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GY'ONI' GÉZA.
Tizenhét éve halt mega krasznojarszki po-

kolbariés június Q6-ári töltötte volna be 50. élét-
évét. Lehetetlenség megh~tódottság' nélkül a
világháború nagy líríkusára gondolni, aki a
pozsonyi teológiai akadémián kezdte oroszlán-:
kö~meitmutogatta, majd mellőztétéseken, vidéki
redakciókban eltöltőtt keserves esztendőkön
keresztül Przemyslbe került, hogy azután Íen- ",
gyeI mezök 'és táborttízek fölött szánva a hal- '
hatatlanságbá repüljön.' Gyóni Géza 'az élét
szeretője volt, aki a háború' előtt még azt si-
koltotta: Cézár, én nem megy ek ! De amikor
megzendültek a harcra .hivogató. szózatok, ott
állt] a szabadkai, erkélyén, ő olvasta, fel a <vá-
ros lakósai előtt a .monarchia hadiizenetét és
aaután-jnegíndultönként, ~.. kényszerűség rrél-:
kül.. végzete .útján; Végzete a testi halál volt.
Szelleme, amely költészetéből, .mint egy sok-
húrú hangazérből .szól hozzánk, a. halhatatlan-
ságba,emelte.., ,.

Ma ötven éves volna és talán ifjonti této-
vázások, ~forradalmi errupciók után lehiggad-
tan énekélné a nemzetnek a béke lágy dalait.
Az Isten másként akarta. Mint üstökös vágott ,
az ostromlott várból a magyar. mennyboltra
és mint üstö kös tűnt el ismét a földi életből.

Ez az eleinte olyan halk és jelentéktelen-
nek induló élet csodálatos, szinte petőfi es finá-
Iéban. múlt ki. A .przemysli vár póklába kellett
kerülnie, hogy. a .magyarság váteszí megnyilat-.
kezásaira felfigyeljen. . "Lengyel mezőkön,
tábortűz mellett" .c. -kötetének egyetlen pél- .
dánya került ki :'repülőgépen a várból és ez' a .' ' ",' :' -, '.~." ..,
könyv egyszerre országos hírűvé tette nevét. A -Azután jÖn~ek a,~Jevele.k)'.ia 'kálv:ki'árót',,', '
kiadók' keresni kezdték régebbi dolgait és :aMcaj<L az prosz -forradalom .láb:gjaikapják'el:,·, \.?-
nemzet rádöbbent.vhogy milyen, kincseket rejt Hisz~n. azért k.ÖltQi .. hogy ~Í1den,' iIhpr~sszióta:.Ló:.i.
"Az élet .szer~tqje", a "Versek"! c, könyve és : reagáljon.. ....:<,·\'i,.V.~ -: ,<,ri:',:: _._,,,' i;,i:1;»>I:
sok-sok szétszórt írása. A krasznojanszkí fogoly-o , ,',' ' . " ..' ','
táborbanJs fÖJ~s{mdülte~;.,dalai.ra.bma;g'yarok· -. Most,'toppanook a 'Poppdnt· ereszté1cek)~I: !

víg,~S#l!J~S~l:á,.de !!~_ ke.!3-eIf:(i."~abS'~g' ;~ziv:e.,gy~~0.1', vr M08t.lbdmlar/ia'k~a'tJárfjy.it:"bab'onár{ ;".j.':' .•• : '.S,\"=

kerét rágta. 'Elméje· a honvágytó}. mindinkább
elborult ésfivérének és fogolytársári'ak, Mi"hály-,'
nak halála az őrületbe kergette. :. .... -

_Gyóni, aki egyik. háború elötti kölfemé-'
nyében nyíltan antimilitarista elveket vall,
amikor így' dalol: ;

Soracteorr.nán zőld 'az erdő)
Szívem életvágytól daqad,
Jer) asszonyom.,. A ko.rQ,náq,at
'Oéeár, védd'. még"rq.agad. .' .

