meg-
nyilatkozásai talpraesettek és széles látkörü embert
mutatnak be, de egyházi beszédeinél azt szeretnök
mondani: kíssé mélyebbre! Kedves naivitással adja le
azt a beszédét is, amelyet kolozsvári lelkészi vizsgája
dolgozataként írt és amelyet, amint a margón meg-
jegyzi, Ravasz László annak idején sztgcrú an bírált
meg és amiért a legnagyobb hálát érzi mindmáig.

D. Payr Sándor: Gárdonyi apja és a Ziegler Osa-
lád Sopronban és Nemeskéren, Sopron, 1934. Madáchról
is, Gárdonyiról is tudtuk, hogy evangélikus ösö'ktöl
származtak. Az irodalomtörténészek azonban szeretnek
ekérdés felett elsíklaní, holott az evang élíkus szárma-
zás mindkettőnek egyéníségében kitörölhetetlen nyo-
mokat hagyott. Payr Sándor történészünk igen jó
munkát végzett, 'amikor mcst ismereteinek, történeti

- tudásának és személyes kapcsolatainak felhasználásá-
val elénk állítja azt az evangélikus Ziegler-családot,
amely nekünk a katolikus Gárdonyit ajándékozta.
A legizgatóbb kérdés természetesen, hogy az evan-
gélikus apának hogyan lehetett katolikussá a fia. Payr
ezt Gárdonyinak, illetőleg apjánaik .tanubizonyságtéiele
alapján tárja elénk. Az öreg' Ziegler Gárdonyi elkatolí-
zálását az Illetékes plébános alkalmi zsarolásának ne-
vezi. A közelben nem lévén evang. . egyház, katolikus
-menyasszonyával. a plébános-, -csak -úgy-'a;e.'1!a--<Össz.e,et,
hogy reverzálist adott. Igy lett az evangélikus Gár- '
donyi katolikussá. Atyját ez a dolog haláláig bántotta.
Maga Gárdonyi is, aki nem túlságos nagy hódolattal
beszél egyházáról és papjairól, .számtalanszor hangsú-
lyozza evangélikus származását. Payr könyvecskéjének
igen értékes része az is, amely Gárdonyinak Szabolcs-
kához és a györi nil'. lelkészhez, Pereszlényihez való
barátságáról szól. Gárdonyi életrajzírói hálásak lesznek
Payrnak ama adatatért is, amelyek arról szólnak, Gár-
donyi ifjú korában milyen nehezen indult meg az írói
pályán. Irodalomtörténeti és egyházi szempontból fölötte
,becses ez a könyv. Némely helyen egyenesen drámai
izgalmat vált ki az emberből. Megrendelhető Iapunk
szerkesztősége útján is.

A nvugdijintézet,
(Levél a sze'l'kesztőhöz.)

Nagytíszteletü Szerkesztő 1Jr!

Engedje meg, hogy b. lapjában néhány megjegy-
zést tehessek a nyugdíjintézetünk ügye körül megin-'
dult polemíához,

A polemia folyamán mínduntalan kicsendül az a
vészt jósló akkord, hogy "a hátralék ok 'szigorúan beha]-
tandók". Sok fájó érzést és keserű gondolatot váltott
ki már belőlem ez a végrehajtói stílus és készség,
melyet, úgy érzem, nem míndíg a lelkészi nyugdíjin-
tézet [övöjéért való agg'ódás vált ki egyedül. .

Engedjenek meg a nyugdíj intézeti .hátr-alékok
szigorú behajtását sürgetők egy tioszteletteljes kérdést
és kérést. . ..... . '

Kérdésem ez. El tudják-e gondolní azt, hogy az
egyhá.z "szigorúan behajtson" szolgáján nyugdíjintézeti
hátralékoloat, amikor nem tuda mai körülmények kö-
zött számára olyan javadalrnat biztosítani, amelyből az
élet nélkülözhetetlen szükségleteínek fedezésére és el-
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odázhatatlan kötelezettségeínek teljesítése után a tete-
mes nyugdíj teher fizetésére is jutna, úgyhogy ebbeli
kötelezettségének is teljes mértékben eleget tudna
tenni? Megtehetné ezt az egyház tételes jogi, desoha-
sem etikai alapon,

Tiszteletteljes kérésem a behajtast sürgetökhöz
,pedig ez. Vegyenek ceruzát és papirost a kezükbe és
számítsak ki nekünk, különösen 2-3 gyermeket házon
kívül taníttatö, terményjavadalmas falusi lelkészeknek,
hogy hogyan tudnánk egyéb köteíezettségeínknek tel-
jesítése után a legszerényebb életmód mellett a nyug-
díjintézet iránt tartozó kötelezettségünknek is száz
százalékban megfelelni. Azt hiszem annak, aki ezt ki
tudná számítani, de sokan adóznának közülünk hálával
s maguk is nyomban a hátralékok szigeorú behajtása
mellett szavaznanak. Kérem, jőjjön segítségünkre az,
aki ismer ilyen számtani müveletet s aztán jőjjön a
szigorú behajtás.

Ha pedig ezt abehajtást sürgetöle közül senki
sem tudja megcsinálni, akkor sem az egyházunkhoz,
sem a lelkészi karhoz nem méltó dolog a szigorú be-
hajtásnak az egyházi sajtóban a nyilvánosság előtt
való folytonos hánytorgatása, hanem utakat és módo-
kat 'kell keresnie egyházunknak, melyek a mí szá-
munkra is, akik életkorunknál és családi állapotunknál
fogva a legnagyobb mértékben érezzük a mai gazda-
sági válság súlyát; s akiknek sok és nagy hitre és Is-
tenbe vetett bízodalomra van szükségünk, hegy össze
ne roppanjunk a reánk nehezedő gondok súlya alatt s
teljes lelki erővel és lelkesedéssel végezhesstik szolgá-
latunkat, lehetségessé teszik kötelezettségeink telje-
sítését. •

Ezzel maradok Nagytiszteletü Szerkesztő Úrnak
kartársi szíves üdvözlettel

-Györköny, i934 május 5.
kész híve

Schmidt János lelkész.

Kinek szolgáltatható ki
az Úrvacsora?

Minthogy ez a kérdés az én mult évi jelentésem
kapcsán merült fel s annak tárgyilagos megvitatása
különösen Csővári Dezső Kétbodonyi lel'késznek lapunk
f. évi 10. számában megjelent ctkkében már a szemé-
lyeskedés terére csapott .át, legyen szabad arra röviden
és síne ira et studio 'a következőkben reflektálnom:

1. Teljes egészében fenntartom míndazt, amit er-
ről 'a közérdekü kérdésről évi jelentésemben mondottam.

2. Hc.gy Kotyinszky Károly segédlelkész jelen
volt-e a közgyülésen, vagy nem, arról meggyőződhet
ctkkírö itestvérem, ha átnézí a közgyülésen jelenvoltak
névsorát.

3. Hogy akkori. felszólalásában cselekedetét dícsé-
retre és elismerésre méltönak mondotta-e, arra már
nem emlékszem. De míndenesetre annak tartja most,
amidőn azt írja, hogy "ha egy ev. templomba kato-
likusok jönnek úrvacsorázni . " ott eleven a hitélet",
"azzal nem veszteség, de nyereség áll elő" s hogy
nyugodt lélekkel tette, amit tett, sőt a jövőben is meg
fogja tenni.

4. Téved a cikkíró, amidőn azt állítja, hogy az ö

felszólalásával az ügy be is fejeztetett volna. - A köz-
gyűlésen azért nem 'esett több szó erről, mert "az ügy"
nem a ,közigazgatási fórumok, hanem az arra egyedül
illetékes és hivatott egyházi főhatóság, tehát püspöki
karunk elbírálása alá tartozik. Ezt a közgyülést meg-
előzőleg be is jelentettem s nyomban a közgyülés után
felterjesztést intéztern a püspök. úr Ö Méltóságához,
kérve főpásztori utasítását.

Ha az utasítást megkapjuk s az úgy fog szólni,
hogy .a:?;úrvacsorát másvallásúaknak is kiszolgáltat-
hatjuk, én feltétlenül, alávetem magamat egyházi fő-
hatoságom rendelkezésének, viszont 'ellenkező esetben

bizotryára Csővári Dezső testvérem is revízió alá veszi
erről a kérdésről eddig vallott felfogását, Várjuk be
tehát türelemmel püspöki karunk döntését.

5. Hogy Csővárt Dezső testvérem a dogmatikát
milyen alárendelt jelentőségünek tartja, azt sajnosan
tapasztaltuk már 1931-ben a 'kerületi lelkészi értekez-
leten tartott írásmagyarázata alkalmával. - De ha
szerinte "dogmatikailag lehet a kérdésről pra és kontra
vitatkozni", talán nagyobb hitele van előtte ...

6. a liturgikának. Már pedig Hörk József, a volt
eperjesi kollegium és pozsonyi theológia néhai tanára
a hittanhallgatók számára l882-ben" kiadott Líturgíká-
jában a 171. lapon erről a most szőnyegre került kér-
désről a következöket írja: .,

Az úrvacsorájánál "eszményileg mindenkor az
eaése gyülekezet ünnepel". - "Tehát részt nem vehet
a meg nem keresztelt és a Krisztusban nem hívő, és
tehát addig senki, míg a lelkész magának az iránt,
hogy a jelentkező, ha nem is az illető gyülekezetnek,
de lagalább az illető egyháznak tagja, biztos tudomást
nem szerzett. Az egyes gyülekezet úrvacsorájában tehát
idegenek addig nem vehetnek részt, míg magukat mint
azon egyháznak tagjai, melynek egyik alkotó része a
gyülekezet, a lelkésznél be nem mutatták, mert külön-
ben megeshetnék, hogy vagy gúnyból, vagy fogadás-
ból, vagy más rnéltatlan okból nem keresztyének is
résztvehetnénele az úrvacsorájában a részvevők nagy
megbotránkozás ára" .

Mit szólnak ehhez azok, akik azt állítják, hogy
"az ev. lelkész nem az ev. embernek szolgáltatja ki
az Úrvacsorát?"

Mihalovics Samu ev. esperes.

HIREK.

PONKŐSD.

Apost. csel. 2) 1-13.

