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LÉGY RÉSEN!
Cserkészjelszó, amely azt jelenti, hogy a

cserkész mindig őrtálló, hogy a krisztusi, a
nemzeti és erkölcsi értékek sem a maga, sem
a környezete életében veszendőbe ne menjenek.
A cserkészet protestáns eredetű. Protestáns em-
berek protestáns országokban hívták létre. A
túlnyomóan protestáns lakossággal rendelkező
államokban virágzik ma is igazán. A gödöllői
világtáborozás külföldi résztvevőinek túlnyomó
többsége protestáns volt.

A magyar cserkészet kezdeményezői is jó-
részt protestánsok voltak. Az első vezetők a mi

. egyházainknak az ifjúságot szerető férfiaiból
rekrutálódtak. De a magyar római katolikus
egyház, amely az első pillanattól rátta ennek az
intézménynek óriási horderejét egyházi szem-
pontból is, azonnal belekapcsolódott a mozga-
lomba. És ahogy nálunk minden nagy intéz-
ménynél történni szokott, a vezetés lassan ki-
siklott kezeink közül és mindinkább áttevődött
a római egyház vezetőinek kezébe. A magyar
protestáns cserkészetet pótolhatatlan veszteség
érte Vidovszky Kálmánnak, a "Magy.ar cser-
kész" szerkesztőjének korai halálával. Azóta
mintha a vezetőségben minden befolyást elvesz-
tettünk volna. Vidovszky .volt úgyszólván az
egyetlen protestáns lelkészjellegű férfiú, aki a
cserkészet nagy egyház- és nemzetnevelő hatal-
mát felismerte és kezdettől teljes szívvel oda-
adta magát e mozgalomnak. Azóta? ...

A "Magyar cserkész" a katolikus klerus-
nak lett, engedelmes eszközévé és elsősorban
nem magyar és nem cserkész, hanem katolikus
érdekek szolgálatábanáll, A vezetőségben csak-
nem .kizárólag ia katolikus egyház exponensei,
nemcsak, hanem egyenesen a katolikus klérus
tagjai ülnek. Mi itt a teendő?

Lelkészeink és pedagógusaink fiatalabb
gárdáját 'arra'lelkesíteni, hogy öltsék magukra

, ..
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a cserkészruhát. Nem azért, hogy ennek az
áldott intézménynek keretében felekezeti har-
cot kezdeményezzenek, hiszen elég ebből a min-
dennapi életben is, hanem, hogy a cserkészet
felekezetközi jellegét megóvják és ne engedjek,
hogy bármelyik egyház a maga céljaira kihasz-
nálja. A cserkészetnek addig van értelme, amíg
benne az Istent különböző formákban keresők
és imádók kölcsönősen tisztelik egymás meg-
győződését és tagjait vallási türelemre neveli.
.A cserkészetnek addig van jogosultsága, amig
egyetemes emberszeretetet ültet az ifjúság
szívébe. Mihelyt ez a szó belekerül a cser-
készek szótárába : gyűlölet ! - elvesztette léte
jogosultságát és egy elfogult egyházi vagy nem:
zeti politikát űző szokolszerű sportegyesületté
sülyed.

'. Fakultásunk gyakorlati tanszékének elő-
adói bizonyára beszélnek az ifjúság lelkipász-
torkodásának fontos kérdéseiről. Ezzelkapcso-
latosan nem mulaszthatják el Ielkészjelöltjeink
figyelmét a cserkészet fontosságára isielhívni.
Ha rajtunk múlnék, kötelezővé tennők minden
lelkészjelöltre nézve, hogy tegye le a cserkesz-
tiszti vizsgát, mielőtt az életbe kilép.

Mi, akik életünk delén vagyunk, vagy már
azon túl is, sokszor fájdalommal gondolunk ar-
ra, hogy ifjúságunk idején ez az intézmény
még ismeretlen volt és mi fölös időnket és
erőinket sokszor bizony egészen léha szórakozá-
sokban sorvasztottuk el; ahelyett, hogy nagy
célok szolgálatába állítottuk volna. .

Papok, próféták, fel az oltárokra! A lilio-
mos jelvény és lobogó alatt szebb. élet csírázik :

. a megértésnek, az egyetemes emberszeretet-
nek, a krisztusi életideáloknak, a békének a
gyönyörűséges élete. Ezt az életet harmatoz-
zuk gyermekeinknek, a magyar jövendőnek a
lelkébe! '.' .
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evangélikus száma.
A fenti címen megjelenő magyar jezsuita

lap 1934 május 20-án kiadott száma majdnem
valamennyi cikkében evangélikus egyházunkkal
és hitünk bírálatával foglalkozik. Érdekes rá-
mutatni arra, hogy az apologetikát nem a jól
kikészített jezsuiták kultiválják ebben a lapban,
hanem laikus írók. Igen átlátszó azonban ez az
elszámításuk: a cikkek teológiai tarthatatlan-
ságai miatt papi felelősség nem terheli őket, te-
hát, ha véletlenül a magyar protestáns sajtó
elverné a port a Magyar Kultúrán, így nem a
tudós iezsuitákat lehetne 'a teológiai mezőkön

,knock, outolni. .
Mit írnak ezek a jeles cikkek: Az első fő-

cikkben Kühnelt Leddin Erik a skandináv pro-
-testántizmusról értekezik és azt hiszi el be nem
fejezett közgazdasági egyetemi képzettségében,
hogy a skandináv nép kultúrátlan, bár vagyo-
nos, boldogtalan, jövője nincs, mert a lutherá-
nizmus nem ad egy népnek sem diadalmas jö-
vendőt. Ami érték Skandináviában van, az mind
a katolicizmus felé hajlik s az üres templomok
azt bizonyítják, hogyha Skandinávia még egy-
szer fel akar emelkedni, akkor ez csak a kato-
licizmusba való visszatérés által lehet.

Talán nem tudja ez a fiatal titán azt, hogy
Róma már egyszer elküldte a hideg északra
nagy missziói hadseregét s első győzelme ab-
ban kulIftinált, hogy Schmidt püspök egy
ápolónőt térített csupán meg s annak azután
házasságot is ígért, miután vele törvényen kí-
vüli házasságban élt. Ezt a svédek még nem fe-
lejtették el, de erre a missziói diadalra még Ró-
ma is igen jól emlékszik.

A skandináv kultúra van még olyan nívón,
mint amilyent ez a jezsuita lap önmagából átad
a nyilvánosságra. Mi csak azt tudjuk innen
messziről, hogy az egész Skandináviában' nincs
annyi analfabéta, mint egy katolikus olasz, spa-
nyol vagy francia várniegyében.

Meg tudjuk érteni, hogy a Magyar Kultú-
rának nagy érték a katolizált Sigrid Undset, de
higyje el nekünk, hogy ezt az írónőt már honfi-
társai épen katolizálása miatt nem olvassák s
higyje el nekünk azt is, fiatal ember, hogy La-
gerlöf Zelma mégis csak nagyobb írónő, noha
evangélikus.

Az üres templomokról. pedig csak annyit,
hogy azok a templomok a nép adományaiból
épültek s nem az állam és a fővárosok adomá-
nyaiból; Kopenhágában a hívek jószándékú
vállalkozásából egy templomépítési bizottság
működik, amelynek segítségével ebben a város-
ban már 100 templom áll s mindenesetre van,
.annyira tele evangélikussal mindenik ottani
,templom, mint pl. amennyi róm. kat. lélek van
.vasárnaponkint a pesti Bazilikában.

Ne higyjék azt, hogy a magyar evangélikus
egyház liturgiai mozgalma katolizáló tenden-

ciájú volna; ne beszéljenek már ma arról, hogy
vajjon a magyar protestántizmusban meg van-
nak-e a lehetőségek arra, hogy Róma felé meg-
építsék az aranyhidat. Erre nem kerül hamar-
jában sor.

Nem bántanak minket azzal, ha lutheránus
betegségnek nevezik el ami ázsiai és északi ro-
konainkkal való érintkezési és barátkozási szán-
dékainkat. Nem szégyen az, hogy' épen a leg- '
kevésbbé magyarnak tartott' lutheránizrnus él

. igazán a magyarság ának s nem veszti szem elől
eltávolodott testvérei sorsát s vár azok támo-
gatására.

Tele van ez az újságszám is rajongó s né-
zetünk szerint megalapozatlan optimizmussal.
A katolicizmus diadalt diadalra fog halmozni, a
protestántizmus pedig el fog .hukni. Minden ez
újságban megjelent cikknek ez a dallama. Kis
gyermekek sötét utcákon fütyülni szoktak csak
azért, hogy ne féljenek. Csak bátorítsák bará-
taink önmagukat, elegendő okuk van a fé-
lelemre.

.Ne gondolják azt, hogy ebben a nyugha-
tatlan lelkületű világban szerzett politikai elő-
nyeik olyan nagy jelentőségűek. Ahogy az utolsó
két évtizedben alkotott békeszerződések meg
fognak semmisíttetni, ugyanúgy Európa min-
den népe el fogja tépni azokat a megkötött kon-,
kordátumokat, amelyeket a nép megkérdezése
nélkül kötöttek meg. , Ne féljenek, testvéreim,
mi soha nem szégyeljük magunkat azért, hogy
a katolicizmust egyszer megmentettük ez el-
pusztulástól, akkor, amikor Luther reformá-
ciója életre keltette a pápákban azt a bizonyos-
ságot, hogy a hitetlenség és .a vallástalanság
további- gyakorlásával vége az egyháznak. Mi
nem szégyeljük magunkat azért, hogy hitbéli

. ideálunk az őskeresztyénség, ha a római testvé-
rek már ezt megmérik tagadni, mikor tagad-
ják meg a pápai és püspöki successivitás gon-
dolatát is? Nem sajnáljuk azt sem, hogy tőlünk
megtanulták a nép- és belmisszió jól bevált mun-
kásságát. Hiába is tiltakoznának: az egész ka-
tolikus akció csak elmásolta tőlünk a gondo-
latokat.

Egy nagy különbség mindig volt és mindig
is lesz közöttünk. Lehet, hogy csak két hata-'
lom uralkodik a mai világon: a katolicizmus és
a bolsevizmus, de öröm nekünk azt megállapí-
tani, hogy mi egyik sem vagyunk s egyik sem
akarunk lenni. Mind a két mozgalmat azonban
egy igazság jól jellemzi: egyik sem gyakorol
kritikát tettei és élete felett s másoknak sem
engedi meg a felettük való ítélkezés jogát.
Ezért lehet optimista a Magyar Kultúra s ezért
hallanak a protestántizmus berkeiből minden
irányból olyan szólamokat, amelyek állítólagos
bajokra mutatnak rá. De ez legfőképen 'azért
van, mert a protestántizmus kritikát .gyakorol
önmaga felett s önkritikájának köszönheti létét,

. Szívesen és örömmel maradunk meg ebben
a reális vallásos életben.
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S arra is szeretnék még néhány szót elvesz-
tegetni, fiatal testvéreim, hogy mi is az a dog-
matika, mert ebben a számban laikus atyafiak
a dogmatika professzorságát is vállalni mernék.

Igaza van e számban is emIített Heilernek,
aki a római egyházból tért át hozzánk (egyéni,
véleményem szerint bár ne jött volna át), hogy
a katolicizmus az ellentétek vallása. Eddig a
katolicizmus hivatalos teológiája a krisztológíai
kérdéseket nem igen feszegette, legalább is po-
lemikai szándékkal nem. Főkép azért, mert min-
den jobb katolikus teológus nagyon jól tudja,
hogy interkonfesszionális viszonylatban is dog-
ma.tfkailag megalapozott és kiépített Ikrisztoló-
giája épen a lutheránizmuslfliak van.

Be kellett volna mutatni e támadó cikke-
ket valamelyik szakértő lelkész embernek, hogy
az törölte volna legalább azokat a részeket,
amelyek, egészen tarthatatlanok; va&,yezt nem
tudják ?- jezsuiták?

Ne vegyék rossz néven, atyámfiai, hogy új-
ságjuk legutóbbi számát elolvastuk. Nagyon
örültünk annak, hogy elcsépelt és propagandista
rnódra kikészített értelmük szajkózását olvas-
hattuk. .Ez a jezsuita szellem nem tud minket
megsemmisíteni. De nemcsak hazánkban, ha-
nem sem Skandináviában, sem Angliában, sem
egyéb területeken. Ez a .szellem s ez a lélek
már nem kell annak a világnak, amely vallá-
sosság után vágyik s az evangéliumban. meg-
találja boldogságát; megnyugvást keres, sze-
rény,csendesszavú közösségeket keres, ahol
Krisztus szelídsége és alázata uralkodik min-
denekben. Kultúráját is csak annak az Isten-
nek ajánlja fel, aki él, uralkodik sakit. földi
ember és intézmény nem helyettesíthet.

Ezt hiszi a ma élő emberiség őszintén és
nyíltan színt valló népe, aki pedig nem őszinte
s hallgat véleményéről, annak a hitét ne írja
meg találomra a Magyar Kultúra, mert ha ez
a tábor egyszer őszinte mer lenni, széttépi a
Magyar Kultúrát.

G.L.

Quo vadis?
E címen lapunk 20-iki számában egy közlemény

jelent meg, mely végeredményében tiltakozás az E. A.
11. §-ának átszövegezése ellen.

A közlemény megállapítja, hogy a mai korszellem
sem nem jézusi, sem nem evangéliumi, sem nem lutheri:
- feljajdul .a minden szépet, .nemeset, sajji.t mentalitása
szerint átértékelő, új tartalommal megtöltő, individua-
lizmust, liberalizmust megfojtó irányzat térfoglalásán
és már látja, jósolja a mindent elnyelő "Falanster" rém-
képét. Ettől félti, ettől óvja egyházát. A 11. §-ban az
individualizmus és liberalizmus tartópillérét, védöbás-
tyáját látja: ...-L ha ezt .elveszik az egyházközségtől, a.
hívektöl: elvágják az egyház gyökerét, elszakítják az
ősi kötelékeket fl elpusztul az egyház. Nem a közigaz-
gatás és annak fokozatai, avagy előljárói tartják fenn
az egyházat, - mondja, - hanem az .egyházközség
hívei ..Ezért tiltakózik a 11. §. módosítása elien - mond-
ván: "valaki, vagy valakik át ,akarják stilizálni, de
hogy mi rejlik az. átsttüzálás mögött ~ nem tudjuk."

Még tudom érteni a közlemény keserü hangját: -
aláírom s úgy vélem, mínden egyházvezetö, vagy az
egyház ügyeivel komolyan foglalkozó. aláírja az egy-
háziatlanság rohamos és megdöbbentő terjedésére vo-
natkozó megállapításait. De itt azután meg is állunk
és elcsodálkozunk, hogyan lehet ilyen okfejtésből a ll.
§. változatlan fenntartására irányuló eredményt leve-
zetni? Itt valami hiba van. Az okfejtése és a végső
következtetése a cikknek egymást kizárja. Mi ennek
az oka? Jól átgondolva a közleményt, rájövünk, hogya
cikkíró abból a téves alapból indul ki, hogy a zsinati bi-
zottság meg akarja szüntetni a 11. §-ban lefektetett
autonómia elvét- ez ellen harcol és tiltakozik. A szé-
pen megindult okfejtésnek, a keserű,' de .elevenbe vágó
megállapításoknak itt van az a bizonyos hibapont ja,
mely az egész dolgot helytelen vágányra terelte.

Soha senkinek eszébe sem jutott a '11. §-ban le-
fektetett autonömía elvét megszüntetni, vagy csak kor-
látozni is. Minden illetékes tisztában volt és van azzal,
hogy mai közigazgatási berendezkedésünk az .egyház-
községen épül fel. Ha a cikkíró figyeJ.mesen átolvassa
a zsinati bizottság közreadott irományait, maga is meg-
állapíthatja, hogy ezen az elven a bizottság nem kíván
változtatni. Ellenkezőleg! éppen ezen iratokból, a MELE
konferencia állásfoglalásából az tüník ki, hogy na-
gyon is rag,aszkodnak ezekhez az elvekhez. De éppen,
mert úgy a zsinati bizottság, mint a konferencia tisztá-
ban volt és van azokkal 'a veszedelmes felfogások kal és
irányzatokkal, melyekre igen helyesen mutatott ra a
ctkkíró, látta szükségesnek ezt a régi szép elvet meg-
védeni a visszaéléstől.

Szabadelvűségről, szabadságról, mint egyházunk
alappilléreiről ír és elmélkedik a cikkíró - ezt félti a
tervezett módosítástóL A zsinati bizottság és a kon-
ferencia is félti ezeket az elveket, de nem a módosí-
tástól, hanem egy olyan valamitől, amit a cikkíró ki-
felejtett fejtegetéseibői, de amit a való élet, a cikk
által olyannyira hangoztatott új mentalitás már kiter-
melt, a szabadosságtöl és a .hatalmi túltengéstőL Nem
lehet és nem szabad az egyház fundamenturnát a 'szem-
benálló pártok és érdekek játékszerévé odadobní, nem
lehet és nem szabad egy rosszul értelmezett jelszóért a
jövő egyházát feláldozni!

Ismétlem: szó sincs a mai rendszernek, a 11. §-ban
lefektetett elvnek megváltoztatásáról, de még csak mó-
dosításáról sem. Hanem igen is szó van a régi, hibás,
könnyen félremagyarázható szövegnek olyirányú "á:t-
stilizálásáról", mely mellett ezeket a régi egyházunk-
nak oly fontos elveket nem lehet félremagyarázni, a;
mindenkori hatalmi pártok játékszerévé tenni: - sza-
val ne lehessen ezzel visszaélni. Ez rejlik' az átstilizá-
lás mögött, ide vezet a megkezdett út!

Sajnálom, hogyacikkíró nem volt ott a békés-
csabai konferencián. Ha hallotta volna azokat a pana-
szokat, melyek a 11. §-al való visszaélés miatt elhang-
zottak, ha hallotta volna azt a szinte kírobbanö meg-
nyilatkozást, mely a 11. §. jelenlegi szövegezése alap-
ján előálló bajok megszüntetését követelte, avagy, ha
megvárta volna az erre vonatkozó ismertetést: nem
tette volna fel az olvasóknak, de még önmagának' sem
a kérdést - Quo vadis?

drbv.

Élesztgessük a pünkösdi tüzet!
Válasz az "Egy akarat, egy hit" c. cikkre.

(Levél a szerkesztőhöz.)
Kedves Barátom!
Engedd meg, hogy néhány szót intézzék

Hozzád abból az alkalomból, hogy b. lapod leg-
utóbbi számában az "Egy akarat, egy hit" című
cikk megjelent, s testvéri szerétettel kérlek
arra, hogy az, ."Audiatur et altera pars" elve

.. ,.' "'1. ' •. '. .
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alapján ez igénytelen sorokat légy szíves b. la-
pod legközelebbi számában leközölni. Szüksé-
gesnek tartom 'ugyanis, hogyaG. L. által f,el-
vetett kérdés felett most már ne térjünk egy-
szerűen napirendre, hanern nézzünk annak sze-
mébe, és pedig lehetőleg nem csupán b. lapod
hasábjain, hanem esetleg egy külön ennek a
kérdésnek megvitatására egybehívott konferen-
cián is. Mert meggyőződésem szerint nem lehet
tovább némán eltűrni azt, hogy bárkinek is
olyan ,vagy ahhoz hasonló álIításokat.lehessen
megkockáztatnia, akár az Ú. n. ébredési mozga-
lomról, akár az északi evangélikus országokkal
való kapcsolatainkról, mint ahogy azt G. L.
tette.

De Iegelőször meg kell vallanom előtted,
hogy .a szóban forgó cikk címe után ítélve én
azt vártam, hogy abban pünkösdi erőteljes bi-
zonyságtevést fogok olvasni az Apostoli Hitval-
lás 3. cikkének nagy igazsága mellett, olyan
formán, ahogy azt dr. Luther Márton gyönyö-
rűen megmagyarázta örökbecsű Kis Kátéjában.
Egy ilyen cikknek nemcsak értelme, de jogo-
sultsága is lett volna egy evangélikus egyházi
lap pünkösdi számában s ez harmóniában is
lett volna .ugyanannak a számnak vezető cikké-
vei is. Ehelyett azonban mit olvashattunk az
említett cikkben? Egyoldalú beállítását, majd-
nem azt mondtam : elítélését mindannak, ami az
úgynevezett ébredési mozgalmakkal és a finn és
svéd egyházakkal áll kapcsolatban, - másrészt
osztatlan .megértését, sőt helyeslését annak,
amit a cikkíró a másik oldalon figyelt meg. S
így végeredményben véve ez a cikk nem más,
mint egyesülésre való felhívás az úgynevezett
ébredési mozgalom ellen s így a finn és svéd

'kapcsolatok ellen is. Mert ezen a tényen sem-
mit sefi változtat az ,hogy G. L. kétszer is ki-
emeli és hangsúlyozza, hogy ö teljesen tárgyi-
lagos: "Esküvel akarom ideírni, hogy riem kri-
tika ez, (-a másik helyen pedig: ez nem dícsé-
ret -), hanem a meglátás és tapasztalat írása",
hiszen a cikk végén G. L. minden félreértést ki-
záró módon maga is megmondja: "Mindezek
mellett azonban el kell jutnunk oda is, hogy ha-
zánk valamennyi lelkésze és presbytere érti, is-
meri és szereti egymást s egyakarattal és hit-
tel él. Még pedig .aezal, amelyik a Ikettő közül
a jobb." Ez csak világos színvallás, még ha
előbb úgy nyilatkozott is G. L., hogy: "engem
ne tarts egyiknek sem."

Amit G. L. megírt, az tehát az egyik olda-
Ion bizony kritika, még pedig nem is tárgyila-
gos kritika, - a másik oldalon pedig dícséret,
csupa dícséret, vagy legalább is helyeslés. En-
nek igazolására csak egy-két mondatára hivat-
kozom: "Ad-e több hitet a felébredtek mozgal-
ma, mint a katolicizmus rózsafűzéres vallásos-
sága? Többek vagyunk-e így, mint a szekták
gondolkodásnélküli rajongása?" stb. Az össze-
függésből világos, hogy ezekre a kérdésekre
maga a cikkíró azt a feletetet várja, hogy: nem.

Akik tehát ehhez a csoporthoz tartoznak, azok
ott állnak a gondolkodás nélküli szekta rajon-
gók és rózsafüzéres vallásosak színvonalán ...

Hát kérdem, kedves' Barátom, ugyanígy lá-
tod-e Te is a dolgot? 51 valóban olyan rettenetes
szerencsétlenséget jelent-e szerinted is az eván-
gélikus egyházra nézve. az a bizonyos ébredési
mozgalom és finn kapcsolat? Ha G. L. ezt ál-
lítja, bizonyítania is kell állítását! Fel is hí-
vom, hogy mondja meg nyíltan: mivel tudja
igazolni azt, hogyafinnekkel, vagy svédekkel
való kapcsolataink csak a legkisebb mértékben
is ártalmára lettek volna egyházunknak? Vagy
veszedelem-e az, hogy ismerjuk a "Szelid sze-
med, Úr Jézus" ... , a "Vezet a kereszthez
út ... " kezdetű énekeket? Ártott-e egyházunk-
nak, hogy dr. RaffaySándor, dr. báró Podma-
niczky Pál, Turóczy Zoltán, Finnországban jár-
tak? S olyan nagy baj-e az, hogy Dedinszky
Gyula, Zászkaliczky Pál, Szehló Gábor,. Garam
Lajos, Joób Olivér megismerték a finn egyházi
életet? S olyan ártalmas-e csakugyan az, hogy
Wolf Lajos, dr. Jánossy Lajos és Kis György
a svéd egyházzal jutottak nagyon közeli kap-
csolatba? S árt-e az a magy.ar evang. egyház-
nak, hogy Laitinen Toivo, Viljanen Paavo és
Danell Gusztáv Adolf finn, ill. svéd lelkészek
egy~egy évet tÖltöttek nálunk s megismerték és
megszerették a magyar népet s benne evangé-
likus anyaszentegyházunkat ? Én meg vagyok
győződve afelől, hogy azok a gyülekezetek, ahol
a fent említettek működnek, sokunkkal együtt
amellett tesznek örvendező bizonyságot, hogy
ezek a kapcsolatok már eddig is sok áldást je-
lentettek egyházunk és nemzetünk számára.

Istennek legyen érte hála, nekem is van
egy kis közöm a finn és svéd kapcsolatokhoz
s ezért tartottam kőtelességemnek,": hogy itt
nyíltan szót emeljek mellette. S itt meg kell
mondanom azt is, hogy ezeknek a kapcsolatok-
nak révén jelentékenyen kibővítettem eddigi is-
mereteimet az északi népekre vonatkozólag,
mert bizony az északi színevangélikus államok-
ról, a tiszta evangélikus rokon finn népről a
nagy összeomlás utáni időig nagyon keveset
tudtam magam is s azt hiszem, velem együtt
mások is nagyon sokan. Azóta tudok róluk
egyet s mást, nemcsak magának a népnek az
életéről, de e népek gyakorlati keresztyénségé-
ről is. s érzem, tapasztalom, hogy ez nagy nye-
reség számomra is s mások számára is.

Kedves Barátom! Évekkel ezelőtt Budapes-
ten valamelyik egyházi gyűlésen szóba került,
ha jól emlékszem, a Bethániának vagy a FÉBÉ-
nek az ügye. Sok felszólalás hangzott el akkor
pro et contra. Nekem örökké emlékezetes ma-
rad Paulik János lelkésztestvérünk' akkori fel-
szólalása s ez a mondása: »N e oltoqassuk: a
kicsi tüzeket!" Erre emlékezve írtam jelen so-
raim fölé azt, hogy: »Élesztgessük a pünkösdi
túeet!' Azt isírhattam volna : "Ne oltoqaesuk:
a; pünkösdi ticzeket." Ez' az útja meggyőződé-
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sem ezerint az egy akaratnak és egy hitnek' s
nem az, amelyet G.. L. választott lapunkpün-
kösdi .számában megjelent cikkében.

Befejezésül még csak .ennyit: Sokunknak
nagyon jól esett volna, ha a cikk megjelenése-
kor némiképen jelezted volna, hogy a kérdé-

. ses cikk G. L..magánvéleményecsupán s az
nem fedi a szerkesztőség álláspontját. Jól esik
hinnem, hogy ez utólag még meg is történik.

Megköszönve, hogy helyet adtál soraimnak
b. lapodban, vagyok szíves üdvözlettel és őszinte
nagyrabecsüléssel,

Sopron, 1934. május 24-én.
tisztelő híved:

,Dr. Deák János,
egyetemi ny. r. tanár.

A szerkesztőnek álláspontja az, hogy minden cik-
ket, amely lcoeérdeket ér~nt, az "Evangélikus Élet"-
nek le kell közölnie még akkor is, ha a cikkben fog-
laltqk: nem fedik a seertceseto, vagy a szerkesztő ség
meggyőződését. G. L. cikkével sem az ebredési mozga-
lom, sem a külmisszió megítélése tekintetében a szer-
kesztő nem aeonoeithati« magát. De nem azonosítja
magát az eddig beérkezett válaszok kal sem. Mert:

1. G. L.-ről cikkével kapcsolatban mást, mint
jóindu~atot fölté~elezni. nem lehet. A seerkeseto meg
van győződve arról, hogy cikke megírásánál kizárólag
egyházi ·közérdek vezette. Hogy az ilyen cikkek meg-
írásánál olykor túl is lőhetWnk a célon, ez temperamen-
tum dolga is lehet. G. L. cikkének van egy nagy hibája.
Hogy nem a diplomaták sima nyelvén irodott és sok-
seor kissé nehéekes kifejezési módjaiv,al félreértésekre
ádhci't sesc:: . . ,,. o... '" . - -

2. Nem tagadható, hogy a magyarországi evan-
gélikus ébredesi mozgalommal kapcsolatosan bizonyos
- szerintem egyáltalában nem veszedelmes - szepomi-
tisztikus törekvés érvényesül, amely nem használ az
evangélikus egyházi közszellem kialakulásának.

3. Az északi ébredési mozgalmak tiseteletremél-
tok, tie azt hiszem, ezzel kapcsolatban nem volna sza-
bad a svéd és a firm kultuszt túlzásba vinni és az ott
tapasztaltakat szolgailag lemásolni. Azok az északi né-
pek .más környezetben élnek, más .0, vérmérsékletük, a
történelmi mult juk, tehát bizonyo.san más módszereket
kell náluk alkalmazni, amikor Isten országa számára
akarják a lelkeket megnyerni. Lapunk szerkesztősége
semmit sem óhajt meleqebben, mi,nt azt, hogy egy ma-
gyar evangélikus ébredési mozgalom induljon meg az
egész vonalon, de nincs meggyőződve arról, hogy az
északrol jövő fény az abszolut világosság. Nekünk azo-
kon a bizonyság tevéseken kell tovább építenünk, ame-
lyeket a magyar protestamtiemus kiválóságai fektettek
le. Mi meghatva szemléljük azokat a hősi erőfeszíté-
seket, amelyeket Istentől megvilágosított emberek
éswki testvéreink között végeznek; mi egyet mást
tanulni is akarunk tőlük, de valljuk, hogy a legnagyobb
erőforrás Krisztus evangéliumán kívül csak a saját
multunk, amely az evangéliumi életnek nem egy csodá-
latos egyéniségét és munkáját tudja felmutatni. Ment-
sük át ezt elsősorban a jelen számára és erőknek és
indításoknak kiapadhatatlan torraso/ra bukkanunk.

Vdv azoknak, akik észa,ki testvéreinket az ör'ök
haláltól megmenteni törekszenek, de mi próbálkozzunk
olyan ébredesi moeoalomanal, amely ami különleges
magyar viszonyainknak [elel meg. Van néhány apos-
toli buzgóságú emberünk.' Alljanak ennek a magyar
evangéliumA. ébredésnek az élére és minket mag1~kkal
egy akaratom. és egy hiten fognak találni.

Ho.gy a seerkesetöséo milyen tárgyilagos ebben
a kérdésben, és milyen nagy (3úlyt helyez arra, hogy
evangélikus olvasóink tisztába jőjjenek az északi ébre-
dési moeaatmatc jelentőségével, ennek bizonysága,'

hogya leynagyobb készséggel közli le az·alái/b· kouet»
kező cikket is. ,,, ,:'.'.

A norveg ébredés mérlege ..
A mult század elején Hauge János .Nilsen mun-

kasságával indult meg a norvég evangélíumí vébredés .
E mozgalom az egész ország területére kiterjedt .és_-
főként az egyszerű nép között hatva - komoly.. figye-
lemreméltó nyomokat hagyott a norvég nép életében.
Ezt aZ ébredési hullámot követte a .föként lelkészek és
müvelt világi egyháztagc.k közt elterjedt másik ébre-
dési mozgalom, mely Johnson Gisle és Caspari C.. P.
teológiai professzorok katedrájáról indult ki.

Ezekből az ébredésekből 'nőtt ki az a nagyszerű
önkéntes keresztyén egyházi munkásság, mely Norvé-
giára annyira jellemző és amelynek eredményeit' rövi-
den fölsorakoztatva hadd írjam ide, előrebocsátva. azt,
hogy tisztában vagyok azzal, hogy az ébredesi moz-
galmak előtt is végzett hűséges munkát a norvég. ev.
egyház. Itt azt a "többet" kívánnám elösorolní, amit
az ébredésele mozgalma hozott. .