, • . . 'c-. .~,'. o," ,'"

". Vagy kftldj haomar -prétorumusi
, Usee.ezét. e dacos-ieiet ; " , ?',

D~ ,?ita;"gul a. ,mészfi,.rs?ékre
Gez.ar:ren' nem r;tf?gy~k .. :.

.' .. egyszerre a 'háború sodrába kerÜ'f':Cso-
dálatos erővel, velőket oszlató megnyilatkozá-

, sokkal' énekli meg a 'háború fenséges borzal-.
mait, nagys~erű jeleneteit és feneketlen- poldalt ..

~J ' :; • '<

Csak .egy ,éjs~akára küldjételi el ';iJk'Ú):,' ,
Hosszú) csáhos nyelvvel hazaszeretőket. ' ", ~,;
Cs,f1;kegy éjszaJká,!a.'::':'" -- ~,- ~-
- - - -.- - - - - -.~ - -
Vakító csillaqnak, mikor tárYjXÍ;il" fénye, ,~Fj;",
Lá$sák meg, arcuk a Ban, fályó tükré-b(3-j:i.~7",-;;,'
Amikm: 'l'r/,(],g'Y'árvért gŐz9.lv~ hőmpőly.get~ '". i'

Hogy sírva siko~tsák:' Istenem, ',ne több~t! ~.:.:
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A költő, siet a vég felé és rab vackokon
1917. júníusTő-én őrületének egy világos pil-
lán~tában. ezt írja barakjának falára:

Térjetek meg
És ezeressetek.

'Elnyel mindeneteket a hőség
És csak Istené a dicsőség.

, -A költő felvonult a magyar Olimpuszra a
tÖbbi halhatatlan közé. Testét a szibériai hó
takarja. Es eltakarja talán az ítéletnapig és
nem 'teljesűl a költő vágya, hogy a gyóni teme-
tőben "Szent öregúr, néhai pásztor sírja tövé-
'o,enpihep,őt l~lek." (-t.)

'Meyer moszkvaí püspök
emlékezetére.

Irta: John A. Moreheoo. '
2

Meyer püspök gyakran hangoztatta, hogy
a Luth, Vííágkonvent azáltal, hogy a reformá-
ció örökségét híven megőrizte, számára mindíg
erős erkölcsi támaszt és követendő példát je-
lentett. Megbecsülhetetlen értéket jelentett ez
az intézmény a maga és kartársai számára ak-
kor, amikor a forradalom után új alapokra
kellett fektetniök az orosz evang. egyházat.

:,' A'". gyülekezet külön határozata szerint
Meyer püspöknek kellett, ha erre alkalom kí-
nálkozott, egyházának érdekeit az orosz kor-
mány _ előtt képviselnie. Valójában ő,;már a
megbízatása _előtt is saját f-elelős~~gére dolgo-
zott ezen' a téren, mert hiszen az - ő érdeme,
hogy az első evang. egyházi gyűlés megtartá-
sára engedélyt adtak. Alighogy elfogadta meg-
bízatását, azorinai hozzálátott, hogy a kormány
részéről biztosítsa az engedélyt a leningrádi
szeminárium megnyitásához. Az engedély már
a következő év áprilisában meg is, érkezett.

A cárok uralma alatt volt rá precedens,
hogy ilyen egyházi kiküldöttek a kormány tag-
jaival tárgyalhattak. Valójában a specifikusan
egyházi ügyeket úgy intézték el fl régi időkben,
hogy egyenesen a cár elé terjesztették 'őket. A,
boldogult Treifeldt püspök, akit 1922-ben
Meyer püspök moszkvai otthonában' volt sze-
renesém megismerni, volt a régi időben Meyer
püspök elődje, ' Nagy kultúrájú, előkelő, bátor
keresztyén ember volt, tökéletes diplomata, akit
mindíg szivesen láttak a cári udvarban. Ki-
váló tagja és védője volt az általa képviselt
egyháznak és ennek az egyháznak és népének
számára biztosította "a fejlődés, a haladás útját.
Mikor a forradalom jött és a szovjet-kormány
megalakult. Meyer .püspök mélyen átérezte,
hivatalának messzeható fontosságát, különösen
azért, mert tudta, hogy milyen kiváló képvise-
lőj~ volt .egyházának az előző kormányforma
a1att.'Gy:á:kranbeszélt 'arról <az ídeálís mödus