A Szentlélek az fLPostolQkra) .akik egyaka,-
rattal eg,yütt valának) kettős -tüzes nyelve'k
aZakjábán szállt. Miért vették 6k a Szentlelket
és annak szellemi ajándékait? Mert Krisztus
megígérte) hogy maqa he.zyett elküldi ama Ví-
ga;sztalót és mert szűmieienűl. imádkoztak a Lé-
lek eijöveteléért_ És amikor ez o.Lélek) az lsten
hatalmas ható ereje végigÖ'mlött életükön) a
szereietnek: olyan áramlását érezték, hogy nem
tudtak mást tenni) csak szolgálni embertársaik-
nak. Nem tudtak mást, csak az lsten és K risz~
tus iránti hűségben felolvadni. Nem tudtak
mást) csak Istent dicsőíteni! Péter apostol ha-
talmas pünkösdreggeli szozat« bizonyítja) hogy
a száj nem tud hallgatni) amikor a szív a Lélek
ajándékaival telik meg. Aki a Szentlélek erőit
végigzuhant,atja lelkén) aki pünkösdi lobogássai
telik meg) rákényszerül arm) hogy életét szere-
tetben felajánlja embertársainak) hogy lsten
iránti hűségben égjen el ée hogy soha ne szűn-
jön meg Istent dicsőíteni. - Fel barátim! Ké-
szüljünk 'az lsten legnagyobb ajándékának, az
lsten Szentlelkének fogadására!
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- A m. kir. Erzsébet Tudomány-Egyetem Tanácsa
Sopronban 1934 máj. 13-án ünnepélyes közgyűlést tar-
tott, amelynek .keretében kegyelettel emlékezett meg
a Hittudományi Kar volt tiszteletbeli dc.ktoráról,
néhai D. D. Ihmels Lajos szászországi országos
püspökről. Az emlékbeszédet D. Dr. Prőhle Károly pro-
dékán tartotta. Emlékbeszédében rámutatott Ihmels
Lajosnak a világviszonylatban is nagy munkásságára
és jelentőségére. Az elhúnytat nem a betűszerinti
orthodoxia, hanem. a személyes' átélés hozta belső vi-
szonyba a hitvallással. A vallásos élményt és az isteni
kinyilatkoztatást példaképen tudta egységes szerve-
zetbe hozni. Egyénisége egyetemes keresztyén .é~t~ket
jelent. A tiszteletbeli doktori címet jelen egyetemtől
1929-ben nyerte. - A mostani közgyűlés keretében
avatták tiszteletbeli doktorrá a személyesen is meg-
jelent Kiss István dunáninneni püspököt, Csikesz Sán-
dor debreceni református hittudománykari dékánt és
Prőhle Henrik ..pozsonyi lelkészt, valamint hajlott ko-
ruk és az út távolsága miatt távol maradt Bancsó
Antal Íly. akadémiai igazgatót, Mayer Endre ny, aka-
démiai dékánt és D. Dr. Stange Károly göttingeni
egyetemi tanárt. Az ünnepélyen ..megjelent előkelősé-
gek között ott volt dr. Marjai Ödön. miniszteri .taná-
csos, mint a kultuszmíníszter képviselője, valamint dr.
Geduly Henrik püspök, mint az egyetemes egyház kép-
víselöje, továbbá Révész Imre, a debreceni Tisza István
Tudomány-Egyetem _eo i. Rektora. Az egyetemi köz-
gyűlést. bevezeto istentiszteleten Prőhle Henrik. po-
zsonyi lelkész János 15, 26-27 alapJán hirdette az
igét. Az ünnepélyes' közgyülés után társas ebéd kö-'
vétkezett,

- A mezőtúri Evangélikus Nőegylet szépen sike-
rült müsoros szeretetvendégségetrendezett május 6-án.
a ref. főgimnázium tornacsarnokában. A zsúfolásig
megtelt teremben a " természetbeni megajánlásokból
dúsan megterített asztalsoroknál a város lakosságának
minden rétege eg'yütt+vott+relekezetí különbség nélkül
s figyelemmel hallgatta végig a szeretetvendégség mü-
sorát, amely imából, énekekból. szavalatokból, zene-
számokból. megny:itó- és záróbeszédböl s a lelkész
szabadelőadásából állott. Az egyesület asszonyainak és
leányainak odaadó fáradozása -és buzgólkodása nem
volt hiábavaló, mert az est tiszta jövedelmeként .400 P
folyt be a Nőegylet pénztárába. A megmaradt étel-
neműeket a szegények közt osztották szét, .

•- Ko.rmányzÓi elismerés. A kormányzö a vallás-
es közoktatásügyí : miniszter előterjesztésére megen-
gedte, hogy Perényi Rezső nyugalmazott aszódi ágos-
taí .hítvallású evangélikus elemi iskolai igazgatótanító-
nak a népoktatás terén sok éven át kifejtett buzgó
és eredményes működéséért elismerését tudtul adják.

-'- Szarvasi hírek. A szarvasi Vajda Péter gimná-
zium június 2-án tartja évenkénti szokásos tavaszi ün-
nepét az Erzsébetligetben, a Szarvasi Öregdiákok Szö-
vetségének közreműködésével. A gimnázium ez alka-
lommal ünnepli fennállásának 100 éves évfordulóját.
Június 3-án az ó-templomban ünnepi istentisztelet lesz,
amelyen a szolgálatot D. Raffay Sándor püspök végzi.
- Május 5-én folyt le a békési Ev. Tanítóegyesület
évi közgytilése az egyház dísztermében. A gyűlést
istentisztelet előzte meg az ó-templomban. A közgyü-
lésen Rohoska Géza elnökölt: Az üdvözlések elhang-
zása után a napirend et tárgyaltak le.

- A Misszióegyesület jubileumi sorozatának V.
előadóestje május 8-án volt. Dr. Csia Sándor MÁV fő-
orvos, a Ref. Külmissziói Szövetség alelnöke tartott
előadást "A mohamedán misszió és mi magyarok"
címmel. Ez a misszió főkép azért fontos, mert a leg-
nehezebb területen dolgozik, hisz maga a mohamedaniz-
mus is missziót folytató valláso A mohamedán megtér-
tek száma az egész világon a legcsekélyebb. Mindösz-
sze 100.000. Földrajzi és néprokonsági szempontból
egy nép sincs annyira kiválasztva a török misszióra
mint a magyar. A legnagyobb felelősség ma rajtunk
van. Bíbliamagyarázatot dr. Jánossy Lajos, a meg-
szállt Komárom lelkésze tartott. Márk 16, 14-16 és
Máté 28, 18-20 alapján. Missziót igazán csak az az

egyház folytathat, amely hisz a Jézus jelenlétében s
nem csupin a reá való emlékezésből él. Nagyon fontos
a térítés munkájában a keresztség, amellyel az isteni
oldalra helyeztetik a keresztyén élet hangsúlya. A leg-
közelebbi összejövetel június 12-én lesz. Előadást tart
Zászkaliczky Pál pitvarosi h. lelkész: "Finn .tesvéreink
75 éves külmissziója". Bibliát magyaráz Johnson Gisle
norvég lelkész. Kezdet este !h6-kor, űIlői-út 24. - A
női csoport tagjai havonként küldenek szeretetcsoma-
got Kunszt Irén kínai misszionáriusnő számára. -
A gyermekszövetség tagjainak száma 1100 fölé emel-
kedett. - Május s-an ülést tartott az ev. és ref. kül-
missziói egyesület közös 'bizottsága. Megbeszélték a
határkérdéseket és közös terveket. A Ref. Külmissziói
Szövetség az Ev: Misszióegyesületi tagoknak 33%
kedvezménnyel évi 1 P-ért adja havi folyóiratát, a 12
oldalon megjelenő Hajnalt, - A Lipcsei Misszió évi
közgyülése május 23-án lesz. Résztvesz Németh Károly
esperes, az egyesület elnöke.

- A barlahidai egyház küzdelmes alakulásának
történetet mondotta .el május 13-án a Budapest-c-'
kelenföldi templomban Jakus Imre szervezö lelkész és
az eredmény: 19.8.48.pengő offertórium.

- Délkeleteurópai diakoniSSzakonfe.rencia Győ-
rött. Május .25-én délkeleteurópai diakonisszakonfe-
reneia lesz Győrött. A konferencia megnyitó istentisz-
teletét D. :Kapi Béla püspök végzi. A tárgysorozaton 3
kérdés megbeszélése szerepel. A szórványgondozó dia-
konisszákat kiképző intézet felállitásának a kérdéséről
Kornacher lelkész, a gallneukircheni díakonísszaíntézet
rektora, a délkeleteurópai evang. diakonissza ügyről
dr. Stökl lelkész, a zöptaui diakonisszaintézet rektora
s a diakonissza kísértéseiről Túróczy Zoltán fog elő-
adást tartani. Este vallásos estély lesz a templomban,
melyen minden országból fel fog szólalní egy képviselő.

- A rákospalotai evangélikus Ifjúsági Egyesület
&..Gazdaleán..:\LolL..Oltár.eg..y.esületének.közreműködésével
május 5-én a polgári iskola tornatermében müsoros
estét rendezett a templomfestés, asajtóalap javára.
A müsoros est erkölcsi és anyagi tekintetben igen jól
sikerült.

- Lelkészek, tanítók, SZülÓKfigyelmébe! Evan-
gélikus elemi iskolai tanulóink részére igen értékes
vizsgai jutalomkönyvül szolgálhat Lunde János oslói
(norvégiai) püspök "Jézus kis Barátai" címü gyer-
mekprédikációs könyve. Beszerezhető a fordítónál:
Wolf Lajos lelkésznél, Cegléd. Póstabefizetési lap
száma: 52425. A könyv ára póstai kUIdéssel együtt:
1.80 P. 5 példányon felüli rendelésnél a könyv 1:- P-ért
kapható.

- Az angyalföldi evangélikus énekkar és Luther
Márton Kör május 13-án kultúrestét rendezett, amelyen
változatos müsor keretében Scholz László segédlelkész
előadást tartott, Rimár Jenő pedig zárszót mondott.

- A Felvidék papnéi júltus 2-;-6-án Pozsonyban
továbbképző tanfolyamra gyülnek össze, amelyen szo-
cíálís, lelki, egyesületi, betegápolási és más kérdésekről
tartanak előadásokat.

- A budapesti egyházmegye tanítói köre folyó
hó 19-én évi rendes közgytilést tart Vácott. Reggel 9
órakor istentisztelet lesz, utána a közgyülésen Siki
Béla elnöki megnyitója után gyakorlati tanítást mutat
be hittanból Mezősi Árpád. Dr. Böhm Dezső: "A ma-
gyar protestáns nőnevelés feladata" címü dolgozatát
felolvassa Grósz János. "A történelem tanítóiról" címen
Kalma Pál tart előadást.

- Méliusz Péter szobrát leplezték le csütörtökön
nagy ünnepség keretében Debrecenben. Debrecen. nagy
reformátorának emlékét dr. Révész Imre egy. tanár
újította fel"emlékbeszédében. Az ünnepséget dr. Varga
Zsigmond egyetemi rektor nyitotta meg. A szobrot a
város nevében dr. Vásáry István polgármester vette áto

- Névmagyarosítás .. A M. kir. Belügyminiszter
megengedte, hogy dr. Böhm Dezső ev. leánygimnáziumi
igazgató, az "Ifjú Évek" főszerkesztője, a kelenföldi
egyház tanácsosa, a Lutheránia és a kelenföldi ének-
kar elnöke, a "Protestáns Tanügyi Szemle" szerkesz-
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A SZERKESZTŐ, ŰZENETEI.
:Egyed Aladárnak. A "Szegedi Evangélikusok Lap-

jában" közölt egyetemes sajtó és irodalomügyi gondo-
lataiddal száz százalékig egyetértek., A legnagyobb
készséggel segédkezet nyujtanék egy sajtóegyesülési
mozgalomhoz. Célravezetőnek találnám, ha az országos
és provinciális viszonylatokban számóttevö ev. 'lapok SZERKESZTÖSÉG TELEFONSZÁMA : 59-2-01
szerkesztöi baráti tanácskozásra jönnének össze. Az ' POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA: '1,228
ilyen beszélgetésnek csak áldásai lehetnének. De állí- (BP. SZÉKESFÖV. KÖZSÉGI TAKARÉKPT. CSEKKSZÁMLÁJA.)

, ' , ,~'------~----------------------------------------~--~----Nyomatott ifj, Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest. V.. Csáky-utca 10.80211

(őjé, valamint .kiskorú gyermekei, Judit és' Sarolta
nevüket Bánkuti-ra változtassák.

__ Helyettesítés. Őszig készségesen helyettesítene
a legszerényebb anyagi feltételek mellett - szabad-
ságra készülő vagy üdülni, pihenni óhajtó lelkészt,
több évi gyakorlattal rendelkező, a magyaron kívül
a töt és német nyelvet bíró segédlelkész. Lelkészi hiva-
táshoz' méltó egyéb foglalkozást is készségesen vállal.
Cím a szerkesztőségben.