Első eredménye az ébredésnek a külmissziói tar-
sulatok alakulása volt. Eddig a baseli és a herruhuti
társulatokat támogatták mérsékelt összegekkel. Most
önálló munkásságot kezd Norvégia. 1842-ben alakult az
első társaság, hamarosan megkezdi Natal-Zuluföldön a
missziót, majd külmissziói iskolát állít, azután Madá-
gaszkárba indul,' ahol 1918-ig 160.000 pogányt térít
meg, tovább megy Santalistaneba, majd Kínába és föl-
veszi a nálunk is ismert norvég zstdömísszíó .ügyét.
1910-ben pld, az egyáltalában gazdagnak nem mond-
ható Norvégia 1,000.000 koronát áldoz a misszióra,
azóta az egyes társaságok míssziöí áldozata maga föl-
rúg 1-1 millióra. E komoly külmissziói munkásságra
gondolva mondhatta egyik norvég lelkész a mai üzleti
hangon kifejezve magát: "A norvég kívítelí cikke~
között elso' fielyén "a keresztyénség áll." --- ~ .

Fölébred a megszervezett belmissziói munka
utáni vágy és hamarosan megalakulnak az első bel-
missziói egyesületek, melye'k 1868-ban a "Norvég
Luther-alap"-ban összefoglalő szervet kapnak, Ez ké-
sőbb a "Norvég evangélikus belmissziótársulat" nevet
veszi föl, 1893-ban. Az országban 21 kerületre oszlik
és kb. 11.00gyülekezet tartozik bele.

Hármas céllal dolgozik: igehirdetés, iratterjesztés
és keresztyén szeretetmunka.

1. Igehirdetés. Úgy lelkészi, mint .nem-Ielkészí
ig'ehirdetök szolgálatbaállításával elvégzi az evangéli-
zációs munkát azokon a területeken,. melyek eddig
csaknem teljességgel elhanyagoltak voltak. Nevezete-
sen: az ország legészakibb részein,. ahol a lelkészek
fizikai akadályok miatt nem tudnak föladatuknak tele
jesen megfelelni, egyideig gondozó hüségét kiterjesz-
tette Izlandra is, evangéliumot hirdet a halásztanyá-
kon, ideiglenes vasútépítési telepeken, áldásos mükö-
dést fejt ki a lappokés finnek között, li mindjobban
fölvirágzó ipari központokban, 1864 óta Storjohann, J.
Iel'kész lelkesítésére fölveszi a munkát a világ minden
tájára szétszórt norvég tengerészek között. Igy van
Norvégiának a legészakibb keresztyén gyülekezete a
Spitzbergákon és a legdélibb gyülekezete a délsarki
Dél-Georgiában."')· .

2. lratterjesztés.Bibliatársulatok révén·' terjeszti
a bibliát. Saját könyvkiadója és könyvkereskedése van:
Kiadta a nép számára a teljes "Magyarázatos Bíbüáv-t,
sok millió könyvet és traktátust jelentetett meg', ezek
között mintegy 3 és % mílltó ."filléres prédikációt" (1
fillér darabja!!). A legrégibb egyházi lap abelmissziói
szövetség lapja: "Evangélikus Egyházi Lap". és. egy
építő lapot küld az egész országba: "Szegényeknek és
Gazdagoknak" címen. .

. 3. Szeretetmunkásság. A keresztyén gyülekezetek-
nek ez az egyik legfontosabb életmegnyilatkozása meg------ ..:,) Itt kíván megemlíttetést Norvégia Vasárnapi
Iskolai Szövetsége, mely ma 160.000gyermek gondozója.
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volt a norvég egyházban aZ ébredések előtt is, de nem
átfogo. Egészen a mult század közepéig kellett várni,
míg az ébredés embereinek munkája révén ennek min-
dent áthatolö megértésére találunk és tervszerű végre-
hájtását látjuk.

GuI<iberg Katinka kisasszony, a ébredés nemes
nőalakja lett a gyülekezet gondozása munkájának
anyja. 1868-ban állította föl a norvég egyház dia-
kenisszaházát. Előbb csak beteggondozásra oktattak
itt a díakoniaszákat, de később gyermekek, aggok, sze-
gények és elzüllöttek ápolására is előkészítették őket.
Ma a legtöbb norvég gyülekezetnek van diakonisszája.
A 'munka , folytatása most már gyors ütemben megy.
18.71-ben Oslóban (Krisztiania) . diákotthont nyitnak.
1880~(ita. áll fönn a norvég ev. ifjúsági egyesület,.
ugya,~ak,kor alakul a norvég diákok keresztyén egye-
sülete .. 1890-ben díakónus-otthont létesítenek kérházzal
és 2 otthonnal. hogy a gyarapodó gyülekezetgondozó
munkába ' segítőket küldhessenek a lelkészeknek. Ez
intézetböl évenként átlag 35 diakónus lép szelgálatha.
1897-ben süketnéma otthont és iskolát építenek 40 ta-
nuló számé.ra.v-c- Keresztyén tanítók és tanító nők képe-
zésére 2, Iskolát létesítenek. Ifjúsági belmissziói iskolát

.1?,-t alapítottak, melyekbe évenként 1200 tanuló jár.
Ezekkel' az intézetekkel nemcsak a gyülekezetek

életét szolgálták áldozattal, hanem erősítették általuk
a gyülekezeti együvétartozás érzését és áldozatkész-
ségre nevelték a gyülekezetek tagjait az egyház szük-
ségeivel szemben. Hogy ezzel a megnövekedett felelős-
ségtudattal mit értek el, legmeghatóbban az Ú. n.
J!Kisegyházi gyülek,ezetek"-ben látszik meg. Eddig is
éltek ezek a kis evang. csoportok mindenfelé az egy-
,há:z;b~n,de az ébredéseknek kellett eljönniök, hogy ál-
d9~.atos szere~ettel tölkarolja őket az összegyház hívő
serege. Most templomokat építhetnek, fedezetet talál-
'nak mindennapi vallási szükségleteikre. Országrészek
szerint körökre vannak' osztva, amely köröknek évi
jelentéseíböljdtüník az a csodálatos tény, hogy minden
kisgyülekeze,ti körzetnek megvan a saját szegénygon-
dozása, tamasz nélküli öregek ellátása, csecsemöott-
hona,' vasárnapi iskolája, szüneti tábora, ifjúsági mun-
kája, munkaszöbái, beteggondozása, aggok-otthona,
semmiben sem szűkölködnek, tevékenységük állandóan
szaporedik. A nagyobb gyülekezetekben, különösen a
városokban míndenütt megvannak ezek a föntnevezett
szeretetíntézmények és annyira példaszerűen müköd-
'nek, hogy' a~, állam nem száll velük versenyre, hanem
minden ideszánt anyagi támogatását az egyház rendel-,
kezésére bocsátja.

Régidő óta' élnek Amerikában norvég kivándor-
lot tak; akikkel azonban az anyaország egyháza csak az
ébredés ek óta' kezdett törődni. Igy támadt most virágzó
élet Amerika félmíllió norvégje között, kik kb. 3000
gyülekezetben élnek 1200 lelkésszel.

Hogy az' itt hirtelen fölsorolt tényeken fölül még
mílyen hatása volt a norvég ébredési mc.zgalomnak az
egész norvég egyházi életre, azt mérleggel megmérni
igazán lehetetlenség.

Annyit meg kell vallania az ébredések barátjá-
nak is, hogy az ébredési mozgalom nem tudta az )illa-
mok életében a keresztyénség szellemében a "tökéletes"
átalakítást magával hozni, de mégis az ébredés ek so-
kat, mérhetetlen sokat hoztak. Atváltoztatták az ébre-
dés elöttí egyház egész gondolkozasát az egyes em-
berről és az bizonyos, hogy az ébredési mc.zgalmak or-
szágos hatása után soha többé meg nem történhetik
Norvégiában, hogy egy ember, mínt Hauge János, akit
ma jogosan neveznek Norvégia egyik legnemesebb
gyermekének, 10 évet börtön fenekén töltsön el és tete-
jébe még' 4ÖOOkorona pénzbüntetést fizessen csupán,
azért, mert Isten igéjét hirdette a lezüllött és tudatlan
népnek.

Wolf Lajos.

Chrístananda szózata egyházunkhoz.
J. Nelson Chrtstanada, Krisztus alázatos szolgája,

a filozófia doktora üdvözli az Úrban szeretett m1!-gyar
barátait és testvéreit: A mí Urunk kegyelme és békes-
sége legyen velünk mindörökké!

Harmadízben jövök Hozzátok mint olyan, aki el-
kötelezve érzem magamat az egész világ számára, s
mint aki 'különösképpen szeretem a Ti nemzeteteket.
Igen kedves emlékeírn vannak arról a meleg szeretet-
röl, amit két 'korábbi magyarországi látogatásom al-
kalmával tapasztaltam. Felejthetetlen. számomra az is,
hogy két eddigi látogatásom alkalmával az illetékes
magyar hatóságok vasuti szabadjegyet bocsátottak ren-
delkezésemre. Viszonzásképpen csak kérni tudom a ha-
talmas Istent, hogy áldjon meg benneteket továbbra is
és tartsa meg a ti népeteket a mindenek felett való
dicsősége számára. Hazátokról könyveím egyikében
úgy tettem említést mínt Keleteurópa legműveltebb
nemzetéröl s úgy érzem, hogy ez csak csekély lerovása
annak a tartozásnak, amelyre engem a ti kedvességtek
kötelez.

Ezúttal is Istentől vett üzenettel jövök hozzátok.
Remélem. hogy magam is megtalálöm azt a hitbeli
megerősödést, amelyre nekem is szükségem van, azt
az együttérzést, amely nélkül munkámon áldás Nálatok
sem lehet. E világ dolgai' semmivé lesznek, de az Isten
országa megmarad míndörökké így szólt Luther
egykoron. Az egész világ rohamos változáson megy
keresztül gondolkodás dolgában. Az én hazámban is
egymást követik az ide-oda való hullámzások. De az
állhatatlan világ szakadatlan változásaiban a keresz-
tyén egyházak mindenütt boldogan élvezhetik a soha
nem változó Krisztus állandóságát. Az idő elillan, de
az örökkévalóság megáll. El nem múló újjongás a ker.
hit öröme. És ha vaiakiben nincs meg ez a remény,
semmit sem ért el és hiába élte életét a földön. Min-
den keresztyén ember 'külön birodalmat hord magában
és 8lki ezt az országot nem találta meg magában, az
nem ismeri a Királyt, akkor pedig üres az élete. Isten
az egész világot megtérésre hívja. Újjászületni, új
teremtése lenni - végtelenül fontos.'

Magyarországi tartózkodásom alatt örömmel le-
szek mindazoknak segítségére, akiknek elméleti, vagy
filozófiai kételyei vannak; s azoknak, akik eddig nem
tudtak elhatolni a nagy Igazsághoz, ,s éppen azért nem
érdeklődtek az igaz vallas után. A keresztyén élet
titka sokkal mélyebben van, mint bármely más vallás-
rendszer titka. Nekünk, mint Krisztus követeinek, köte-
lességünk, hogy a keresztyén életnek eddig még kimerí-
tetlen készleteire mutassunk rá és egyben bizonyságot
tegyünk arról, hogy a Krisztussal telített lélek a leg-
felségesebb és legboldogítóbb valami ezen a világon.
Elcseréli-e az ember az aranyat a rézzel? Hát mi hogy
cserélnénk el a keresztyén hit megmérhetetlen kincseit
futó érzésekkel, vagy külsőleges mázzal? A ma embere
azt mondja: a keresztyén ség kudarc ot vallott, különö-
sen Európában. Én azt mondom: nem a keresztyénség
vallott kudarcot, hanem az ember. Az ember vallott
kudarcot a maga tökéletlenül felismert, és követett
keresztyénségében. Jézus Krisztus ugyanaz ma is, de
az ember a saját útjára tért és elmulasztotta, hogy
megismertesse öt a Krisztus-nélküli világgal. "

Isten egyházának minden politikai gúzsbakötéstöl
mentesnek kell lenni. Mikor a tanítványok megkérdez-
ték az Urat, a mennybemenetel előtt: Vajjon vissza-
állrtja-e az Izrael királyságát, ------"az Úr azt felelte,
hogy ezt tudni nem a mí dolgunk. Mert mí egészen
más céllal és sokkal nagyobbra hivattattunk el. Nem
azért, hogy birtokba vegyük a világot, hanem hogy
mírrket birtokba vegyen az a hatalom, amelyelhívott
bennünket a maga szelgálatára. És mí annyi századon
megtapasztaltuk. hogy sok földi, hatalom eltünt a maga
útján, de az a hatalom, melyet az Úr ráruházott a
tanítványokra. pünkösd napján, még ma' ugyanaz.' Az
Isten emberei megmutatták, hogy a legnagyobb hata-
lom a Szentlélek .ereje,
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Vajha Isten segítene nekünk ezekben a kritikus
idökben, hogy feliamerjük az élö Megváltót és meg-
tudjuk Öt ismertetni másokkal is.

Svájc, 1934. máj. 23.

HIREK.
SZENTHAROMsAa UTANI ELSŐ

VASARNAP.
1. János 4) 16-21.

»Mi szeresside őt) mert ő előbb szereteit
minket:" Az egyházi esztendő ünnepi [éléoe,
amely ezeiitháromssiq vasárnapjával végetért)
minden ünnepével és minden hétköznapjávaJ ar-
ról beszélt) "hogy az lsten hogy szeret minket.
A most követ,kező szeidháromsági félév arra
akar minket nevelni) hogyan mutassuk: meg mi
lsten iránt érzett hálánkat és szeretetünket. Já-
nos apostol a szeretet felséges hatásairól beszél.
Ez a ezeretet először is :iéletközösséget jelent az
Istennel; Az lsten szeretetéből kifolyó7:ag közli
magát a világg'al. Aki szeret, az ugyanazt cse-
lekszi) odaadja magát. Oda az Istennek! Alki
a szeretetben növekszik) abban növekszik maga
az lsten. De terméeeeteeen mi gyarló emberek
csak úgy mutathatjuk meg' lsten iránti szere-
teiűmket, ha ezt a szerétetet embertársainkra
pamroljuk. A ezeretet tékozló, mint az a bib-
liai asszony) aki a legdrágább 'Olajat öntötte Jé-
zus fejére. Mi szereietben az Istennek csak úgy
szolgálhatunk) ha embertestvéreinknek szolgá-
lunk. - János legmegkapóbb qondolata ma 'az)
hogy la szeretetben nincsen félelem. Felelem és
diseharenonia együtt járnak. A szeretet pedig
csak harmóniát jelenthet) harmóniát Istennel)
emberekkel és a teremtett világgal. Ahogy fé-
lelem nincs !x- gyermekben) amikor atyja térdési
lovagol) vagy ,an,yja kebelén búvik meg) ugyan-
úgy nem ismerheti a félelmet az az ember, aki
Istenével szeretetben egyesült.

- A mosoni esperesség lelkészkonferenciája 'He-
gyeshalomban. ' Május 23-án tartotta ezidén a mosoní
esperesség lelkészkonferenciáját. Fötárgyai a zsinati
javaslatok és a liturgikus mozgalom voltak. Az elsöre
vonatkozólag egyöntetűen alakult ki az a nézet, hogy
zsinattartásra a mai viszonyok közt nem lehet gondolni.
A presbiteri rendszer keresztülvitele az összes fokoza-
tokon nem lesz lehetséges anyagi okokból és - mert
felesleges nehézségeket okoz. A püspöki székhely, a
képviselötestület szervezése, adózási újítások, nagyon
meggondolandó dolgok. Megoldást parancsoló berende-
zéseinket zsinat nélkül is lehet rendezni. Az értekez-
let egyöntetűen a liturgikus mozgalom mellett foglalt
állást. Szücs lelkész felolvasta "Jézus férfikora" ci-
mü dolgozatát, amelyben hangsúlyozta egynémely mü-
vészí iránnyal szemben Jézus férfias voltát, mely egész
felfogásában, hirdetésében és életében megnyilvánul.
Szükségesnek találja, az értekezlet, hogy a tanítói- és
lelkészi fizetés rendes folyósításának kérdése is meg-
oldást találjon, ,o , '
, - Püspöki Iátogatás a csanád-csongrádi egyház-
megyében. Amint lapunk legutóbbi számában már jelen-
tettük, D. Raffay Sándor bányakerületi püspök meg-
látogatta a csanád-csongrádi egyházmegye néhány egy-
házközségét. Szombaton délután a püspök kíséretével
Nagylakra'' érkezett; istentisztelet után közgyülést tar-
tottak. amelyen a kü~~ödö nagyIaki egyház üg~eit tár-

gyalták meg. A püspök nagy megértést tanusított a
nagylakiak dolgai iránt. Vasárnap délelött Battonyán
diadalkapu alatt fogadták a püspököt. A politikai ha-
tóság nevében a föszolgabíró üdvözölte. A templom elött
Egyed föesperes és a helyi lelkész várták a föpásztort.
A templomban az istentisztelet keretében a püspök fö-
pásztori szózatot intézett az egybegyűlt hívekhez.
Utána részt vett a battonyai hösök emlékünnepén, ahol
a kerület nevében beszéd kíséretében koszorút helyezett
az emlékoszlopra. Majd küldöttségeket fogadott. A kü-
lönbözö felekezetek lelkészei köszöntötték a püspököt
(számszerint hatan). _Délután a mezöhegyesí mísszíó-
ban jelent meg a püspök kíséretéveL A református
templomban Magöcs Károly kerületi lelkész elöadást
tartott és utána a püspök beszélt a hívekhez. Este a
mezökovácsházi szórványban lévö evangélikus híveket
látogatta meg, ahol az egyházi és politikai hatóságok
köszöntése után az államí elemi iskola termében tar-
tott istentiszteleten buzdította a püspök a szórvány-
híveket hithűségre és kitartásra. Kíséretében voltak
mindvégig Purgly Emil ny. míníszter, egyh. megyeí f'el-
ügyelö, Egyed Aladár esperes és Mágócs Károly kerü-
leti lelkész.

- Házasság. Irányi Kamill székesfehérvári evang':
lelkész leányát, Margót, május 26-án vezette oltárhoz
a székesfehérvári evangélikus templomban Erdélyszky
Endre m. kir. légügyi föellenör. Az esketési szertartást
D. Kapi Béla püspök végezte.

. - Halálozás. Kiss Kálmán ny. tótaradáci evang,
lelkész áldásos életének 76. évében május hó 28-án visz-
szaadta lelkét a Teremtönek. A megboldogult lelkész-
nek magyar érzése miatt szerb megszállott területröl
menekülnie kellett és ezáltal élete alkonyán sok viszon-
tagságon ment keresztül. Május 29-én kísérték utolsó
útjára Békéscsabán.

- Az Országos Luther Szövetség gödöllői' helyi
csopo.rtjának alakuló közgyűlése. Pünkösd, másodnapján
tartotta a gödöllöi evangélikus egyház az _Orsz~os
Luther Szövetség gödöllöi helyi csoportjának' aIaRUo
közgyülését. Elnökké dr. Horváth Károly ügyvéd, egy-
házi ügyész, egyháztanácsost választották meg egy-
hangú lelkesedéssel, alelnökké vitéz farácÍi Veress Pál
fömérnököt, ellenörré Szalay Sándor kír. koronauradal-
mi titkárt, titkárrá ifj. Czitó Gyözö kir. koronauradalmi
ellenört, pénztárossá Pfaff Ottó gondnok, egyháztaná-
csosokat ugyancsak egyhangúlag választotta meg a
közgyülés. Este a templomban vallásos est volt egyházi
hangrverseny keretében, amelyen dr. Horváth Károly
elnöki mégnyitója után közremüködtek: ifj. dr. Szabo
Aladár ref. lelkész írásmagyarázattal, Szath!náry Mar-
git hegedümüvésznö és Csaba Etelka ének, és 'zene-
tanár ének- és zeneszámaikkal. Dr. Gunesch Károly
lelkész előadást tartott "A Szentlélek munkája az em-
beriség lelki és szellemi fejlődésében" címmel. A val-
lásos estet a lelkészek imája és Tóth István igazgató
orgonakíséretévei egyházi korál nyitotta meg és
zárta be.

- John Nelson Christananda hindu bennszülött
evangélikus lelkész június 3-án, vasárnap délután 5 óra-
kor a Budapest-kelenföldi evangélikus templomban is-
tentiszteletet, tart. Beszédét Schulek Tibor m. kir. hon-
védségi lelkész tolmácsólja. .

- Felvétel az Evang. Teol. Otthonba. Akik Sop-
ronban, a m. kir. Erzsébet-Tudományegyetem ev. hit-
tudományi karán óhajtják tanulmányaikat folytatni s
a Teol. Otthonban kívánnak lakni, .a Teol. Otthon Bi-
zottsághoz címzett kérvényüket f. évi június 20-ig küld-
jék be az Otthon igazgatóságához (Sopron, Felkelő-út
42). A kérvényhez mellékelendö: 1. érettségi bizonyít-
vány másolata; 2. Önéletrajz; ,,3. orvosi bizonyítvány;
4. lelkésznek, illetve vallástanárnak bizonyiata; '5. a
szülö kötelezö nyilatkozata a tartásdíj pontos fizetésére
és esetleges károk megtérítésére vonatkozólag. Tartás-
díj (lakás, fűtés, világítás, fürdés, háromszori étkezés)
évi 550.- P és 5.- P felszerelésre, mely .összeg félévi
'részletekben elöre fizetendö. Ez összegnek esetleges
'havi részletekben való fizetését az Otthon BizottságtÓl
kell kérelmezni. A díjak .fizetése 'legkésöbbaugusztu~

: ' • _ "- ,"'''., f
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l-ével kezdődik. Szegénysorsú,de legalább "jó" elö-,
menetelű s görög érettségivel bíró tanulók kedvezmény-
ért is folyamodhatnak; ebben az esetben csatolniok kell
a szülők vagyoni helyzetét feltüntető ezévi keletű bizo-
nyítványt. Végül mellékelendő válaszboríték. ajánlott
válasz céljaira megfelelően felbélyegezve.
. _ Túrparti országzászló avatás Kolcsén. A cseh
és oláh határmenti kölcsei evangélikus egyházközség a
Petőfi által megénekelt "Kis Túr" folyó partján lévő
temploma elötti téren felállított országzászlót pünkösd
másodnapján avatta fel a következő programmal: "Ma-
gyar Hiszekegy"-et énekelte a tanuló, és levente ifjú-
ság, mely után dr. Streicher Andor Szatmármegye al-
ispánja és a kölcsei ev. egyházközség felügyelője meg-
nyitó beszédet tartott. Majd Falu Tamás "Magyar
visszhang" c. pályaművét szavalta el Máté Mihály le-
vente. Az ünnepi avató, beszédet dr. Domján Elek fő-
esperes, kormányfőtanácsos tartotta. Egy aktuális
zászlóavatási költeményelszavalása után Szelényi End-
re Aurél helyi lelkész irredenta beszéde közben elhang-
zottak a tanulöífjúság, a leventék, a frontharcosok és
szülők fogadalomtételei, mely szerint mindaddig nem
nyugosznak meg, míg a zászló az árbóctetőre diadalma-
san vissza nem kerül. A zászlót dr. Darányi Mihály
lelkész áldotta meg, utána a koszorúk elhelyezése s vé-
gül a Himnusszal zárult a szép ünnepély. - Az ün-
nepségen megjelentek a helybeli református, görög és
római katolikus, izraelita hitközségek, iskolák, kép-
viselőtestület, levente egyesület, csendőrparancsnokság,
valamint a helyi és vidéki notabilitások között dr.
Streicher Andor alispán, dr. Medve Zoltán kamarás, dr.
Szabó Tibor főszolgabíró, Kölcsey Gábor, stb.

- A budapesti evang. leánygimnázium két kis
növendéke tűnt ki a Budapest Fürdőváros Egyesület
által hirdetett pályázaton ügyes dolgozatáva!. Szabó
Szenta Ill. a) o. tanuló az első, 50.- P-s díjat nyerte.
el, Wack Mária lll. a) o. tanuló pedig dícséretet ér-
demelt ki. Mindkét növendék hitsorsosunk s így két-
szeres örömünk van bennük s iskolánkban. .

- Vasárnapi iskolai konferencia. A magyarországi
vasárnapi iskolai 'Vezetők július 23-28. között tartják
konferenciájukat T.ahiban.

- A gödöllői Evangélikus Ifjúsági Egyesület csü-
törtökön tartotta évzáró ünnepélyét. Ebből az alka-
lomból Béky Ferencné, királyi koronauradalmi erdőfő-
tanácsos neje házánál kerti ünnepély keretében látta
vendégül és uzsonáztatta meg az ifjúságot. Megható
tanujelét adta jóságos' lelkének, mert amikor lelkésze
közölté vele, hogy három növendéke a református ár-
vaház neveltje, akkor meghívta és vendégül látta az
árvaház összes református növendékeit is, nehogy a
többi árvák felekezeti mellőzést érezzenek. A vendég-
látó házlasszony háza és kertje megtelt vendégekkel
az evangélium nagy lakomáról szóló példázata szerint.
A gyülekezeti ének és dr. Gunesch Károly lelkész imáj.a
és írásmagyarázata s a református árvaház énekkara
után Horváth Éva köszöntötte megható beszéddel és
virágcsokorral a vendéglátó háziasszonyt, aki könnyes
szemekkel válaszolt.

- Szarvasi hírek, Az ezüst szöllöí evangélikus
elemi iskola május 20-án ülte fennállásának 50 éves
évfordulóját. - Wünschendorfer Aladár evangélikus
gimnáziumi tanár nevét Tótfalusira, dr. Freytag János
evangélíkus gimnáziumi tanár pedig nevét Felsővályi-
ra változtatta belügyminiszteri engedéllyel. - Az elemi
iskolák tanítói kara és ifjúsága május 26-án gyűltek
össze az új templomban tanévzáró .ístentiszteletre. -
A gimnázium 100 éves jubileumát június 2-án és 3-án
ünneplik D. Raffay Sándor püspök és a Szarvasi Öreg-
diákok Szövetségének jelenlétében.

- "Bevezetés a magyarországi pietizmus törté-
netéhez" címen tartott előadást dr. Szent-Iványi Béla a
budapesti Philológiai Társaság április havi felolvasó
ülésén. A felvilágosodás hatalmas áramlataí közül a
pietizmus ért először magyar földre úgy,' hogy mara-
dandó nyomokat is hagyott szellemi életünkben. A pro-
testantízmus megf'íatalítö erejeként. müködö mozgalom
,aJ.;i~el~!:~ti~ll;nert~t~e.í!I a,peVezető tanulmány .. Kimu-
tatja a pietizmus kapcsolatait a század rokon vallásos

moagalmaíval, utalva azoknak történelmi, és,' szocíoló-
giai indítékaira. Rámutat, a.·protestáns 'ortodoxíával.
ellentétbe 'kerülö 'hölland;. ángol és, németországi vallá-.
sos megmozdulások míndázón alkotásaira, melyekből a
magyarországi pietizmus mínt sajáfos .forrásokból táp-
lálkozott. A sokáig csak egyoldalúan bemutatott píe-
tjzmusnak tárgyilagos .képét nyujtja a felolvasott be-
vezetés a modern szellemtörténeti kutatás alapján.
Várjuk a tanulmány folytatását, mely a mozgalomnak
az egész történelmi Magyarország -területén való, elter-
jedését kívánja ismertetni. Remény van arra, hogy a
Századokban megjelenik' belőle néhány rész. De jó
volna, ha könyvalakban is' megjelenhetne. Ezúton is
felhívjuk ev. testvéreink figyelmét erre a munkára.

D.
- Leányinternátus Győrött. A győri ev. Szeretet-

házban évek óta működik a leányinternátus. A növen-
dékek diakonisszák' felügyelete alatt vannak s az elemi,
polgári, gimnázium, felsőkereskedelmi és tanítóképző-
intézetet látogathatják. A havi ellátás díja 60.- P. Ér-
deklődőknek felvilágosítással szolgál a s!i!:eretetházigaz-
gatósága, Győr, Petőfi-tér 2.

- Anyák napja Rákospalotán. A rákospalotai
evang. Ifjúsági Egyesület május 27-én vallásos délután
keretében emlékezett meg az édesanyákról. Változatos
műsor keretében az anyaság szent missziójáról Liska
Ferenc beszélt. Kolbenhayer Kálmán hitoktató pedig
imádkozott.

'- Christananda első vidéki körútjának állomásai:
június 4.: Cegléd, 5.: Gyula, 6.: Békéscsaba, 7.: Csor-
vás, 8.: Tótkomlós, 9.: Orosháza, 10.: Szarvas.

- Orosházi Evangélikus Élet címen új gyűlekezeti
lap indult Orosházán. Szerkesztői Horémusz Pál, dr.
Szemenyey Bálint, ifj. Süle László és ifj. Zatykó Mi-
hály. A lap első száma bíztató indulás.

,P Á L Y Á Z A T 1 FEL HIV Á, S.
A Luther Otthonba, az egyetemes 'egyház egye-

temi és főiskolai internátusába (Budapest, VIlI., Űllöi~
út 24.), il. jövő, 1934-35. tanévre több tanulmányait
budapesti egyetemen, illetve főiskolán folytató ifjú lesz
felvehető. Pályázhatnak evangélikus, esetleg reformá-
tus ifjak. A felvételi kérvény, a Luther-Otthon szemí-
náriumi bizottsághoz intézve, az illetékes egyházkerü-
let püspökéhez folyó évi június hó 15-éig nyújtandó be.

A kérvény mellékletei a következők:
1. Születési anyakönyvi kívonat,
,2. A középískola VIlI. osztályáról szóló bizonyít-

vány, érettségi bizonyítvány (pótlólag is 'beküldhetö
június hó 30-áig közvetlenül az otthon címére ), illetve,
ha a folyamodó már egyetemet, vagy főiskolát látoga-
tott, index.

3. Hatósági orvosi bizonyítvány.
4. Önéletrajz, amely a családi körülményekre,

vagyoni viszonyokra, zeneismeretre Is kíterjeszkedík.
5. Az illeték es lelkész által kiállítandó erkölcsi

bizonyítvány, amely a folyamodó szüleinek esetleges
egyházi szolgálatairól is megemlékezik. •

6. Az atyának, illetve a törvényes gyámnak hiva-
talos kötelezvénye, amelyben a díjak fizetésére és az
okozott károk megtérítésére kötelezettséget vállal.

7. Válaszboríték ajánlott válasz céljaira meg-
felelően felbélyegezve.

Az Otthon lakás ért és háromszori étkezésböj álló
ellátás ért évi 730-880 pengót 'számít aszerint hogy
tagjai. többedmagukkal, vagy egyedül laknak. :J

Budapest, 1934 május hó 22.
8ánV-Y Gyula 8. k.

műegyet. tanár, ügyv. alelnök'.

A szerkesztésért felelős: IAkiadásért felelős:
S Z Á N T Ó R Ó BER TOr. f RIT Z L Á SZL Ó

SZERKESZTÖSÉG TELEFON$ZÁM,e. : ',59-2:01' ' . '
, ' POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA: 1228 " ,

, (BP. SZÉKÉSFÖV. KÖZSÉGI TAKARÉKPT. CSEKKSZÁMLÁJA.)