vivendiről, amely .lehetővé 'tenné, hogy '3. je
legi kormány és az ev., egyház között a sú
dások elkerülhetőkké Iennének, hogy mia
kettő szolgálna a másik munkamezején is, a '
kül, hogya másik törvényeibe és funkciói
beleavatkozna. - Az igazi megoldása a prob
mának végül is .azt jelentené, hogy egyrészt"
orosz nemzet belső' békéjét és jólétet- bizt
taná, "másrészt, hogy az .oroszországi egyház
békéjét, megelégedését, 'szabadságát, és nor
lis fejlödését előmozdítaná. .

Bámulatos könnyedséggel., .oldotta _
Meyer püspök egyházának gyakorlati prob
máit. Két példát szeretnék csak megemlít
A -kiváló püspök szívére rettentő súllyal ne
zedett az óriási területű Szibérí ának gond
ahol sok evangélikus gymekezetélt,szétszó
németek, lettek, észtek, finnek. ,Ezek a hi
mind pásztor nélküli nyáj voltak. Övégre
engedélyt szerzett a kormánytól, majd ' m
nyerve' a Luth. Világkonvent anyagi támoga
sát lehetővé tette, hogy Szibériába és
belsejébe vándor lelkészek et küldhessenek, a
oa szétszórt gyülekezeteket meglátogatják.
talmas, fáradságos és veszélyes vállalkozás
ez. De Meyer püspök': maga járt elő a jó '
val, nekivágott a nagy útnak s egy .nyáron
hónapot töltött Szibériában és Közép-
ban, mindenütt hirdetve az Igét, s lelkiism
tesen végezve papi kötelességeit. Azután, .
már a keserves .utat-: feltörte.r-sok vála
lelÍ{ész ment ilyen "missziós útra" Szibéri

Ime, még egy példa: Hivatalos látoga
közben Meyer püspök hamarosan rájött
hogy hívei, ami az eg-yházi irodalmi term
ket illeti, rendkívül szegények. V égre eng
kapott a szovjet-kormánytól, hogy legalább
egyházi lapot adhasson ki': "A mi egyhá
címmel. De az itt megjelenő közleményeket
gorúan cenzurázták. Nemsokára .azonban o
leküzdhetetlen akadályok meriiltek fel, h
kis lapot meg kellett szűntetni. A lelk'
sokat panaszkodtak amiatt is, hogy a
mandus ifjúságot nem tudják megfelelőea
készíteni, mert gyakran az egész gyüleke
mindössze egy Luther-kátét tudtak tar
így hosszú másolással kellett az időt töl
,3, gyermekek csak nagy nehezen tudtak
szülni. Meyer .püspök engedélyt szerzett a
mánytól, bibliák, katekizmusok és más s
ges vallásos könyvek behozatalára, ma'
Exec. commitrához fordult, hogy jutt
az orosz evang. egyháznak ilyen kön

. szeretetadományképen. Nagy nehézségek
dültek e kívánság elé, mert hiszen igen
különböző nyelvű könyvre volt szükség.
ban sikerült a dolgot 'mégis úgy meg
hogy felhívták egyenkint a német, lett,
finn egyházakat, gyűjtsék össze oa bi
katekizmusokat és más vallásos kön
juttassák el erosz'hittestvéteik szá
messlwaí 'égyháizi fötanacshoz.·iA.:z 'am •
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északeurópai államok egyházait pedig, mivel Nők foga az egyhazban~
ezeknek hívei nincsenek Oroszországban, arra "-
kérték meg', hogy járuljanak hozzá a könyvek A zsinati bízottság, hivatalosan kíadott-: írorrrá-

nyalban erről is szó van, még pedig olyan érl.elemben,
szállításának költségeihez. Ennek a vállalko- hogy ái méltán jogos aggodalomra ad okot.
zásnak és közös áldozatkészségnek eredménye A 12. ponthoz, 4<;>.§. c) úgy szól,hogy az egyház-
lett az; hogy több mint 15~OOOkötet német, lett, községi közgyülés tagjai a nagykorú és önálló, vagy
észt ésfinn biblia, katekizmus' és más vallásos 18. életévüket betöltött házas~ágban ~lő nők és özve-

. gyek is, akik az egyházközség fenntartásához hozzá-
könyv került-orosz hittestvéreink birtokába. járulnak .