, __ A fejérkomáromi egyházmegye új esperese.
A fejérkomáromi egyházmegye egyházközségei egy-
hangú akaratnyil.vánítással f'odhradszkY,János tordasi
lelkész-alesperest választották meg a nyugalomba vo-
nult Balogh,'István helyébe főesperesnek. Az új fő-
esperest, aki általános' népszerűségnek örvend, mi is
szeretettel köszöntjük. A beiktatási ünnepség Tordason
lesz július hó elején, az esperességi közgyűléssei kap-
csolatosan.

__ A pesti magyar egyház közgyűlése. A pesti
(Duna balpart.í) magyar egyház kedden vdélután tar-
totta meg évi számadó kögyűlését. A gyűlésen Kemény
Lajos igazgató-lelkész és dr. 'I'omcsányi :Vilmos Pál
egyházfelügyelő elnököltek. A felügyelŐ 'tartalmas
mégnyitóbeszéde után Kemény Lajos terjesztette be
évi jelentését, amelynek bevezetésében követelte a
reverzális törvénynek az állam részéről' való megszün-
tetését. Az egyházközség három lelkészi körében
(Deák-tér, Fasor, Kőbánya) állandóan erősödik a bel-
missziói tevékenységi A közgyűlés azután az egyház
anyagi kérdéseit tárgyalta le. A tanácskozás a késő
esti órákban' ért véget.
, -- A Magyar Diákok Pro Christo Szövetségének

evangélikus osztálya június 23-30-ig Tahi alsó és felső
táborban középiskolás fiú- és leánykonferenciát ren-
dez.' A konferencia előadói: Ruttkay M. Gyula, Dan-
hauser László, Veöreös Imre, Csizmadia László, Farkas
Zoltán, Wolf Lajos, Szabó József, Zászkaliczky Pál,
rttzés Mihály, Schulek Tibor, Schulek Tiborné, Rohoska
Emilia, Baliko Eszter, Reks Mária, Bakay Péterné,
Orbán Gyöngyi, Margócsy Erzsébet. Ezenkívül többen
bibliát magyaráznak. Felvilágosítást ad: Magyar
Diákok Pro Christo Szövetségének Evang. osztálya,
Budapest, IX., Üllői-út 19., II. 12.

-- A Magyar Diákok Pro 'Christo Szövetsége
'I'ahiban júl.. 1-7-ig főiskolai diákkonferenciát rendez.
A konferencia érdekessége, hogyatervbevett előadók
sorában dr. Sik Sáridon is szerepel.

-- Pánizlám 'kongresszust tartottak nemrégen
Jeruzsálemben. Elhatározták, hogy míndent megtesz-
nek az izlám terjesztésére az európai országokban. Az '
első ilyen terjeszkedési terület gyanánt Budapestet
jelölték ki, ahol hatalmas mecsetet készülnek építeni
és amelyet szent városnak jelentenek ki. Szamos régi
mecsetet hoztak jókarba Bulgáriában és Jugoszláviá-
ban. Az egyik legszebb balkáni mecsetnek, a sarajevóí-
nak' 400 éves ünnepségére a jugoszláv király képviselőt
küldött ki. Üj mecseteket készülnek építeni London-
ban és Párizsban. Felszólították az egyíptomí királyt,
hogy a keresztyén misszió munkája ellen erélyes intéz-
kedéseket léptes sen életbe.

-- Okleveles reálgimn. tanárt keresünk, aki több
első osztályos tanulót készítene elő a jövő tanév folya-
mán magánvizsgára. Megkeresést, az igények megjelö-
lésével az ev. lelkészi hivatal kér. Ráckozár, Baranya
megye.

tom, hogy nem az egyházi lap a sok, hanem az-olvasó
a kevés! Félmillió evangélikus lélek él Csonkamagyar-
országon. Sokat mondok, ha az egyházi lapok előfize-
tőinek számát hatezerre teszem!' Tehát az evangélikus
híveknek mindössze egy százaléka fizet elő egyházi
lapra. Ez a. szám nemcsak a híveknek, hanem a lelké-
szeknek közönyéről is beszél! Míndazonált.al elismerem,
hogy' erősebbek, céltudátosatibak, egységesebbek és
eredményesebbek lehetnénk, hogyha az országos jellegű
lapoknál bizonyos összevonásokat .eszközölnénk.

458/934.

PÁLYÁZATI mRDETMÉNY.
A pestmegyeí ágo h. ev. felsőegyházmegye kebe-

lébe tartozó fóti ev. lelkészi állásra ezennel pályázatot
hirdetünk. Szolgálati nyelv: magyar. A pályázati kér-
vények 1934 május hó 26-ig,a főesperesi hívatal. címére
Cinkota küldendők be. A kérvények a lelkészválasz-
tási szab. rend. 22. §-a szerint szerelendők fel. Java-
dalom: 1. Lakás, amelynek jókarban tartásáról az egy-
ház gondoskodik, - ~ hoezátartozó 178 ölnyi ,kerttel.
2. Minden házaspár fizet 2 pesti véka rozsot, melyet az
egyház szolgáltat ki; az egyház pedig 8 pesti mérö
rozsot ad. 3. Minden házaspár fizet '30 krt (60 fm:)
évenként. 4. Összesen 5 k. h. 1202 öl szántó, kert, szérüs-
kert, rét. 5. A földek után járó adót az egyház fizeti.
6. Három erdei'!,m (15 'köbméter) kemény hasábfa a
paplakra szállítva és'felvágva. 7. Egy 'mázsa (56 kg.)
marhahús két részletben. 8. Egy mázsa ({'i6kg.) sö,
9. Négy akó (224 lit.) must hazaszállítva. 10. Föld-
munkaváltság fejében 30 frt. (60 kor.). A "Büdöskúti"
rét anyaszénáját ezentúL is ,az4,~~y~JLz_}~karittatjabe
és szállítja haza. ll. A politikai község által' "Né.p-
müvelésí" célra. évenként adott 50 frt. (100 kor.). 12.
Készpénzfizetés 18 frt. 20 kr. (36 kor. 40 filL). 13.
Advent 1. vasárnapján, karácsony, húsvét és pünkösd
első napján, valamint úrvacsora ,osztás'kor offertórium.'
14.,Irctdai átalány 20 frt. (40 kor.) . 15. Palástdíjak:
keresztelés és avatás 80 kr. (1 kor. 60 fill);, esketés-
2 frt. (4 kor.) : temetés imával 1 frt. (2 kor.) ; szönok-
lattal 3 ftt. (6 kor.); a búcsúztató külön 1 frt. (2 kor.I :
a síri beszéd külön 1 írt. (2 kor.) ; nem k~nfirmáltak·
temetése rövid udvari beszéddel 2 frt (4 kor.): Hl.
Anyakönyvi kívonatért 1 frt. (2 kor.) ; családi érte-
sítőért 2 frt. (4 kor.) ; hirdetési bizonyitványért 1 frt.
(2 kor.) ; elbocsáto levélért 2 frt. (4 kor.). 17. Espe-
rességi gyűlés alkalmával 3 frt. ,(6 kor.) napidíj. 18.
Hivatalos ügyben teendő útra az, egyház f~vart köteles'
adni. 11).A paplak udvarán osszegyült trágyát az egy-
ház hordatja ki a papi földekre. Ezenkívül .a mogyo-
ródi leányegyház fizet: 1. Készpénzben 10, frt-ot (20
kor.) ; 2. 4 pesti mérö rozsot. Észrevétel: a hiványban.
foglalt korona 1 P 30 fill., a frt 2 P 60 filL-ben érté-
kelendő. A javadalom kongruával kiegészítve.

Budapest és Cinkota, 1934 május 7.

Báró Prónay György S. 'k. ' Blatniczky Pál S. k.
, ern-í fel~gyelő. főesperes. '

A szerkesztésért Ielelös :

SZÁNTÓ RÓBERT
Akiadásért íetetös :

Dr. FRITZ LÁSZLÓ
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Szerkesztöség és- kiadóhivatal:
BUDA}>EST, XI., LENKE-ÚT 56.

Kiadja:
Az ORSZÁGOS LUTHER SZÖVETSÉO.

KÉPMUTATÁS NÉLKÜL VALÓ, HIT.
A világon minden magasztos és szent esz- maga hű embereit, lelkes hadsegédeit, akiknek

mének megvolt a maga ellensége. Az emberek napíparancsaíban, örökértékű leveleiben szabta
lelkében még nem, született olyan nemes gondo- " meg tennivalóik at. Egy ilyen napiparancsában
lat, amelynek megvalósulása elé gátat ne emelt azt mondja Timotheusnak : Eszembe jut a ben-
volna az' írigységnek hatalmas tábora. A mező- ned levő, képmutatás nélkül való hit, mely
nek dalos madara alig kezd bűbájos énekébe, lakozott először a te nagyanyádban Lóisban és
odujábanznár neszel a bagoly, hogy alkalmas. anyádban Eunikában, m:egvagyokazonban gyö-
ídőbeü~lecsapjon az áldozatra. A pacsírtá ajka- zöuve, fiogy benned' is. MíneIt.okáért emlékez-
ról égnek szárnyaló fenséges himnuszt a vércse tetlek téged, hogy gerjeszd fel az Istennek ke-
vijjogása igyekszik elnémítani. A prófétáknak, gyelmi ajándékát, amely benned van az én
az 'apostoloknak s általában az emberi szellem kezeimnek reád tétele által. Mert nem félelem-
és világosság fáklyahordozóinak Golgotha' és nek a lelkét adta nékünk az Isten, hanem erő-
Kereszt volt mindig osztályrészük. nek, szeretetnek és józanságnak lelkét.

A legmagasztosabb eszme, a keresztyén ség Szent kötelességeket rónak ezek az igék
sem kerülhette ki a tövissel rakott utat. Hódító reánk lelkipásztorokra, világi és palástos pap-
útján, nem haladhatott zavartalanul előre. Dia- ságra egyaránt, kik akár mint igehirdetők, akár
dalmas előretörésében már kezdetben el akar- mint felügyelők, vagy gondnokok egyházunk
ták gáncsolni. Jézust, alighogy megszületett, sorsának hordozói vagyunk, mert Aron ékes-
halálra kerestette Heródes. A szalmával bélelt szólásánál szebben, meggyőzőbben hirdetik,
jászolbölcső felett megvillant a kés, hogy átal- hogyanyaszentegyházunk a mai nehéz viszo-
szúrja a legnemesebb szívet. S arnint megkez. nyok között csak úgy fogja helyét megállani,
dette tanítását, ellene ·támadtak a nép' vénei, ha lelkünkben is él a hit, mely atyáink szívében
Jeruzsálem hatalmasságai és nem nyugodtak szent tűzként lobogott egykoron s erőnek, sze-
addíg, mígcsak el nem vérzett a Golgothán. Es retetnek és józanságnak lelke vezérel bennün-
amiképen kereszt lett sorsa az üdvözítőnek, ket. Anyaszentegyházunk osztályrésze is harc
úgy kellett szenvedniök a Megváltó első köve- és küzdelem. Küzdenünk kell létünkért, meg-
tőinek is. Az első pünkösd utáni kicsiny, de lel- maradásunk ért, az életünkért. A fejünk felett
kes sereg szemben találta magát a régi világ átviharzott küzdelmes esztendők, melyek annyi
hitéhez ragaszkodó emberek hatalmas tömegé- sokmagyar bánatot, eltaposott reményt s ham-
vel s egy küzdelmes élet -martiromságával kel- vába holt álmot juttatnak eszünkbe, megtaní-
lett fizetniök azért, hogy ők egy új eszmének tottak bennünket arra, hogy az Istenen s ma-
lették a zászlóvívői, Törvényszékreadattak, a gunkon kívül, már senkiben sem bízhatunk.
gyülekezetben megostoroztattak s helytartók S ez a küzdelmes kerszak kell, hogy ráeszmél-
és királyok elé vitték őket a Krisztus nevéért. tess en minden egyháztagot annak az igazság-