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest. V., Csáky-utca 10. 80284
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EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP.

A korrnányzó engedélyezte a zsinatot.
Horthy Miklós, Magyarország kormány-

zoja május i9-én kelt magas elhatározással
megengedte, hogy a magyarországi ágostai hit-
vallású ev.angélikus egyház zsinatát az előter-
jesztésben felsorolt tárgyak felett november'
10-ére összehívják. A v.allás- és közoktatásügyi
.minísztérium erről az egyetemes felügyelőt a
következő' Ieíratbarr-értesítette: -

Nagyméltóságú Egyétemes Felügyelő ÚrJ
Előterjesztésére . van szerenesém. Nagy-

méltóságodat további seives eljárás végett érte-
siteni, hog,,!! a Kormányzó Úr Őfőméltósága
május .19-én kelt magas elhatározásával meq-
enqedie, hogy a magyarországi ágostai hitval-
lású evangélikus egyház zsinata; az előterjesz-
tésben felsorolt tárgyak felett való tanácskozás-
ée határozás céljából 1934. évi november 10-ik
napjára Budapesten egybehívassékJ ott meg- .
nyittassék és meqtartassék, anélkülJ hogy az
1790/91. évi XXVI. törvénydkk 4. §~ában em-
lített biztos kirendelésére vonatkozó jogait ér-
vényesíteni szükségesnek látná.

Egyebekben azonban szigorúan betartem-
dák az idézett törvénycikk rendelkezései.

Fogadja N,agyméltóságod kiváló tisztele-
tem őszinte nyilvánítását.

Budapest, 1934. évi május 26-án.
P. h.

A kiadvány hiteléül:

Gruber s. k.
miniszteri irodakezelő.

A miniszter helyett:

Dr. Petri Pál s. k.
államtitkár.

Eleirat kézhezvétele után az egyetemes'
felügyelő a következő levelet intézte az egy-
házkerületek püspökeihez:

Megjelenik minden vasárn;lp.,
ELŐFIZETÉSI ÁRA:

Egész évre 4.40, félévre 2.20 pengő.,

Főtisztelendő és Méltóságos Püspök .Úrl

A Kormányzó Úr Őfőméltósága - a val-
tás- és köz-olctatásüg,yi Miniszter úrnak folyó hó
26-ról kelt LJ aZatt másolatban csatolt érte-
sítése szerint - folyó évi május hó 19-ről kelt)
magas e-tnatározásával megengedteJ hogya ma-
gyarors-z-ági ágostai hitvallású evangélikus ke;
resztyén egyház zsinata a zsiauütartá« engedé-
lyezése iránti kérvényunkben felsorolt és a
2.) alatti méllékletben foglalt tárgyoik [elett
való tanácskozás és határozás céljából 1934. évi .
november hó 10. napjára Budapestre egybehí-
vassék, ott megnyittassék és meqtartassék,

. Minthogy pedig az egyetemes közgyűlés,
.legutóbb 1933. évi 6. jegyzőkönyvi pont alatt
hozott haiároeatásxü meghatalmazott. a zsinat
összeliívása tekintetében szükséges összes intéz-
kedések meqtételére, hivatkozással az Egyházi
Alkotm.ány 167. §-ára is:

1. Meghívom Főtisztelendő ée Méltósagos'
Püspök Urai, mint a zsinatnak az Egyházi Al- .
kotmány 168. §; a) pontja szerint hivatalánál
fogva t1agját) az 1934. évi november hó 10. nap- .
[ám, délelőtt 10 órakor Budapesten, a leán.ygim-
názium disztermében (lV.) Sütő-u. 1. II.) meg-
nyita;ndó eeimatra s 'ugyanott előzetesen sannak
idején közelebb is meghatározandó időpontban'
tartandó előértekezletre.

. Értesítem Főtisztelendő. és M~ltóságos
Püspök Urat ,arról is) hogy a zsinatnak az Egy-
házi Alkotmány 168. §. la) ponja szerinti' többi
hivatalból való tagját f,gyidejüleg külön meg-
hívó levéllel hívtam meg; . , .' :

II. Meghívom a fentemlített napon é8 he-
lyen megnyitandó esinaira az Egyházi Allooi-:
mány 168. §. b) pontja szerwü illeték es psszes
egyházainkat és illetve zsinati képviselő vált{$z-,
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tás ára jogosí~ott tesiúleteket, - az Egyházi
Alkotmány 169. - 177. §-,ai értelmében válasz-
tandó zsinati követek által való megjelenésre. -
Felkérem Méltóságodat) hogy az egyházmegyé-
ket és azok útján az egyházközségeket) vala-
mint a tanintézeti választó testületeket a zsinat
engedélyezéséről és jelen meghívásomról a
fentebb csatolt melléklei szerinti zsinati tanács-
kozási tárgyak közlése mellett értesíteni mél-
tóztassékazzal a fig,yelmeztetéssel) hogy la sza-
bályszerű választásokat sürgősen ejtsék meg
és a szavazatok felbontására s a megbízólevelek
kiállítására hivaitott hatóságok alkotmányszerű ,
kötelességeiket folyó évi szeptember há 15-ig
teljesítsék) megjegyezve) ,hogyaválasztójog
gyakorlása egyben kötelesség is.

, Végül félkérem Méltóságodat) hogy mind-
ezeknek megtört-é'ntéről es la választások ered-
ményéről alulírottat az Egyházi Alkotmány
176. §-a értelmében folyó évi október hó 1-ig
értesíteni méltóztassék.

,Fogadja Méltóságod kiváló' tiszteletem
őszinte kifejezését) amellyel maradok

készséges híve:

D. báró Radvánszky Albert s. k:
egyetemes felügyelő.

A zsinattartá:s engedélyezése iránt
a Kormányzó Úr Öfőméltóságához intézett

kérvényben megjelölt tárgyak:
A protestáns tábori püspökség intézmé-

nyének törvénybeiktatása; ,
Egyházi Alkotmányunk .alapezervezetébe

a presbiterium intézményének bevezetése az
egyházmegyei, egyházkerületi és egyetemes
egyházi közígazgatási f'okozatokon is; , ,

a missziói körök jogállásának rendezése', ,
a nők szavazati jogának kiterjesztése;
a fegyelmi felelősség kiterjesztése vala-

mennyi egyházi alkalmazottra ; továbbá az egy-
háztagok fegyelmezése; ,
, az egyetemes közgyűlés hiteles törvény-

mag~arázó hatáskörének és törvényklegészítö
szabályrendelet alkotási jogkörének , szabá-
lyozasa; ,

a zsinat szervezetének módosítása az egy-
házkerületek követküldési jogának bevezeté-
sével ;

az egyházi adózás részleges szabályozása;
tanügyi kérdések;
az egyházi törvénykezés és a közigazgatás

szervezeti szétválasztása. Hivatalviselésre való
képtelenség esetén a hivatalból való nyugdíja-
zás lehetőségének törvénybe iktatása ;

. .az e%yetemes nyugdíjintézeti tagsági jog
kIterJesztese. .

Hadd lássunk tisztán.
Egyházunk megújulóban van Isten ke-o

gyelméből. Ezt senki sem vonhatja kétségbe és
nem tagadhatja. Sok,' sőt egyenesen túlságos
sok a panaszkodás. Ami egyházunk emberi ol-
dalát illeti, van is némi jogosultsága, De éppen
ennyire, sőt még inkább áll az, hogy Isten mun-
kában van.

Ennek az egyre erősbbödő életnek a jele,
hogy nagy életkérdések kerültek szőnyegre és
eleven eszmecsere folyik. Vélemények állnak
egymással szemben, nincsen egység. Ez nemis
baj. De vigyázni kell, nehogy meddő szócsa-
tákba fulladjon minden, hanem valóban tisztá-
zódjanak a mának égető kérdései. Ennek szol-

-gálatába szeretne állni ez a pár következő meg-
jegyzés is. . -

Vajudik az istentisztelet szükséges alakí-
tásának kérdése. De nagy akadályok bukkantak
föl. A legnagyobb ellenállást a formátlanság
dogmája -tanusitja ; ,ez - úgy látszik - erősen
elharapódzott köreinkben. Az egyszerűség szép
neve alatt ragaszkodnak egy formátlan, csonka,
torz "rend" -hez, mert mindez nem fontos, csak
a tartalom. Hát van ezen a földön tartalom ma-
gában? Lehet valami forma nélkül? Nem a leg-
nagyobb gyengénk, hogy elsatnyult a forma-
érzékünk és elvesztettük az alakítás lendületét
az élet minden területén ? mnek, ima, prédikáció
még nem istentisztelet. Csak elemek. Az egymás
mellé állítás még nem "rend". Csak ~-szerves,
tárgyszerű egymás mellé rendelésuk teszi az
igazi istentiszteleti rendet és nem a rendetlen-
séget. Az őskeresztyéneknek élő, szerves isten-
tiszt~.leti rendjük voIt. Vádszámba megy az
ellenuk, ha azt hangoztat juk, hogy náluk csak
ének, ima és prédikáció volt.

Röpköd a megbélyegző vád, a katolízálás
vádja; .Sokan fe~eftek e~r~. Hadd' említsem újra
meg ujra .. A mi evangehkus ,anyaszentegyhá-
zunkat Krisztus Urunk alapította. Az óegyház
~ozzánk ~artozik. Mi"vagyunk az evangyéliumi
elet egyhaza, amely tol elszakadt a római pápás
felekezet, amikor elvetette magától a hít javí-
tást és a tridenti zsinat határozataiban végle-
gesen hátat fordított . az evangyéliomnak. Mi
evangélikusok az ó egyházzal azonositjuk ma-
gunka,t és nem a felvilágosodássat A mi mul-.
tunk evezredes, és nem, csakugyan nem a mo-
dern korszellem kialakulásától számítódik.
r ~angz~k az ellenv;tés a bűnbánó imádság
es a hitvallás ellen. Szepen szól az érvelés: el-
kop~k a ~inden vasárnapi használatban. Elég
a hitvallást egyszer, a konfirmáción~l elmon-
dani ésaztán évről-évre itt, a konfifriiácíó al-
kalmával újra hallani. Elismerem, csakugyan
kellemetlen dolog minden vasárnap arra emlé-
I:eztetést kapni, hogy bűnösök vagyunkj és ta-
lan furcsa olyan hitvallást tenni, amely- a.ziga-
zat megvallva távol áll a mai hívő hitétől".
Pedig éppen erre van szükségünk, err~ a k~lle-
metlen, zavaró figyelmeztetésre, nehogy meg-
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f.eledkezzünk arról, hogy mi az élő 'Isten színe
előtt állunk, aki mindig elítél minket és csak a
Krísztusban hívőknek hirdetteti kegyelmét. E
nélkül a prédikáció, ének és ima egykönnyen
kegyes hangulatokba olvad, gyönyörködtet,
felüdít, tanulsággal jár, de nem halljuk meg
Isten élő igéjét, amely megöl minket és Isten-
től való új életet ad. Végül is nem okulni, nem
megnyugvásért, békességért megyünk a temp-
lomba, hanem Istent tisztelni, imád hi a gyüle-
kezetben .. Leborulni az Úristen előtt és össze-
törni szentsége előtt, meghajolni a mi felséges
Urunk előtt, meghódolni, életünket mindenestől
odaadni, rendelkezésére bocsátani, szó szerint
szolgálatába állani, - erre való az istentiszte-
let. Isten megtöri a mi magunknak való életün-
ket, és lefoglalja életünket kizárólag a maga
.számára.

Nagyszerű alkalmak ezek a szellemi csa-
tározások arra is, hogy újra megtanuljuk, mi.
az egyház. Nem papok, de nem is a hívők.
Mindkettejük közül csak azok dönthetnek az
egyház minden kérdésében, az istentisztelet ja-
vításának ügyében is, akik nem egyéni vélemé-
nyükre hivatkoznak, hanem akik a Biblia hit-
vallásos megértésének alapján állanak. Mert
nem egyéni akció kezdeményezte ezt a javító-
mozgalmat, hanem egyházunk felelős vezetői,
akiknek nemcsak joga, hanem egyenesen köte-
lessége őrködni az egyházi élet fölött, ellen-
őrizni azt s a hiányokat pótolni.

Végül hadd érints em a sarokkérdést. A
prédikációt vonuitatják föl az ú. n. "liturgia"
ellen. Ez a szembeállítás képtelenség. Mert a
liturgia sem egyéb, mint igehirdetés. De vajjon
a mai prédikáció csakugyan igehirdetés? Nem
az idealizmus hangzik-e sokhelyütt szószékeink-
ről az evangyéliom helyett? Nem valami haza-
fias moralizmust tartunk-e prédikációnak, Isten
élő igéjének megtörténése helyett? Nem ártana
égy kissé elgoridolkozni ma ezek fölött a kérdé-
sek fölött, amikor büszkén törnek lándzsát a
liberalizmus mellett és nem akarn.ak felocsudni
abból a tévedésből, hogya reformációt a huma-
nizmussal tévesztik össsze. A "modern" teo-
Iógusoktól.elvárhatná az ember, hogy ne háború
előtti ideologiákkal dolgozzanak, hanem ők is
tanuljanak egy kicsit a reformáció igazi
mivoltából.

Adja Isten, hogy az eszmecserében az Ö
ügye kerüljön ki győzedelmesen,

Urbán Ernő.

Az egy akarat egy hít
és a svédországi egyház.

Lapunk pün'kösdi számának "Egy akarat, egy
hit" c. cikke egyebek között a skandináv egyházi élet-
ről olyan kijelentéseket tartalmazott, amelyek alkal-
masak arra, hogy általában az északi evangélikus or-
szágok: életéről - és így természetesen Gusztáv Adolf
nemzetének keresztyénségéről, a svéd egyházról is -
ferde beállítású képet vetrtsenek , az olyasók lelkébe.

A svédországi egyház ugyan nem szorul rá az alábbi
sorok apologetikus szolgálatára, de annál inkább szük-
séges az Evangélikus Elet olvasóinak - az említett
pünkösdi cikk állításaival kapcsolatban - a tények
alapján való felvilágosítása.

1. Svédország evangélikus életének legsajátosabb
jellegzetessége: az egyháziasság. - Ennek megfelelően
már a XIX. századbeli, vallásos mozgalmak is egészen
természetesen az egyházi megújhodás szolgálatában
állanak (pl. Schartau, Rosenius). Még a Waldenström
szakadár-pap nevéhez füzödö, kétségtelenül idegen ha-
tásokból fakadt ébredésí . mozgalom is (amely a kb.
6,300.000 lelket számláló lakosságból jelenleg már alig
2%-ot tart elszakítva az egyháztó!!) nagy mértékben
hozzájárult az egyházi megújhodás munkálásához. Az
éhező és szomjúhozó lelkek inségének és eltévelyedésé-
nek feltárásával magábaszállásra, bűnbánatra és mín-
den egyes lélekért való szent felelősségre ébresztette
a Szentlélek Isten az egyházat. -; A biblia, az énekes-
könyv és az egyházi imádságos-könyv mellett Luther
'k:atekizmusán és postilláin nevelődnek és élnek szerte
az országban az egymást követő nemzedékek, az Isten
tiszta szentigéjét szerető százezernyi hívek! - Jel-
lemző, hogyaközelmultban egy olyan községben, ahol
mintegy hatvan évvel ezelőtt a Waldenström-féle kö-
zösség emberei elszakadtak az egyháztól (a nélkül
azonban, hogy "kitértek" volna!), a második nemzedék
tagjai már visszatértek az egyházhoz: templomot és
papot kértek (és ezért igen nagy anyagi áldozatot vál-
lalta:k!), mert rájöttek, hogy az emberi (vallásos)
egyesületek nem pótolhatják az anyaszentegyházat. -
Manapság pedig Svédországban "ébredési mozgalom"-
ról beszélni csakis a szónak egyházi megújhödást je-
lentő értelmében lehet. .

. 2. 'Az említett cikk Svédországgal kapcsolatban
is azt állítja, hogy az ú. n. ébredési mozgalom (?)
"nem tudta az állam életében a keresztyénség szelle-
mében azt a tökéletes átalakítást magával hozni, amit
az ország· várt: .az ébredésí mozgalmak síkeréiiek" tető-
pontján szociális ta kormányok törlik ki a vallástani-
tásból a 'káté tanítását s ·kötik meg az egyház kezét
az iskola egyházi és vallásos munkájában".

Alulírott egy évig élt Svédországban és hét éve
van állandó kapcsolatban a svéd, egyházi élettel, - de
sohasem hallott semmiféle vonatkozásban .sem "a siker
tetőpc.ntjáról" beszélni. Az egyház (Svédországban
még inkább, mint másutt!) nagyon jól tudja, hogy
amig csak itt él és küzd a földön, nem éri el a célt.
Azt is tudja, hogy ebből a világból sohasem lesz Isten
országa, - mert az az állapot, amikor és amelyben
"Isten lesz minden mindenekben",. már magának az
időnek is és minden földi történelemnek is a végét
jelenti. Éppen a mí keresztyén evangélikus anyaszent-
egyházunk nem álmodozik ennek a világnak, vagy va-
lamelyik földi államnak "tökéletes átalakításáról!"

S mégis - milyen csodálatos gyümölcstermő
ereje van a tiszta evangéliumnak! - az a "tökéletlen"
svéd evangélikus nemzet pl. az egyház egyetlen kérő
szavára 10 millió dollár-értéket áldozott az Irgalmas
Samaritánus nyomdokán a világháború okozta euró-
pai (legfőképpen: németországi) nyomorúság enyhíté-
sére! - És mit tesz szűntelen "a svéd egyház dia-
kóniája" otthon?! A szeretetben munkás hit az Ige
szolgálatában napról-napra' szinte csodákat művel: a
gyerme'kek között, az ifjúság vezetésében, a felnőtt ek
!Syü1ekezetében, kórházakban, árvaházakban, az -egy-
házi szeretet-munkának, lelki és testi szolgálatnak
egész területén. Az ősi evangéliumban megújhödó egy-
ház lelkeket ébreszt és egész nemzedékeket Krisztus
szolgálatába állít. Nincs olyan hét, hogyúj templomot
ne szentelnének. Nincs olyan hét, hogy az egyházi
diakóniának egy újabb stációja ne létesülne. Nincs
olyan vasárnap és ünnep, amikor a' legnagyobb napila-
pok (politi'kai újságok! ), ne közölnének az egyház
egyik kiváló szolg ájától elmélkedést, írásmagyarázatot,
megvilágítva szüntelen a földi élet útját az örök hazá-
bó!"ragyogó fényességgel! ~ Mikor legutóbb a: Német-
országból menekülő szennyirodalom el akarta árasztani
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Gusztáv Adolf hazáját a "lelkiismereti szabadság" cé-
gére alatt, - az egyház ifjúsÍigi egyesületei alig egy-
két nap alatt százezernél jóval több tiltakozó aláírást

-terjesztettek az állam-kormány elé, pedig egy-két távo-
labbi püspökségből még akkorra meg sem érkezhettek
a tiltakozó jegyzékek, amelyek ország-világ előtt hir-
dették: ;,Svédország' tiszta ifjúsága - Svédország
tavasza! Svédország népe - Isten népe!"

Pedig a svédországí egyház: álZamegyház ésez
az állapota a sok előny és kiváltság mellett nem egy-
'szermegkötöttséget, gyámkedast jelent, amelyet azon•.
ban éppen az egyházi megújhodás fog előbb-utóbb a

. saját erejébőllevetni. '
Így Svédországban minden nyilvános iskola tulaj-

donképpen svéd királyi (azaz: állami) ágo hitv. evan-
gélikus iskola. A népiskolák iskolaszéki elnöke és fel-
'ügyelöje az illetékes parochus-Ielkész. A vallástanitást
is az osztály tanítók végzik. A tanítók liberális-szo-
ciálista kísebbségének a vívmányaként 1919 óta nem
kötelezö ugyan á Kis Káténak szóról-szóra való meg-
tanítása, de az egész iskolai vallástanitás alapja igenis
Luther kátéja. Jelenleg az egész ország tanítóságának
több mint háromnegyed része' újra szóról-szóra tanítja
a katekizmust. Az új tanítö-generácíók pedig éppen
az egyházi megújhödás és konfesszionalizmus legbuz-
gőbb munkásaival gazdagítják az egyház életét az
egyes gyülekezetekben. Most látszik meg évről-évre,
hogy a tanítóképző-intézetek egy-egy pap-tanára mí-
lyen áldott magvető munkát végzett és .végez az utóbbi
évtizedben.

Ezekel a tényeket - bár csak töredékes képet
adnak is - ugyancsak nem szabad agyc.nhallgatni!

'Végül még csak egyet! A svédországi 'egyház
gazdag és erőteljes, életének éltető forrása: az egy hit,
a mí ágostai. hitvallású evangélikus egyházunk igaz
hite, - ez az első és a minden; ez az egy hit teremti
az egy akaratot .az Ige szolgálatában. Nekünk is erre
van -szükségünte-a-mt feladata.ink-rnegoldását-a.: egyházi
megújhödásra a magyar Sionban!

Dr. Jánossy Lajos.

Az egvház] biróságok szervezete.
Korábbi cikkemben 'kifejtettem azt, hogy miért

'tartom szükségesnek, sőt elkerülhetetlennek az egy-
házi törvénykezésnek az egyházi közigazgatástói leendő
elválasztását.

Ami az elvnek a törvénybe leendő beleillesztését
és a megszövegezést illeti, úgy találom, hogy nem arra
van szükség, hogy .szavakkal mondassék az ki. A sza-
vak még nem teremtik meg a lényeget és épp ezért
a bírósági szervezetnek kell olyanná válnia, hogy ab-
ból magából folyjék a bíráskodás függetlensége.
Tulajdon'képpen tehát jó és szilárd szervezési szabá-
lyok kellenek.

Míndenekelött meg kell jegyeznem azt, hogy
Egyház Alkotmányunknak az egyházi tQrvénykezést
szabályozó hatodik részét általában véve kerekdeden
világosan, szabatosan megszövegezettnek találom:
Tehát úgy látom, hogy .kevés benne a helyreigazítani
és hozzátenni való a szétválasztás eszméjének mellö-
zése esetén.

A szétválasztás eszméjen ikívül azoriban egyházi
törvénykezési eljárásunkban egy fontos kérdés merült
f(il előttem, amelynek tárgyalását nem szerétném
elhagyni.

Egyházi bíráskodásí müködésem folyamán gyak-
ran bántott az a körülménv, hogy egyházi törvényke-
zésünk, - akár csak a választott- bírósági eljárás, _
nagyon költséges. Bántott azért, mert ennek a költsé-
gességnek a hatása: könnyen lehet az, hogy a panasz-
szal élni kívánó feleket, legyenek ezek akár testületek,
akár magánszemélyek, még nyilvánvaló igazságuk
esetén is, - anyagi tehetség hiányában - elriasztja
jogaiknak kiküzdésétő1.

Mínthogy ez a körülmény bántja az igazságérze-
tet s ezért nem szül jó vért, arra kell törekedni, hogy
az igazságukat kereső tényezők részére a törvényes
útra lépést a 'lehetőséghez képest megkönnyítsü'k.

Ennek a módja nem lehet más, mint az eljárási
. költségek csökkentése. ,

Az egyházi törvénykezési eljárásban a költségek
nagyobb része a törvényszék tagjainak személyes ki-
adásai ból napi és utazási költségeloböl áll. Ezeket kel-
lene 'kevesbbíteni. '.

Miképpen kevesbbíthetnénk pedig ezeket?
Csak aképpen, hogy a törvényszéki tanácsok tag-

jainak számát leszáUítjuk.
Leghelyesebbnek vélném a hármas tanácsok rend-

szeresítését, melyek egy elnökből és két közbíróból ál-
lanának. ms pedig kívétel nélkül az. egész vonalon, úgy
az első bíróságoknál, mínt a felső bíróságoknál is.

Nem hiszem azt, hogy az a tény, hogya felülbírá-
latot gyakorló bíróságok nem ítélnek többszámú tagok-
ból álló tanácsban, - a jogorvoslatok sérelmével
járjon. Meg vagyok győződve arról, hogy nem a tagok
számának többsége, hanem a tehetség, a nagyobb tájé-
kozottság, a nagyobb tapasztalat bíztosítják az alapo-
sabb felülbírálást. Erről pedig. a gondoskodás nem. is
lenne nehéz.

A tanács minőségét illetőleg véleményem, - de
úgy hiszem, hogy még eddig. csupán egyéni vélemé-
nyem az, hogy a tanács elnöke a világi egyének közül
lenne választandó, a tanács 'két közbírájának tisztsé-
geit pedig lelkészekkel töltenék be.

Úgy látszik ugyan, hogy ez a szervezet a lelké-
szek és a világiak közt jelenleg fennálló egyenlőséget
(parttást )., mintha sértene, - azoriban a helyes jog-
szolgáltatás érdekében és az ügymenet zavartalansága
érdekében mégis kívánatosnak tartom azt, hogy az el-
nökség egy kézben és pedig egy megfelelő joggyakor-
lattal rendelkező 'kézben összpontosuljon már azért is,
mert az elnökségnek két egyénre bizása a tapasztala-
tok szerínt nehézséget, néha: összeütközéseket •..és.ieké-
pen elhúzódásokat okoz. .

Ami pedig a törvénykezési eljárásuál az egyen-
súlyt illeti, az egyházi elemnek megfelelő helyzetet
bíztosítaná az a tény, hogya_tanácsban két helyet
foglal el. Ez a tény viszont, a világi elem sérelmével
sem járna azért, mert viszont az elnökség, ha a lelké-
szekkel szemben egyedül áll is, - nem számítva most
netání jogászi és törvénykezési képzettségét és jártas-
ságát, - a tanács vezetésével elfoglalt helyzetenél fogva
(pozícíójánál fogva), - befolyása a Ielkésztanácstago-
kéval egyenlő erejüvé válik.

A hármas tanács rendszerének az egész vonalon
elfogadása esetén az E. A. 335. §-nak első bekezdését
pótló szöveg a következő lenne:

Az egyházi törvényszékek tagjai:
1.a világiak közül vá.lasztandó elnotc és helyettes-

elnök, úgy .
2. a lelkészek közül választ'andó nyolc közbíró,

vaZamint
3. a törvényszékek 'tanácsai által esetenként vá-

lasztandó, de szavazati joggal nem bíró jegyző.
E §-nak érvénye természetesen az összes, tehát

a felső bíróságokra is kiterjedne.
Ezután következhetnék szintén egy általános ér-

vényü és következőképen szövegezendő §:
Az egyházi törvényszékek az elnökből, akadá-

lyóztatáro esetén. őt helyettesítő helyettes. elnökből,
továbbá két lelkészi közbíróMl sa szavazati jo,ggq.l nem
bíró jegyzőből álló tanácsban határoznak.

Az E. A.337., 338., 339. és 340. §§-ok persze ki;
maradnának. .

Arra az esetre is azonban, ha a zsinat helytelen-
nek találná az "ikerelnökség" elvévei szakítást, akkor
is ragaszkodom ahhoz az elvhez, hogy a törvényszékek
tanácsai az összes fokozatokon, egyazon számú tagok-
ból, ugyanazon összetétellel' álljanak. Ez esetben ter-
mészetesen a közbírák száma a tanácsban nem marad-
hat kettő, "hanem háromban kell a számot megállapí-:
tani azért, hogy véleményeltérés esetén szavazattöbb-
séget lehessen elérni.
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A 335. §., illetve ezt pótlandó §-ra nézve megis
némi változtatást tartanék kívánatosnak. A változtatás
pedig az eddig a tanítói karból választandó közbírói
tisztségre vonatkozik.

Az egyházi törvénykezés terén tett tapasztalataim
azt a meggyőződést érlelték meg bennem, hogy az egy-
házmegyei törvényszékeknek a tanítói karból kiegészí-
tése nem járt sikerrel. Azt vettem észre, hogy a tanító
közbírák egy része a bíráskodásban részvételt nem ta-
lálja kellemesnek s többnyire húzódoznak a közre-
müködéstöl.

Ennél fogva véleményem az, hogy a tanítói kar
kihagyásával két közbíró csak a tanári karból lenne
választandó.

Nem szolgálhat ennek akadályául az a. körül-
mény, hogy minden egyes egyházmegye terül etén nem
léteznek, főiskoláink vagy középiskoláink, melyek tan-
testületéből a bírák választandók. Nem szolgálhat aka-
dályul azért, mert. az E. A. nem írja elő azt, hogy a
törvényszék bíráinak az egyházmegye terül etén mü-
ködő vagy ott lakó egyéneket kell választani. Az E. A.
nem gátolja azt sem, hogy egy és ugyanaz a bíró két
egyházmegye, vagy 'két egyházkerület törvényszék ei-
nek is legyen a közbírája.

Tehát a 335. §. első bekezdésének utolsó mondata
aképen mödosulna, hogy:

,,12 a tanári karbot választatik".

Amí a törvényszékek világi közbíráinak minösítési
feltételeit -tlletí, elismer em magam is azt, hogy a birói,
ügyvédi oklevél birtoka s az igazságügyi gyakorlat fe-
lette szükséges kellékek, Mégis egyházunk önkormány-
zati .jogára úgy eddigi Egyház Alkotmányunkkal
fenntartandó jogfolytonosságra tekintettel a minösítésí
kellékeket, csakis egyházi életünkből veendőknek tar-
tom. Annál kevésbbé tartanám szükségesnek a birói s
ügyvédi oklevél birtokának törvényes előírását, mert .a
gyakorlatban-úgyta.aat -Iátjuk, hogy ahol csak alkalom
van rá, minden kötelező szabály nélkül is a bizalom
leginkább bírák és ügyvédek felé fordul.

Véleményem szerint a minősítési feltételeknek a
törvényszék elnökeire és bíráira nézve általában csak
gyakorlatiakna'k kell lenniök. Egyházi közszolgálatot,
illetve egyházi bíráskodási szolgálatot kell a megválasz-
tandóktól követelnünk.

Ez alapon, a következő szövegezéssel javasolnék
egy §-t: '. (

"A törvényszék elnökének cs-ak az választható,
aki előzőleg az azonos fokú vagy magasabb fokú tör-
vényszéknél mint közbíró legalább három évig mű-
ködött.

Közbírónak csak az választható, aki lelkészi vagy
világi tisztviselői minőségben legalább hat évig seol-
gált, illetve a megfelelő alsóbb fokú törvooyszékeknél
legalább három évig viselt elnöki vagy közbírói tiszt-
séget.

Az E. A. 334. §., vagy az ennek megfelelő §. után
a következő §-t javasolom:

, "Az egyházmegyei törvényszékek illetékessége
egy vagy több egyházmegyének, az egyházkerületi tör-
vényszékek illetékessége a megfelelő egyházkerületek-
nek; az egyetemes egyházi törvényszék illetékessége az
egyetemes egyház területeire terjed ki."

Egyes egyházmegyék területei sokkal kisebbek,
minthogy egy egyházmegyei törvényszék et a bírói gya-
korlat kialakulása szempontjaböj is, kellően bírnának
foglalkoztatni, tehát célszerünek találom az első fokú
bíröságok részére a nagyobb illetékességi kör megálla-
pítását.

A bírósági szervezet tehát a most előadott ak ér-
telmében lenne módosítandó.

A bírói függetlenség 'btztosításának aztán további
feltétel ei vannak ..