. Felelősségteljes állásában és .sokirányú el- Ne'nl tudom elnyomni aggodalmamat ezzel a meg-
foglaltsága ni.ellett, Meyer püs pök még' arra is állapítással kapcsolatban, amelyhez azt a reményemet

fűzöm, hogy a zsinat nem fogja elfogadni. .
szakított időt, hogy egyházát tollával is szol- Mert az ilyen megállapitásnak ,forrását· inkább
gálja. Ő a szerzője annak a nagyszabású mun- egy feminista gyűlésen, vagy tisztára "jogi" bizottság-
leának mely az orosz evang .. egyház történetét ban keresné az ember, mint egyház; téren. 'I'udom-
tárj a elénk. 'Ez a mű német nyelven Moszkvá- ugyan, hog'y a legkomolyabb okok és a legjobb sZándéc'

kok hozhatták létre ezt a javaslatot. Bizonyára az al
ban jelent meg 1918~ban a reformáció .négy- meglátás" hogya nők általában "egyháziasabbak",~
százéves jubileumával kapcsolatban. A ,,~ach rriint a férfiak és az a remény, hOgy az egyház ügyei
Siberien" címu könyve, mely szibériai missziós talán jobban állnának sok helyütt, ha az "egyháziasabb"
útjáról számot' be, Németországbim jelent meg. résznek több .beleszólása lenne az egyház vezetésébe és

. korrriánYzásába.: '
Egyházi beszédeinek egy kötete a porosz evang. De bármennyire szép is ez az elgondolás és bár.
egyház breslaui kiadójánál jelent meg. Mivel mennyire kívánná az ember helyenként az egyház
úgy érezte, hogy szükség van arra, hogy az ügyeit a hivő asszonyok kezébe letenni, mégis helytelen

,orosz evang. congregációk belső életéről is be- lenne ennek a javaslatnak életbeléptetése egyházi szem-
számoljon, nem 'sokkal a halála előtt befejezett pontból elvi, jogi és gyakorlati okokból.
egy kéziratot: ."Az orosz evang. egyház gyüle- Elsősorban az Iráara kell tekintenünk, ha vala-

mit teljes érvényességgel, a .Iehetö.Ieghetyesebben aka.
kezeteinek eredete és fejlődésének története" runk megállapítani. Elveinket is az Irás világosságánál
címmel. Ezt a kéziratot átadta a Luth. Világ- kell megvilágosítanunk. És ebből a szempontból nem-
konvent végrehajtó bizottsága elnökének, hogy csak akadályokra, hanem egyenesen títtásra bukka-
az' gondoskodjék a 'kiadásról, Ez a posthumus nunk az Irásban .. Pál apostol nyomatékosan ellene van .

annak, hogy a nők -irrtézkedjenek és határozzanak a
kiadás elénk tárja Meyer pöspök kiváló tudá- "1 k' t kb (1 'tr 14 34 1 T' 2 12) Egyu e eze e en. .' ~>-or. , ;.. rm, , '.. z
sát s megmutatja,' hogy szenvedő orosz evang. altghanem h::tá.!:?z~!(~_sfé,lreéFthetetlen 9~!i~éd,csalc _eI_
egy1tazaka~''''milyerr'''-'''ertéI{es~' szOlgaJa vsu O.'~ Ke olvasni. De na v,alakI bölcseblJaKarna ennT''PaI
Munkásságának elismeréséül a lipcsei egyetem apostolnál a korra és a fejlődésre való hivatkozással,

annak Jézusra kell tekintenie, mert vele mégsem sza-
főtisztelendő .Meyer .Teofilt tiszteletbeli teoló- bad ellentétbe jutnia a legtetszetősebb elgondolásáért
giai doktorrá avatta, sem, 'ha híve' akar maradni. Jézus pedig' egész, más

Nem mulaszthatom el, hogy meg ne emlé- irányt mutat az asszonyoknak, akik követik öt. Nem
kezzem itt azokról, akik a Krísztus egyházá- asszonyokat, hanem férfiakat hív meg apostolokul.