A vezér ezekben a kűzdelmes harcokban nak átérzésére, hogy ma százszor inkább kell
Pál apostol volt, akinél erősebb jellemet, har- ragaszkodnunk anyaszentegyházunkhoz, mint a
eosabb. .hatalmasabb egyéniséget nem szült ez multban, mert ma ősi hitünk ápolója, fajunk
a korszak. Sasszemekkel tekintett végig a küz- és. nyelvünk egyedüli megtartója Csonkama-
dőtéren s a veszélyes pontokra odaállította a gyarországon, vagy a letépett területeken egye-
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, dül az anyaszentegyház. Ennek védőfalain belül
ápolhatjuk azt a nemzeti kultúrát,' amelyhez
bennünket ezer esztendőnek sokszor dicsőséges-
1p.~ltJa"ge még többször fájó szenvedése, köny~
.nyel harmatozott útja fűz. -,

Gerjesszétek hát fel Istennek "kegyelmi
ajándékát, amely bennetek van. A közönyösség,
ha továbbra is így tart, - halált jelent. Mi
pedig élni, akarunk! .É}ni, Istenünk örömére és
határtalan gyönyörűségére. Istennek kegyelmi
ajándéka azért magasra törő lángokkal lobog-
jon fel keblünkben, hogy egy új, szebb, boldo-.
gabb élet reménységét, táplálják mindenfelé a
bús magyar szívekben. Egyházunk sorsa ke-
zünkbe van letéve. Isten helyezte azt kezünkbe
és egykor sorsáért. Ö fog bennünket felelőssé
tenni. Jaj volna nekünk, ha haszontalanvszol-
gáknak bizonyulnánk. Megdöbbentő voina az
ítélet, ha a tékozló fiúhoz lennénk hasonlók,
kik az atyáktól kapott drága' örökséget nem,
becsültük meg, nem gyarapítottuk, hanem csak
élőskődtürik rajta.i'úgyannyira, hogy az utódo-
kat koldus botra juttattuk. Gerjesszetek fel Is-
tennek kegyelmi, ajándékátv vamely bennetek
van; hiszen nem félelemnek, nem a .gyáva le-
mondásnak lelkét adta nekünk az Isten, hanem .
erőnek, szerétetnek és józanságnak lelkét. Ez_a
lélek tette erőssé atyáinkat és ez a lélek fog
bennünket is diadalra juttatni.

Hosszúfalu. Erdély.
Biró Lúszló esperes.

A novellária zsinat anyaga, '
5. Az E. A. 11.·§-ának újraszövegezése. Egyhangú

volt a vélemény a Mele konferencián, hogya 11. §-t
át kell szövegezni, mert jelenlegi alakjában állandó
bajok kútforrása. A bizottság által adott szövegezés
ellen szárnos észrevétel' hangzott el. Főleg a ' "hívek
közakarata" kifejezést kifogásolták. Reámut-attak arra;
hogy ez a rendelkezés ellentétben áll úgy a régi alkot-
mány, mint a javaslat azon íntézkedésével, mely csak
a terhet tényleg viselő egyháztagnak ad beleszólási
jogot a korrnányzatba - a javasolt szöveg szerint
pedig ez minden egyházhívet megillet, -' továbbá arra
hogya kifogásolt kifejezés ellentétben áll magával ;LZ
ajánlott szöveg többi részével is, mert az a többségi
elv alapján megnyilatkozott akaratról szél - ez pedig
már nem közakarat. Sok felszólalás hangzott el abban
az irányban, hogy az alkotmányunk mai rendszere -
melyen .a javaslat .sem változtat - minden vonatko-
zásban a gyülekezeteken épül fel s így természetszerű-
leg minden jog .és hatalom az egyházközségből ered.
Ezzel szemben mások viszont azzal érveltek, hogy eb-
ben a beállításban az egyházközség van mint az auto-
nómia letéteményese előtérbe helyezve, az egyetemes
egyházzal szemben - holott a helyes felfogás mégis
csak az, hogy a legfelsőbb átfogó jogot és hatalmat az
egyház egyeteme gyakorolja, Kiemelték komoly egy-
házi tényezők, hogy nem minden jog és hatalom ered
az egyházközségből, mert hiszen többek között a
püspöki jogkör is teljesen független az egyházközség
akaratától. Elhangzott olyan felfogás is, mely a 11. §-t
teljesen feleslegesnek tartotta és 'azt kihagyni java-
solta: A felszólalásokból az csendi:ilt ki, hogya. java-
solt. szöveg ugyan jobb mint a régi, de .még mindig
nem 'fedi teljesen azt, amit vele 'kifejezni kívánnak, t. i.
az egyház autonómiájának félremagyarázást nem tűrn
meghatározását. Hosszabb vita után a kanferenciá ak-

ként határozott: felkéri a zsinati bízottságot a, javas-
lat oly írányú átdolgozására, melyböl 'a közakaratra
utalás hagyassék ki s amelyből kítünjön, hogy nem
csupán az egyházközség, hanem a felsőbb egyházi ala-
kulatok vagy vezetők is forrásai a jognak és hata-
lomnak.

Ugy látom, nem jó irányban fogták ~eg a kér-
dést. Tény,' hogy úgy a püspök, mint általában a lel-
kész bír olyan jc,gkörrel, mely független az egyház-
község vagy a hívek akaratától ...::...de ezek spirituális
természetűek. Midőn mí alkotmányt készítünk vagy
módosítunk, - nem ezelcröl íntézkedünk, vagy határa-
zunk, hanem az egy~áz külső életnyilvánulásainak
míkéntjéröl - vagyis az' egyház közigazgatási . részét
.íntézzük. E1bb(jla szemszögböl vizsgál~a,pedig,:;L kér-
dést - nem térhetünk ki annak megállapítása elől,
hogy mai egyházközigazgatási rendszerünk tényleg az
egyházközségeken épül fei. Lelkészt, esperest, 'püspököt,
egyetemes felügyelőt, a törvényhozó" zsinat tagját
.mínd az egyházközség választja. Tehát minden egyházf
szerv .,....,.legyen az hatóság .vagy jrsztvíselö - az egy-
házközségektől kapja a választás által reáruházott
hatáskört és rendelkezési jogot. Helyes tehát az a
megállapítás, hogy az egyházközigazgatás keretében

. minden jog és hatalom forr~~a.,az egyházközség. Már-
most ha az autonómiánkat akarjuk .meghatároznt -
mínt amely, tulajdonképpenív.célja a. 1l~ '§-n..ak. úgy a
kiindulás csakis innen történhetik meg. Ezek figye-
lembevételével a szakasz a következő en volna szöve-
gezhető: . .... _ , . _. _ ' ."

A magyarcrszágí ágostai hitvallású evangélikus
egyház közigazgatásábanl'ninden jog' forrása az egy-
házközség.· A jog gyakorlása a közígazgatás minden
fokozatán a jelen alkotmányban meghatározott, keretek
között a törvényesen megválasztott szervek útján
történik ' - .

6. A presbitérium intézményének bevezetése a- fel"
sóbb fokokon is. A .konrerencía célszerűségi j*o}rb9~>,liL
javaslat e részét az önkormányzati rész' megfelelő he-
lyén látta jónak tárgyalni, hol már a megfelelő részle-
tes javaslatok adva vannak. E helyen csupán arra
kérte 'a zsinati bizottságot, hogy a presbiteri passzív
választói jog feltételeit az egyházközségi presbitérium-
nál is módosítsa oly irányban, mellyel az olyannyira
hiányzó egyháziasság a tagoknál a lehetőségig fokoz-
tassék. Megállapítást nyert, hogy ma már -a régi intéz-
kedés: megválasztható minden 24 évet betöltött fedd-
hetlen előéletű egyháztag - nagyon is 'kevés feltétel.
Szükség van feltétlenül arra, hogy. a.presbiteri tiszt-
ség a feddhetlen előéleten kívül a. vallásos életfelfogás;
nak külsőleg is megnyilvánuló tényeihez - templom-
látogatás, úrvacsora rendszeres vétele, az egyház dol-
gaival való komoly és szerétetteljesfoglalkozás -
legyen kötve. Példák hangzottak el, hogy presbiterek
lettek olyan feddhetlen előéletű egyének, kik talán az,
esküvöjük óta sem voltak templomban, vagy úrvacsorát
a konfirmáció óta sem vettek fel, - ellenben tevékeny
harco sai voltak valamely politikai' vagy községí párt-
alakulatnak s behozták őket, mert szükség van a meg-
bízható szavazatra. Ilyenekre bízni az egyház sorsát.li
mai nehéz időkben - valóságos öngyilkosság. '

7. A fegyelmi felelösség elvének .kímondása, egy~
házhívek fegyelmezése. A konferencia örömmel vette a
javaslatot sattói - különösen ha apresbíterré választ':
hatóság tekintetében a 6. pont alattiak is 'keresztül.
vezettetnek - igen sokat vár az egyházias szellern kí-
fejlesztése érdekében.

Sajnálattal vette tudomásul a konrerencía, hogy
az egyházhívek fegyelmezésére vonatkozó rendelkezé:
sek még kidolgozva nincsenek s így az tárgyalható nem
volt. Miután a kérdést a konferencía, igen nagyrontos-
ságúnak tartja s egyben feltétlen szükségesnek is -
azon kérelemmel fordult a zsinati btzottsághoz," hogy
az idevonatkozó javaslatot hozza mielőbb -nyílvános-
ságra, hogy az még az idei' egyházmegyei" közgyűlések
bekövetkezése előtt letárgyalható legyen.. Figyelmébe
ajánlja ezzel kapcsolatban a konferencia, a .zsínatí bi-
zottságnak az egyházközségi bíróság megszervezését,
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mely a fegyelmezés 'keresz~ülvezetésénél igen hatásos
eszköz.

*~
Megismétlem, hogy a zsinati bizottság a tényleges

általános részhez aIíg nyult. Figyelemmel vagyok
ugyan arra a kötött helyzetre, melyet a részleges 'zsi-
nat természetszerű korlátozottsága eredményez. -
mégis szükségesnek látom reámutatní két olyan - az
általános részbe tartozó kérdésre, mely minden kötött-
ség ellenéte is már most a részleges anyag keretében '
feltétlenül elintézést igényel. Ezek egyikét a konferen-
cíais tárgyalta s kérte' a zsinati bizottságot annak
a résztéges anyagba való felvételére és szabályozására.