.Dr. Berzsenyi J.enő.

FIGYELŐ.
Res catholica. Serédi hercegprímás egyik

bőjti pásztorlevelében azt hangoztatta, hogy ,ja
hit által való megigazulás" páli, ágostoni és
lutheri' keresztyén vallásos-erkölcsi élménye,
könnyű és kényelmes dolog". Hát elmélyedett-e
valaha Pál .apostolnak eme tsajátosarr 'evangé-
liumi keresztyén vallásos élményébe? - A ha-
zai kat. egyház ·mai legnagyobb szónoka, dr.
Tóth Tihamér egyik bőjti rádiós-beszédében
ChamberZain "Grundlagen des XIX. Jahrh." c.
művére hivatkozva, amelyben tudvalévőleg elő-
ször találkozunk Jézus árja származásának el-
méletével, azzal toldotta meg hívatkozását :
"bár nem katolikus!" Hogy hangzanék, ha .mi
protestánsok p. o. Vörösmartyr így idéznénk:
"bár nem protestáns." Igy viszik be oktalanul
a felekezetiséget még a rádióban is az irodalom-
ba! - Végül a harcias jezsuita, Bangha páter
utolsó rádiós beszédében azt hirdette, hogy
"némelyek vastagnyakú mJakacsságból nem jut-
nak el az igaz hitre." A régi néppárt uralma
alatt prédikáltak így a mi pápás szónokaink.

* * (Sz.M.)
Revízióellenes teol. seemimárium: A minap

felvidéki hazám ban megfordulva, értésemre
esett, hogy az Ú. n. Keleti Szlovenszkó új püspö-
ke, OsuskYJ mint pozsonyi teol. dékántanár tu-
dományos, történeti alapon revízió ellenes' elő-
adásokat, tari az.akadémián. rcHogy .ez. milyen
történetellenes szemlélettel lehetséges, azt ő

tudja. Elődje: Eajnor D. ezt nem tette volna.
Mert egy teol. szemináriumba a Krisztus evan-
géliuma s a tudományos, vagy gyakorlati theo-
lógia és nem a túlzott és hamis tót nacionáliz-
mus való. Ez uralkodik ma - mint Papp
püspöktől tudom - az ú. n. jugoszláviai tót egy-
házkerületben is. Nem lehet áldás az ilyen mes-
terkedésen ! Sőt odafenn azt is hallottam, hogy ,
ma-holnap az evang. egyházközségek és lelké-
szeik és tanítóik is belekerülnek felsőbb politi-
kai nyomásra a revízióellenes mozgalomba. Mi
azt el is hisszük. Hisz az ú: n. nyugati Szlo-
venszkó püspökét is így választották.

(GÖmöri.)

Vathy Elek: Kéztől kézíg.
Dr. Remport Elék, a fasori evangélikus gím-

.názium tanára gyűjti össze ebben a könyvben legújabb
verseit. A mai világban, amikor az irodalmi termékek
formában is, tartalomban is széteső irányzatot mutat-
nak és kizárólag az erotikaban fuldoklanak, szinte
szokatlanok ezek a csendes, halk, finom, szemérmes és
konzervatív formákhoz ragaszkodó versek. Témái a
természet, az ember, a család, az iskola, a haza és a
hit. A családi fészek szeretete mellett az Isten nagy
templomának, a természetnek szeretete, izzó és fájdal-
mas hazafiság és nemes hivatásszeretet szól hozzánk
verseiQ.ől. _Ahivatott költöt Jeginkább villanásszerü
rövid versei mutatják (Napsugár a kilincsen). A kötet-
ből kiemeljük a következö verseket: Negyven felé,
Nagyvárosi ember_ panaszai, Ember tekints az égig,
Kéztől kézig (!), Oh 'milyen jó is volna, Az első cipő.



6. oldal. EVANGELIKUS ELE'!' 23

Meghatva olvastuk "A megfáradt magvető" címü köl-
teményét, amelyben Bereczky Sándornak, a nyuga-
lomba vonuló vallastanárnak állít méltó, megérdemelt
emléket. Aki szereti a verseket, nagyon megörül ennek
a könyvnek. A könyv a nemes hagyományok nak tisz-
teletét és magas erkölcsi emelkedettséget mutat. Eb-
ben látom a könyv legnagyobb értékét. Ára 2.50 pengő.
Kapható minden 'könyvkereskedésben és az Evangélikus
Élet iratterjesztésénél is. (-t.)

Légy résen!
Mélyen tisztelt Szerkesztő Úr!
Mint evangélikus cserkészvezető hálásan köszö-

nöm, hogy b. lapja legutóbbi számában fő helyen és
személyesen foglalkozott a cserkészet jelentőségével.
Ha mi, cserkészek méltatjuk a cserkésznevelést, köny-
nyen és gyakran vádolnak meg bennünket azzal, hogy
elfogultak vagyunk és csak mentegetjük kedvtelésün-
ket. Ezért esett jól, hogy kívülálló létére is valóságos
.cserkészvezetö-toborzást volt szíves végezni.

Bizony, igen kívánatos, hogy egyházközségeink,
iskoláink és ifjúságnevelő intézményeink nagyobb mér-

.Lékben éljenek a cserkésznevelés módszerével. Az ifjú-
ságnak teszünk vele szolgálatot. Különösen a 'kamasz-
korban tudunk a cserkészettel nagy segítségére lenni
fiainknak. De általában is olyan sok előnye van az
ifjúság nevelésében a cserkészet módszerének, hogy
vállalni kell érte a sok kellemetlenséget.

Ilyen :kellemetlenséget jelent sok ember számára
egyházunkban, hogy a cserkészcsapatok országos szer-
vezetében olyanoknak is fontos vezetőszerep jut, akik a
maguk felekezetében szintén jelentős tényezők. Ha va-
laki ezt aggályosnak tartja, gondoskodjék, hogy az
evangélikus csapatok, valamint a többi csapat evan-
gélikus tagjai országos viszonylatban is elsőrendű ek
legyenek. Igy majd eleve nem lesz oka félszre a ve-
gyes összetételü országos vezetőséggel szemben.

Ami a cserkészlap, a Magyar Cserkész szerkesz-
tését illeti, rövidség okából csak annyit közlök, hogy
néhány héttel ezelőtt új szerkesztö kezébe jutott. E vál-
tozáson kívül ősszel megindul a Filléres Magyar Cser-
kész --:- új szellemben. Reméljük, az egyetemes ma-
gyar cserkészet szellemében,

Ismételten köszönöm Szerkesztő Uram meleg
soraités kérem, méltóztassék tovább is meghagyni a
csérkészetet az Evangélikus Élet érdeklődési körében.

Mély tisztelettel
Sólyom Jenö dr.

Felhívás a magyar protestáns vasu-
tassághoz és annak lelkipászroraihoz

Nagy alkalma lesz a magyar protestáns vasutas-
ságnak. Jún. 23-tól 26-ig Budapesten tartja Ill. nemzet-
közi' konferenouiiát a Nemzet közi Vasutas- Misszió.

Ez a mozgalom épp úgy, mint a Puskás Oyöngy
rendőrfőtanácsos által Magyarországon meghonosított
rendőrségi valláserkölcsi lelki gondozás, a vasutasaág
lelki életének különösen fontos gondozását igyekszik
megvalósítani. A vasutasság egy nagy része szolgálatí.
beosztása miatt igen nehezen, néha egyáltalán nem tud
részt venni az istentiszteleteken és a vallásos egyesüle-
tek összejövetelein. Viszont vándorló életmódja követ-
keztében és egyéb itt nem részletezhető okok miatt is
sok kísértésnek van kitéve. Annak pedig óriási nem-
zeti, élet- és vagyonbiztonsági fontossága van, hogy a
vasutasság (épp úgy mint a rendőrség) valláserkölcsi
erőktől gazdagon áthatott, feltétlenül megbízható ré-
tege, legyen a társadalomnak. E ponton míndenkí ér-
deke belekapcsolódik e mozgalomba.

Ennek a szép és erőteljes nemzetközi mozgalom-
nak Magyarországon még nincsen semmiféle szervezete
és éppen azért a tentemütett lconferencia alulírott
szerpe,z.öj,e.minden magyar, protestáns »asuta« testvéré"

hez fordul azzal a kéréssel, hogy támogassa őt a
zetközi mozgalom által reáruházott e megbízatásáb
Mik a támogatás módjai? '

1. Aki szívén hordozza ezt a nagy ügyet és
érzi, hogy akármilyen keveset is tud reá áldozni,
küldjön be a rendezés költségeire adományt. .Leg
szerübb volna, ha a lelkész urak aszószékről k'
detnék ezt, a lelkészi hivatalok vagy vallásos egyes"
tek összeszednék a vasutasság ez adományait és .
10-ig együtt küldenék be alulírott címére.

2. A budapesti vasutasok, ha csak szabad ide'
engedi, okvetlenül vegyenek részt az alább isme
tendö gyűléseken. Ugyanezt kérjük a Budapest kö
nyékén lakóktól.. A távolabb lakók legalább egy nap
jőjjenek fel, de ha rokonoknál, ismerősöknél meg tu
nak hální, akkor-töltsék itt az egész konferenciát. K
látolt számban ingyenes szállásokat mi is rendelkezé
tudunk bocsátani azoknak, kik ez iránti kérésük
legkésöbben jún. 10-ig bejelentik. Nagyon kérjük a
dapesti vasutasságot és annak barátait, hogyha ol
nok a lakásviszonyaik, 'ajánljanak fel ingyenes szá
sokat külföldi és vidéki magyar vasutas testvéreikn

3. Előreláthatólag a konferencia tárgysorozata
következö (esetleges változásokat idejekorán közö
fogunk a jelentkezettekkel) : Jún. 23. este %7 órak
nagy megnyitó és üdvözlő összejövetel a fasori
templomban (VII., Vilma királyné-út 5-7.), mely
a vendégeket világi és egyházi hatóságaink üdvözlik
a külföldí mozgalmak képviselői is átadják üdvözle
ket. Ének- és zeneszámok után a nemzetközi vasut
misszió céljáról és lényegéről tart előadást Wesko
Gusztáv német birodalmi vasuti főtanácsos. Jún. !
reggel 9 órakor áhitat aVasuti és Hajózási Klub na
termében. 10 és 11 órakor ugyanott egy-egy elöa
külföldi, de magyarra tolmácsolt elöadóktól: "A ték
fiú távozása az atyai házból", "A tékozló fiú az ideg
ben". D. u. 3-kor ugyanilyen előadás: "A tékozló
hazatérése". 5 órakor a fasori ref. templomban na
evangélizáló gyűlés, melyen magyar és külföldi vasu
sok fognak rövid és határozott bizonyságot tenni arr
hogy életükben kicsoda Krísztus. Este sétahajózás
Dunán, mely alatt egy zenekar magyar darabokat ji
szik. Jún. 25. reggel 9-'kor áhitat. 10-kor és 11-korel
adások: "A' keresztyén vasutas hivatásában", "A
resztyén vasutas családi körében". D. u. 3-kor elöa
"A keresztyén vasutas a társadalmi életben". D.
%5-kor ugyancsak aVasuti és Hajózási Klubbanö
szejövetel vasutasok nöi családtagjai és női vasuti
kalmazottak számára, melyen két magyarra tolmácso
külföldi előadó (egy finn és egy német ) beszél a köve
kezö tárgyról: "A nők murrkája ra vasutas-misszióban
Ugyanakkor a nemzetközi választmány ülése egy
sebb teremben. Este 8 órakor úrvacsorai istentisztel
a konferencia tagjai számára. (A helyet a konferen .
közöljük.) Jún. 26-án a külföldi vendégek ma
vasutasok kalauzolásával megtekintik Budapest ne
zetességeit. 26-án este búcsúösszejövetel és a benyo
sokról való leszámolás a fasori ref. egyház taná
termében.

4. Közös étkezések azok számára, akik jún, l()o.
jelentkeznek, az Erzsébet-téri Kioszkban. Bőségese
és vacsora 2-2 pengöért. Akik a magukkal hozo
élelmet akarják elfogyasztani, azoknak erre külön
lyet bocsátunk rendel'kezésükre.

A konferencia gyűlésein való részvétel telje
ingyenes. Elsősorban vasutasokat és azok családtagj
hívjuk reá, azonban nagy örömmel várunk mind
érdeklődöt. Akik a sétahajózáson akarnak résztven
azoknak szintén jún. 10-ig kell 'előre jelentkezni
hajójegy 70 fillér a konferencia rendezőségénél (
nem kapható), vacsora a hajón 2 P, de az ezen v
részvétel nem kötelezö,

Azok a budapesti és Budapest-környéki 't:asut
akik a rendezés mwnkájában részt akarnak venllÍj
legsürgösebben jelentkezzenek alulírottnál. Min
gyülekezet lelktpásztora sziveskedjék a gyülések lá
gatására és a rendezés ben való részvételre vasu
híveinek rígyelmét háthatósan felhívni.
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Isten áldja meg azokat, akik e szép ügynek
segítségére sietnek!

Dr. vitéz Csia Sándor
máv. igazgatósági főorvos

Budapest, VI., Andrássy-út 88.

~ HIREK..:.~
SZENTHÁROMSÁG UTÁNI MÁSODIK

VASÁRNAP.
1. János 3, 13-18.

"Mi ált-alrnentünk a halálból az életbe."
Ilyen bizonyossággal csak la.z a János beszélhe-
tett, aki meqta/pasztalia, hogy az Isten szeretet
és hogy ez a szeretet a Jézus Krisztus önfel-
áldozásáb·an nyilatkozott rneg a rnaga teljes-
ségében. A bűn kocetkezménuét, a halált dia-
dalmas életté tette Jézus, amikor a. rni bűneink-
nek büntetését vette magára. Ésrnégis! Az a
szeretet, arnely a Golgotán rnegváltott minket,
még rnindig nern hatotta át a rni szuoeinket,
rnég rnindig ernbergyilkosok vagyunk, rnert
gyűlöljük atyánkfiait. Aki ezt a gyűlölködést
nern tudja lelkéből szárnűzni, attól elvétetik az,
arnit az Isten Jézus Krisztus által adott, az
vieszoesik és az örök halál martaléka lesz. Jé-
zus Kriszius. az ő életének odaadásával rákény-
szeriteit rninket is arra, hogy szükség esetén
életünket odaadjuk ernbertdrsainkért. Ne néz-
zük el, hogy ernbertársaink szükségben legye-
nek)'hane1'l"t'--anya,gi-és-lelkitekintetben siessünk
az arra ezorulolc segítségére. N ern a szavaknak,
han ern a cselekedeteknek a keresztuénséqe szá-
rnít lsten előtt. Cselekedjünk jót tehát rninde-
nekkel, ez. a ezeretet nagy parancsa) hogy az
ítéletben az Isten fia, a Krisztus rnegisrnerjen
rninket és rnentő oallomáet tegyen rnellettünk.

- A százéves szarvasi gimnázium. Június 3-án
és 4-én nagy ünnepe volt Szarvasnak. Ezeken a napo-
kon ünnepelték meg az evangélikus gimnázium, fenn-
állásának 100. évfordulóját. A Szarvasi Öregdiákok
Szövetségének tagjai közül mintegy kétszázan gyüle-
keztek föl erre az ünnepre. Pénteken este D. Raffay
Sándor püspök vezetésével Budapestről 78-an érkeztek,
akiket az állomáson ünnepélyesen fogadtak. Ösi szokás
szerint szombaton reggel az, ótemplomban istentiszte-
lettel kezdődött az ünnep, amelyet Ruzicska László
budapesti vallástanár végzett. Benka Gyula szobrát a
gimnázium, udvarán dr. Mérey Oszkár beszédének kísé-
retében koszorúzták meg. Következett a ballagás a
városon keresztül. A menet élén két aggastyán haladt.
Az egyik ezelőtt 67 évvel, a másik ezelőtt 66 évvel
érettségizett. Utánuk következtek rendre az évfolya-
mok egészen az első gímnaztstákíg. A hősök emlék-
szobra előtt megállt a menet, ahol koszorút helyeztek
a szobor talapzatára. Az Erzsébet-ligetben Raskó Kál-
mán igazgató üdvözölte az ünneplő közönséget. Üdvözlő
szavaira D. Raffay Sándor püspök-elnök válaszolt.
Egy VIlI. gimnáziumi tanuló meglepően talpraesett
köszöntő beszédére dr. Szontagh Tamás, a SzÖSz
társelnöke mondott köszönő beszédet. Majd a püspök
vezetésével 30 tagú küldöttség kereste fel gróf Bolza

. Gézát és mondott neki és a család tagjainak köszönetet
az ősök által a gimnáziumnak adományozott 304 hold
földért. A délelőtt folyamán a gimnázium tornacsar-
nokában megtartották a Szarvasi Öregdiákok Szövet-
ségének évi közgyülését. A közgyülés örömmel vette
tudomásul, hogy dr. Mérey Oszkár a maga költségén

nyomatta ki 'Nádor Jenőnek, a szarvasi gimnázium 100
éves történetével foglalkozó könyvét. -' Az Öregdiákok
Szövetsége a szarvasi ótemetöben megkoszorúzta Vajda
Péter, az egykori hírneves professzor sírját. Az Oreg-
diákok régi emlékeiket felújít.andók, ezután a gimná-
zium alumneumába vonultak és ott ebédeltek, miköz-·
ben D. Raffay Sándor püspök a főszeniori, dr. Szontagh
Tamás és Szelényi János pedig a conszeníori tisztet
látták el. Sok kedves humoros jelenete volt ennek az
ebédnek. A napot tornaversenyek, majd a szokásos
juniális zárta le. - Vasárnap reggel D. Raffay Sándor
püspök prédikált V. Mózes 9. alapján. Témája volt
az Alma Mater intése. 1. Vigyázz magadra, őrizd a
lelkedet. 2. El ne feledkezzél azokról, amiket láttál.
3. Mindezeket 'közöld fiaiddal és fiaid fiaival. A beszéd
mély hatást tett a jelenlévőkre. - A jubiláris ünnepi
közgyűlést D. Raffay Sándor püspök nyitotta meg.
A közgyülésen megjelentek Békés vármegye főispánja,
az alispán képviseletében Szarvas város főszolgabírája;
főjegyzője, a különbözö felekezetek képviselői, a szom-
széd intézetek, stb. A jubiláris ünnepi gyűlés ,fény-
pontja dr. Kemény Gábor emlékbeszéde volt, aki a 100
esztendő egész szellemtörténetét vonultatta fel a hall-
gatóság előtt. A szarvasi szimfónikus zenekar, Mar-
schall Ilonka éneke és dr. Gyökössy Endre költeménye
egészítették ki a müsort. Az üdvözlések során Kemény
Gyula, a SzÖSz alelnöke Szarvas' városát köszöntötte.
A vármegye nevében Schauer főszolgabíró, Szarvas
község nevében biki Nagy főjegyző, a teológiai fa-
kultás nevében dr. Kovács Sándor, a' csabai reálgim-
názíum nevében dr. Rell Lajos és még sokan mások
köszöntötték a jubiláló gimnáziumot. Azüdvözlésekre
Raffay püspök válaszolt. Majd a főgimnázium elé vo~
nultak, ahol a hősök emléktábláját leplezték le. Az
avató beszédet .Kovács Andor békési főesperes mon-
dotta, akinek a fia szintén ott' szerepel a szarvasi .
gimnázium elesett hősei között. Dr. Horváth titkár
helyezett még koszorüt , a világháborúban meghalt
költő, Gyóni Géza emléktáblája alá: A gimnázium és a
tanítóképző ének- és zenekarai méltó keretet adtak az
összes ünnepségeknek. Amit a püspök-elnök az Erzsé-
bet-ligetben tartott beszédében juttatott kifejezésre,
hogy tradicióiban él a nemzet, ez a -gondolat valósul'
meg a szarvasi gimnázium és a Szarvasi Oregdiákok
Szövetségének minden ténykedéseben. ' .

- Lelkészmeghívás. A hódmezővásárhelyi hívek
Keken András h. lelkészt május 31-én egyhangú hatá-
rozattal meghívták rendes lelkészüknek .. A beiktatás
június 17-én megy végbe." , .

- A' Budapesti Egyházmegye június 20-áÍl d. u.
5 órakor tartja a Deák-téri iskola dísztermében évi
rendes közgyülését Kemény Lajos esperes és dr. Mikler
Károly felügyelö elnöklete alatt. Tárgysorozat: 1. A
közgyülés megnyitása. 2. Jegyzőkönyvhitelesítök ki-
küldése. 3. Esperes évi jelentése. 4'. Jelentés a zsi!1a~
összehívásáról. 5. Közgyülési jóváhagyást igénylő. el-
nöki intézkedések. 6. Az egyházmegyei törvényszék
felének újraválasztása. 7. Jelentés az iskolák és vallás-
oktatás mult évi állapotáról. 8. A belmissziói bizottság
jelentése. 10. Zárszámadás és költségvetés. ll. Jogügyi
bizottság jelentése. 12. Felebbezések. 13. Kérvények.
14. Kerületi közgyülésre kiküldendő képviselők meg-
választása. 15. Indítványok.

- Halálozás. özv. Géresi Kálmánné, született
Osterlamm Olga, a debreceni evangélikus egyházköz-.
ség jótékonysági mozgalmainak Tabithája, az ottani
Filléregyesületnek 40 évig elnöknője, a szegények jól-
tevője áldásos életének 77. évében június 1-én hosszas
szenvedés után elhúnyt. Június 4-én temették el Deb-
recen városának részvéte meÍlett. '

- A Budapest-Kelenföldi evangélikus Nőegye-
sület június 2-án tartotta idényzáró pengős délutánját,
amelynek=müsorát Madách Imre emlékének szentelték.
Dr. Remport Elek tartott magas színvonalú elöadást
Madách őrök értékü .tragédíájáröl, majd Szántó Róbert
olvasott fel néhány költeményt dr. Remport Elek új
verskötetéből. A Kelenföldi Konfirmáltak Egyesületé-
nek tagjai Az ember tragédiájá-nak első színét mutat-
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ták be osztatlan siker mellett, majd Hartnissfeger
Teri operaénekesnő énekelt néhány áriát.

- Aranymenyegző. Május hó 26-án ünnepelte id.
Nerfeld Ferenc és neje, Waltersdorffer Henriette, buzgó
hittestvérünk, a szolnoki evangélikus megmozdulás
egyik Ielkes résztvevője, házasságának ötvenedik évfor-
dulóját, A köztiszteletben álló jubiláló házaspárt elő-
kelő közönség jelenlétében Viszkok Lajos szolnoki h.
lelkész részesítette az egyház áldásában.

- Raffay püspök Cegléden. Május 31-én tartotta
Cegléden a. pestrnegyeí ev,angélikus középegyházmegye
tanító testülete rendes évi közgyűlését, amelyen dr.
Lux Gyula budapesti tanítóképezdei tanár és dr. Stol-
már Lászlo budapesti 'igazgató tartottak tanulságos
előadást: Az elnöki jelentés kapcsán. a jelenlévő D.
Raffay Sándor püspök mondott emlékbeszédet néhai
Alexy Lajos, Mészáros János és Mayer József tanítók
fölött.

- Christananda a kelenföldi templomban. John
Nelson Christananda hindu evangélikus 'lelkész' f. hó
3-án délután a kelenföldi evangélikus templomban elő-
adást tartott. Rimár Jenő vallástanár imádsága és
Glincs'-Aladár vallástanár bevezető szavai után,-
amelyben röviden ismertette Christananda élettörté-
netét és a magyar 'evangélíkusokkal való kapcsolatát -
Christananda beszélt a. szeretetrőL Angol nyelvü beszé-
dét Draskóczy István református segédlelkész tolmá-
csolta, Beszédében rámutatott arra, hogy a mai ember-
ből 'azért hiányzik az embertársai iránti szeretet, mert
nincs meg benne az. Isten .szeretete. Fogadjuk el az'
Istentől a szeretetet, de adjuk tovább embertársaink- .
nak is. Azért van gyűlölség a világon, mert a mai
ember az Isten lelke helyébe odahelyezte a maga lel-
két. Az emberek elméleteket -állítanak fel a szeretet-
röl, anélkül, hogy megismerték volna Krisztust. Ha Ot
ismerjük, csak akkor van meg bennünk ,a szeretet. -
Gáncs Aladár befejező szavai után Szántó Róbert lel-
kész imádkozott és megáldotta a gyülekezetet.

- A zágrábi evangélikus templom felavatás ának
ez évben 50 éves évfordulója .van,

- A németországi evangélikus egyllázi énekkarok
szövetségéhez 3699 énekkar tartozik, melyeknek 156.244
müködő tagja van,

- A bánsági ev. egyházmegye f. évi közgyülését
július hó első felében fogja Hajdusiván. (Istvánvölgy)
megtartani.
,.~ - A szarajevói evang. egyházközségnek a nérriet-

honi Gusztáv Adolf-egylet egy 620 kg, súlyú harangot
adományozott. . .
: - A nagybecskereki magyar-német egyházközség

ügye.2 évi zaklatás és sok akadály leküzdése után
végre nyugvópontra jutott, A, német és tót országos
egyházak e kérdésben egy' kíelég ítö megállapodást lé-
tesítettek, melyet az igazságügyi miniszter, ki alá a
vallásügy is tartozik, jóváhagyólag vett tudomásul és
így. a nyelvi okokból a tótoktói különvált új gyűlekezet
szevvezkedésének és további fejlődésének mi sem áll
útjában. A becskereki új gyülekezet a közel jövőben
Csepcsányi István bánsági esperességí segédlelkész sze-
mélyében, admínísztrátort kap, ki Becskereken fog lakni
és a magyar és német híveknek türelmetlen és erő-
szakoskodó volt lelkészük (Jurányi) által szétzüllesztett
nyáját Szeretettel fogja összegyűjteni és egységbe
tömöríteni.

, - A bánsági ev, egyházmegye lelkészei május
16-án és 17-én tartották meg tavaszi értekezletüket
Pancsován, melyen résztvett a belgrádi és szerémi egy-.
házrnegye néhány lelkésze is, Az értekezleten Konecsny
Sándor .kíktndaí lelkész tartott igen értékes előadást az
ifjúságnak egyházi egyesületekben rvaló összegyűjtésé-
ről és foglalkoztatásáról. Nemcsak elméletileg foglal-
kozott a kérdéssel, de a saját, több évi tapasztalatai-
ból leszűrt gyakorlati tanácsokat is adott. Egy szerémi
le~kész "Hit és babona" címen tartott felolvasást, majd
dr. Bornikoel belgrádi missziói lelkész a németországi.
egyházi viszonyok fejlődéséről tartott· előadást. 'Néhány
aktuális egyházi kérdés megvitatása után az értekezlet
véget ért.

1:

- A Szentírás az olasz Iskolákban, Kormányrende-
let jelent meg, mely szerint minden olasz tanítónak és
gyermeknek olvasnia' kell az Üjszövetséget. A Bibliá-
nak egy iskolai könyvtárból sem' szabad hiányoznia.

- Roosewelt, az ígehírdető. Az Egyesült Államok
elnöke egy amerikai hadihajó fedélzetén istentiszteletet
tartott, igehirdetést végzett és imádkozott.

- Anyák napja. A Deák-téri evangélikus elemi
iskola növendékei május 16-án tartották meg az Anyák
napját. Közének után Grósz János igazgató magasan
szárnyaló beszédben domborította ki az ünnepség vezér-
gondolatát. A szereplők is yetekedtek abban, hogy
gyermeki ragaszkodásukat minél inkább kifejezésre jut-
tassák. Az ünnepség sikerének oka egyrészt az, hogy
a növendéksereg igen jó gyermekszobából került az is-
kolákba - amit éppen, az anyák napján az anyák dí-
cséretére legyen szabad külön kiemelni - másrészt az
intézetben olyan tanerők fogadják a gyermekeket, akik
az otthon maradt édesanyák helyett szülök akarnak
lenni. A látogatott ünnepségen megjelent Tomcsányi V.
Pál ny. miniszter, egyh. felügyelő és dr. Németh Ödön
egyetemi tanár, közf'elügyelö is. Az ünnepség után a
gyermekek az osztályokba vonultak, ahol szeretetük és
hálájuk jeléül egy-egy szál virágot adtak át édes-
anyjuknak.

- Csanád-csongrádi egyházmegyei hírek. Egyed
Aladár főesperes Benkóczi Dániel egyházmegyei jegy-
zővel meglátogatta a tiszazúgi evangélikus szórvány-
területet, amelynek jelenleg missziói központja Csépa,
lelkésze Moczkovcsák Ernő lelkész. A szórvány terület
meglátogatása négy napon át történt, május 9-től 13-ig.
Híveink ezen a területen a nagyobbrészt református
községekben élnek elszóródva és sajnos nem egy he-
lyen el is veszítették teljesen evangélikus öntudatukat
s beleolvadtak a környező egyházakba. A pár év óta
ott lévő lelkész a legnagyobb erővel igyekszik az év-
tizedes hiányt pótolni és a szörvány területet gondozni,
hithüségre, ev. vallásszeretetre bírni, de a szórvány-
terület igen nagy kiterjedése miatt s leginkább az
anyagiakban való szegénység miatt a dolog nehezen
megy. Az egyházmegyei kiszállás alkalmából, szeké-
ren mintegy 160-180 kilométert jártak be, mindenütt
istentiszteletet tartottak, amelyen a főesperes igét hir-
detett, úrvacsorát osztott, a jegyző pedig hitébresztö
beszédet tartott. Istentiszteletek voltak az alábbi köz-
ségekben: Nagyréven a községben, valamint a kül-
területi iskolában, Tiszainokán, Tiszakürtön, illetve a
hozzátartozó Bógarasí iskolában," 'I'íszasason, Kún-
szentmártonban, Csépán és Tiszazúgon. S ugyanakkor
hívek látogatása is volt a szórvány területen. Nagyobb
reményekre jogosít Nagyrév, ahol száz lélek él és
mintegy huszonhat iskolaköteles gyermek van. Nagy-
révben, mivel Osépátöl igen nagy távolságra van s
télvizidején csaknem megközelíthetetlen, külön mísz-
sziói pont létesítését vette tervbe az egyházmegye
elnöksége egy segédlelkésszeL

- Révfülöpön, a Balaton egyik legszebb és leg-
egészségesebb pontján az ev. Schmiedt-pensió hittest-
véreknek előszezónban napi 4.-, főszezónban napi 5.-
pengőért ad teljes ellátást. .