Nem nökre, hanem. férfiakra építi anyaszentegyházát.
nak oly nagy szelgálatot tettek őnfeláldozásuk- Pedig ö a nőben nem látott alacsonyabbrendü .lényt,'
kal, mikor vállalkoztak a nehéz szibériai nyári abban is a bünös lelket kereste. De azok .a nők, akik
míssziós utakra. Meg kell 'említenem "Schultz követték -öt, szolgáltak neki' és az apostoloknak.
lelkészt és Palsa püspököt, az ősz lelkészt, aki Azután pedig ott látjuk Jézus 'követésében az asszo-

nyokat, ahol szenvedés van. A kereszt körül. Lám, ezek.
az időjárás viszontagságai miatt Moszkvába is ragaszkodóbbak és hüségesebbek voltak, mint a
való visszatérte után hamarosan meghalt. férfiak. És Jézus mégsem tartotta' szükségesnek, hogy

Akik ismerték Meyer püspök élénk, ener-. most azonnal rájuk építse az egyházat. Életében, mü-
, vének, feladatának teljesítésében pedig egyenesen visz-

gikus temper-amentumát s akik tudták, hogy szautasítja a női beavatkozást, holott ,ai édesanyjától
mennyit szanvedett ' gyenge szive miatt, azok ered. És pedig nemcsak a 'kánai menyegzőn. (Ján. _2,4,;.
megértik, ha azt mondom, hogy' az egyházi ne'- Márk 3, 31-33.), Sem Jézus, sem az apostolok példája,

. sem az őskeresztyén egyház élete nem szolgáltat ala-,
héz szolgálat közben, erejének és, idejének on- pot ennek a "kiterjesztett" jogszabálynak 'megalkotá~,
zetlen odaajándékozásával, a déloroszországi sára és életbeléptetésére.
fárasztó látogatásokkal és középázsiai missziós De a jogi szempont is csak akkor okolja meg, pa
útj'ával, együtt.az életét is odaadta Urának éSI tisztán jogilag tekintjük és bíráljuk el a kérdést és

egyenjogusítást akarunk eszközölni. Ez a tisztára jogi
Egyházának, Ő· valóban. a szent ügy' mártírja . szempont azt rriondja, hogyha valakinek kötelessége
volt. Ügy-e, mindnyájunk szívéből szólok, ha van, azzal együtt kell járnia ajognak .is.,Mindegy, hc.gy

az illető férf'íú-e, vagy nö. Be kellene azonban látnunk, .
azt, mondom, hogy mi, keresztyén hittestvérek hogy ez a' szempont. amely a materialista és liberáJis
arra kérjük a Minhenhatót, váltsa be ígéretét, kernak egyik tetszetös tézise volt és sőkat harsogott a .
mondván: "az ő cselekedetük' juhként . követi nö egyenjogusttásáról, már lealkonyulóban van .. 1}.TEl-
őket." AdJ'on a jó Isten az egyház eleső har- remtö egyenlő ranggal és értékkel bár, de két nemet

teremtett különböző feladatokkal. Legkevésbbé az egy'- .
cosaí helyébe méltó utódokat. Hallgassa meg ház feladata az, hogy a teremtés Isten! akaratát lfleg7'
buzgó imánkat és segitse kegyelmével továbbra másítvn a nőt férfiúi jogokkal és kötelességekkel ru-

házza. fel. Végre az 'egyháznál nem a' tisztáiá jogi
a mi nagyon fáradt, hős, evangélikus orosz hit-. szempont a fö ;: az egyháznak egyházjoga'van; a haI?-g-'
testvéreinket. .. súly pedig az első szóra esik ebben az összetételben.