. Az E. A. 21. §-ána'k módosítása ez. Reámutattak
a konferencián ismételten arra a veszélyre, amelyet a
határozatok kcrlátozás nélküli megváltoztathatása
magában rejt Az állandó bizonytalanság, a szemben-
álló pártek és egyéni érdekek a szakasz jelenlegi szö-
vegezésében oly támaszt kapnak, melynek segélyével az
egyház fejlődését és boldogulását teljesen tönkre
tehetik. Nem vitás, hogy ugyancsak a fejlődés és az
igen' gyakran szükséges korrekcíó érdekében szükség
van a szakaszban lefektetett elvre. De bizonyos az is,
hogy az elvet így minden korlátozás nélkül nem lehet
a presbitériumok rendelkezésére adni, mert akkor bizo-
nyosan nem a jó, hanem a rossz irányú kihasználása
lesz az eredmény - miként azt a felhozott pár szomorú
példa. igazolta is. A vita során kialakult vélemény
alapján a konferencia felkérte a zsinati bizottságot a
21. §~olyirányú 'kiegészítésére, hogy egy már jogerősen
meghozott és foganatba vett határozat megváltoztatá-
sát célző újabb határozat hivatalból felterjesztendő a
felettes hatósághoz s csakis annak hozzájárulása ese-
tén vehető a megváltoztato határozat foganatba. Célja
ennek az, hogya' párt vagy személyi érdekeken kívül
álló felettes hatóság tárgyilagos bírálata határozza
meg - vari-e szükség az egyházközség vagy bármely
más', egyházi- szervezet és általában az egyház érdeké-
ben az ílletö határozat megváltoztatására ?L . .,A másik kérdés a szankciók kiépítése. Köztudo-
mású, hogy az E. A. igen sok kötelezettséget ró az
egyes egyházi alakulatokra. de nem tartalmaz sehol
-.:....pár eset .kívételével - megfelelő rendelkezést annak
kikényszerítésére. 'Köztudomású az is, hogy a mai men-
talitással telített egyénekből összetett presbitériumok
és közgyűlés ek nagy hajlandóságot mutátnak arra,
hogy az E. A: rendelkezéseit negltgálják és a maguk
egyéni céljuk szerint vezessék az egyház ügyeit. Bizo-
nyos, hágy a presbitér ré . választhatás megszorítása,
a' hívek fegyelmezése idővel igen sokat fog javítani a
mai állapotokon, -de még míndíg nem fog adni tel-
jes védelmet az egyház érdekeinek az egyéni vagy
pártérdekekkel szemben. Még tovább kell menni a
megkezdett úton. Az irányt megszabja, a módot meg-
adja a bányai egyházkerület' javaslata alapján az 1924.
évi egyetemes közgyűlés a 27. p. alatt meghozott hatá-
rozat, melv felkéri a zsinati bizottságotegy olyan jog-
szabály alkotására, mely 'az örikényeskedő egyházköz-
ségek . megfékezését autonómiájuknak időleges,
és pedig teljes vagy részleges felfüggesztése útján le-
hetövé tegye. Úgy látszik ez a határozat elkerülte a
zsinati bizottság figyelmét, mert a javaslat errevonat-
kozó rendelkezést nem tartalmaz, sem az általános
részben, sem az önkormányzati részben. Véleményem
szerint il. kérdés az E. A. 14. §-ának megfelelő kiegé-
szítése útján volna legkönnyebben megoldható. .

Ne tessék megijedni: szó sincs .forradalmi újítás-
ról: - még csak nem is új dolog- az, amit a hivatolt
határozat- kíván. Az E. A. 265. és illetve 71.' §§-ai .a
költségelőirányzat el nem készítése s illetve a lelkész-
választás nem eszközlése esetére felhatalmazzak a fe-
lettes' hatóságot, hogy a költségelötrányzatot saját na-
táskörében saját közegei által állíttassa össze - illetve
ha az egyházközség nem választ ielkésit, úgy a felettes
hatóság - püspök -'- küldjön ki lelkészt. Ahivatolt
egyetemes' határozat lényegében nem tesz mást, mínt
ezeket az autonómiát kcrlátozó rendelkezéseket kíter-
jesztení' kívánja a kormányzat és 'közigazgatás minden

ágára. Ezen szankcíó bevezetése nélkül nem lesz teljes
a novelláris zsinat munkája s nem hoz gyakorlati ered-
ményt a többi tervbe vett módosítás sem. Gyakorlatt-
lag a 14. §, kiegészítése a következőleg volna szöve-
gezhető:

,:Amennyiben' bármelyalsóbbfokú hatóság a' tör-
vények, szabály rendelet ek vagy a felettes hatóság ren-
delkezéseit törvényes ok fennforgása nélkül teljesíteni
megtagadná - a jelen alkotmányban meghatározott
esetekben a felettes hatóság kérelmére az egyházkerü-
let, illetve egyházkerületi hatósággal szemben az egye-
temes .egyház (elnöksége, presbitériuma, közgyűlése)
felhatalmazhatja azt a szükséges intézkedések saját
hatáskörében való megtételére, valamint saját közegei
útján való végrehajtására."

A felhatalmazó hatóság részleges felfüggesztés
szüksége esetén lehetne az egyházkerület, illetve az
egyetemes egyház elnöksége vagy presbitériuma:
teljes felfüggesztés szüksége , esetén pedig azoknak
közgyűlése.' , .

'A zsinati anyag további tárgyalása során ki fo-
gom emelni azokat az esetek et, melyek felmerültével
szükség esnek látnám az autonómia részleges vagy
teljes felfüggesztését. )

drbv.

Ab" ide k P]ran ozun ..
Az Evangélikus ,Élet pünkösdi számában

G. L. "Egy akarat; egy hit" címen cikket ír
lelkészi karunk' egységéről.

Nem hiszem, .hogy volna közöttünk csak
égy is, aki ne hordozná imádságában a közös
célmeglátás szent hevületében összeforrott,
Lélek-adta egység áldott gondolatát. Denem
hiszem azt se, hogy- az ilyen G;,L.-fél-e cikkek
alkalmasak· volnának erre ·az· egységre-vívő
pünkösdi.munkára ..

A magyar ev. lelkészi kar sokszor meg"
mutatta -már, hogy minden fontos kérdésben
egy csoportot alkot. S mostG. L. az egység
érdekében ráfogja erre a lelkészi karra; hogy
két csoportot alkot; sőt. +:'mivel saját szavai
szerint ő egyikbe .setartozik. bele - van egy
harmadik csoport is, Ezen az' úton. csak egy-
ségbomláshoz juthatunk, '

_ G. L, cikke erőteljesen .tangálja a külföldi
és hazai ébredési mozgalmak valamint a baráti
mozgalom ügyét. Mivel meggyőződésem, hogy
senkinek sincs joga vaktában hozzászólni- vala-
rriihez, az' említettekre való' válaszadás köteles ..
ségét vegyék' fel a' nálamnál illetékesebbek.

'Elég szoros kapcsolatban vagyok azonban
a' misszió magyarhoni .ügyével és barátaival
ahhoz, hogy reflektáljak G: L. cikkének' erre a
megdöbbentő mondat ára : '"Az ébredesi .mozga-
lom 'hívő-papi-baráti köre- külmis3zi'ói eszme-
csereken ábrándozik és nem közegyházi nagy
problémákon és Madagaszkár missziói -űgyét
legalább olyan fontosnak ítéli, mint a diaszpora
egyház reverzálls-veszteségének, katasztrófális
arányait." . .. . . ,

Ebben a hanyagul odavetett mondatban
súlyos vád lappang, amelyért felelnie kell nem-
csak annak, 'akit ér, hanem annak is, aki emelte.
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Meri-e G. L. ennek a vádolásnak súlyát
vállalni a misszió megparancsolója, örök Ura és
egykor számonkérője, a Krisztus előtt, aki a
nagy paranccsal semmiesetre sem ábrándoz-
tátní akarta övéit~! Nem akarom megsérteni
azzal, hogy ráolv.asom a biblia missziói locus
classicusait.

Meri-e G. L. ennek a vádolásnak súlyát
vállalni az egyháztörténelem ítéletével szem-
ben, amelyik régen megmutatta, hogy a misz-
szióimunka nem a különcök luxus-hóbortja,
hanem az egyház életszükséglete, nem erő-
pazarlás, hanem befektetés?!

Meri-e G. L. ennek a vádolásnak súlyát
vállalni egyetemes egyházunk színe előtt,
amelynek kebelében és szankciójával folyik ez
az "ábrándos" munka?!

.Meri-e G. L. saját evangéliumi és teológusí
lelkiismerete előtt vállalni súlyát annak a vá-
dolásnak, hogy a Krísztus-parancsolta misszió
nem "kö.zegyházi" és nem "nagy" probléma?!

Nem tudom hány "ábrándozó külmissziói
eszmecserén" vett részt G. L. életében és mit
hallott ott olyat, amit ábrándozásnak bélyegez-
het ? Nem tudom, ki olyanra tudna hivatkozni,
aki a közegyházi nagy problémákat a misszió
miatt hanyagolta el? Nem tudom, melyik misz-
szióbarát lelkész reverzális-statisztikájának le-
romlását figyelte meg azért, mert az illető
Madagaszkár raisszíóját is fontosnak, ítélte? ,:

Esztendők óta ha csak tehetem, minden
külmíssziói találkozást felkeresek. Nyugodtan
adhatok hát képet a misszió barátairól.

A misszió baráti köre imádkozó kőzősséz.
Isten előtti rendszeres elcsendesedésben keresi
nemcsak a misszió, <le a .Jcözegyhází nagy
Problémák" megoldására is a Lélek segedelmét.
Ez csak nem ábrándozás.

A misszió baráti köre biblia-kőzősséz. Az
ige fényében igyekszik a Krisztus missziói pa-
rancsának kötelezését magára nézve újra, meg
újra tudatosítani. Ez csak nem ábrándozás?

A misszió baráti köre adakozó közös~ég.·
Pedig az ábrándozás nem igen szokott erszény-
nyítozató erő lenni.

VégtelenUI boldog vazvokés az idők jelé-
nek tartom; hogy li missziói érdeklődés ország-
szerte kezdi szárnyát bontozatni. Jön a lélek
orszázának Klrályfia. hogy homlokon csókolja
egyházi életünk elátkozott királvleánvát, a
misszíót. :És Csipkerózsa fel fog ébredni, még
ha pgyesek hidegzuhannyal köszöntik is ébre-
dését.

Ha nedíg az ímádkozó, bibliaolvasó, áldozó.
és a Krisztus nararicsát kötelességnek ismerő
élet "ábrándozás", akkor az én drága evan- ,
gélikus egyházamnak sok ilyen ábrándozót
kívánok!

Szabó József.

.Quo vadis '?
- Az E. A. 11. §-nak védelme. -

Az Irás beszél a "levegőbeli rratalmasságokv-röl.
Ezek is ellenségek, akik ellen a Krtszt.us követöínek
harcolniok kell. Itt vannak köröttünk, a lélegzetvétel-
lel beáramlanak a szívünkbe és észrevétlenül befészke-
lődnek ideggócainkba, megváltoztatják a gondolkozá-

• sunkat. megrontják a látásunkat. . . .
Legnagyobb veszedelmességük az, hogy nem

vesszük észre destruáló, pusztító, felőrlő ·hatásukat.
Mígnem kivetkőztetnek eredeti mivoltunkból s Ierom-
lásunk mélyén magunk sem ismerünk többé magunkra,
öntudat-vesztetten, árnyként "hajt:atunk ide s tova
akárminő szellőnek fuvallatára" .

Atkozottul szégyenletes sors.: , Elveszteni ön-
magunkat. A Hamlet tragikumának feketesége ez.
Járni olyan utakon, melyek nem a fejlődésünk irány-
vonalába esnek, eltelítödní olyan lélekkel, mely sem
nem jézusi, sem nem evangéliumi, sem nem lutheri;
meghajolni olyan akaratok előtt,melyek ellen őseink
szellemei tiltó an emelik fel karjaikat, mint az édes

. apjukra ágyúzni kész gyermekei felé oaravatalon is til-
takozöan kezét felemelő Serédy Zsófia.

Most az individualizmus és liberalizmus lángjait
oltogátja ama bizonyos "levegőbeli hatalmasság". Nagy
közösségek híznak, izmosodnak, a magánember pedig,
a kicsiny s mégis oly drága egyén, ez a míkrokozmos,
beleszédülve a nagy korazeltem-áraznlásba, kegyetlenül
megtépázottan, szédelegve tántorog a maga rövidke
életútján. Felkap a tömeglélek egy-egy fráztst és ismé-
telgeti. Még a ení berkeinkben is jóegy pár tucatnyira
tehetö azoknak a vezérszerepet vivő férfiaknak a:
száma, kik az individualizmus és liberalizmus rémeit
festegetik la, faíakra, mint a nemzet és egyház romlá-
sának okait. .