- Lelkészüdülő a Balaton partján. Hírt adtunk
arról, hogy Gyenesdiáson, Keszthely és Hévíz közelé-
ben lelkészüdülőt nyit a Teológiai-otthon. Örömmel kö-
zöljük, hogy az üdülő július hó 1-én megnyílik. Az üdü-
lőben lelkészeken kívül elhelyezést kaphat mindenki,
nem lelkész jellegü ember is, aki az üdülő lelki leve-
~?jébe be tud ~elyezkedni. Nők csak férjükkel együtt
jöhetnek, 1 napl teljes ellátás fürdési díjjal és minden-
nel együtt P 3.50. Jelentkezni lehet dr. Deák János
egy. tanárnal Sopron, Felkelő-4t 42. A jelentkezés
alkalmával P 5.- előleg küldendő, mely a leszámolás-
kor a fizetésbe betudódik. Jelentkezési határidő jú-
nius 20.
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EVANGÉLIKUS ÖSSZEFOGÁS.
A tettek, a tények beszédét várja tőlünk a

világ. Minden beszéd csak virág, melynek ren-
deltetése' az, hogy magot teremjen; a beszéd
magva a tett, a tény, melyre a beszéd indítást
adott,

Egyházunk áldott, Istentől eléje írt rendel-
tetése az Ige. Ez az élete, dicsősége, missziója
és fundámentoma, ez a koronája és kardja, ez
a vértje és fegyvere; ezzel áld és kőt, ezzel
gyógyít és világít. Ravatalok feketeségében ez.
a fényt-széró fáklya, fehér oltár előtt térdeplő
frigykötők mirtuszkoszorújába ezt illeszti be
mennyei rózsaként az egyház édes anyai fehér
keze. -Papjaink ajka ezt hordozza, mint regebeli
Phőníx-madár esőre a tüzet, melynek lángjai-
ban elégve újjászületik és folyton megszépül.

Az Ige élő erő, eleven hatalom. De az egy-
háznak van egy elrejtett éscsendes élete, mint
az élet elődleges jelenségei. mind csendesek:
csendben válik vérré az áldott kenyérfalat,
csendben ébred a szívben egy-egy meleg érzés,
csendben világosodik ki, mint mikor nyári esté-
ken az egyik fellegből a másikba átcsap a vil-
lám, egy szép és tiszta gondolat; csendben dol-
gozik, árad az idegek en az a rejtelmes erő,
melynek ez a neve : élet; csendben rakódnak
egymás mellé a szervezet élő téglái, a sejtek.

Az egyházat az apostol élő testnek látja,
melynek feje Krisztus. E testben kölcsönhatás,
összműködés, erőátvitel és erőátadás van. Ha
egy tag szenved, vele szenved az egész, mert
annak az egynek a fájdalma átárad az egészre
és lázassá teszi. '

Különben baj van; különben beteg, hűdött,
széteső az egész test, Elszigetelődés a test
üszökkórja, pusztulása. Nem szabad elereszte-
nünk egymás kezét, mert ezzel Iazítjuk az egész
egyházunk belső erejét, mely összetartja.
. Öseink, .az apostoli kor keresztyénel élték

egyházukat, .mert j.mindenük köz vala".-E kő-

zösség nem a pokol véres-kezű és éjfélszívíi
kommunizmus a, hanem az angyalok békességes,'
fájdalmat, sebet és könnyet egymás szívével:
enyhitő-gyógyító életközössége, mely nem any-
nyira a javak felélésében, mint a terhek áteme-:
lésében állott. E közösség megosztá a kenyeret,
de megosztá a nyomort is. Ez emelte oagyen .•
gét, lábra állította a bénát (a testvér lábára),
szemmel ajándékozta meg a vakot (a testvér'
látó, gondos szeretetével) s elcsendesít ette ' a
kesergő sirást (a testvér együttsírásával). "

Hor vagyunk ettől? '..
Keserű és szomorú lett a szavam és szí-

vem. Látok egy isolatio-t, amely' azonban ,ep..,
pen nem splendid, éppen nem fényes, ragyogó
és magasztos, Ott kellene állnunk egymás mel-,
lett; a munkanélküli evangélikusoknak II).UQ.-
kát, kenyeret, nyugalmat kellene adnunk; '1, a'
veszendő ügyével hatalmasok előtt esengő'
evangélikus mellett szót kellene szólanunk. '5'
az oklevelét mindennap keserű könnyeivel -áz-
tató evangélikus tanítót, tanítónőt, .. áUásJJ9Z.
kellene juttatnunk." a rabság sorvasztó .pok-
lába esettevangélikusokért le kellene nyúlnunk
a mélységbe, hogy a vezeklés után ismét em~
herré legyen, ki felemelt fővel járhat a nap-
fényben., .

Az egyház - édes anya és királynő: szent
palástjával betakarja a gyengét és védelmezi
az üldözöttet. Jár, mint fehér király-asszony.:
ki előtt minden ajtó kinyílik és minden nemes
fej meghajlik. Szól és szava köt és old. Keze,
mert tiszta, erős; olyan erős, hogy akit ekéz
tart, nem eshetik el igaz ügyével.

, Micsoda missziói hatalommá lesz' egyhá-:
zunk, ha hívei tudatára ébrednek, hogy - van;
de nem csak azért,' hogy adót szedjen, sőt -:-
végrehajtóval szedessen, hanem kenyeret adas-
son: nemcsak azért.i'hogy-vevangéliumot hir-
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dessen, hanem hogy örömhírt vigyen sok elcsüg-
gedt' szomorú, magába roskadt szívnek.

Aki fent .van, az lássa meg azt, aki lent
maradt. Mindenki, akinek Isten hatalmat adott
gyarló kezébe, a hatalommal, mint talentummal
sáfárkodjék Egyházunk épülésére, a testvéri'
közösség kiépítésére, a testvér leomlott életb01-
dogságának felépítésére.

Épüljön ki egy hálózat, mely a legmaga-
sabb polcon álló evangélikus szívét éppen úgy
átfogj.a, mint a szegény hajléktalan vándorét és
e hálózaton cserélődjenek ki, egyenlítődjenek
ki sorsok, életek, sikerek, eredmények.

. Ez az actio evangelica!
Duszik Lajos.

A líturgia. kérdéséhez.
Miután látom, hogy már vannak asszonyok,

akik túlteszik magukat a Pál apostol nevezetes
utasításán: az asszonyok hallgassanak a gyüle-
kezetben, sőt egy asszony a liturgia megújítása
eÍlen mozgalom élére állt, én is indíttatva érzem
magam, hogy a kérdéshez hozzászóljak. Teszem
ezt pedig azért, mert remélem, hogy tapasztala-
taim elmondása talán hozzájárul' valamiben
azoknak a lelkeknek a megnyugtatásához, akik
az újítástói olyan nagyon .félnek. .

Pesten nőttern fel és a szokás erejénél
fogva nagyon idegenkedtérn minden, úgyneve-
zett liturgiától. Ma pedig vágyom.az után,
hogy istentiszteleti rendünk minél gazdagabb
legyen. Az emberi természetben rejlik, hogy
idegenkedik mindentől, ami a inegszokottól el-
tér. és ez különösen vallási téren nyilvánul meg
leginkább. Azt hiszem, sokan igazat .adnak ne-
kem, ha azt mondom, a legszebb, a legkedve-
sebb templom sem foglalja el szivünkben soha
azt a helyet, amelyet a gyermekkorunkban lá-
togatott templom foglal el. Igy vagyunk az is-
tentiszteleti renddel is; ragaszkodunk ahhoz,
amit megszoktunk és idegenül hat, ami új, de
ne higyjük, hogy ez az idegenkedés annak a
bizonysága, hogy az új nem jó! Ennyire mara-
diak s a saját meggyőződésünk csalhatatlan-
ságában bízva ennyire önhittek nem lehetünk.
Igy éppen abba a hibába esünk bele, amitől a
liturgiát . ellenzők félnek: a katolicizmus felé
hajlunk, sőt magunkat tesszük meg csalhat at-

. lan pápáknak! A katolicizmus egyik legna-
gyobb veszedelme a megcsontosodás, a fejlődés
kizárása, ezt a liturgia ellenzői bizonyára nem
akarják!' En hiszem, hogy ők is meg fogják
szokni és meg fogják szeretni a gazdagabb is-
tentiszteleti rendet, mint ahogy már oly sokan
megszerették. Egyik ember könnyebben szokja
meg az újat; másik nehezebben, lelkünk alka-
tától függ ez. .

_ .De hogyan is vagyunk azzal az állítólagos
katolicizmus felé való közeledéssel, amelyről

. az. egyik cikkíró azt állítja, hogy a háború

I

utáni lelki megrázkódás eredménye volna? Én
ezt sehogyse birom felfedezni, sőt inkább azt
látom, hogy az ellenreformáció óta sohasem
volt annyira éles az ellentét és a harc protes-
táns és katolikus közt, mint most. Ha isten-
tiszteleti formákhan esetleg több lesz a hason-
lóság, azzal még' nem közeledünk Róma felé,
hisz most is van sok hasonlóság, sok, ami a ke-
resztyénség lényegéből kifolyólag egyezik. A
katolicizmustói minket nem a formák választa-
nak el, hanem elsősorban a lélek, más a kato-
likus vallásosság lelke, mint az evangélikusé.
Luther reformátori nagyságát én abban "látom-
kicsúcsosodni, amit konfirmációi kátémból úgy
tanultam, hogy Kálvin mindent elvetett, ami
nincs meg az evangéliumban, Luther azonban
csak azt vetette el, ami ellenkezik az evangé-
liummal. Ez a megállás, ez az emberfölötti
nagyság. Mi olyan kicsinyes utódok volnánk,
hogy "csontkamrák" lehelletét érezzük ott is,
ahol valamí szép, helyes, evangéliumi dolog em-
lékeztet katolikus szokásokra?

. Történeti fejlődésről beszélnek, akik. a régi
rendhez 'ragaszkodnak: nem értem, hogyan
gondolják azt, hogy a történeti fejlődés megáll? .
Ahol nincs fejlődés, haladás, ott hanyatlás van,
ez a természeti és lelki élet törvénye. A törté-
neti fejlődés során odajutottunk, hogy most
gazdagítanunk kell istentiszteletünk rendjét,
mert sokaknak lelki indíttatása ez, bár vannak,
akik még ellenzik, mint bizonyára voltak, akik
ellenezték azt, amikor a fejlődés a leegyszerű-
sítés útján haladt. A fejlődés útján járók csa-
pata úgy halad, mint egy nagy kiránduló csa-
pat: vannak, akik előre sietnek, vannak, akik
a' tömeggel mennek és vannak, akik' hátra-
maradnak ...

Egyesek félnek a hitvallás állandó ismét-
lésétől: azt' hiszem, ha kikérdeznők az összes
megkonfirmált evangélikusokat, igen· sokan
nem tudnák hibát1anul elmondani a Hiszek-
egyet. Bizonyára azért, mert fúlkeveset ismétel-
tek. A minden vasárnap való ismétlésnek nem
kell gépiesnek lennie; az már. aztán tőlünk függ,
gépiesen isrnételiink-e vagy sem. A Miatyánkot
naponta ismételjük, mégse csépeljük el.

Mások. a bűnvallás formához kötését fölös-
legesnek ítélik, mert megnyilvánul az a kötetlen
imában. Nos, én igen sok istentiszteleten vet-
tem már részt, ahol bűnbánat, bűnvallás, meg-
alázkodás, megtérés, kegyelemhirdetés nem
szerepeltek, pedig, úgye, mindez lelkiszükség-
let, amikor a "véges ember odaborul a végtelen
Isten kezére". Ha az istentisztelet tartaimát
teljesen annak vezetőjére bízzuk, könnyen túl-
egyéni lesz az, mert mindenki azt tudja csak
hozni, amivel telve van a lelke. Hányszor van
csak hála, vagy csak kérés, vagy csak bűnbá-
nat az imáinkban!

Az egyéniség teng túl gyakrari az igehirde-
tésben is. Nem tudom, miért féltik az Igét a
Iiturgiától ? Talán, mert a prédikáció ideje meg-
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'rÖvidüL?A' liturgia többet akar adni Isten sza-
vából, nem lesz kárunk, ha az azzal kapcsola-
tos emberi' szó megrövidül. AO prédikáció az
Igéhez kapcsolt, de sajnos, néha attól el is tá-
vozó emberi szó. Ki ne tapasztalta volna, hogy
nem minden igehirdető férkőzik egyformán a
lelkünkhöz? A liturgikus istentisztelet sokat
fog adni a lelkünknek, akkor is, ha talán ~ pré-
dikáció nem talált a szívünkbe. Nem hiszem,
hogy kána lenne egyházunknak abból, ha isten-
tiszteleteink függetlenebb ek lesznek, - az
egyébként nagyon tisztelt és szeretett lelkészek
egyéniségétől. A hittel megtelt szív megnyilat-
kozásának legalább is. ugyanannyi tere marad
akkor is istentiszteleteinkben.

Nincs okunk hát félni az új rendtől. Le-
gyünk Luther' ig.az követői abban is, hogy utat
engedünk az evangéliumban megkötött fejlő-
désnek. .

Marciek Jánosné.

Két világnézeti könvv margójára.
Albert Einstein: Mein Weltbild.

Az emigrált Einstein Amsterdamban talált kíadót
az e könyvben 'összegyűjtött írásaira. Öt fejezetben ad
"világnézeti" elmefuttatásokat, amelyeknek elismeré-
sére: úgy látszík megszervezett olvasók vannak.
~ nj <:MiH~gy )átjq.,k" ~ l.k<,>nyYjJöl,hogy ,a Jmate~at~~ta~

tudományának fejEldelme sok olyan kérdés megoldásara
is vállalkozik, ami ismeretkörén kívül esik. 'Ma már
minden tudós fontosnak tartja azt, hogy a vallásosság
problémáját is éríntse s nem míndenkí tud olyan diplo-
mata lenni, hogy írásával és véleményével esetleg a
hozzá legiközelebb állókat meg ne sértse. Igy pl. ő a
zsidó vallásról azt írja, hogy az az ateizmus tagadása,
Ugyanakkor, amikor ezt a megállapítást teszi: az
európai cíonísták körében vezető szerepet játszik és
agitál a zsidóság elismertetése érdekében,

Sokat foglalkozik az individualizmus problémájá-
val is. Itt erősen níetzseheí hatásokat fedezhetünk fel
s amikor azt a véleményét fejezi ki többszörösen, hogy
a diktatura és a gondolat nélküli tömegmozgalom nincs
hasznára a kultúránaJk, azt a szerintünk méltányolható
gondolatot igyekszík igazoltnak kimutatni, hogy az
értékes egyéniségek önfeláldozó tevékenysége az, amit
nem szabad megkötözni. Beszél ebben it könyvében
pacífízmusröl,' politikáról, németségről, zsidóságról és
végül a ,relativitás problémáiról is. Hogy a legvégén
kezdjük, amit matematikai fejezetében ad, az talán
még .az egészen szakemberek részére is érthetetlen.
Tulajdonképen ad hoc felolvasásait és fel>kérésre írt
cikkeit bocsátja itt közre, s azért ebben a logikai egy-
ségnélkühségben talányok előtt áll az olvasó.

Két dolgot lehet ebből a könyvből megtanulni.
Az egyi'k az: nem értékelhetők le azok a Papi dolgo-
zatok címen 'kiadott irodalmi vállalkozások, amelyek-
ben nemes gondolkodású papi személyiségek össze-
gyűjtik lelkészi szolgálatuk különböző ágazataiban
végzett teologíaí és irodalmi munkásságaíkat. Ha a
világhíres Einstein is nyomdára érettnek tartja ilyen
írásait, ugyanilyen jó véleménnyel lehet magáról vala-
mennyi lelkész. A másik dolog pedig az, hogy a mai
könyv'kiadók nagyon merészek a kiadásra 'kerülő köny-
vek címének választásánál. Ez a cím is félrevezeti a
nagy közönséget. Bölcseleti rendszert vártunk sebben
a reményünkben nagyon csalódtunk.

Tr1.kál József: Uj élet a régi romjain. Szent István
Társulat .kíadása,

Trikál ti magyar kiatolicizmus félhíva.talos fflo-
'zófusa s könyve ezért tarthat számot különös érdek-
lődésre. ' .

A válságból kivezető utat csak, a: bölcselet mutat-
hatja meg. A váíság oka a. rég multban 'ke~ese.ndő.Ok
a reformáció. A reformáció gondolata: lucifert. ,A re-
formáció ferde vágányókra irányította az életet. A re-
formáció hazájában tevékeny filozófia okolható a tár-
sadalmi problémák helytelen' beállításával. Nincs más
kiút, mint a katolicizmus prográmraja és hitének át-
vétele. .
, Ebbeh a gondolati vázlatban alkalmat' talál arra,
hogy az ifjúság, a család, a természet, sport, politika,
pénz, demokrácia ész és nevelés kérdéseiról ís'él"t~-
kezzék s mí nagyon jól tudjuk azt, hogy nagyon IS
kifogásolható állításai rövidesen szöszékí beszédek
illusztrációi lesznek s idézni fogja e tételeket a kat.
akció szóban és írásban folyó propagandája. Sajnos
azt is elhisszük, hogy müvelt protestáns emberek is
elfogadják ezeket a tételeket.

Nehány idézet igazolja eddigi megjegyzéseimet:
"Olaszország határain kívül megszületett a r~f9rmác~ó.
A vallás reformációja. Az állam reforrnácíója. A böl-
cselet reformácíöja. A tudás reformációja. Az erkölcsi
felfogás reformációja. A társadalmi élet reformácíöja.
A jog reformációja. A reformációk vége pedig': el a
hittől és a kínyíjatkoatatástól és végül el Istentől. El
az Isten kegyelméből uralkodó kírályolctöl. El a mín-
dent lényegében látó és egyetemes igazságot kereső
észtől. El az érzékfeletti igazságok :keresésétől, a meta-
fizikától. El a föltétlen érvényű erkölcsi igazságtól.
El a rendiség zárt alakjától." "Az újkor minden téve-
dése megfér a reformáció szellemével és a reformáció
megfér a tévedésekkel. Viszont a reformáció époly
szomorú helyzetbe jutott napjainkban, mint az újkor
tévedése." "Nem a protestáns hittudós kezében válik-e
a Bjblia,o~y k.9zQns~ges_~ö:qy:v.y~"plln~b~l1ll.ely_kQm:yJ+
'Nem a protestánsok fejlesztették-e ki úgy a bibliai
kritilkát, hogyaSzentírás isteni eredete és il. kínyílat-
koztatás értelme teljesen megszünt ? . Ha pedig 'nincs
kinyilatkoztatás, akkor minek a protestántizmus és mí-
nek a kereszténység?" A papi rend (kat.) nem úgy
egészíti 'ki önmagát, hogya fiatal papok fiatal pap-
leányokkal házasodnak, hanem minden papért az Egy-
ház a néphez fordul és onnan toborozza a frtss, a lel-
kes és elhivatott egyéneket. A katolikus egyház örök
ifjúsága ínnen ered. "Ki nyitja meg a jövő kapuit?
A diktátorok vagy Krisztus főpapjai?"

Ezen kívül sokat foglalkozik Mussolinivel, Hitler-
rel. A nemzeti szocíallzmus filozófiáját igyekszik so'k
helyen bemutatni. Határozott antiszemita s nyiltan ki-
mondja: a zsidó az aka az erkölcstelenségnek. Vajúdik
a nacionalizmus és individuálizmus prc.blémáival s nem.
tud ebben a nagy kérdésben határozott meggyőződésre
jutni. Befejezésében az :Apokalipszis képeire ad fllozö-"
fiai exegezist s egy Krisztus misztikában halkul el
hangja. '

A katolícízmus lelkülete semmiben 'sem különbö-
zik ma a győztes francia szellem mámorától. A' győ-.
zelmi ünnep a franciáknál már másfél évtizede tart s
a világ is 'kezd felfigyelni rá s oda fogja bízonyosan
kiáltani: elég volt már. ,A katolicizmusra is ráragadt
ez a győzelmi mámor. Abban a téves boldogságban él,'
hogy megsemmisítette la protestántízmust, hogy meg-
harcolta erős h!arcáta hitetlenséggel szemben s azt is
elhiszi, hogy a világ mai bonyolult problémáí vközött
egyedül csak neki tömjénez s előtte hajol meg. Ebben'
a tévedéseben benne rejlik szomorú jövendője is. ,.

Az a fenhéjázó szellem, ami a mai kat. vÚág_4

nézlett könyvekből kiárad, nem hasonlíható Krisztus
lelkéhez s ezért neki'k kár erre hivatkozni. Érdekesnek,
tartom: idézni azt, hogy a könyv végén megemlített'
Apokalipszis exegezíse nem eredeti 'gondolat: az ,angoi"
protestántizmus ezelőtt 6-8 évvel ügyesebben alkal-
mazta azt a korra vonatkoztatott próféciáiban.

Bántó azonban az ,a feledékenység ís; amellyel a
Katolicizmus mai rnestereí elfeledkeznek a katolicizmus
hibáiról, vereségeiről s olyan szenvedéseíkröl, ámiiye-'
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nekre- emlékeznek, nemcsak a nem 'katolikusok, hanem
még ,a kat. egyház 'hü fiai is. Annyira azért a világ
mégsem feledékeny, hogy a mu1t ne kísértene s.ne
szölalna mega jövendőben.

*
Egy zsidó és egy katolikus ember gondolkodására

irányított figyelmünk ki tud szabadulni a "lenyűgöző"
hatás alól s reménykedik abban, hogyakigúnyolt és
leértékelt protestántíemusban még mindig van annyí
hit és erő, hogy ezzel a szellemi mozgalommal felvegye
a harcot.· De abban is kell reménykednünk, hogy sok
ilyen könyv megjelenése után a protestáns müvelt test-
véreink is rájönnek arra, hogya magyar protestántiz-
mus ígaza tudatában nem foglalkozik többet és komo-
lyabban az ilyen Irásokkal.

. G.L.

Napsugár· akilincsen.
(Szemelvény Vathy Elek: Kéztől-kézig c. verskötetéből.)

Egy eltévedt kis napsugárka
Kilincsemre leszállt pihenni.
Csap pár perc volt. Magasba röppent
Es nem maradt emléke semmi.

A !alumból jött tán utánam
.Meleg tavaszi üzenetnek)
Hogy elsúgja: ha elseakxuitol,
Azért én mégis felkereslek.

A kis sugár mv,gásba szállott)
Várta egy szürke tégZapárkány.
lsten veled! Köszönöm néked
A látogatást kis sugárkám.

A 'százéves szarvasi gimnázium.
Száz év. .. Clió szekere kétszer fordult

meg' ezalatt. Kétszer lángolt fel és bukott el a
magyar hősiesség. Az ősi alma máter mindany-
nyiszor helyt állott: adott hősöket a vérzivata-
ros Időknek, ~ nevelt erős hitű, izzó magyar-
ságú, minden elnyomással, csábítással dacoló
nemzedéket a házának.

·Siáz... év. .. Mennyi megpróbáltatásban,
mennyi fejlődésben volt része hitünknek, tudá-
sunknak ennyi idő alatt. Az ősi alma máter ott

. volt míndig ,llZ elsők között,- nemcsak lépést
tartott a fejlődéssel, hanem a hitnek és szellemi
életnek olyan világító fáklyárt nevelte és gyuj-
totta .fel, melyek messze 'túl világítottak a fa-
lain, sőt egyik, másik az ország határain túl is
tiszteletet szerzett a magyar névnek.
. ",Száz' év . .. Az idők végtelenében egy pa-
rány ---=- de egy nemzet életében sorsdöntő idő
lehet. Es e száz évalatt az ősi alma máter nem-
csak' világító fáklyákat nevelt - hanem a fák-
lyák fényéhez vonzódóifjúságból kitermelt és
szerteszórt az 'országban egy olyan hitben.. jel-
lemberiyhazáf'iságban megacélosodott nemzedé-'

ket, mely az ország minden részébe, életnyilvá-
nulásába magával vitte azokat az eszményeket,
melyeket az alma máter beléoltott : -' és az itt
kapott hitével, munkakészségével, meg nem
törő akaraterejével irányt szabott a haladás-
nak, reányomta bélyegét a fejlődés minden
ágazatára.

Száz év ködébe visszatekintve, száz év
eredményét számba véve elmerengünk: mi adta
~z erőt az alma máternek az eszmények beneve-:
Iésére, - mi adta az erőt a szárnyára bocsáj-
tott fiúknak az eszmények megvalósítására?
A vizsgálat mindannyiszor ugyanarra az ered-
ményre vezét: az erős meg nem törő, lutheri
hitvallás, mely eszményeért küzdve mindennel
és míndenkivel dacolva kiáltotta és kiáltja oda
a támadóknak: itt állok, másként nem tehetek!
Nem tehetnek másként - az alma máter esz-
ményei vérré váltak az ifjakban - a vért csak
elvenni lehet tőlük,' de megváltoztatni nem!

A százéves évforduló kondulására, az ősi
alma máter hívó szavára megmozdult a szár-
nyára bocsájtott sereg: - a szerteszórt . régi
diákok útrakeltek, az ország minden részéből,
hogy ünnepeljenek. Az ünnep méltó volt az
alma máterhez,. méltó volt azokhoz a világító
fáklyákhoz : - öregek, fiatalok, kéz a kézben
egymást erősítve acélos erővel vállalták újból
a régi eszmények életrehívását és ismételték
meg a fogadalmat: itt, állunk, másként nem
tehetünk!

Felejthetetlen volt ez az ünnepély. Felejt-
hetetlenné tette ezt az öreg diákok ifjúságot is
megszégyenítő lendülete, az ősi alma máter
iránt minden tekintetben megnyilvánuló szere-
tete és tisztelete - az a példaadás, az a mély
hatás, amit úgy a város közönségére, mint kü-
lönösen a mostani diákságra gyakorolt. Ebben
a lendületben, ebben a nagyszerű hatásban és
eredményben oroszlánrésze van D. Raffay Sán-
dor püspöknek, ki minden akadályt lekiizdő fá-
radhatatlan munkájával, tanító, lelkesítő, fel-
emelő szónoklataival oly erővel véste be a' lel-
kekbe az ősi alma máter eszményeit, oly lelke-
sedést és akarást váltott ki az egyénekből, me-
lyet semmiféle erő vagy csábítás nem képes
többé kitörölni.

Száz év emlékét ünnepeltük. Száz év em-
léke, eredménye váltotta ki ellenállhatatlanul
lelkünkből az új fogadalmat. Száz év emléke,
eredménye mutatja, biztosítja az utat, melyen
a meg nem törő lutheri hitvallás fel fogja épí-
teni az új centennáriumot. Szerencse fel ősi
alma máter! Vezesd, neveld gyermekeinket,
unokáinkat, acélozd meg hitüket, lelküket, hogy
annakidején ők is elmondják, úgy mint mi, a
fogadalmat: itt állunk, másként nem tehetünk!
s akkor az új centennárium még a mostaninál
is nagyobb, szebb ünnepe lesz lutherániának.

. drbo.:
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Az egyházi biróságok függetlensége.
Már emljtettem cazt, hogy az egyházi bíróságok

függetlenségét még nem adja meg az a tény, hogy a
törvény szövegébe beleillesztjük a "függetlenség" szöt,
ha a törvénynek csupán a szavával mondjuk : ki a
függetlenséget.

A függetlenséget ugyancsak a szervezetnek kell
biztosítania.

A szarvezetnek a ,függetlenséget nyujtó rendel-
kezéseit a következőkben ismerem fel:

A függetlenség rninőségével ellátásnak első kellé-
két a bíróság .tagjai megválasztásának mikéntjében
látom.

Egyházi Alkotmányunk 335.,- 337. és 339. §-ai
értelmében az egyházi törvényszékek bíráit az egyház-
megyék, az egyházkerületek és az egyházegyetem köz-
gyűlései választják

'IJiekintettel arra a fontos feladatra, amit a tör-
vényszékeknek kell teljesrteníök, nem tartom e fontos-
sághoz mérten megfelelőeknek a közgyűlé si válasz-
tásokat.

A közgyűlési választások, nem mindig lévén ele-
gendően előkészítve, nem is szokták mindig biztosítani
a legjobban arra való erőknek elhívását.

Egyházi Arkotmányunk a rontesabb vezető tiszt-
ségeknek betöltését az egyházközségek választási, cse-
lekményei útján eszközlendőknek írja elő.

Célirányosnak tartanám a fontosságra tekintettel
az egyházközségek választó jogának a törvényszékek
alakítására leendő kiterjesztését. Református' htttestvé-
rein'knek úgy régi, mint jelenleg érvényben lévő egy-
házi törvényei értelmében az egyházmegyei és az egy-
házkerületi bíróságoknak bíráit (1. törvénycikk 87., 122.
§.) "az egyházközségek választják· a presbiteriumok
szavazataíval." "A többi tisztviselőt a közgyűlés vá-
lasztja."

Ezt az elvet kellene nekünk is bevezetni annál is
inkább, mert ezt az elvet a református testvéregyház-
ban már kipróbáltáJk s a beválás jeléül legújabb törvé-
nyeikbe ismételten rktatták be. ,

Ennek folytán,' - mégis eddigi Egyházi Alkot-
mányunkban lefektetett hagyományok tiszteletben tar-
tásával 'a következö szöveg'gel javasolok egy §-t:

»Az egyházmegyei és egyházkerületi törvényszé-
kek elnökeit és közbíráit az egyházmegyék) illetve egy-
házkerületek területein fekvö egyházközsége'k) föisko-
lák, középiskoláJk es önálló tanítóképzöintézetek) az
egyetemes egyházi törvényszék elnökeit és közbíráit
pedig az egyetemes közgyűlés általános szótöbbséggel
hat évre választják.))

Az egyházközségek és iskolai testületek által,
rendszerint nagyobb látókörben 'körültekintés után esz-
közlendő választás aztán a bíróságoknak nagyobb füg-
getlenséget is nyujthat.

A bíróságole függetlenségének legnagyobb bizto-
sítékát abban látom, hogy maguk a bírák ne álljanak
az egyházi köztgazgatással összeköttetésben, hogy az
egyházi közigazgatás vagy annak bármely szerve is a
bírákra és ezek útján a bíróságra nemcsak nyomást,
de befolyást se gya'korolhasson.

Ennek kelléke, ennek feltétele szerény vélemé-
nyem szerint az, hogy a törvényszékek elnökei és bírái
az egyházi közigazgatásban semmiféle tisztséget, sem-
miféle megbízást ne vállaljanak. Az sem kívánatos,
hogy ugyanaz a bíró egyidejüleg különbözö fokú tör-
vényszékeknek legyen a lÍJagja.Ennek nemcsak a tiszt-
séghalmozás elkerülése céljából, de más tekintetben
sincs ugyan értelme, azonban ilyesmi mégis 'előfordult
már s ezért nem ánt ennek megakadályozása céljából
a törvénybe rendelkezést venni fel.

A következö tartalommal kellene tehát egy §-t
beiktatni:

»Az egyházi törvényszékek elnökei ée közbírái
különbözö fokú törvényszékek tagjai nem lehetnek és
az egyházközségen ,kívül álló egyházi közigazgatás te-
rén semmiféle tisztséget vagy megbízást nem vállal-
hatnaie:"

Ilyen .szövegezés útján aztán a btróságok függet-
Iensége bíztosítva van anélkül, hogy a törvény szöve-
gében a "függetlenség" szónak benne is kellene lennie.

Az egyházközségek kebelében tisztség vállalását
eltűtaní már a le1készbírákra tekintettel sem lehetne,
- de az egyházközség életében való működés nem is
oly természetű, 'hogy az a bírói működésre hátrányos
befolyást gyakorolhatna. Azt sem lehet áJllítani, hagy
az egyéb 'közigazgatási tisztségekből vagy megbízá-
sokból kizárás a bírónak megválasztott egyént ügy-
buzgóságában lankasztaní fogja, mert hiszen csak az
egyik teret zárják 'el előle, - azonban az egyház ál-
tal alkotott jóléti - müvelödésí stb. intézményeknél
tetszés szerírit vállalhat szerepet. '

A bírák el lesznek zárva az egyházmegyei, az
egyházkerületi és az egyetemes egyházi felügyelőségek-
töl, a pénzügyi, véleményezö, tanügyi, iskolai stb. bi-
zottságokban részvételtől, de elfogadhatnak a gyámín-
tézetekben, a lelkészegyesületekben, az ifjúsági egye-
sületekben .a Lut'her-szövetségekben stb. bármely
tisztséget.

Az előadottak szerint tehát egyházunk egyik
tagjának a lelkesedését sem bénítanák meg, sőt egész-
séges és szüárd egyházi életnek kíaáakulására lenne
kilátásunk.

Dr. Berzsenyi Jenö.

Mégegyszer az "Egy akarat, egy hít."
Nem irtózom a teológiai vitáktól. Abban

a meggyőződésben élek, hogy tiszteletreméltó
eszközökkel és harcmodorban lefolytatott vitat-
kozás sok kérdés tisztázását előmozdítja egy-
házunkban.

Cikkem megírásában kizárólag ez a cél ve-
zetett: elméleti seregszemlét akartam tartani,
saz a probléma gyötört és gyötör ma is, hogy
a hitetlenséggel, és a luteránizmussal nem egé..-
szen barátságos többi keresztyénséggel szem-
ben hogyan tudunk megállni!

Cikkemben nem bántottam és nem is bánt-
hattam a külmisszió kérdését. "Sokkal előbb ér-
dekelt és foglalkoztatott a külmisszió kérdése,
mint Szabó Józsefet és a misszió kérdése nálam
mint értékelméleti beállítás szerepelt és ezért
ne is vegye rossznéven tőlem Szabó József, hogy,
ma is azt vallom: amig egyházunkban reverzá-.
lis veszteségek és diaspóra voltunkban ellátat-
lan és gondozatlan híveink vannak, engem és
talán sokakat a magy.ar evangélikus testvérek
sorsa érdekel legelső sorban.

•
Sok érintkezésem volt a kedves és derék

skandináv testvérekkel, néhány napot töltöt-
tem a földjükön és nemzetközi konferencíákon
,is meglsmerhettem őket. Nem bántottam mega
skandináv luteránizmust, sem annak semmiféle
eredményét, csak azt állítottam és állítom ma.
is, - s ebben kénytelen nekem Wolf Lajos és
Jánossy Lajos is igazat adni -, hogy minden
skandináv államban baloldali, azaz szocíalísta
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'kórmányzat van. Dániában' épen 1934' április
l.-én tiltották be minden iskolában a Káté taní-
.tását. Bizonnyal Jánossy Lajos és Wolf Lajos
is velem együtt azt vallják, hogy nem egyedül
a szociáldemokrata kormányforma égisze alatt
valósítható meg 'a luteránízmus pozitiv keresz-
tyénsége.

, Nem csináltam és nem csinálok titkot ab-
ból soha hogy az egyházon belül, vagy mellette
'alapított közösségek és egyesületek munkáját
nem helyezhetem az egyház munkássága fölé.
Nekem mindig és mindenben első az egyház!

G.L.

Választani vagy kineveznl.:
Kényes kérdéssel szeretnék foglalkozni: a papok

.kinevezésének 'kérdésével. Nagyon megszívlelendő kér-
dés' ez, .különöeen akkor, ha rágondolunk azokra a
cifra, az evangéliumi szellemmel homlokegyenest ellen-
~ező- eseményekre, melyek egy-egy kiadós 'papválasztás
allrelmával'történnek. Meg vagyok róla győződve, hogy
á kérdés tárgyalása viharos ,érzelmeket váltana 'ki
nemcsak híveinkben, de a lelkészekben is. Mindazonál-
tal"ai' élkövetkezendö zsinati tárgyalás oknál jó lenne
,a ikérdés~ől egyéni érdeket nem szolgálö eszmecserét
folytatni, de még üdvösebb lenne, ha törvényhozásunk
egyenesen el is rendelné lelkészeknek püspökök által
vb16 kinevezését. Isten országa érdekében tett hatalmas
lépés lenne ez.
-" .: '1. Azt, mondják, hogy a lelkészi kinevezés köze-
Iedés lenne a katolicizmushoz és eltérés lenne az evan-
géliumi szellemtől, mert hiszen már az apostolok is
választottak apostolt. Először is nem lenne .közeledés
azért; mert nem egy ember, hanem az egyházegyetem,
mint legfelsőbb fórum, saját "autonómiájának" kere-
teiben rendelné azt el. Nem lenne közeledés azért sem,
mert ez nem dogma, hittétel, hanem pusztán admínísz-.
trativ. szervezetí kérdés, melyet megcoldhatok anélkül
i~,'hogy lemíntáznám mások szokásairól, Nem lenne
közeledés azért sem, mert tudtommal más evangélikus
ország-okban is meg van ez' a szokás. Az egyházszerve-
zeti ügyeket pedig nem tehetjük függővé attól, hogy
egyesek katolicizmus felé való közeledést látnak min-
denben. Liturgiánk ügyére is rámondtak ezt a közele-
dést, míg végre is bebizonyosodik, hogy a liturgia mel-
l.én is ugyanaz marad egyházunk, ami eddig volt. Hit-
vallásunkon, hitélveinken semmit sem ront az egység
~el~ való törekvés.

, 2. Azt mondjá'k. hogy a lelkészi kinevezés egyenlő
1~IÍ:nea püspöki hatalom megszilárdításával s lennének
kerül~tenként pontifex maximusaink. Tagadhatatlan,
hog'y a kérdés megoldása jogadományozás lenne, de
bizoriyosabb, hogy püspökeink felelőssége megtízszere-
zödnék. Meg vagyok róla győződve, hogy püspöki ka-
runk szívesen elhárítja a kérdés felvetését is, mert en-
nek elintézése rájuk nézve t lenne a legkellemetlenebb.
Sok ellenségük és sok hízelgő katonajuk lenne. De ha
arra' 'gondolok, ami történik egy papválasztás alatt,
természetesen Isten országának rovására és az 'ördög
óriási hasznára, akkoe azt mondom: inkább alávetem
magarn "egy" ember jó, vagy rosszíndulatának, mint
egynémelyik hozzá nem értő kritikájának, it kortézia
csúfságaínak, egyes emberek alaptalan, kítalált, aljas
rágafrnaínak.
• . ,3, .Azt mondják, megfoszt juk vele híveinket jo-

&i~}~tol.,Sajnqs, népünk óriási jognak tartja a maga

voksát és azt hiszi, hogy ha felül kortesszóbeszédek-
nek és oda szavaz, ahova irányítják, akkor "egyház-
építő és egyházrnentö" munkát végez; A szavazat "jog".
Sokan' annyira értékelik ezt a jogot, hogy bár temp-
lómba soha sem járnak, az úrvacsora szentségével soha
,sem: élnek, míndig adóhátralékban vannak, de ha vá-
lasztás közeledését érzik, képesek kifizetni összes hát-
ralékaikat. Ez már csak akkor cifrább dolog, mikor
valamelyik pályázó rendezi a' szavazók adóhátralékatt.
Tudok ilyen eseteket !! Kérem szépen, ha ilyen jogok
csemegeszámba mennek, akkor inkább ne legyenek
jogok. A lelkészválasztási jog az. egyedüli,' mellyel a
Jegöntudatlanabbul s leglelkiismeretlenebbül élnek hí-
veink, olyan jog, melyet irányítani lehet. ?,essék el-
olvasni az alább idézendő orosházi újságokat s meg-
győződhetik bárki ennek a jognak "egyházépítő" (-?)
voltáról. (Orosházi Ujság V. 6., V. 20. számai. Szer-
keszti Veres Lajos. Orosházi .F'rIss Ujság V" 20.
'száma. Szerkeszti dr. Mitlasovszky János.)' Ezek a
"lapok foglalkoznak az ott folyó lelkészválasztással és
beszélnek arról, hogy tanítók előre szavaztatják a
gyermeket (O. U. V. 6. sz.), méltatják a korteskedést,
melyről egyik úr azt mondta: "én inég olyan .kortes-
.kedést nem láttam még képvíselöválasztáskor sem,
mínt ami itt folyik" (O. U. V. 20. sz.) , "Becsületbe
vágó állítás az, hogy az egyik lelkész úr itt berúgott"
(U. ott), "Gyüjtik a meghatalmazásokat s bizonyos jó-
hiszemű néniket félrevezeti,k akortesek" (u. ott). De
beszélnek ezek az újságok arról is, hogy az egyik jelölt
pártján "agilis vezérkar áll", mely "a mozgalmat irá-
nyítja" (O. F. U. V. 20.). ~ Tessék kérem, itt van
egy adag népjog ú. n. "irányított népjog!" Ujságok
beszélnek róla, ami már maga elég sajnálatos dolog.
Ilyen viszonyok között valóban lehetetlenség az, hogy
valaki lelkiismerete szerint -éljen jogával, egy meg-
~zervezett vezérkar mellett. - És ha még ehhez hoz-
záveszem azokat a személyi érdekeket, melyek minden
papválasztást befolyásolnak, akkor bátran, mínden
lel'kiismeretfurdalás nélkül merem állítani azt, hogya
lelkészválasztási jog hihetetlen kárára van anyaszent-
egyházunknak. Odaát ultramontánéknál jóízű, kedves
csemege minden evangélikus papválasztás. Olyan
jogot adni, melyet, amellett, hogy kárára van. Isten-
országa ügyének, csak egy életen át egyszer-kétszer
lehet gyakorolni, kár fenntartani. Tessék a híveknek
gyakorolni Isten országa építésének Isten által adomá-
nyozott szent jogát! Elvégre az egyház nem "Hangya"
és nem részvénytársaság.

4. Azt mondják, hogy a lelkészi kínevezés kárára
van a tehetségek kiválogatásának, érvényesülésének,
mert magával hozza a protekció utálatos gyakorlatát.
Ez nem igaz. Mert pályázatot lehet kiírni az állásra,
s a pályázók közül lehet kinevezésre alkalmas egyént
találni. Sőt ellenkezőleg: a választásoknál fordul az
elő, hogy tehetséges ernberek csúsznak le tehetségtele-
nekkel szemben, csupán ígéretek, atyafiságos összeköt-
tetések, nagyhangú szólamok, szép külső miatt. A vá-
lasztás a pályázóra nézve lutri.

5. Összefügg ezzel a lelkész csere kérdése is. 'De
nem a szokásos alapon, hogy az egyrészt ugródeszka,
másrészt menekülés legyen a megérdemelt büntetés elől.

Azt mindenkinek be 'kell ismernie, hogy minden
lelkészválasztás bőséges alkalmat ad az ördögnek és
az ellenségeknek a pusztító munkára. Nagy baj az,
mikor az anyaszentegyházban, melyet az apostol Krisz-
tus testének nevez, éppen a pásztorkeresés alkalmával
pártok viszálykodnak, gyűlölet fogamzik, alaptalan rá-
galmak 'kapnak lábra. Nem tudom, mi lenne, ha Krisz~
tus Urunk megjelenne 'egy lelkészválasztó közgyűlésen!
Bár megígérte, hogy ahol ketten-hárman együtt van-
nak az Ö nevében, ott lesz közöttük. A közgyülésröl
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kezdettel tartják a leánygimnázium díszterméb~n:,
A közgyűlést megelőző napon d. u. 6 órakor megnyitó
istentiszteletet tartanak a Deák-téri templomban.

- A bányad egyházkerület október hó 4-én tartja,~
ezévi rendes közgyűlését a Deák-téri iskolák dísz-'
termében.

- A csanád-csongrádí egyházmegye évi közgyű-_
lését június 27-én tartja Szentesen. .

- Az új orosházi lelkész. Orosházáról érkezett
távirati értesítés szerint a Kálmán Rezső halálával
megüresedett lelkészi állásra Fürst Ervin szentetornyaí '
lelkészt választották meg. ' -

- Templomavatás Rákosszentmihály~n. Júniu~,:
hó 17-én, vasárnap d. u. fél 4 órakor fogja felavatm
D. Raffay Sándor püspök a rákosszentmihályi új 'evan- :
gélikus templomot. Az egyházi szertartás ut~n az
egyházközség ünnepi közgyülést tart.

- A bukaresti magyar egyház első Jelkésze. Má-"
jus 27-én tartották Bukarest.ben Biró Lászl~. esperes.:
elnöklete alatt a tíz hónapja alakult egyházkozseg lel:.'
készválasztó közgyülését, amelyen egyhangú lelkese-

'Szlany Pál déssel Sipos András Hosszúfalu-alszegi. alesperes-lel- :
hitoktató-lelkész. készt választották meg az egyházközség. első lelkészévé.."

-A soproni Teológiai Fakultás újdéká:fijít," L
A soproni Teológiai Fakultás tanári kara az, 1934/35:
tanévre dr. Deák János egyetemi tanárt választotta
meg dékánná. , '

- Eljegyzés. Keken András hódmezővásárh~lyi~"
lelkész eljegyezte Magyar Erzsébetet Acsáról. ,

- Meskó Károly galgagutai lelkész megbalt ••.
Most vettük a gyászhírt, hogy felsőkubini Meskó KiÍ-:-:,
roly galgagutai evangélikus lelkész, a nógrádi evang'..
egyházmegye főjegyzője, a dunáninneni evang. egyház- ,

1. Péter 5~6-11. kerületszámvevőszékének elnöke folyó .éví május _l1ó~'
22-én, tragikus módon szívszélhűdés következtében "-

Az emberi ~~l~",,!:e~hal,á~,osellenségei ~~- meghalt. Néhány nappal halála előtt ünnepelte meg,
nak: a test, a korulottunk elo embereke-a. vüag híveinek szeretetétöl körülövezve lelkészi működésének ..
száz és ezer kisértései. Mind valamennyien 25 éves jubileumát, amikor hívei e?,y, szép Luther-
sátánfiak akik iL lelket főrbe akarjáFeiteni-. -palásttal ajándékozták m~g. ~old?g~sagarra'k rrrag'asla-rj

, , . . , , , táröl egyszerre zuhant a, SIr melysegebe. Érdeme.s nlUJ].- •
Pete.r apostol t-udJa,ezt, saját ,eleteben , »e=: kásságot fejtett ki, nemcsak saját.igyülekezetének volt.'
ialnia kellett a Satan borzaszto haiolmát. Ezert lelkes papja, hanem az esperességnek hosszú időkön á1;..:.
bölcs tanácsokat ad a Krisztuskövetőknek, hogy ék~s tol~ú ~őj;gyzője é~ a ?Unán~ne~i. egyházk.erület ,
miként ver hetik vissza, a Sátán hadseregének szamv~voszeke~ek bu~~o eIn,oke..Tob~ e':'l harctéri, szol-,.'

, " • 00 gálatáert a "Pus merrtís" tábort-lelkészt érdemkereszt-c-,támadásait: sikerrel. Ebben a kűedelemben a tel tüntették ki. Temetése május 25-én Galgagután
keresztyén embernek van egy hűséges és az nagy részvét mellett folyt le. A temetési szertar.tást"

,emberi' szeszél.yesség vált.ozásainak alá nem M~halovics Sa~u ~?es.l?e~es~~ardo~ GY';lla~lesperes :~s;.;
rendelt segítője: maga az lsten. Minden gondo- K~rchner Rezso PUSpOkl.bt~ar vegeztek. Ozvegye . es..
t kt'" ,tkk' 'lt 'f l' tk' három árva gyermeke siratja. - "
o ad'. orea ves,steke G----:" W , et kb' m,~r ne} _ A Bibliatársulat 130. közgyűlése. Május 2~án.~

gon Ja van rea o. yO'(tgesege e ' en o ,az ero. tartotta a Brit és Külföldi Bibliatársulat 130-ik, köz->
Ha meqinoqnáiok, ő az a hatalmas, aki jobbját gyűlését Londonban. Eare of Athlone elnöki .megnyítö- ~
felétek nyujtja. Ha a ha.lál árnyékának völgyé- jában rá:nu~a.~ott ,arra: ~?gy ~ Bi~liatársu~at f~j,i, égi_
ben járnátokis, ae ő vesszője és botja' a ti ví- fele~e~~b kulo~bseg nelkul te.rJ~szb. a~, egesz világon-,_

t l' tk' '" kAI '" aBIbhat. ,130 ev alatt 453 míllíó Bibllát adott kí. -A•.~,
qasz a as o es erossegete. z sten r:"egseg~to H. Wilson titkári jelentésében beszámolt az elmúlt é", :
hatalma' mellett azonban a keresztyen ember- munkásságáról. 678 nyelven közel 11 millió .Bibliát-,
nek magának is ébernek kell lennie. Felületes hoztak forgalomba. Egy ünnepi beszéd és az ausztráliai
könnyelmű gondatlan emberek nem valók ai munkáról való beszámoló után a közgyűlés a yorki_,
1 t " , k h . k 00' 'J ' " érsek zárobeszédével ért véget.
sen, orszagana .arco$a't, ,oze. ,o~ns~!?, _ Lelkész-iktatás Bánken. A bánki evangélíkus-:

azutan nyugodt, h'tggadt fellepes a Satan bm" egyház lelkésze, Bánki Károly felcserélte lelkészi állá- ;
val szemben már fél siker. A Sátán csak ag:; sát a pestmegyében lévő maglódi lelkésszel, ..8.cht4z,,'
ingatagokat és bizonytalankodóka.t tudja siker- Aladár érd. alesperessel. A .csere megtörtént, az jfti
. 1 k 00 rt . V' ool 1 bb" bánki lelkészt, Schulz Aladárt június hó 3-án lélek- r
1e meg .?ze 't em. eg~ a egnc:f1.'!!o era =: emelő ünnepély keretében iktatta be hivatalába Kardos;'~
ben a kuzdelemben csuggetegsegunket leráeni Gyula nógrádi alesperes. Az ünnepélyen megjelent 'a -,
és boldog reménységgel' tekinteni ama isteni község népén kívül a falu és a környék inteÚigenciáj'li~Í
kegyelem felé amely a Jézus Krisztus által teljes számban, élén Laszkáry Gyula egyházíÍ}egy.eLI
ol a ,o d'l t.' 'd "7-tk ~ tt . relügyelövet s Csőváry Dezső és Pohánka Sándor J-eli-.'f, y .~ CoO a,a os ~? on "ny~/JU ozo meg a mn. készekkel. Megjelent ezenkívül a.i maglödí gyüleke;:O;~t;:::1
eletunkben es a v'tlag elott. nek 80 tagú küldöttsége, akik könnyes szemmel búcsúz-v.

tak el volt lelkészüktől. Az új lelkész beköszöntő beszé- ,:
dében bizonyságot tett nagy egyház- és hazaszeretete- ~
röl s ennek szolgálatában kezdette meg üj. állomás-c',
helyén lelkészi müködését, Az ist'enÚszttilet után tar.toty.

talán el is kergetnék öt,-mert ez "jog", ez "szerevezeti ,
kérdés!"

Addig is, mig valamilyen intézkedés nem történik,
tessék a megüresedett állásokra helyetteseket rendelni
és ott tartani öket mindaddig, mig a gyűlekezet meg
nem kedveli őket. Nem baj, ha két, három évig vannak
is ott. És ha nem felelnek meg, tessék őket kicserélni.
De a bünös, ördögöt és vigyorgó ellenségeket szolgáló
papválasztásokat meg kell szüntetni. A papválasztás
már régen túlhaladta korát. Tudom, hogy a .kérdés
nagyon kényes és sokak szemében vértlázító. De meg-
szoktuk azt is már, hogy fizetünk állami, közúti, ke-
reseti, egyenes, forgalmi, luxusadót, s még se szólha-
tunk bele állomásfőnökök, pénzügyi tanácsosok s
postaellenőrök kinevezésébe. A látható egyháznak van
szervezete, de csak azért, hogy szolgálja a láthatatlant,
Krísztus testét. No és eljöhetne már az idő, amikor nem
a mí érdekeink, hanem az evangélium érdekei állanak
szemeink előtt!

H 1 R E K.
SZENTHÁROMSÁG UTÁNI HARMADIK

VASÁRNAP.

- Az egyetemes közgyűlés. Az egyetemes egyház
elnöksége által kibocsátott meghívó értelmében az idei
egyetemes közgyűlést Október h6 26-án d. e. fél 10 órai
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korrepetálnak a bennlakó és félbennlakó növendékekkel
és ilyenkor a tanulás módjára, 1;1. begyakorlásra stb. út-
baigazítást adnak nekik. Az ellátási díj napi ötszöri
étkezés sei egy tanévre 500 P, mosással 540 P. Felvé-
teli díj 10 P, orvosi' díj '20 P. A külön számlára' tar"
tozó kiadások fedezésére a szülök az első hónapban
megfelelő összeget adnak át a vezető díakonísszának,
aki arról elszámol. A felvételért és míndennemű fel-
világosításért a FÉBÉ Ev. Diakorussza Nőegylet Leány-
internátusának vezetőségéhez Nyíregyháza (Luther-
ház B. II. emelet) kell folyamodni; illetve fordulni ..

- A. soproni ágo hitvallású ev. Árvaház kereté-
ben 2 év óta fennálló középískolaí diákinternátusban
az 1934/35. tanévre néhány hely betöltésre kerül.
Tartásdíj : mosással havi 50.- pengő, rnosás nélkül
havi 45.- pengő. Ágyneműt a növendékek hoznak.
Felvételi határidő folyó évi augusztus 1. Felvilágosítást
ad az internátus vezetősége: Sopron, 'I'emplom-u. 12.

- Felvétel a Diákok Házába. A Diákok Háza
egyetemi és főiskolai internátus keresztyén szellemű,
családi otthont nyujt a' fővárosban tanuló tífjúságnak.
Az 1, 2, 3 és 4 személyes szobákon kívül tanulö-, tár-
salgó-, tornaterem stb. áll a lakók rendelkezésére. Köz-
ponti fütés, kád- és zuhanyfürdő. A szobák ára havon-
ként 9-20 pengő, amely összeghez minimális fütési és
fürdési díj járul. Felvételi kérvényeket aug. 1-ig kell
beadni. Részletes tájékoztatót szívesen küld az intézet
vezetősége. (Budapest, VII., Hársfa-u. 59/b.)

- A Spurgeon emlékünnep Londonban. Angol la-
pok beszámolnak arról a nagyszabású emlékünnepről,
amelyet április 25-én Londonban tartott a baptista unió
Spurgeon Károly születésének 100. évfordulója alkalmá-

.ból. Az ünnepélyen Mac Donáld miniszterelnök elnökölt,
aki jellemezte a nagy prédikátor univerzális munkás-
ságát.

-:- ,Július hónap első felében Ujverbászon egy to-
vábbképző tanfolyam lesz evang. kántorok részére, me-
lyen Saun Frigyes nyug. tanító, Stötzer Károly tanító
és Theophil Rithenberg, németországi zenei szakértő,
valamennyien az egyházi zene kiváló müvelöí, tartanak
elméleti és gyakorlati előadásokat.

- Leányinternátus. A FÉBÉ Evang. Diakonissza
Nőegylet Budapest, VII!., József-utca 4. szám alatti'
leányinternátusában közép- és föískolás leányok családi
otthont nyernek. A leányinternátus az ev. egyetemes
egyház épületében, a tudományegyetemen és a kliníkák
közvetlen közelében van, ahonnan különböző középís-
kolák is könnyen megközelíthetök, Az internátus dia-
konissza vezetése és az intézeti diakonissza főorvos
felügyelete alatt áll. - Lelkészek és tanítók indokolt
esetben némi kedvezményt kaphatnak. A felvételért és
míndennemü felvilágosításért' a FE':BÉ Ev. Diakonissza
Nőegylet yezetőségéhez, Budapest, 1., Hidegkúti-út
123/,a;, telefon: 64-5-73 kell.fordulni.

- A budavári evangélikus elemi fiú- és 'leány-
iskola június 16-án reggel 8 órai kezdettel tartja évzáró
vizsgálatait, amelyre az iskola barátait és a tanügy
iránt érdeklődőket az igazgatóság ezúton is meghívja.
Beiratások a következö esztendőre június 18., 19. és
25., 26-án. Az iskola szeptemberben lép fennállásának
114-ik esztendejébe.

- Az Országos Luther Szövetség választmánya
dr. Bencs Zoltán elnöklete alatt június 12-én ülést tar-
tott, amelyen bemutatták az új alapsz-abály-tervezetet
és a Szövetség lapjának, az "Evangélikus Élet"-nek
anyagi ügyeit tárgyalták meg. A választmány elhatá-
rozta, hogy alapot július és augusztus havában nem
hetenként, hanem kéthetenként jelenteti meg.

díszközgyülésen az új lelkészt 'űdvözölték az egyház-
megye, az egyházközség, politikai község, a filiák, az
iskolák, a lelkészek, a maglódi egyház és a leventék
részéről, mely üdvözlésekre a megválasztott meghatott
szívvel válaszolt. A "Tengerszem-pensió"-ban közös
ebéd, volt, melyen dr. Furia Károly látta vendégül a
megjelenteket.

- A szarvasi ágo h, ev. Vajda Péter gimnázium
internátusában a jövő 1934/35. tanévre több hely üre-
sedik meg. A megüresedett helyekre a felvételek au-
gusztus 25-ig történnek.' Teljes ellátás egész évre 500
pengő, 10 havi részletben. Kiváló tanulók tanév közben
kedvezményben részesülhetnek. Érdeklődőknek, szívesen
ad felvilágosítást és részletes tájéko2ltatót a gírnn. in-
ternátusának igazgatója.

_ Egy tizenegy mázsás harangot adományozott
a Gusztáv Adolf Egyesület a budapest-kelenföldi egy-
házközségnek a crimitschaui evangélikus Laurentius
egyházközség ajándékaképen. A harang már meg is
érkezett Budapestre.
'. '--A'BudapestiEvangélikus Ifjúsági Egyesületek

júníus 17-én, vasárnap reggel 6 órakor induló turista-
hajóval hajókirándulást rendeznek Nagymarosra. Indu-
lás reggel 6 órakor az Eötvös-térről, visszaérkezés
ugyanoda este 9 órakor.

_ Hírek a: délvidékró1. Alexy Mátyás nyug. bul-
készít (Bácska) ,azelőtt sóskútí (Szepes m.) evang.
lelkész hosszabb betegeskedés után máj. 24-én halt
meg 82 éves korában. Altalános részvét kísérte máj.
25-én nyugvóhelyére Bulkeszin. - Az "Evangélikus
Élet'~ egyik régebbi száma a jugoszláviai hívatalos
népszámlálás adatai alapján közölte a Jugoszlávia te-:
rületén élő evangélikusok számát és megütközéssei ál-
lapította meg, hogy magyar evangélikusok nem szere-
pélnek a statisztikai adatok közt. Hogy az Országos
Statisztikai Hivatal nem dolgozta fel nyelvi hovátarto-
zandóság szerint az evangélikusok számát, az lehet-
séges; de azért tényleg nem tűntek el a magyar evan-
gélikusok, mert a püspöki hivatal nyilvántartása sze-
rint a többséget alkotó német evangélikusok között
szétszórtan mintegy 22 egyházközségben 3379 magyar
evangélikus él.

- Révfülöpön, a Balaton egyik legszebb és leg-
egészségesebb pontján az ev. Schmiedt-pensíó hittestvé-
reknek elöszezönban napi 4.-, főszezónban napi 5.-
pengőért ad teljes ellátást. '

- Majdnem 12 millió néger él jelenleg az Egye-
sült-Államok területén, akik. valamennyien Afrikából·
származtak oda; mint rabszolga-őseik utódai. A né-
.gerek nem szeretik, de nem is ismerik az "egykét" s
ezért állandóan szaporodik számuk. Jellemző azonban,
hogy nemcsak számban szaporodnak, hanem a szel-
lemi téren is jelentékenyelőhaladást tesznek. Az Egye-
sült-Államok területén 54.439 tanító, 25.034 prédikátor,
1Q.583zenetanító. 5728 képzett betegápoló, 3805 orvos,
2146 tanár és igazgató (felsőbb iskolákban), 1746 fog-
orvos, 1230 bíró és ügyvéd működík az értelmiségi pá-
ly:ákon. Általában minden 218 négerre jut egy tanító.

- 1000 buddhista szerzetes tart körutat Európá-
ban ez év nyarán. Budapestre is ellátogatnak.

- Leányinternátus. Nyiregyházán a FÉBÉ Evang.
Diakonissza Nőegylet az 1934/35. tanévben leányinter-
natust nyit. Az internátus növendékei a város bármely
tagozatü: polgári, felső kereskedelmi, egy éves keres-
kedelmi tanfolyam, . tanítóképző, nöíparískola, ev.
leánygimnázium iskolájába járhatnak. Az internátusba
jelenleg 10 növendék vehető fel. A főiskolát végzett
díakoníssza vezetése alatt álló internátusnak főcélja,
h~gy a gondjaira bízott növendékeket evangéliumi szel-
lemben, egyházi öntudatra s igazi hazaszeretetre ne-
velje. Az esetleg más hitfelekezethez tartozó növendé-
kek vallásos neveléséről is gondoskodás történik. Az ev.
leánygimnázium vezetősége is odaadással fáradozik
azon, hogy az internátus müködését a tanítás sikeres SZERKESZTÖSÉG,TELEfONszAMJ\: 59-2-01,
eredménye s a szülök megelégedése kísérje. E célból a POSTATAK~RÉKPÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA: 1,228 '
délutáni órákban az iSkolában tanító rendes tanárok (BP. SZÉKESfÖV. KÖZSÉGI TAKARÉKPT. CSEKKSZÁMLÁJA.) ,

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest. V.. Csáky-utca 10. 80347
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Egész évre 4.40, félévre 2.20 pengő.

ZSINATI ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG !
Istennek hála, ott tartunk tehát már, hogy

hovatovább testet ölt a terv. Megkapták már a
felhívásokat is a gyülekezetek, hogy válasszák
meg az egyházmegyék kiküldendő zsinati tag-
jait. Megindult, sőt folyik is már, legalább rész-
ben, a munka és imádkozunk azért, hogy ez a
munka ne embereknek, hanem a Szentléleknek
megújító munkája legyen!

Evégett eszközökre. igen alkalmatos esz-
közökre van szüksége. Égetően fontos tehát a
zsinati tagok "megválasztása. És talán nem
ártana, ha a szent ügy szolgálatában a válasz- '
tások megejtése előtt néhány szó esnék minde-
nütt valami "zsinati összeférhetetlenségről".
Ha az összeférhetetlenség fontos egy ország
ügyeinek intézésénél, mennyivel fontosabb az
Isten országa építésének dolgaiban, az egyház
ügyeiben. ,

Mert lehetséges ám az ilyen összeférhetet-
lenség ! Sőt kettősen lehetséges.