Miosoda lélekvesztés! Avagy. .a reformáció' örök
elve nem az individualizmus és liberalizmus? A mi' fél-
fogásunkszerint nem az egyház üdvözít, 'nem a közös-
ségbe Ínegbújt és ezzel felelősségét vesztett nyájele-
mekből áll a congregatio sanctorum; hanem a szabad-
ságra hívott, de ezzel a sáfár felelősségére kötelezett,
végtelen értékü lelkekből, Isten fiaiból, drága, e világ-
nál többet érő índívíduumokból, oszthatatlan egységek-
böl, egyéníségekböl.

Liberalizmus Libertas, liber ... Szabadelvűség,
szabadság, szabad .

Oh mivé lettetek ti egykor hatalmas sasok, zász-
lóink ékességei, poklokat félemlítő jelszavai, hajdúk és
kurucok lelkének szárnyai? ...

Megvedlettek a sasok. Kilobbant a tüz, Lefoszlott
a virág. Ma, e .szavakkal a dezertörséget, a vártahagyó,
zászlótagadó árulást bélyegezte meg a korszellem.
Mintha a fegyelem és hűség, az eskü és becsület köte-
lékeiből magát kioldó áruló sehonnai a mi felfogásunk
szerint való individuum és liber: egyén és szabad lenne;
mintha e szavakkal a bün volna nevezhető.

Szörnyűség. Hiszen e szavak' a mí zászlóigéink.
A fogalmak, melyeket ezek takarnak, ősi örökségünk,
régí kincseink. Egyházunk lelke ragyog e fogalmak
mögött, mint erdők mögött a sugarait szétbontö Nap.
Az individuum áll szabadon, a maga istengyermeki
jogán az ö Atyja előtt. A liberalizmus: a mindeneknek
egyenlően mérö, mindeneket egyenlően védő és kötelező
állam eszméje, a maga talentumait szabadon ·kamatoz-
tatö ember ideálja, vajjon megtagadható-é ? Avagy
megyünk, esünk a Falanszter felé, a' minden egyént
megfojtó, mínden lelki szárnyat Ienyírö univerzális
börtön-convíctus felé, melyben már nincs sem egyén,
sem ember, sem lélek; hiszen ezek csak ott teremnek
hol "a szabadság honja ·kéklik". . '.

Egyházi alkotmányunk legszebb, Iéglelkibb feje-
zete az, hogy minden hatalom és jog az egyházközség-
töl ered. E gyönyörű tartalmú és klasszikus fogalma-
zású alaptörvényűnket a közkézen forgó zsinati iromány
szerint valaki, vagy 'valakik át akarják stilizálni.
Mi rejlik az átstilizálás mögött? - nem tudjuk. De
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fájva kérdi evangélikus lelkünk: miért? Miért kell az
erdei virágot átfesteni, miért a fülemilét kettára fogni,
miért a világosat elhomályosítani? Miért?

Vigyázzunk. Egyházunkat nem a közigazgatás,
sem annak formái és fokozatai, de sem azoknak még
Coly' tiszteletre méltö elölülöí tartják és fogják tartani,

'hanem felülről az isteni kegyelem, alulról az imádkozó,
áldozó és adakozó hívek hűsége és lelkesedése. Jaj
nekünk: ha a mai, alulról felépülő egyházi szerveze-
tünk fundamenturnát lazít juk s a hívek, az adót fizető
és templomot megtöltö. gyermekeket adó hívek szívét
eltávolítjuk és elszakgatjuk az ősi kötelékeket, melyek
őket egyházunkhoz fűzték. Adjunk több jogot, hogy
több terhet tudjon vállalni az egyén; adjunk az egy-
házközségnek több libertást, hogy az. individuális életét
belterjesen megélhesse, mert sejt az egyházközség,
melynek egészségétől, életerejétől, ellenálló képességé-
től függ a közösség élete.

Egyházunk nem felülről, emberi félsőségtől tar-
tatik, hanem hívei szívéből. A jó rend megkívánja a
kormányzó és vigyázó, igazságszolgáltató fokozatokat,
de azoknak, - akár személyek, akár közösségek -
érezniök, tudniok kell, hogy életük, hatásuk és hatal-
muk az ősi televényben, a hívek szívében, kimondott
választó, elhívő szavában, szavazatában gyökerezik:
onnan elszakítva mozgó fákká leszünk, melyeknek a
vak Bartimeus látta az embereket.

Mi nem megyünk és nem mehetünk Róma felé,
mert az a halálunk. Szegényen, de szabadon élünk.
Kincseket kínálhat a föld, de mi a lelki kincseinket
többre értékeljük, mintsem az eltartás, a jóltartás
céljából ezeket elhagynők. .

A mí egyházközösségünk és egész népünk nem
mehet vissza a kiskorúság állapotába. A reformáció
gyönyörű vívmánya a szellemi nagykorúságun'k, mely
nem tűr gyámkodást. Bízzunk a gyülekezeteink nagy-
korúságában s ha a hítelví oldalon hangoztat juk a
g;9Jl90Ja.,tJ;~. X.~l~p1~.ny,,*.t~~át<.g.J~lEJls.•J§.zaJ?.§._<,l§~g~t,a
szerkezeti és intézményi oldalon is hagyjuk meg.

Nagyobb érdek és érték az egyházközség életébe
aktíve belekapcsolódó evangélikus hívek joggyakorlása
s az ennek révén kifejlődő egyházias szellem fokozása,
mint a jó rend biztosítását ígérö, felülről leendő kiépítés
és kormányzás.

Vigyázzunk! Mert ha ez úton indulunk el, lassan
oda érünk, hogy nem lesz kít kormányozni.

Ettől mentsen meg a mi gondviselő Istenünk, ki
a mi erős vá.runk... . Duszik Lajos.

Az egyházi törvénykezés
elkülönltéséről.

"A magyarországi evangélikus egyház zsinati
bizottságának üléséri a novelláris zsinat számára meg-
állapított tárgyalási anyag" ismertetésében a VI. 15.
a. a törvénykezési részben a törvénykezésnek a köz-
igazgatástói való szétválasztása a összes fokozatokon
stb. van tervbe véve,

. E kérdéshez az egyházi sajto hasábjain, úgy a
békéscsabai lelkészértekezleten is hozzászóltak már.
A tervbevett újítást az utóbbi helyen nem helyeselték
s a régi rendszer fenntartása mellett foglaltak állást,
Csupán e lapok hasábjain (15. sz. 4. old.) volt alkal-
mam eszétválasztás helyességének érvelését észlelnem.

. Egyik egyházi folyóiratb.an az egyik egyházmegye
törvényszékének világi közbírája, - a világi életben
is bíró - cikkében a szétválasztás ellen azt az ellen-
érvet hozza fel, hogy az egyházi közigazgatástói külön
választott egyházi bíróságok, az egyházi közigazgatási
hatóságoknak melléje, sőt tán azoknak föléje lennének
:endelve, ez a körülmény pedig megfelelő, úgy a köz-,
Igazgatás, mint a bíróság felett álló szerv hiányában,
- nem jár üdvös következményekkel.

A békéscsabai lelkészértekezletről megjelent tu-
dósításban az ellenérvek nem voltak megemlítve.

A zsinati bizottsághoz már évekkel 'ezelőtt be-
nyújtott tanulmányomban kifejtettem azt, hogy a bí-

ráskodásnak a végrehajtó (kormányzö) hatalomtól el-
választását a politikai tudományok művelöí alkotmány-
biztosíték gyanánt a jogállam egyik kelléke gyanánt
fogják fel s ehhez a szétválasztáshoz a jog és állam-
fejlődés úgyszólván mindenütt eljutott,

Elmlített cikkírónak .a szétválasztás eszméje el-
len további érve az volt, hogy az egyházi bíróságok
müködése legnagyobb részben fegyelmi ügyekre terjed
ki, amelyek pedig az állam igazgatásában sincsenek
a közígazgatástól elválasztott szervekre bízva sebben
a körülményben nem is rejlik veszély.

Tény az, hogy az államnál így van. Hogy ez
jól van-e ott, hogy nem jár-é alkotmánysérelemmel -
azt most vitatni nem kívánom. Meg, kívánom azonban
jegyezni azt, hogy .a fegyelmi esetek is elég életbe-
vágóak, egyének és családok létkérdését eldöntőek le-
hetnek, - különösen az egyházi élet terén - tehát
csekélyebb fontosságúaknak is csekélyebb figyelmet
igénylőeknek sem tekinthetők.

Az is tapasztalati tény, hogy az egyházi bírósá-
gokat nagyobb részben fegyelmi ügyek foglalkoztatják.'
Ámde Egyház Alkotmányunk 329. §. értelmében az
egyházi bíróságok hatáskörébe más természetű ügyek
is, nevezetesen közjogi természetű választási ügyek
úgy az emlitett '§. c), d) p. értelmében, lényegileg
magánjogi természetű ügyek is tartoznak. Világos
tehát az, hogy az egyházi bíróságok a világi bírósá-
gokhoz hasonló tevékenységet fejtenek ki. Bizonyos
körön belül az egyházi bíróságok is tényleg bírásked-
nak oly ügyekben is, melyek abban az esetben, ha az
érdekeltek nem tartoznak az egyház tisztviselői kará-
hoz, az állam törvényei által alkotott világi bíróságok
hatáskörébe esnének. .

Vitán kívül állónak kell tehát tekinteni azt is,
hogy az egyházi bíróságoknak is, éppúgy mint a. világi
bíróságoknak, olyan szervezettel, tagjainak olyan tör-
vénykezést, oly.an ítélkezést kell nyujtaniok, amely az
ügyfelek és az igazság érdekét egyaránt figyelemre
méltatva,áltálá15an~közni'egnyugvasl 15ír"kelfeni: .

Ma már minden müvelt állam alkotmánya elismeri
azt a - természetesen csak fokozatosan kialakult el-
vet, hogyabíráskodásnak függetlennek kell lennie.

Ez elv megvalósításának első feltétele az, hogy
a bíráskodást önálló szervek lássák el. Az önállóságból
folyik aztán a függetlenség.

Csak természetes az, hogy az egyháznak, mint
tisztán erkölcsi alapon nyugvó és erkölcsi erőkkel ér-
vényesülő társadalmi alakulatnak még a világi társa-
daloménál is eszményibb alkotmánnyal kell bírnia.
Ebből következik az is, hogy az említett szétválasztást
az egyházalkotmány mezején is életbe kell léptetni.

A. jelenleg még érvényben lévő egyházalkotmá-
nyunk a szétválasztás eszméjét elismerte. Ez világosan
tünik ki abból a tényből, hogy az E. A. az egyházi
biráskodást különállóan szervezte, a bíráskodásra
külön szerveket, külön eljárási szabályokat rendelt.
Az egyházi biráskodást azonban lényegében mézser-
függetlenítette az egyházi közigazgatástói, mert hiszen
az egyházi bíróságok részére külön elnökségeket nem
rendszeresttett. A törvényszékek elnökséget az egyház-
egyetem, az egyházkerületek, illetve az egyházmegyék
elnökségével azonosak.

A. szétválasztás különös indokaiképen a követ-
kezökre mutatok rá : •

Bőséges tapasztalatunk lehet abban a tekintet-
ben, hogy az egyházi bíróságok elé alig kerül olyan
ügy, amelyben az egyházegyetem, egyházkerület vagy
egyházmegye elnökséget előzőleg már több vagy keve-
sebb jelentőséggel bíró intézkedést ne tettek volna. Ez
különösen a választási ügyeknél fordul elő.

Gyakran adta tehát magát elő az az eset, hogy
a bíróság elnöksége a saját intézkedését, a saját
határozatát volt kénytelen elbírálás alá bocsátani.
Az ilyen tények aztán nem zárják ki azt, hogy az illető
egyházi bíróság az elfogulatlanság szinezetét csak
gyöngén viselje magán. .