Az egyik eshetőség a hitélet területére vo-
natkozik. Hangsúlyoznunk kellene feltétlenül,
hogy zsinati tagságra a választás alapja nem
lehet sem rang, sem egyházi méltóság, hanem
csakis és kizárólag a hitélet valósága. Igaz egy-
házszeretet, amely megnyilvánul az isten-
tisztelet buzgó látogatásában, a szentségek
megbecsülésében, a velük való élés által és az
áldozatkészségben. Ahol ez nem található meg,
ott egyházi szempontból erkölcsi összeférhetet-
lenség forog fenn. Hisszük, hogy ez az eset
nem fenyeget túlságosan. Mégsem húnyhatunk
azonban szemet az elől, hogy például egyes gyü-
lekezetek felügyelőket választottak és választa-'
nak a hitbuzgóságra való tekintet teljes mel-
lőzésével.. Felügyelőket, kiket éveken át nem
láthatnak templomukban, de más templomban
sem az úrvacsoravételkor soha, .de meg az
áldozatkészséget .' sein ' tapas2,:talhatják." Erre
azt lehet mondani, hogy a szívbe nem
lehet belelátni ; titkos kamrácska. Istennel

. . -
négyszemközt stb .... Alérv hiszen található. De
az apostol igen határozottan mondja: "Mutasd
meg nékem a te hitedet a te cselekedeteidből!"
(Jak. 2, 18.) Kétségtelen, hogy a hitélet lát-
ható jeleiből több joggal lehet a belsőre követ-
keztetni, mint a semmiből. Egyesek számára
talán nem lenne oktalan és céltalan ennek a
szem'p'oJ!tnllk kidomborítása a zsinati válasz-
tásokkal kapcsolatban. Amilyen biztos, hogy
zsinatra szükség van, épp oly biztos, hogy
azon csak az igével és a szentségekkel élő, hit-
buzgó férfiúnak van helye. Ellenkező esetben
erkölcsi összeférhetetlenség áll fenn.

A másik eshetőség anyagi természetű. A
zsinaton az egyházi adózásról is szó lesz. Kell
is, hogy legyen. Szükség van pl. a 256 §. alapos
revideálására. Antiszociális ez a cikkely, inert
kimondottan a degresszív adózás szolgálatában
áll; minél többje van valakinek, annál keve-
sebb egyházi adó esik rája, hiszen az Ú. n. kül-
birtokok alig adóztathatók meg ezen egyébként
is igen nehézkes, sőt zavaros paragrafus alap-
ján. Éppen a nagyobb vagyonra esik így a ki-
sebb, sőt aránylag elenyészően csekély teher.
Az Úr Jézus erre bizonyára nem' tanított sen-
kit sem, sőt a gazdagokról szóló szavai, vala-
mint a tálentumokról mondott példázata alig-
hanem egészen másra engednek következtetni.
Nem is tudom másképp megérteni ezt a §-t,
minthogy "annak megszövegezésében igen erős
részük lehetett az érdekelteknek. Nem szabad
annak megtörténnie, hogy valakinek beleszó-
lása legyen olyan kérdésbe, ahol erősen érde-
kelve van. Ez nyilván összeférhetetlenség. Re-
mélhető, hogy ezen a zsinaton senkinek sem
lesz szándékában vagyonokat kivonni az egy-
házi terhek viselésének kötelezettsége alól, de
fölöttébb kívánatos, hogy ennek még a látszata
se legyen meg. Meg kell állapítani az anyagi
összeférhetetlenséget. Akkor nem jönnek talán
létre "maximáló" megállapítások sem. Az egy-
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nazi adó fix összeghez kötött maximálása tel-
jesen igazságellenes. Úgy, mint a 256. §. vége:
"Az egynegyed részben alapul vett állami adó-
ra egyházi járandóság 50 frtnál, a fele részben
alapul vett állami adóra eső egyházi járandó-
ság 100 frtnál nem lehet nagyobb." Ennek a
pontnak nem volna szabad bent állnia az ev.
E. A.-ban. A túladóztatás ellen másképp kell
védekezni. Mert ha van egy külbirtok, amely
éppen olyan nagy, hogya rá egynegyed rész-
ben eső egyházi járandóság 50 frt, lehet köz-
vetlenü1 mellette egy tízszer akkora birtok, de
50 frt-nál többet nem tartozik fizetni. Én ezt
olvasom ki ebből a pontból és azért mélysége-
sen fájlalom, hogy helyet foglal az E. A.-ban.
Mert elvi igazságtalanság foglaltatik benne.
Ilyen megállapításokkal kapcsolatban mindig.
felvetődik a gyanú (és mondhatjuk-e, hogy nem
jogosan ?), hogy ezt az érdekeltség hozta létre.
Tehát mindennemű érdekeltséget ki kell kü-
szöbölni úgy az egyházak" mint a világiak ré-
széről. '

Akkor tekinthetünk nemcsak nyugodtan,
hanem örömmel a zsinat munkássága elé, ha
bízhatunk abban, hogy emberi lehetőség sze-
rint tagjaira vonatkozóan sem erkölcsi, sem
anyagi összeférhetetlenség nem áll fenn, mert
akkor folyik majd ez a munka kizáróLag az
Isten országa szolgálatának jegyében: soli Deo
gloria! .

Kóts Lajos.

Egységes énekeskönyv,
egységes dallamkönyv

es az "Erös' vár, .. ,II kérdése.
Előadás: Elmondotta a MELE békéscsabai kon-

ferenciáján Kardos, Gyula nógrádi alesperes.

Mélyen tisztelt Konferencia!
Az ébredő tavasz varázsa tartja fogva sejtette

rabul a mi lel'künloet, A halál fölött diadalmaskodó élet
bízonyságaíval, vágyával és reménységével jöttünk ide
csonka Hazánk különbözö tájairól, hogy a Lutheránia
ősi fészkében tartsuk meg konferencíánkat s innen
szálljon szét az ország minden részébe egy új - "élni
akaró" élet bizonyságtétele. Félre - Testvéreim - a
sopánkodó és panaszkodó tehetetlenséggel, nyissuk ki
egymás karját testvéri kézfogásra, nyissuk 'ki egymás
szívét - az egymás hitéből való meggazdagodás ra -
ébredő reménységgel! Sok kérdés áll előttünk, sok
téma vár megoldásra, melyet az idő vaskényszere ve-
tett fel s késztet bennünket a cselekvésre. Zsinat előtt
állunk! Jaj nekünk - ha készületlenül, a gondolatok
és tervek tisztázása nélkül állunk oda. A velünk szem-
ben álló táborok támadják és bontogatják Sionunk
évszázados bástyáit. Jaj nekünk, ha a "gonosz napok"
nem találnak felvértezve, ha nem építjük ki az evan-
gélíurn ősi szellemében, az élő hitnek erejével egyházi
életünk minden vonalátt

Testvéreim! Nézzétek a nagy magyar Alföld
pihegő kebelét. Amint gyorsvonatunk végigszáguldott
a beláithatatlan síkság" fölött, mindenütt pezsdülő élet
bizonyságai, az ébredő tavasz zöld' pázsit szőnyegei,
kivirult fái, éneklő madarai büvölték el a mi lelkünket
s mi lelkünkben felcsendülni éreztük az énekköltő szép
dalát:

"Téged dícsérnek füvek, fák, virágok
S a messeeséoben kékelö határok;
Téged dicsőít az egész mindenség
Oh égi Felség!"

Mintha minden fűszál, minden virágszirom, mín-
den kizöldelt lombkorona - a szellők szárnyán és a
ragyogó napsugár simogatására - egy nag~, szent
mel6diában forrott volna össze -s azonos szöveggel éne-
kelte volna Betliowen gyönyörű alkotását "Téged di-
csőít nagy égi Teremtő ... "

Csak az értelmes ember, csak az élö ember nem
tud, vagy nem akar "egységes szöveggel, "egységes
melódiával" odaborulni az Ég és a Föld hatalmas Urá- ,
nak zsámolyához s úgy, mínt a pacsirtá'k, úgy mint a
sirályok, úgy mint a fecskék - egy szöveggel és egy
dallamon énekelni új éneket az Úrnak!" A fecske és az
eszterág, a gerlice és daru ismeri a maga idejét, csak
az én népem nem ísmérf 'az Úrnak ítéleteit." Jer.
VIli. 7. v.

Az ember "tragédiája", hogy minden értelmessége
s minden zenei tudása mellett. is - nem egységes és.

, Isten fenségéhez méltö szövegekkel és dallamokkal
dícséri az Urat, hanem énekébe - a tökéletlenség és
a 'diaz.harimórriabántó zűrzavara vegyül.

. Egy .kis országnak maroknyievangéliomi népe,
egy hitvallás alapján állva,' azonos lelki édes anyának,
Evangélikus Sic.nunknak különböző vidékről összesereg-
lett tagjai, nem tudnak egy szívvel, egy lélekkel Isten-
hez szállani - az ének szárnyán, mert, a különbözö éne-
kek szövege, dallama eltérő. A mult évi nagyszabású
budapesti reformációi 'emlékünnep, melyet a főváros
protestánsaí az ország Kormányzójának első részvéte-
lével tartottak meg, vaíöságos botrányba fulladt, ami-
kor az Erős vár ... -unkat a legkülönfélébb szövegek-
kel és dallamon énekelte a nagy tömeg.

Nem ídöszerü-e, nem okszerü-e az egységes éne-
keskönyv, az egységes daUamkönyv és az Erős vár
diadal énekünknek kérdése és annak olyan megoldása,
hogy legyen egyházi éneklesünk magasztos, egységes,"
fölemelő és Istennek tetsző. . , ,

S .amíkor én ma, bevezetö elöadásomban, vitát- .
nyitó szavaimban "az egységes énekeskönyvről", egy-
séges dablamkönyvröl szólok, nem .ölelhetem fel ennek
a kérdésnek terjedelmes és sok tekintetben nagy szak-
tudást, zenei jártassaget igénylő motívumait, . csupán
három kérdésre kívánok röviden megfelelni:

a) Miért nem volt eddig egységes énekes-. és dal-
lamkönyv s az "Erős várunkna:k" egységes szövege és
dallama?

b ) Vajjon szükség vari-e ma erre?
c) Hogyan oldható meg a kérdés s milyen kezde-

ményező lépések teendők meg 'ennek a célnak az el-
éréséhez ? '

Magam a MELE 31esztenc;lős mult jára s mükö-
désére tekinthetek vissza. Konzultatív tanácskozó, jel-
legénél és hívatásánál fogva sok életrevaló gondolatot
vetett fel és vitt dülőre. Minden időnek megvoltak a.
maga kérdései. Ez előtt 25 évvel - az "Igehirdetés"
benső lényegi kérdései foglalkoztatták egyházi. életün-
ket ("Hogyan hirdessük az Igét.? Miért van oly csekély'
eredménye prédikálásunknak stb,") közvetlen a háború
előtt, de még inkább .utána a "belmisszió" volt az a
csillagzat, amely vezetett. Ma a domináló .kérdések az
istentisztelet .külsö formáinak, a liturgikus részeknek
a kiépítése. S itt kapcsolódrk teljesen szervesen és szo-
rosan az egységes énekes-: és dallamkönyv kérdése az
előbb letárgyalt témához r =az 'egységes liturgia kérdé-
séhez, A kettő ok és okozati összefüggésben áll egy-
mással, Ha kell egységes liturgia, s ha helyesen értel-
mezzük D. Raffay szerint is a oliturgiát, -mely szerint
az az istentisztelet 'egészét jelenti, úgy egységes Iitur-
giátelsem lehet képzelni egységes ének és dallamok
nélkül. Az Erős vár... egységesttése pedig a kérdés
csúcsa, csúcspontja: ha szükséges az egységesség aa:
énekeknél. úgy a mí. klasszikus diadalénekünknél,
amelynél szebb és erőteljesebb, hatalmasabb, <azegész -
világ énekirodaimában nincs - ez legelső sorban szük-
ségesség!
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Oly természetesnek látszik ez a kérdés, hogy
szinte csodálkozunk, miért nem volt eddig? Miért csak
mcst ? Minek most stb. ?

I Hát hogy eddig nem volt egységes énekes-
könyvünk s egységes dallamkönyvünk, annak én egé-
szen természetes magyarázatát látom. Évszázados küz-
delmeiukben, elnyomatásurrkban más, lényegi 'kérdések-
kel volt 'elfoglalva egyházunk. Védenie kellett a tan
tisztaságát, körül kellett bástyáznia hitvallási iratok-
kal tantételeit, felfogásait. Az istentisztelet külső for-
máinak megállapítására nem volt - hogy úgy mond-
jam - ideje. Igy történt, hogy míg egyházunk az evan-
gélium értékeinek. felkutatására és megőrzésére, a
hívek pastoralásának kérdéseire fordította figyelmét,
bizonyes mértékben elhanyagolta annak külső formáit.

A másik indok egyházunk, illetve egyházközsé-
geink independens jellegében és fejlődésében rejlik. Bár
az Egyházi Afkotrn'ány egy testté igyekezett ková-
csolni egyházközségeínket, mégis a jogéletben s köz-
igazgatásban mindig hangoztatta azt a fő elvet, hogy
"mipden jog és hatalom az egyházközségből származik"
s éppen .ezért minden egyházközség élte a maga életét,
s az autonómia leple alatt bizonyos szabadosság lett
uralkodóvá. Ez pedig különféleséget teremtett úgy az
ének, mint a dallamok kérdésében.

Ezt a felfogásomat könnyü Igazolni. Közvetlen a
reformáció hajnalán anémet és latin ének-fordítások-
ból létesül tek "gYÜjtemények". Azután egyes énekköl-
tök, hazai reformátorok ihletéből született meg az első
"énekes könyv". Gondoljunk itt a nagy népszerűségnek
örvendett O-graduálra, amelyet Gelei Katona István,
Aachs Mihály, Bárány György, Vázsonyt Márton állí-
tottak össze. Parciális életünk és anyagi szegénységünk
és elnyomatásunk olyan irányú fejlődést adott énekes-
könyv ügyünknek, hogy anyagilag tehetos gyülekeze-
teink adtak ki saját gyülekezeti céljaikra énekes-
könyveket s.ezek terjedtelcel azután egyes vidékek sze,
rint. Igy 'keletkezett a békéscsabai, győri, pozsonyi stb ..
énekeskönyv s csakis Dunántúl jutott el addig, hogy
énekügyét kerületileg rendezhette s mega1kotta a ma
Iegtantalmasabb és leggazdagabb "Dunántúli énekes-
könyvét", '

S az énekdallamoknál és énekek'szövegénél tel-
jesen kiszolgáltattuk egyházunkat az önkényes változ-
tatásoknalk, dallamferdítéseknek. Az egyes gyülekeze-
tekben müködő kántorok' --.:...a szokások, a néplélek
önkényes megnyilatkozása szerint - felsőbb hatósági
ellenőrzés nélkül vezettek be olyan énekvariánsokat,
amelyek dallamok tekintetében a legbántóbb díssonan-
cíá'kat és dis'harmóniákat eredményezték. Bár létesül-
tek egyes kiváló partiturák (Altdörfer-Nagy Kapi
stb.) , mégsem volt meg a felsőbb hatósági ellenőrzés
az egységes. dablamok éneklésére. -Az 1924. évi egye-
temes közgyülés mondotta ki azt, hogy a Kapi-féle
dallamkönyv tekintendő egyetemesnek seirendelte,
hogy..az iskolákon keresztül így igyekezzenek az egy-
házkozségek a helyes dallamokat bevezetni, a' helyte-
len abususokat .harmonizálni. Ez a határozat is, azon-
ban inkább papiroson maradt, erélyes végrehajtás
nélkül.

S ha felvetjük a kérdést, hogy szükséges-e ma
az 'egységes' 'énekes- és dallamkönyv és az Erős vár
szövegének és dallamának egységesítése, akkor erre a
kérdésre a lehatáeczottabb "igen"-nel kell felelnünk.
Sőt úgy ítéljük meg, hogy itt a 12-ik óra. A tót gyüle-
kezetekben a Tranoscius és a Zpewnik egységes szö-
vege és dallamaínál fogva ez nem kérdés. Az .ErŐs
várunknak is náluk csupán egy szövege és dallama Van.
Anémet gyülekezeteink is kedvezőbb helyzetben van-
nak, mert ők - ha nem is egységes az énekeskönyvük,
dallamaikra elmondható ez, és pedig úgy áltaíában az
énekdallamo'kra, valamint az Eln' .feste Burg ' ist "únser
Gott egységére- nézve is. Kálvinista testvéreinknél na-'
gyon meghatott, engem, mikor egyszer a Kálvin-téri.
templomban nagy gyülekezet énekelte, ..f.elállva a "Te
bennek bíztunk eleitől fogva c. korált. Jelen volt éppen
gróf Tisza István akkori míníszterelnök is s az, egész

gyülekezet mint egy szív és egy lélek énekelte könyv
nélkül a kálvinistá:knakezt az Erős várát.

Nálunk azérit szüloséges az egységes énekes- és
dallamkönyv, mert "egységben" van az erő, mert a
mostani énekeskönyveink már nem felelnek meg az
igényeknek, mert ezt a szöveg és dallamokban mutat-
kazó eltéréseket és különbözőségeket orca pirulás nél-
kül tovább hagyni nem lehet.

Nem követek el udvariatlanságot, ha megállapí-
tom, hogy az itt Békéscsabán napvilágot látott éne-
keskönyv sem tartalmánál, sem dallamainál fogva már
ma nem kielégítő, igen vérszegény. Van egy kifejezés
is benne: a 88. sz. énekben, amelyet egy pillanatig sem
szabadna meghagyni: "Jézus, ki tántorgó híveidet ...
Ugyancsak nem lehet gazdagnak nevezni a györi éne-
keskönyvet sem, főképen a tot és német énekeskönyvek
gazdagságával szemben. A Kovács-féle Kis énekes-
könyv költői tartalmú 'énekeivel, inkább kisebb csopor-
tok, alakulatok céljait -szolgálja. A dunántúli énekes-
könyv 600 énekével és 73 melódíájával, valamint 18
kiadásával kétségtelenül al leggazdagabb. Azonban reá
kell mutatnunk ennek a hiányai ra is. Érthetetlen ok-
ból 'kimaradtak belőle a régi szép Kyrie-k és Crédók
(a régi kiadásaiban benne voltak) s kimaradt belőle
sok, nagyon kedvelt és ismert ének (Isten én erőm és

'bizodalmam, Mindaz ki reményét, Engem igazgat az
Egeknek Ura stb.) Legszegényebb azonban a Crédók-
ban, pedig egyházunk történetileg kialakult istentiszte-
leti rendje szerint az 1-ső éneknek Kyrienek, a 3-iknak
Crédónak 'kell lenni. Úgy ezt, valamint a Kyriéket na-
gyon nélkülözik azok, akik a tót és német énekes-
könyvek ezirányú nagy gazdagságát ismerik s minden
ünnepkörnek megvan a maga Kyriéje és Crédója.

Ha a kat. egyház a latin nyelv egységes bevezeté-
sévei - kockaztatva' a megértés lehetőségét is - hi-
valkodva díesekszrk internacionális egységévei és ere-
jével, úgy nekünk, mínt a nemzeti alapon álló refor-
máció egyházának -;-:-az értelem teljes érvényrejutta-
tásával - annál inkább kell egységre törekednünk,
mert az idők kényszerü hatása ezt parancsolólag
előírja.

Végül ami a '"megoldást" illeti, hogyan lehét az
egységes énekeskönyvet és dallamokat bevezetni, erre
nézve úgy vélekedünk, hogy ezt máról-holnapra meg-
csinálni nem lehét. Értesültem róla, hogya rtót Tranos-
ciust most fordítják le szóról-szóra magyarra s így
akarnak a magyar gyülekezetek kezébe egy egységes
magyar énekeskönyvet adni. Ezt a legszerencsétlenebb
megoldásnak kell mondamumk: Az énekeskönyv nem
kaptafa, énekeskönyvet költöí ihlettel kell creální, ré-
szin.t ~ meglévő ö~s!ZesénekJeskönyvek drága gyön-
gyeit összegyüjtení, részben az utolsó évtizedek ének-
költészetí termékeit egybefüzni a egyházunk történeti
fejlődés ének megf'elelöen (a Kyríék, Crédók stb.) beál-
lításával egybeszerkeszteni. Az Ó-graduáltól kezdve
a legújabb Sántha-termékekig a legszebb énekek fel-
v:eendők ebbe a gyüjteménybe, A 'l'-ran9sciusból is. át-
vehető 40-50 ének, de azok sem szolgai fordításban
hanem költői ihlettel való feldolgozásukban. A dunán~
túli énekes.kö~yvnek a nyíregyházai függelékben fog-
lalt s fenti hiányokat pótolni kívánó fordított énekei
nem mondhatók feltétlenül sikerülteknek

, A dallamok egységesítésére szükséges egy egye-
temes ,partitura és dallamköriyv kiadása, amelyre az
egyetemes -gyűlés kimondja a "hivatalos" "jelleget s
fokozatosan kötelezővé teszi annak az iskolákon keresz-
tül" v~ló bevezetését .r Egy-két évtized alatt így egyön-
tetuve lehet ,~enni ének!és~nke!. Fő'képen, ha az eddigi
lanyha ellenőrzést felvaltJa egy szig'crrúbb cenzura. ha
a .\!:ántoro~nak nem 'lesz szabadjára megengedve bár-'
mílyen varrans beveretése és alkalmazása ss ha a kán-
tor~~. a taní~óképezdei. zenei tudásuken kívül , csopor-
tokban, nyári 'kurzusokon képeztetnek is tökéletesebb
zenei és énekvezéri tevékénységre ' és mínt katnagyok
kiképzést nyernek -dalá.rdák szervezésére, vezeté-
s~re IS.. •

. ,~z Erős vár .. " egységes szövegének és dallamá-
nak megállapítása csak részletkérdés az egésznek ke-
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retében. A legutóbbi egyetemes közgyülés e tekintetben
megtette a döntő és elhatározó lépést, afrlhozsemmi
hozzáadni vagy elvenni valónk nincs, reméljük, hogy
ezen határozat alapján rövid időn belül lesz egységes
Erős várunk ...

Javaslom, hogy az egyetemes lelkészi konferencia,
mint konsultatív szerv, tegyen előterjesztést az egyet.
közgyülésnek, hogy az egyet. énekügyi bizottság és
liturgiai bizottság révén az egységes énekeskönyv és
dallamkönyv míelöbb létesüljön.

Meyer moszkvai püspök
emlékezetére.

Irta: John A. Morehead.

Április 28-án, szombaton Meyer Eugenia
főtisztelendő asszony egy rádiógrammhan arról
értesített, hogy férje, Meyer püspök úr meg-
halt. Az özvegynek, családjának és az egész
evang. egyháznak, mély es őszinte részvétün-
ket fejezzük ki. Főtisztelendő Meyer Teofil
oroszországi evang. püspök halálával egy kiváló
vezető távozott el. Neve nemcsak hazájában,
hanem egész világ evang. egyházaihan is isme-
retes volt. Különösen nagy hatást tett ránk erős
egyénisége az. első eisenachi luth. világkonven-
ten 1923-ban, amelyen mint az orosz evang.
egyház hivatalos képviselője, jelent meg.
Őszinte, ékesen szóló, mély érzésről tanuskodó
előadása komoly benyomást tett aluth. világ-
konventre. A világ. evang. egyházai egyik
hősének nevezhetjük Meyer püspököt, mert hite
egyszerű, komoly és igazán keresztyén volt. Az-

. zal a hősi bátorsággal adta' át magát Krisztus-
nak és az Ő szent egyházának, amely azt vallja,
hogy neki az élete sem drága, csakhogy szol-
gálhasson az ő embertársaiért, a Krisztus evan-
gélíumáért, Valóban mártír lélek .volt.

A világ evang. egyházai szomorú köteles-
ségüknek tartják, hogy az alábbiakban ismer-
tessék és méltassák Meyer püspök munkássá-
gát. E sorok írója Mever püspök életének és
munkájának sok részletéről számolhat be, mert
abban a szerenesés helyzetben volt, hogy sze-
mélyesen is megismerhette őt, láthatta ottho-
nát, oroszországi nagy munka-mezejét, segít-
hette munkáiával és tanácsaival az 1921-24-i
nagy ínség idején.

Mint minden orosz evang. lelkész, akinek
kiképeztetése a forr.adalom előtti időre esik,
Meyer püspök is tanulmányait a régi Dorpat-i
egyetemen végezte. Már mint teológus is a
szokottnál jóval nagyobb rátermettséggel ren-
delkezett. Különös gonddal tanulmányozta a
Szentírást. s nagy tájékozottságot árult el ha-
zája egyházának történetében és tanaiban. Igen
komolvan érdeklődött a luth. világkonvent-
mozgalom iránt, fölismerte annak értékét és
fontosságát. Mikor az első, eisenachi luth. világ-
konvent után hazájába visszatért, a kővetkező-
ket írta nekem: "Az eisenachi gyűlésen a .íö Is-
ten kegyelme olyan örömmel és bátorsággal
ajándékozott meg bennünket és sok ezernyi hit-

testvérünket, amelyet egyházi vonatkozásba1
eddig még nem kaptunk, s különösen sokat je-
lentett az nekünk, öntudatos, szi1árdhitű evan-
gélikusoknak. Meg vagyok győződve arról.,
hogya szervezett evang. keresztyénség életé-
ben új -korszak következik. Ezt bizonyítja a
Luth. Világkonvent, amely kifejezésre juttatta
a belső egyéniséget, a közös szellemet és együtt-
működést. Ez a munka az egész világ keresz-
tyénségének ügyét előbbre fogja vinni. Adja ls-
ten, hogy úgy legyen." .

I. Dr. Meyer rendkívüli tehetségű lelkész és
szónok volt. Ékesszólása és rátermettsége azért
is bontakozhatott ki, mert mikor püspökké vá-
lasztották, a moszkvai Szt. Péter és Szt. Pál
egyház számottévő lelkésze volt. Vagvis Szov-
jet-Oroszország legkiterjedtebb egyházának ki-
váló szolgája. Azokban az években, amikor
Mószkvában tartózkodtam, a nagy ínség idején,
mint az amerikai segítő misszió egyik kikül-
döttje, alkalmam volt majdnem minden vasár-
nap a Szt. Péter és Pál templomban hallgatni
Meyer lelkész gyönyörű beszédeit és mély ér-
telemről tanuskodó irásmagyarázatait. Mint az
ő nagy lelkészi tudásának és finom tapintatá-
nak példáját, legyen szabad megemIítenerri a
'kővetkező esetet:

Az orosz kormány rendeletet- adott ki, hogy
a templomi kincseket, ékszereket, tálokat, kely-
heket el fogja árverezni, hogy a befolyó össze-
gekből az éhínséget enyhítse." 'Vlt"Sárfiá:pvolt és
Meyer lelkész a délelőtti istentisztelet befejezé-
sekor rendkívüli gyűlésre hívta össze a pres-
bitereket a sekrestyébe. A nőegvlet elnöknőjét
is meghívták, erre a gyűlésre. Dr. Meyer meg-
kért, hogy kísérjem el őt. A gyűlés hangulata
meglehetős en forró volt, mert hiszen azt kellett
elhatározni, hogya történelmi nevezetességű
ezüstöket. melveket több, mint száz év szentelt
kapc sai fűznek ehhez a gyülekezethez, odaad-
ják-e, vagy sem? Meyer lelkész a kellő pilla-
natban, nagy szeretettel és gyöngédséggel, de
nagy határozottságzal ezt mondta: ,,Szeretett
gyermekeim! Híveim az Úrban! Ne álljunk
ellen a kormánv parancsának, hiszen állampol-
gári kötélességünk az engedelmeskedés. Enge-
delmesked iűnk tehát a' törvénynek s egyházunk.
szentelt edényeit áldozatképen adjuk át a nyo-
mor enyhítésére. Még ha e szent edényeken' kí-
vül a templomunk at követelnék is tőlünk, vagy a
szószék párnáján nyugvó szent Bibliánkat. ha
mi az Isten szavát híven őrizzük a. szívünkben,
semmilyen hatalom sem veheti el' tőlünk a mi
Urunkat, Megváltónkat és szent vallásunkat.
Ha el is veszik tőlünk ezt a történelmi épületet,
atyáink templomát, s mindazt, ami hozzátarto-:
zik, a jó Isten templomát nem rombolhatják le,
mert az igazi Templom a lélekben van, benne a
Szentlélek munkálkodik az Ige és a Sacramen-
tumok által; az igazi Templom élő kövekből
épült, azoknak a szívéből és lelkéből, akikbíz-
nak az Úr Jézusban és hűségesen 'kővetík őt
a nehéz útra.E világ minden földi vonátko-
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zású dolgaiban, mint jó polgároknak, engedel-
meskednünk kell az állam törvényeinek, deami
a lelkiismeretünkre és keresztyén vallásunk lé-
nyegére vonatkozik, ezekben a dolgokban csak
Istennek tartozunk engedelmességgel, senki
másnak." .

. Igy a gyűlés megfogadta lelkészének sza-
vát, s átadták a szentelt edényeket, gyülekezeti
életük drága, kincses emlékeit. Később mégis
sikerült megegyezniök a kormánnyal, mert a'
gyülekezet pár családja az egyházi ezüst súlyá-
nak kétszeresét ajánlotta fel, megfosztván ma-
gukat a családi evőeszközöktől, tálaktól, diszek-
től. Igy a gyülekezetnek még ma is birtokában
vannak a régi edényei.

II. Meyer püspök te~etsége különös en az
egyházi adrrtinisztrációban és szervezésben tűnt-
ki. Elméje gyors, gondalataí termékenyek vol-
tak s bámulatos szuggeráló erejével mindig
diadalra tudta juttatni egyéni terveit. Mindig
sok terve, gondolata volt s ugyanannak a mun-
kának elvégzésére rendszerint többféle lehető-
séget tartott készenlétben. Itéletében sokszor
impulzív volt, éppen ezért javaslatait gyakran
revideálta, alaposan fontolóra vett mindent.
Számottévő, bölcs vezető volt, aki kartársainak.
barátainak bírálatát, tanácsát szeretettel fo-
gadta s a közös munka érdekeit nem tévesztette
szem elől.
. -Ha az -oeoseországi.nagy-ínség idején, ame-,

rikai segítő-tagok Moszkvába érkeztek, Meyer
püspökben megtalálták az őszinte barátot, se-
gítőt, tanácsadót. Alaposan ismerte egyházát
és annak számottévő egyéniségeit, pedig' ez
nagy dolog, ha tekintetbe vesszük Szovjet-
Oroszország óriási területét. Az ő segítségé-
vel vált lehetővé, hogy az éhinségben szenvedő-
ket az -ő megszervezett követei, késedelem nél-
kül, mindenütt fölkereshették és elláthatták
őket még idejében a szükséges élelmiszerekkel. .
Meyer püspök volt a nagy éhség idején, a szov-
jetorszországi nemzeti lutheránus tanács segítő-
bizottságának legértékesebb orosz tagja. Ezért
a munkáért, amit ezen a téren amerikai test-
véreivel együttesen végzett, nevét örökké hálá-
san fogják emlegetni az orosz lutheránusok
éppen úgy, mint az a sok ezer szenvedő, akik
a Volga völgyében laknak, ahol a Nemzeti Luth.
Tanács 10.000 gyermeket gondoz faj, szín és
valIáskülönbség nélkül.