Nem mondom azt, hogy. egyházi biróságaink 'ál-
talában véve nem voltak elfogulatI.anok, sőt ellenkező-
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leg inkább a részrehajlatlanságnak, tárgyílagosságnak
észlelésére volt alkalmam. Azonban elvégre a bírák is

, emberek, tehát az emberi gyarlöságoktöl, emberi gyön-
geségektől ök sem lehetnek tökéletesen mentesek.

Az említett körülménynél fogva nincs kizárva az
a körülmény, hogy az elnökségek, valószínűleg előzetes
köztgazgatásí intéz'kedéseiknél fogva, legalább is feszé-
lyezetteknek érzik magukat a bíráskodás gyakorlásánál.
Ezt a tényt egyházi törvénykezési gyakorlatom folya-
mán magam is kénytelen voltam .észlelní, Még a taná-
csoknak megalakítása is - ilyen okokból - majdnem
lehetetlenné vált néha.

Ott van aztán az .a rendellenesség, amit a jelen
E. A. 361. §. okoz, azzal a rendelkezésével, hogy a
püspök, illetve az egyetemes felügyelő a vizsgálat el-
rendelése után közvádlót rendel, vagyis a vádemelésbe
szél bele, holott az ügy felülbírálása a legtöbb esetben
hozzá fog kerülni.

Minthogy a mai eljárásokban már elfogadott elv
az; hogy a vádló nem lehet egyszersmind bíró is, -'
szerény nézetem szerínt - laz egyházi közigazgatásnak
szétválasztásától jogsérelmek veszedelme nélkül bajos
lenne eltekinteni. '

Ami az egyházi felsőbbségek tekintélyét illeti,
ennek gyengülésétől tartani azért nem kell, 'mert az
egyházi életben nem az egyházi bíráskodás a legfonto-
sabb működési jelenség, hanem a legfontosabb a hívek
egyházi életének vezetése, az egyházközségek előljárói-
nak szerepe stb. '

A független bíráskodás aztán biztosabb joggya-
korlatot, szilárdabb jogelvek megállapítását és elis-
mertetését fogja maga után vonni.

Hogy régi egyházalkotmáayunk a bíráskodás
tekintetében nem okozott nagyobb bajokat, - ez nem
szolgálhat okul arra, hogy az új alkotmányt ne alkos-
suk tökéletesebbé, mint amilyen a régi volt.

Csekélységem tehát csak örömmel üdvözölhette
azt a tényt, hogy .'La törvénykezésnek a köztgazgatás-
tól való szétválasatása" tervbe van véve.

..A részletekről s a szövegezésről a következő
cikkekben. Dr. Berzsenyi Jenő.

A rnűvészet az egyház szolgálatában.
Protestáns körökben is elterjedt nézet,

hogy az egyházi művészet, közelebbről a zene-
művészet a katolikus egyháznak az ajándéka.
E felfogással szemben büszkén vallhatjuk, hogy.
az egyházi zeneműveszet akkor érte el fejlődé-
sének a tetőpontját, amikor egyházi zeneköl-
tőink úgyszólván kizárólag protestánsok voltak.
Amint a racionalizmus időszakában átvetteja
vezetőszerepet a katolikus egyház, megindult' az'
egyházi zeneműveszet elvilágiasodása, illetőleg
megromlása.

A tizennyolcadik század nagy szellem-
óriásai, Bach, Hándel, akiket a mai klasszikus
zene megalapítóinak tartanak, protestánsok
voltak. Protestáns voltuk nemcsak abban van,
hogy beírták protestáns nevüket az egyházi
zeneköltészet történetébe, de abban is, hogy
protestáns szellemükkel új korszakot nyitnak
meg a zenetörténelemben, akárcsak Luther a
keresztyénség történetében.

.. Mi az oka annak, hogy a protestáns egyház,
mely zeneköltészetét illetőleg ilyen fényes mult-
tal rendelkezik, ma oly kevés gondot fordít az
egyházi zeneművészet fejlesztésére? Vannak
nagy klasszikusaink, oratórium költőink, s nin-
csenek énekkaraink; zenekaraínk, 'melyek ha-
talmas műveik előadására váUalkozhatnának.

Híveink annyira idegenkednek a zene kultiválá-
sától, hogy egyes' falusi helyeken még egy
templomi énekka:rszereplése is akadályokba
ütközik. . .

Ez az idegenkedés bizonyára abban leli ma-
gyarázatát, hogy a katolikus egyház túlzásba
ment az egyházi zenének az istentiszteleten
való alkalmazásával. A zeneművészetet az isten-
tisztelet fő alkatrészévé tette,.' mely mellett
háttérbe szorult az Ige. Nehogy hasonlóhibába
essünk, ellenkező 'végletbe estünk,' kiküszöböl-
tük a művészetet a templomból.
, Az egyházi .zeneművészettől ' való' idegen-

kedés annyira gyökeret vert a köznép lelkében,
hogy már; mi is lassankint kezdjük elveszíteni
az egyházi művészet iránti érzékünket, s min-
dent, ami művészi, szemfényvesztő külsőségnek
tekintünk. Ha nem megy+jól a templomi 'ének,
azzal szépítjük a dolgot, hogy nálunk nem a
művészi ének' a fontos, de a lelkek -harmóniája,
illetőleg, hogy őszinte' szívből énekeljünk. Ha
elhanyagolt a. templom, művészietlen kivitelű,
azzal mentegetjük magunkat, hogy a mi temp-
lomaink ékességei nem a művészi cifraság, de
az Istent kereső lelkek, az egyszerű templomi
áhitat. Ha lelkészeink nem rendelkeznek' kellő
szónoki képességgel, olyankor azt szoktuk mon-
dani, hogy nem a szónoklat a fontos, de a :szív
jósága, és így tovább.

Mindez magában véve helyes, hogy a tar-
talmat fölibe- helyezzük -a formánaler-de-helyte-"
lenül járunk el, ha a tartalom mellett a -formát
teljesen mellőzzük. .

A szépnek a mellőzése és meg nem becsű-
lése semmiféleképpen sem egyeztethető össze a
keresztyénség szellemével.

Már a világ teremtésekor megnyilatkozott
Istennek a szép iránti szeretete. A természeti
világ is akként van elrendezve, . hogy benne a
hasznossági szempont sokszor alá van vetve az
eszményi szépnek. A mindenség Alkotója és
Fenntartója az az eszményi művész, aki a világ
teremtésekor nemcsak kényelmes, de szép la-
kást is akart nyújtani az embernek, " más-
szóval művészi szempontból is remekművet
alkotott. Számtalan' dolgot alkotott, melynek
nincs más rendeltetése, minthogy gyönyörköd-
tessen bennünket és fejlessze művészi érzé-
künket.

Hogy a művészet meg nem becsülése ösz-
sze nem egyeztethető a protestáns szellemmel,
elég, ha hivatkozunk Lutherre, aki a zene iránti
szeretetet és az Istenbe vetett hitet olyan csodás
harmóniába olvasztotta egybe. "A zene - úgy-
mond - Istennek egyik legszebb és legfensége-
sebb adománya. A zene messze űzi a lelki gon-:
dokat, amint ezt Saul példája ls .mutatja. A kí-:
rályok, fejedelmek, urak egyik gondja legyen a
zene és általában a művészet ápolása. A zene
fegyelmez is, az embereket szelídebbekké és er-
kölcsösebbekké teszi.' A zenét mindenha igen
szerettem. A zenét szükséges az iskolában mű-
velni. A tanítónak tudnia kell énekelni.' A zene
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Istennek. szép adománya s közel· rokon a
teológiával. A2!,t a' szerény muzikális tehetsé-
get, mellyel Isten megajándékozott, a világ min-
den kincséért oda nem adnám." Más alkzlom-
mal meg ezt mondta: "N'em szükséges, hogy
minden dallam az ördögé legyen!"

Egyházunk akkor követett el végzetes hi-
bát, amikor nem becsülte meg Istennek fensé-
ges adományát, a művészetet és átadta az ör-
dögnek. .

A középkorban a zeneművészet kizárólag
az egyház szolgálatábanállott, slenézték a vi-
lági zenét. Szigorú an büntették azokat" akik vi-
lági dalt énekeltek. Hieronymus szerint "a- ke-
resztyén SZŰl?: ne is tudja, hogy mi az a lyra
vagy flóta". Egy szerzetes, levele szerint "aki
muzsíkusokat fogad pe a házába, nem is tudja,
hogy minő tömege a tisztáttalan .szellemeknek
követi ezeket". Javaslatokat hoznak, a hang-
szeres, főleg a világi zene eltörlésére.' ,

A világi zene iránti ellenszenv' az egyházi
és világi zene nagy ~arcát. váltja ki, mely a
világi zene teljes győzelmével. végződik. Meg-
indul az" egyházi zene elvilágiasodása. Az egy-
ház mindinkább yeszít befolyásából a világí
zenére, s végül az egyházi zene mag.a is el-
világiasedik. .

Az egyház nem .azzal követett el hibát,
hogy befolyást akart gJfákorolni a világi ze~.
nére.. .hanem ~_hog;y~..,n~:;.pecs,ülte~meg_ a. világ!
zenét, annak végső megsemmisítés ére tőreke-
dett, ahelyett, hogy- ig;yekezett volna azt a sa-
ját céljai szolgálat\,l?l;L állítani. Nem érte be
azzal, hogy azérzéki zenét erkölcsrombolónak
és értéktelennek mondta, hanem elvetendőnek
tartott minden világi muzsikát. A konzervatív
gondolkodású n~p, látva, a világi zene romboló
hatását, mégtc;rÓ'ább rnent, ahelyett, hogy igye-
kezett ..volna azt··'újból az' egyház szolgálatába
állítani, még-jobban elfordult tőle s magát az
egyházfművészetet is száműzte a templomból.
Halálos .ellensége lett annak, hogy istentisztele-
ten zenekart alkalmazzon, mert már megszokta
a hangszereket világi célok szolgálatában látni.

A világi zene meg nem becsülése nem pro-
testánsgondolat. Luther a megvetett világi
népdalokból alkotta meg .csodaszép koráljait,
melyek Bach J. Sebestyén korálművészetében
~yházunk gyöngyeivé, a zeneirodalom utólér-
hetetlen alkotásaivá lettek. Egyházunknak az
a zárkózottsága, melyet a művészettel szemben
tanusít, inkább katolikus, mint protestáns szel-
lemnek felel meg, hisz a protestantizmus éppen
annak köszönheti nagyjait, hogy egyházunk ki
tudott lépni elszigeteltségéből s hidat alkotott
az egyház tanítása és az élet közt.

Hogy az egyház kilépjen a maga kolostori
elszigeteltségéböl, s befolyást gyakoroljon a
művészetre, annak első feltétele, annak beisme-
rése, hogya művészet-az egyház szolgálatában
milyen óriási hatalom. Ma a zene, tánc, színház,
mozí túlnyomó' részben az erkölcstelenség szol-

gálatában állanak. Erkölcsi szempontból hason-
. Iíthatatlanul .többet ártanak, mint amennyit
hasznftlnak vallás-erkölcsi oktatásaink, El sem
tudjuk képzelni, hogy ha a színház, mozi a ke-
resztyén erkölcsiség szolgálatában állanak, mi-
lyen óriási hatást váltanak ki a tömegek lelki
világában. Akik azonban megvetéssei és gyűlö-
lettel beszélnek róluk, csak a nagy erkölcs rom-

'holó hatást látják, s nem veszik figyelembe,
hogy ennek az erkölcs romboló hatásnak mi va-
gyunk az okai, akik nem vagyunk képesek a
művészetet az erkölcsiség, a keresztyén eszmé-
nyiségszolgálatába állítani.