Szervező tehetségének másik gyönyörű pél-
dája az a munka, amelyet a forradalom után az
evang. egyház reorganízálásában .fejtett ki.
Hogy milyen nehézségekkel és akadályok le-
küzdésével járt ez a munka, azt olvasóim kép-
zelőerejére bízom. Jól emlék szem arra az eset-
re, amikor Meyer püspök titkárként. szegődött
mellém arra a nagy útra, melyet Haskell őrnagy
kívánságára (Haskell most az. amerikai had-
sereg generálisa) tettünk meg kocsin Moszkvá-
ból Odesszába és a. Krimbe, hogy az éhinség
szomorú körülményeit és következményeit ta-

nulmányozzuk. Az odesszai úton egész éjszaka
gondolkozott, dolgozott, írt Meyer püspök, egy
tervezetet akart átnyújtani az egyháznak meg-
fontolás és elfogadás végett. Nagyon jól emlék-
szem a lelkészeknek és vezető egyházi szemé-
lyiségeknek azon konferenciáira, melyeken Me-
yer püspök elnökölt Odesszában, Ukrajna más
városaiban és a krimi Simferopolhan. Ezeken
a konferenciákon terjesztette elő javaslatát
megvitatás céljából és kijelentette, hogy itt. az
idő, meg kell alakítani az evang. egyház első
Altalános Constitucionális Convent-jét a szo-
ciális szovjet-köztársaság egész területén.

1924 június utolsó és július első napjaiban
Meyer püspök tervei és munkája, melyek a for-
radalom utáni orosz evang. egyház reorganizá-
cióját célozták, szerencsésen megvalósultak
azon az első gyülekezeti konventen, amelyet a
forradalom után végre megtarthattak a moszk-
vai Szt. Péter és Pál templomban. Huszonkilenc
gyülekezet képviseltette magát kiküldöttei-'
vel, 200 lelkész s több, mint egymillió hívő az
óriási Szovjet-Oroszország minden részéből a
Fekete- és a Káspí-tenger mellékéről, a déli
részről, Vladivosztokból és a távol keletről. ~gy
az egész európai és ázsiai Oroszország képvisel-
ve volt ezen a történelmi nevezetességű gyűlé-
sen, amikor egy új egyházszervezet alapját fek-
tettek le. Ez a gyűlés egyhangúan két püspö-
ki?.t 'y~las~~~~t m.eg: Dr. Meyer Teofilt, akinek
a münka adinfnísatrácíós -része' jutott "és főfisz:
telendő Dr. Malmgren Arthurt, akinek az egy-
ház belső ügyeinek s ezek irányításának fele-
lőssége nyugodott a 'vállán.

Ennek a gyűlés nek másik fontos eredménye
az az elhatározás, hogy Leningradban luth.
teológiai szemináriumot alapítanak. Általános
megelégedésre a lenirrgrádiluth. szeminárium
meghívta. Malmgren püspököt tanárának, aki
később, mint rektor is működött az egyházi fő-
tanács fennhatósága alatt, vele együtt alapítva
meg a tanulmányok rendjét, a professzorok ki-
nevezését, a hallgatók felvételét és kiképezését.

Egy egyházi főtanács, vagy végrehajtó bi-
zottság, melynek a két püspök ex officio tagja
volt, az egyház általános munkáját bonyolította
le a különböző gyülekezetekkel kapcsolatosan.

A Luth. Világkonvent ösztönzésére ez az
első gyülekezeti konvent kijelentette, hogy hit-
életük alapja az 0- és Újszövetség, Luther kis
kátéja, az aug-sburgi vallástétel. Evvel kapcso-
Latosan nagy istentiszteletet tartottak, amelyen'
a papok és kíküldöttek térdenállva elmondot-
ták az apostoli hitvallást és a Harmadik Sza-
kasz lutheri értelmezését. Igen nagy jelentő-
ségű volt ez az istentisztelet, különös en azért,
mert egyes fiatalabb elemek a politikai és szo-
ciális reorganizáció felé hajolva, az egyházi és
hitéletben is meglehetősen radikális magatar-
tást tanusítottak.

.(Foly~atjuk)..
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Az evv házi irodalom feladatai.
<~

, Az evangéli.kus egyház hivatása, mely egész va-
lóját be kell, hogy töltse, célkitűzése, mely felé minden
ténykedése irányul, az, hogy jó evangélikusok at nevel-
jen. Minden intézménye 'ennek a célnak a szcdgálatában
áll, minden törvénye, egész tevékenysége ennek a cél-
nak minél .könnyebb és minél előbbvaló megvalósítását
kell, hogy szem' előtt tantsa.

. Az egyháznak ebben a nehéz, de nagyszerű mun-
kában 'legfőbb eszköze, sőt: segítőtársa az irodalom: a
sajtó és- a könyv. Vallásunk igazságait, azokat az esz-

. méket, melyek egyházunk egész vallásos és erkölcsi
életét, tevékenységét irányítják, nemcsak szóval, hanem
írásban is hirdetnünk kell s híveink nevelésének ez
utóbbi módja sokszor a legékesebb beszédeknél' is
eredményesebb.

Az élet tapasztalatai mellett a betű a másik hata-
lom, amely az emberek világnézetét, erkölcsi felfogá-
sát leginkább formálja s alakítja valamilyen irányban.

Annak, hogya mi evang. népünkből annyira
hiányzik a vallásos öntudat, egyik fő oka egyházi iro-
dalmunk vérszegénysége. Közéletünkben lépten-nyo-
mon hallhatjuk a keserű panaszt, hogy az egyházi élet
mennyire pang s il társadalmi életben alig látunk olyan
evangélikus embert, akinek tevékenységéből kidombo-
rodnék evangélikus volta.

Különösen a műve1t középosztály köZömbössége
ellen hangzik el sok panasz és kifogás. A vegyes házas-
ságok és reverzálisok 'körül gyakran valóságos csaták
folynak, - minden pozitíveredmény nélkül. Szegény,
a megjelenhetés alacsony gondjaival küzdö lapjaink a
díagnózis megállapításának szomorú negatívumán kívül
másra alig képesek sok rninden oknál fogva. Azok. a
"népies" iratkák pedig, amelyek olykor-olykor napvilá-
got látnak, rendszerint bosszantó bizonyíték ok arra-
nézve, hogy aki a nép lelki világát, müveltségí szín-
vonalát, ízlését, lelki igényeit maga is csak színdara-
bokból ismeri, az, - miközben mindenáron "népies"
akar lenni - rendszerint elveszítí szeme elől azt a ne-
velő célzatot, amely 'eredetileg -írní késztette s végül is
művéből két dolog tűnik el: a belső érték és a külső
népiesség! Amellett ezeknek az iratkáknak a legna-
gyobb része olvasatlanul kerül a csomagoló papír sor-
sára, vagy lesz egerek prédájává ...

Az "Ágostai rhit.vallás" és annak "Apológiája"
híveink nagy részeelőtJt ismeretlen és ennek a két. -
d('i~matikai szempontból a Biblia után legfontosabb -
könyvnek magyar irodalma alig van. .

Nem népies, hanem tudományos, minden tekintet-
ben magas színvonalon álló irodalomra van nekünk
szükségünk, 'amely felölelje az egyház minden problé-
máját s a sokat emlegetett evangélikus öntudatra a
tiszta, evangéli,kus világnézlet istápolása által nevelje
népünket!

Izelítőül felemlítek néhány gondolatkört, amelyet
evangélikus tartalommal megtölteni s híveink lelkében
evangélikus meggyőződéssé fejleszteni: az egyházi iro-
dalom feladata!

A vallás és az emb€jr. Mennyí kincset tudna fel-
színre hozni egy hivatott Iélekbúvár ennek a kérdésnek
a tanulmányozása 'közben abból az emberi lélekből,
amely ösztönszerűen .keresí azt a magasabbrendű esz-
ményí világot, amely halhatatlan mívoltához egyedül
méltó!

Az evangélium és az ember. Az evangélium, a
mennyei jó hír a.z Istent, - sokszor helytelen utakon -
kereső lélek számára az, ami a sötét pusztában 'eltévedt
vándornak a pásztortűz, melynél megpihenhet, s új
erőt; útmutatást és bizonyosságot nyer célja eléréséhez.
Nem olyan probléma 'ez, amellyel csupán "érdemes"
foglalkozni: az evangéliumnak a lélek Istent kereső
törekvésében való. fontosságá,ról .beszélní s. a hívekben
meggyőződést építeni kötelesség !'

Az egyház hivatása. Az egyházban tömörült egy
hitet valló, egy utat járó emberek vallásos és erkölcsi
nevelése; .írányítása olyan feladat, melynek ismertetése

csak lelki gyönyörűséget, megismerése pedig feltétlen
lelki gazdagodást eredményezhet.

Egyházunk nemzeti jelentősége s szerepe törté-
nelmünkben. Azt hiszem, hogy ennek a kérdésnek az
ismertetésénél. hivatott toll hálásabb feladatot nem is
kívánhat magának. Az evangélikus öntudat fejleszte-
sére ennél alkalmasabb téma nem igen van.

Egyházunk jogi helyz~te az államban s viszonya a
többi egyházakhoz színtén olyan téma, amely nem egy
jogászt megörvendeztetne, s amelynek ismertetése
gyakorlati szempontok mellett - kultúrális szempont-
ból is fontos volna.

ms itt vannak az egyháznak azok a problémái,
amelyek már régóta nyilvánosságot követelnek:

Az onitonomia előnyei és hátr-ányai. Nagyon jó
szolgálatot tenne az egyháznak az, aki az autonómia
gondolatának evangéliumi jellege mellett rnegmutatná
a módját annak, hogy miképen lehetne elejét venni
azoknak akinövéseknek, amelyek az egyházi életre is
károsak s az autonómiána'k sem válnak dicsőségére.

Lelkész- és tanitóképzés, lelkész- és tanítóválasz-
tás. Ez a kérdés ma mindenkit foglalkoztat. aki az
egyház ügyeit .szívénvis.eli. Sok gondolatot, sok életre-
való eszmét termelt már ki ez a probléma, amely bizony
sürgős megoldásra vár s amely fontosságánál fogva a
legszélesebb nyílvánosságot igényelheti.

Végül - de nem utolsó sorban - színtén hálás
téma volna a felügyelői kar s a presbitérium feladatai-
nak ismertetése, mert ha egyházunkban valakinek
szüksége van bölcs tanításra, felügyelőink és presbi-
tereink legnagyobb részének szüksége van. De szüksé-
ges a híveket is felvilágosítani arról, hogy milyen fel-
adatokra, milyen hatáskörrel választják be az egyház
vezetőségébe az Ú. n. "világi elemeket".

Nem hiszem, hogy az egyetemes egyháznak nem
állana módjában akár évről-évre is egy Evangélikus mv-
könyvet kiadni, amely az ilyen és hasonló problémákat
felölelve építené a hitet, erösítené az egyházhűseget s
megnyitná az utat egyházi irodalmunknak olyan magas
színvanalhoz, amelyen - ha megmarad - hivatást, tel-
jesít s az evangélium legfőbb 'erőssége lehet.

Mezőberény. Fabók Ferenc lelkész.

Uj könyvek.
Mitrovics Gyula: A nevel,éstudomány alapvona~i.

Debrecen-Budapest, (Csáthy), 1933. 339. lap. Ára 12 P.
Weszely Ö. (1923 és 1932) és Imre S. (1928)

hasontárgyú müvét Mitrovics Gyula debreceni egyetemi
tanár jeles és tartalmas müve követi. Méltó társuk volt
a pedagögta hazai irodaimában a sajnos korán elhúnyt
és életében méltatlanul mellözött Szilágyi Ö. Weszély
müve még befejezésre vár. Imre Sándoré egy gazdag
tapasztalatú . és emelkedett szempontokból kiinduló
pedagógusnak kiváló terméke. Tőlük különbözőleg
Mitrovics pedagógíájának "elméleti alapvetésére" tö-
rekszik, amiért is a lelki élmények ismertetés éből kiin-
dulva az egyes pedagógiai feladatokat az alapvető lelki
tényekre vezeti vissza. Mimellett Maumann müvére való
hivatkozással kiemeli, hogy "az esztétikának és a peda-
gógiának is közös találkozó helye a pszichológia, mínt
mindkettőjüknek fontos segédtudománya". Mint elő-
szavában említi, hogy úgy aZ anyaggyűjtés, mint az
irányítás szempontjából sokat köszönhet Barth és
Fröbes. i. v. műveinek.

Művét egészen helyesen egy alapvető és kifejtő
részre osztja. Az elsőben az alapvető fogalmakat (em-
ber, humanitás, erkölcsiség és vallás, müvészet, erkölcsi
jellem, nevelés, neveléstudomány, segédtudományok, a
neveléstudomány anyagának felosztása) ismerteti, s a
másikban az értelem, érzelem és akarat nevelését fej-
tegeti nagyon tudományos és meggyőző alapon.
Műve végén tájékozódás céljából a pedagögía és segéd-
tudományai gazdag leülföldi és hazai könyvérzetét adja,
ami úgy a tanárnak, mint a diáknak irodalmi tájékozó-
dását nagyon mégköIiyyíti.· . "
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Mitrcwics müvének, úgy alapvető, mint kifejtő ré-
szének gyönyörü részletei vannak. P. o. az erkölcsi
jellemről vagy az akarat neveléséről szóló. Különösen
meghatók azok meleg és közvetlen közléseí. Az egész
müvön mély, tiszta keresztyén vallásosság vonul végig.
Méltó fia .hasonnevű atyjának, az egykori híres pataki
theol. professzornak. Sokszor szerepel müvében az em-
beri méltósággal . azonosított istenfiúság és Krisztus,
mint a vallásos-erkölcsi tökéletesség pedagógiai esz-
ményképe. Sok gyakorlatt példával is világítja meg
elméleti megállapításait. Mint miskolci ref. felsőbb
leányisk. igazgatótanárnak volt al.kalma a női világból
is ilyeneket gyüjt.enie.

A pedagó~ia és az ethika tudományának újabb
fejlődésére nézve érdekes és tanulságos, hogy az aka-
rat szabadságának vagy megkötöttségének Du Boys
Reimond által még "világtalánynak" nevezett kérdését
a lel'ki élet egységénél fogva Mitrovics tudományosan
meghaladottnak mondja. Pedig Pelag íusz-Auguszttnusz
és Luther-Elrazrnusz :óta egyike a legvitatottabb tudo-
mányos kérdéseknek.

Jeles müve végén Mitrovics a nevelést a maga
egészében "egységes feladatnak" mínösíti, s szerinte
"részleteinek a megkül"önböztetése csak a tudományos
megismerés módszeres következménye."

Müvének használatát nagyon megkönnyítik és
megvilágítják az i. v. irodalom s a betűrendes névmu-
tató mellett a bőséges tudományos "jegyzetek" is,
amelyek úgy a sza:ktanárra, mint a diákra nézve na-
gyon értékesek és fanulságosak. Kár, hogy a müben
nagyon sok az idegen szó, s bár díszes kiállítású, de
kíssé drága a mai pénztelen világban.

Egyebekben melegen ajánljuk az érdeklődők szíves
figyelmébe.

Dr. Szlávik Mátyás.

~:...--_H_I_R_E_K·__ ..!-I~.......JI
SZENTHÁROMSÁG UTÁNI NEGYEDIK

VASÁRNAp.

Roma, 8~18-23.

. - Az emberi öröm itt a földön tökéletes nem
lehet. Mindig marad még valami vágy és ki-
vánság szioúmk: mélyén és ae öröm legnagyobb
óráin is sötét csüggedés vehet erőt 'mj-tunk. A
mi.szívünk nyugtalankodik~ ,amíg el nem jut
oda) hogy lsten dic8ő8égét szemlélhesse és bűm-
tó? és haláltól' örökre szabaddá tétetik. A ke-
resztyén embernek ígérete van) hogy Krisztus-
sal bemegy az örök dicsőségbe. A testi szem
semmit sem lát még e dicsőség'bőt mert még
nem jelentetett meg nékünk) hogy mivé leszünk.
A seenoedések dacára) amelyeket itt el kell
szenvednü'!1'k)ne kételkedjünk abban) hogy egy-
kor a megdicsőülés jut nekünk osztályrészül.
Az emberszív tehát sóvárog megváltás után:
Ezt a sóvárgást előidézi a szenoedés, amelyet
bűnösségünk okoz. Ezt a sóvárgást jelképezi az
egész.teremtett világ) amely fohászkodik és
nyög és kiált lU, szabadulás után. Ezt a sóvár-
gást a mi lelkünkben legtökéletesebben a sza-
badság utáni vágyakozásunk juUatja [kifeje-
zésre. Ezt a szabadsáqot csak akkor érhetjük
el) ha Krisztussal lsten elé jutunk. Ez a teljes
szabq,dság c8ak az ő birtokában van) csale vele
együtt élvezhetjük.

A rákosszentmíhályi templomot június 17-én
avatta föl nagy ünnepség keretében D. Raffay Sándor
bányakerületi püspök. A rákosszentmihályiak ez alka-
lommal hálás szívvel emlékeztek meg egy római kato-
likus nőről, aki hagyatékával Iehetövé tette a templom
építését. A püspök ez alkalommal a felekezeti béke
áldásairól is beszélt.

- A fejérkomáromi esperesség július hó 5-én
tartja évi rendes közgyülését Tordason. A' gazdag
tárgysorozatból kiemelkedik Podhradszky Jánosnak, az
egyhangúlag megválasztott új főesperesnek beiktatása:

- A szarvasi gimnázium június 18--án tartotta
az évzáró ünnepet. Az érettségi vizsgálatok június 19.,
20. és 21-én folytak le Sárkány Béla egyházkerületi
főjegyző és dr. Moravcsik Gyula egyetemi tanár elnök-
lete alatt. A jövő tanévre szóló beíratkozások július
2-án és 3-án lesznek.

- A györi evangélikus elemi iskola; amely az
országnak egyik légnagyobb létszámú evangélikus
elemi iskolája, évzáró ünnepét június 24-én d. u. 5
órai kezdettel rendezi. Az ünnepet istentisztelet vezeti-
be, majd az ünnepély vesz\ kezdetét a templomudvaron,

- Christananda Szarvason. F. h6 10-én Christa-
nanda másodszor látogatta meg .a szarvasi gyülekeze-
tet. A délelőtti istentiszteleten Isten hívásáról beszélt'
a nagyszámú hallgatöságnak. A mélyen járó, képekben
és tartalomban gazdag beszédet Czakó Jenő ref. lel-
kész tolmácsolta. Délután német nyelvü' beszédet rnon-
dott az új templomban, melyet Kelló Gusztáv lelkész
töt nyelven tolmácsolt. Este 6 órakor vallásos est volt,
amikor ismét angol nyelven szólt Christananda a misz-
szió kötelességeiről. Az áldozatkész gyülekezet 100P
off. juttatott a nemes célra. '

- Úrnapja Balatonbogláron. A Református Élet
írja: Balatonbogláron Németh Sándor köttsei ev. lel--'
kész május hó 31-én a Gaál-kápolnában istentiszteletet
tartott. Az istentiszteletről hazatérő protestánsok két
csoportja találkozott a katolikus úrnapi körmenettel.
Az első csoport megállt .az úttest. szélén és lehajtQ.tt..r
fejjel néma tisztelettel várta a körmenet elvonulását.
A menetböl hirtelen kiugrott Unátinszky Lajos községi
bíró és botjával hadonászva támadta meg őket, köve-
telve, hogy hajts.anak térdet az oltári szentség előtt és
"ne bámészkodjanak ott, tátván a szájukat". Hiábavaló
vólt minden figyelmeztetés, hogy ök más valfásúak,
folytatta a támadást, mondván: "mindegy, hogy mílyen
vallásúak, mert a körmeneten mindenkinek térdelnie
kell." A második csoportot már térdre is kényszerítette.
A helyzethez tudnunk kell azt, hogy még nem régen a
katolikus templom harangjával harangozták ki a refor-
mátus halottakat is, csak az új katolicizmus térhödí- .
tás a ékelte bele a község életébe azt az .ellentétet,
amelynek megnyilvánulása volt ez az úrnapi jelenet.
A balatonboglári református fiókegyház ségédlelkésze,
Vrannay János az esetről jelentést tett illetékes espe-
reséhez.

.....;.Névváltoztatás. Králik Jenő orgonamüvész és
zeneszerző, a Deák-téri evangélikus templom karnagya

. családi nevét Kapi-Králik-ra változtatta ..
- Az aszódi evangélikus Leánynevelő-íntézet,

amely ma Csonka-Magyarország egyetlen evangélikus
polgári leányiskolája, június 21-én t.artotta müsoros
évzáró ünnepét. A jövő tanévre szóló jelentkezések
megkezdődtek. Július l-ig kell az internátusba való
felvételt kérni. A díjak igen mérsékel tek s méltányos
esetekben még tartásdíjengedmények i-s lehetségesek.
Az intézet páratlanul szép fekvésü, parkkal övezett
régi kastélyban, egészséges vidéken fekszik s növendé-
keinek kellemes, barátságos otthont nyujt. A német- és
francianyelv, valamint a testnevelés és zene tanítását
szaktanárok végzik. Az intézetnek háztartási -és gaz-
dasági tanfolyama is van és kellő számú jelentkező
esetén a jövő tanévben a női kereskedelmi szaktanfo-
lyam is megnyilik. .

. - A szegedi Egyetemi· Luther Szöyetség munka-
jelentése. Tizenkettedik munkaévét "zárta le ez évben a
szegedi ELSz. Munkáját rövid összefoglalá$ban a kö-
vetkezökben- adjuk:



ban (XI., Lenke-ut 56. Tel.: 59-2-01). Imát· mond dr.
Geduly Henrik ev. püspök. 2. 1 órakor ebéd a kelen-
földi kaszinóban rxt., Horthy Miklós-út 19., a Szt, Imre
kollégium épületében, telefon: 68-5-24). Szíves, üdvöz-
lettel a selmeci öreg diákok szövetsége nevében: Dr.
Ertl János s. k., az 50 évelőtt érettségizettek nevé-
béri: Tirts Rezső s. k., a 40 évelőtt érettségizettek .né-
vében: Mihalik Géza s. k., a 35 évelőtt érettségizet-
tek nevében: Dr. Handel Béla s. k.,· a 25 év előtt érett-
ségizettek nevében: Dr. Halász Lászlo s. k. A templom
és a kaszinó átszállás nélkül érhető el a 19, 27, 49, ~1,
61, 63 számú villamosokkal és az 1 számú autóbusszal.
A templomhoz a Horthy Miklós-körtérnél kell leszállni,
a kaszinóhoz pedig Gárdonyi Géza szobránál. A leszál-
Iásnál cserkészfiúk útbaígazttanak. Az ebéd kellő elö-
készíthetése végett kérjük a megjelenni szándékozókat.
hogy [övetelüket a személyek számának megjelölésével
legkésőbben június 25-ig dr. Handel Béla ügyvédder
(Budapest, IX., Ráday-utca 15., telefon: 82-4-92) kö-
zölni sziveskedjenek. Az ebéd ára ital nélkül szemé-
lyenkint 1 P 60 fillér. ...

8.' oldal. EVANGl!JLIKUS l!JLET

A· rendes, szenior és pártoló tagok száma 204. A
Szegeden tartózkodó és egyetemre, főiskolára beiratko~
zott 107.hallgató közül 84 a Szövetség -tagja. 2;1biblia-o
órát tartott, melyen 76 tag vett részt átlag 27-en. A
bibliaórákat .Egyed Aladár esperesvezette, szamos al-
kalommal szerepeltek vendégelőadók is. Februárban
evangélízálö napot tartott, amikor a taJ50k az Úr asz-
talához járultak, Október 31-én reformációi emlék-
ünnepélyt, Kecskeméten vallásos estét rendezett. Új
tagjait a templomban ünnepély keretében avatta fel, a
távozóktól az évzáró közgyűlésen búcsúzott. Vallásos,
szépírodalmí, zene és rajzpályázatot írt ki. T.agjai ve-
zettéle oa középískolaí tanulók bíblíaóráít, a vasárnapi
i!lkOlát,'az egyház vallásos ünnepségeín mínderíkor ak-
tív részt vett. Önállóan is rendezett hazafias ünnepé-
Iyeket, . vítadélutánokat, nagyszabású' német estet,
Szarvason farsangi estélyt "és több teaestet. Dr. En-
gel Rudolf egy. c. ny. rk. tanár, a Luther Otthon or-
vosa, 'ez 'évben is' orvosi előadássorozatot tartott külön
a leány tagok -számára, melyeken átlag 50-en jelentek
meg. Kiadta egyik tehetséges tagjának, Miszlai Ist-
ván, főisk. hallgatónak. költeményeít, mely országos
elismerést aratott. Könyvtára a tavalyi 228 kötettel
szemben 330-ra gyarapodott tisztán adományokból.
Ezen kívül 40 Jcötetet adományozott a pusztaszént-
lászlói ifjúsági egyesületnek.: Az immár második éve
fennálló Egyetemi. Luther Otthonban 19 szegény hall-
gató kapott olcsón' ellátást. Otthona által, valamint
ruha, tűzifa, étkezés juttatása, könyvkiadás és közben-
járás által 2724 P-t fordított tisztán szociális célokra,

\ tagjai segélyezésére. Hetenként kétszer baráti össze-
jövetelt tartott átlag 10-20 résztvevővel. Házi asztali-
tenisz- és sakkversenyt. kírándulást rendezett tagjai
számára. Sztrókay Tibort - a távozó elnököt - ö. tb e .

elnökké és Otthon-alapitóvá. Mondok Amállát és Dózsa
Arankat ö. tb. taggá választotta a május 20-i közgyű-
lés. Új elnök Benkő László, 'a Szövetség volt alelnöke
lett: M. J.

.. 'i-' A lll. Nemzetköd Protestáns Vasutas-m!ssziói
Konferencia előadásai a Vasúti és Hajózási Klub (Buda-
pest, VI., Csengery-utca 68. sz.) dísztermében. JÚ.lÚUS
24-én,vasárnap: 10-kor: Ackermann Jakab német biro-
dalmi vasúti állomási előljáró: "A tékozló fiú távozása 189/1934.
az atyai házból". ll-kor: Baltensperger Rudolf, a svájci PÁLYÁZATI mRDETÉS.
keresztyén közlekedésí alkalmazottak szövetségének
elnöke: "A tékozló fiú az idegenben". 15-kor: Weissen-
berg Axel, a finn keresztyén vasutasok szövetségének
elnöke: "A tékozló fiú hazatérése". - Június 25-én, hét-
főn: 10-kor: Rotlie Arthur, a német keresztyén vasuta-
sok egyesületénekutazótitkára: "A keresztyén vasutas
hivatásában". ll-kor: Bereczky Albert ref. lelkész: "A
keresztyén vasutas családi körében". 15-kor: Dr. vitéz
Csia Sándor Máv. igazgatósági főorvos: "A keresztyén
vasutas a társadalmi életben. - Ünnepi ülések a fasori
református templomban (VII., Vilma kírálynö-út 5/7.).
Június 23-án, szombaton: 19-kor: Megnyitó gyűlés, me-
lyen a hatóságok és egyházak képviselőinek üdvözleteí
és a külföldi kiküldöttek üdvözletein kívül karénekek
és egy előadás hangzik el a vasutas-misszió céljáról és
lényegéröl. - Június 2i-én, vasárnap: 17-kor: Evan-
gélizáló gyűlés, melyen külföldi és hazai vasutasok fel-
szólalásain kívül karénekek hangzanak el. - Női össze-
jövetel a Vasúti és Hajózási Klub (Budapest, VI., Csen-
gery-utca 68.) dísztermében. Június 25-én, hétfőn: Fél
17~kor: Weissenberg Axelné finn és Baltensperger Ru-.
dolfné svájci kiküldött tartanak előadást a következő
tárgyról: "A nők munkája a vasutas misszióban". Az
összes előadásokat magyarra tolmácsoljuk. Belépődíj
egy összejövetelen sincs. Minden érdeklődőt· szeretettel
hívunk és várunk. Hívogassunk másokat is. A rendező- .
bizottság.

\ - .Meghívó a selmecl diáktal;Ukozóra. Folyó' évi
június hó 29-én (Péter-Pál napján) Budapesten talál- A szerkesztésért felelős: A kiadásért felelős:
kozunk, akik a selmecbányaí ev. líceumban az 1884., S zA N T ó R Ó BER T O FR 1T Z LAs Z L o
1894., 1899. és 1909. évben tettünkérettségit. E talál- r.
kozóra szeretettel' hívunk meg minden selmeci öreg SZERKESZTÖSÉG TELEFONSZÁMA:59-2-01
diákot családjával együtt. A programm a következö: 1. POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKkszÁMLA: 1,228
Fél 12 órakor istentisztelet a kelenföldi ev. templom- (BP. SZÉKESFÓV. KÖZSÉG~ TAKARÉKPT. CSEKKSZÁMLÁJA.l

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdl1jl1ban,Budapest. V.•Csl1ky-utca 10. 80380
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PÁLYÁZAT.
A szegedi Egyetemi Luther Szövetség' Otthona

igazgatósága evangélikus egyetemi és főiskolai hall-
gatók felvételére az 1934-35. tanévre pályázatot hir-
det. A bennlakók lakást, fütést, takarítást, világítást,
ágynemű- és törülközömosást kapnak, félévi 75 P tar-
tásdíj lefizetése ellenében. Azok számára, akik még ezt
sem tudják kifizetni, kellő igazolás és indokolás alap-
ján a Szövetség kedvezményeket biztosít. A felvétel
iránt beadott kérvényeket 1934. augusztus 15-ig Egyed
Aladár ev. főesperes, igazgató címére (Szeged, Tisza
Lajos-körút 16. sz.) a következő mellékletekkel együtt
kell beküldeni: 1. Szegénységi, vagy vagyontalanságí
bizonyítvány. 2. Az illetékeslelkész által kiállított er-
kölcsi bizonyítvány. 3. A legutolsó .tanulmányi ered-
mény (érettségi bízonyítvány, vágy index-másolat). Az
Otthon igazgatóságának határozatáról mínden kérvé-
nyező szeptember 1-ig értesítést kap.

A fejér-komáromi egyházmegye elnöksége .a
bokodi üresedésben lévő Ielkész! állásra pályázatot
hirdet.

Javadalom.:
1. Szabad lakás, melyet jókarban tartani az egy-

házközség kötelessége. 2. 627 négyszög'öl kert. 3. Kész-
pénz 92.80' P. 4. 19 q tiszta búza. 5, 15 kat. hold,
557 négyszögöl szántóföld, melynek megmunkálásat az
egyházközség végzi. 6. 16 erdei raktári méter cser-

.hasáb tüzifa, annak hazahordását, felvágását az egy-
házközség teljesíti. 8 öl rőzsefa helyett 5 erdei rak-
tári méterfa. 7. 1 kat. hold és 443 négyszögöl rét,m~ly-
nek letakarítása, a széna és sarjú behordása az egyház-
község kötelessége. 8. 5 q morzsolt tengeri. 9. 6 hl.

.bor. 10. Offertórium: 1. Advent vasárnap, 'karácsony,
húsvét és pünkösd 1. ünnepén. 11. Stólák: keresztelés
50 fill., egyházkelés 50 fill., temetés imával 1.- P, be-
széddel 2.50 P, esketés helybelitől 2.50 P, vidékitől Ú.~
P: Anyakönyvi kivonatért: helybelitől 1.16 P, vidékttől
2.32 P. 13. Faggyúmegváltás 18.50 P. 14. Híva.talos
útra szabad fuvar. 15. A közös legelőben 10 hold iÍle-
töség s ez után járó legeltetési jog.

Az Egyetemes Lelkészválasztást Szabályrendelet
22. §-a értelmében felszerelt kérvények a pályázathir-
detés megjelenésétől számított '15 napon belül az ales-
peresi 'hivatalhoz Tordas-ra (Fejér megye) nyújtan-
dók be.