A művészet hatalom. Sokszor hatalmasabb
fegyver Isten országa terjesztésében, mint a

ISZÓ• Bach "Máté-passió':-ja 'szebben hirdeti
Krísztus szenvedését, mint .a legékesebb
elekveneia. Csakhogy az istentiszteleten soha
sem lehet öncél, csupán eszköz a vallásos érzé-
sek felkeltésére. Rendeltetése, mint a virág
szirmaié. Színpompájával messze virít, hogy
magához édesgesse a rovarokat s mikor rendel-
tetésének eleget tett, szirmait lehullatja. De
megmarad a mag, hogy a belőle sarj.adzóvirág
tovább hirdesse Isten örökkévaló .beszédjét:
"A fű elszárad, a virág elhull, de Istenünk be-
széde megmarad mindörökké."

. Linder László.

.H. 1 R E 1<. •
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lsten mérhetetlenül g,azdag. Anyagi tekin:

tet ben mindenre képes, megteremti a semmiből
a, vil"ágot és úgy teremti meq, hogy'a legna-
gyobb művész .szédelegve áll alkotása előtt.
Amellett olyan .részletekbe me.nő pontossággal
végez mindent, hogy nincs. egy fölösleges' atom
az egész teremtésben. Mindennek ~egvan a
maga célja és rendeltetése. Vele szemben milyen
szegények vagyunk mi és milyen tákolmány
minden, amit mi cselekszünk és alkotunk. -
lsten bölcsességének és tudományának mélysé-
geit ember nem tudja [elkutatni. Bölcsessége a
Eiúbom. nyiZatkozik meg legteljesebben) aki visz-
szatükrözte az AtyaegészlényétJ nem cs-ak)
hanem akinek az áldozati halála nélkül a terem-
tés után csak az i.téletben való eltöröltetés kö-
vetkezhetett volna. Az ő bölcsességével szemben
balgák es tudatlanok va,gyunk. Nemcsak az- Is-
ten céljait és szándékait nem fogjwk [el, hanem
a magunk küldetésével sem pagyunk tisztában.
- Az lsten hatalmas. Mint egy förgeteg söpijrte
végig -Lelkével az emberek lelkét és tüzet gyúj- '
tott a szioek mélyén. Ésez a tűz nem akar és
nem tud elhamvadni. Az lsten hatalma és ereje
u,,'Szery,tZélekáltal közlődik velünk ma is, hogy
minket gyávákat) gyöngéketJ megalkuvó kat és

I mindig elhanyatZókat mindig újra fölemeljen és
erősekké,. hősök ké, világbírókk0 tegyen.
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Atya)' Fiú, Szentlélek, teljes Szentluiromsáq,
borulj reánk kegyelmed hófehér szárnyaival)
fedezz be egészen és akkor nem fázunk és nem
félünk többé) akkor semmi bajunk többé a
világon. Amen. ',

- Raffay püspök Mátyásföldön és K'istarcsáll.
Május 21-én d, e, az ístentísztelet végeztével alakult meg
Mátyásföldön az evang, fiókegyház. E nevezetes napon
dr ..Raffay Sándor bányakerületi püspök is megjelent a
mátyásföldi hívek között, hogy főpásztori szózatával
kitartásra buzdítsa a híveket. Blatniczky Pál esperes
megkapó beszédben vázolta a jövő feladatait. A fiók-
egyház felügyelőjévé Ferenczy József műegyetemi ta-
nárt, gondnokává Farkas Sándor hírlapírót választot-
ták. meg. - Délután, 5 órakor a püspök jelenlétében a
kistarcsai papnék _otthonában megalakították a Kere-
pes-kistarcsai fiókegyházat. A püspök itt is szózatot
intézett az egybegyűltekhez. A Kistarcsa-kerepesi fiók-
egyház felügyelőjévé Erhardt Józsefet választották.

- A debreceni egyetemi és főiskolai Luther Szö-
vetség második félévi munkáját bevégezte. Ebben a
munkaévben 14 vitaestét tartott nagy érdeklődés és
eredménnyel. Minden alkalommal a nőegylet egy-egy
áldozatkész tagja vendégelte meg uzsonnával az egye-
temi hallgatókat ..

- A bányakerületi püspök a csanád-csongrádi
egyházmegyében. Dr. Raffay Sándor püspök Egyed
Aladár és Kemény Lajos esperesek kíséretében május
26. és 27-én püspöki látogatást végez a- csanád-csong-
rádi egyházmegye néhány egyházközségében. Szomba-
ton Nagylakon, vasárnap délelőtt Battonyán, délután
Mezőhegyesen, este pedig Mezökovácsházán- tesz láto-
gatást, mely alkalommal fontos függő ügyeket fognak
intézni és mindenütt ünnepi istentiszteleteket, illető-
leg vallásos estéket rendeznek.

- A zalaegerszegi evangélikus gyülekezet 1933.
évről szóló jelentésében. szép és eredményes munkás-
ságról számol be Nagy Miklós gyülekezeti lelkész. Je-
lentése elején hálás szívvel emlékezik meg azokról, akik
a gyülekezetnek templomot szereztek és felhívja a hí-
vekfigyelmét az istentiszteletek látogatásának fontos-
ságára. A gyülekezeti istentiszteleteken kívül a fog-
házban és a. kórházban tartott a lelkész istentisztele-
teket. A bőjti és ádventi időszakban vallásos esteket
tartottak és november 10-17-ig Luther-hetet rendez-
tek. - Az ifjúság valláserkölcsi nevelését szolgálják:
a hitoktatás és a vasárnaponként tartott ifjúsági isten-
tiszteletek. -. A középískolás tanulök tagjai a Protes-
táns Diákszövetségnek. A gyülekezetnek van leány-
énekkara. A szegénygondozást a Nőegyesület végzi.
Ismerteti a gyülekezethez tartozó szórvány terület gon-
dozását, a gyülekezet háztartását és az .elmult év sta-
tisztikai adatait. Végül szól a reverzális elleni harc-
ról. Itt érdemes megemlíteni azt, hogy a gyülekezet
közgyülésileg kímondta, hogy az egyház kárára rever-
záltst adókat nem tekintik az egyház tagjainak és: ve-
lük minden közösséget megszakítanak. Egyik gyüleke-
zeti tag indítványára "hűség alap"-ot létesítettek,
amelynek kamataiból fedezik a gyülekezetből kiközö-
sitettek egyházi adóját.

- A Irturgtaí istentiszteletek' nyomtatványai az
ünnep nélküli, vagyís a szentháromsági félévre elké-
szültek és a "FÉBÉ" könyvkereskedésében (Damja-
nich-uo 15) beszerezhetök, A liturgiai sorrend mind-
addíg változatlan marad, amíg a liturgiai bizottság a
békéscsabai MELE konferencía határozatait figyelembe
véve új rendet meg nem állapít. '

- A budapesti német egyházközség Frauenbundja
Broschkó G. Adolf'né. elnöklete alatt április 25-én tar-
totta évi számadó közgyülését. Sok nemes szeretetrnun-
káról számoltak be ez alkalommal.

- Az Evangélikus KüÍmisszió nehéz és feielősség-
teljes munkájáról tartott vetítettképes előadást Gáncs
Aladár vallástanár május 17~én a kelenföldi. gyülekezet
tanácstermében. Az orfertóríumot a pogánymisszió cél-
jaíra fordították. .

~ ·Evangélikus iskolákba .írassuk gyermekeinket!
Már most felhívjuk híveink f'ígyelmét arra; hogy Buc
dapesten a Deák-téri' elemi fiú- és leányosztályokba,
valamint a Deák-téri leánygimnáziumba és a fasori
fiúgi~náziumb~ igyekezzenek gyermekeiket beíratní és
ezeket a jóhírű iskolákat ajánlják ismerőseik között is.
Egyházunk nagy áldozatokkal tartja fenn iskoláit és
számít híveinek ilyen irányú támogatására is.

- Orgonaavatás. A pestszenterzsébeti egyházköz-
ség újonnan beszerzett orgonájának felavatása pünpösd
vasárnapján délelőtt fél 10 órakor volt a pestszeriterzsé-
beti templomban. Az avatást Kemény Lajos esperes
végezte.

'- J. Nelson Christananda harmadszor jön Ma-
gyarországra. A velünk "egyre szorosabb barátságba
összeforró hindú benszülött evangélikus lelkész' június
elején érkezik és 20-30 napot tölt hazánkban. Nagyon
kérjük azokat a gyülekezeteket és egyesületeket, ame-
lyek öt meghívni óhajtják, legkésőbb május 28-ig je-
lentkezzenek Gáncs Aladár misszióegyesületi titkárnál,
Budapest, VI:, Hermina-út 35/d: A meghívó gyülekeze-
teket a vendég és tolmácsolójának ellátása, valamint
offertórium tartása kötelezi. Az időpontra nézve az
óhajok nyílvánítását szívesen fogadjuk, de tekintettel
egyéb érdekekre, minden helyen vállalni kell azt a ter-
minust, amelyet a körút minél kiadósabb megrende-
zése tesz szükségesaé. Mivel Christananda felavatott ev.
lelkész, szolgálata a rendes vasárnapi, vagy hétköznapi
istentisztelet keretébe is beiktatható. A: beosztás sor-
rendjéről Iapunk következő számaiban értesülnek a
meghívó gyülekezetek.

- A csanád-csongrádi egyházmegye lelkészei és
tanítói részére Szegeden, június 20--22. napjaiban
belmissziói kurzust tart, amelynek ünnepélyes megnyitó
istentisztelete június 19-én este 7 órakor lesz atemp-
lomban. Minden napot áhitat vezet be, majd a belmísz-
szió munka alanyának kérdései (imádkozás, bibliaolva-
sás és a közösség az egyén életében), a belmissziói
'munka tárgyának kérdései (a falusi-városi és a szór-
ványgyülekezetek helyzetképe és a belmísszíóí munka
módszerei, vasárnapi iskola, KIE' ker. Leányegylet,
C. E. Ifj. Egyesület, gyülekezeti bibliaórák) kerülnek
megbeszélésre. Minden este a gyülekezet részvételével
vallásos előadás lesz istentisztelet keretében a követ-
kező címeken: Mi neked a bűn? Mí- neked Krisztus?
Mi néked az egyház? A kurzus előadói: Benkóczy
Dániel, Egyed' Aladár, Erőss Sándor, Hegedüs llonka,
Keken András, dr. Kíss Ferenc, Ruttkay-Miklián Géza,
Sztik Gusztáv, Turóczy Zöltán, Zászkaliczky Pál" Wik-
kert Lajos. Az egyházmegye lelkész ei és tanítói a sze-
gedi Luther Szövetség Luther Otthonában lesznek el-

. szállásolva. Azok a lelkészek, a.kik, esetleg más egyház-
megyéböl, a kurzuson: részt akarnak venni, szándéku-
kat legkésőbb június IO-ig a szegedi ev. lelkészí híva-
talnál jelentsék be, hogy mérsékelt díjazás ellenében
részükre megfelelő éjjeli szállásról gondoskodhassék a
kurzus vezetősége.

. - Képesítő vizsgák Szarvason. Szarvasról érke-
zett értesítés szermt az ottani evang. tanítónöképzönk-
ben a június hóban tartandó képesítővizsgákra a
püspök ez idén is Bezegh Samu püspöki titkárt küldte
ki elnöknek; miniszteri biztos dr. Zelenka Frigyes kiit.
tanácsos, budapesti tanfelügyelő. '

- Tragikus halál. Bálent .Tódor hibbei (Felvidék)
lelkész, Leipzig mellett autóbalesetnek esett áldozatul.

- Lelkésziktatás. Május 6-án iktatta' Balogpadár
(megszállott Felvidék) egyhangúlag megválasztott lel-
készét Bándy Györgyöt hivatalába Hallát János gö-
möri főesperes.' Az új -lelkipásztort a gyülekezet nagy
szeretettel és lelkesedéssel fogadta.
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