Ford.: özv. Vidovsz,ky Kálmámné. A. teremtés rendje és az ezzel számoló igazi jeog egé--
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szen más helyet biztosít a nőnek, mínt 'a férfiúnak és
egész más jogokat., Az ú, n. "egyenjogúsítással a nö
nem nyert, és nem nyerhet soha, Csak veszt abból az

- ígazí hivatásának és ér-tékének. járó igaz meg~ülön-
"l:iöztetésbpl, amelyet éppen az egyház biztosított szá-

mára, Persze a materialtata brutalitás tetszetős álruhát
öltÖtt, amrkor a nö egyenjogusítás köpönyegét borította
magára, Ne legyen az egyházjog és E, A. elavult és
nem' evangéliomszerü ideologiák megörizöje. Avagy

" mit szólunk ahhoz, hogy' a nérriet ev, egyházban (ame-
lyet mcstanaban sokan annyira féltenekl, olyan indít-
ványok vetődnek f'el, hogy a .közgyülési tagság ne az
anyagi teherviseléshez kapcsolódjék, hanem az isten-
tisztelet látogatásához és az úrvacsorával való élés-
hez?! Ei alighanem - inkább egyházjogi szempont és

, alighanem, helyesebb irányban tapogatódzik, ,mirit a
míríden feltétel nélkül való jogkíterjesztés.

Kétségtelen, hogy az evang, nö igen jól tudná
érvényesítem az-egyház vezetésére és kormányzására

'Ir "így külsöleg megadni kívánt jogát - belsőleg, úgy
ahogy az Irás is mutatja és sok buzgó ev, nö példája.
HaSSa át a családi 'kört azzal az evangéliummal, amely
neki sajátja és akkor 'a legtöbb esetben, közvetve, a
férjére gyakorolt lelki hatása által kihatása lesz a gyü-

'lekezet eletének vezetésére és korrnányzására, is Ha,
pedig a családban nincs' meg az 'evangéliumi szellem
és együttélés, elég akkor abból' egy közgyillési tagság
is, sőt még sok is. Mindenesetre fontosabb és igazi fel-
adata a nőnek otthon-van és a gyülekezet szeretetmun-
kásságában, 'mínt a közgyülésen, -

A vegyes házasságban élő nőnek még akkor sem
adnék közgyillési tagsági jogot semmilyen formában,
ha nem is adott reverzálist. Egész más lelki világban
kell élnie, 'sokszor gyermeket nevelnie a másik egyház
számára, sokszor, ha az Isten' úgy bünteti" csak a má-
sik egyház' számára, mikor csak fiai születnek.

Az özvegyek férjü'k jogát folytathatnák mintegy,
de nem az eddigi rendszer alapján, amely sok alkalmat
'adott a kortéziának és a félrevezetés nek. Nem is szólva
arról, hogy jogukat csak más által gyakorolhatták, ami
bizony nem felemelő, amikor nem a szavazatát' kellett
zárt borítékban átadnia, hanem a szavazási jogát. Le-
hetne ezt talán úgy megvalósítaní, hogy az özvegyeket
külön Ihívná össze a gyülekezet elnöksége, felvilágosí-
tané, a 'kérdésről és azok zárt borítékban adhatrrák át
seavaeatukat, Ez méltányosabb és igazabb joggyakor-
lat lenne, ,mint az előbbi.

Előfordulhat végül az az eset,' amelyre példa is'
akadt már (ld. D. Kovács S. Egyetemi előadásait),
hogy a férjek kényszerüen, foglalkozásuk ból eredően
távol vannak vasárnap is. Ilyen kivételes esetekben
igenis lehetne a távollevő férjek jogát feleségükre
ruházni.

•Ami. a kiterjesztett jog gyakorlati oldalát illeti,
arra röviden csak két szempontot szeretnék megemlí-
teni. Az egyik, hogy azok, akik az apostolnak is ked-
vére valók és számukra kívánatosak lennének a köz-
gyülésen, aligha élnének e jogukkal, éppen azért, mert
az Irás szerint egészen más feladatot vallanak a
magukénak (Í. Tim. 2, 10-11.). Meg lehetne kérdezni
ezeket a "csendeseket", hogy kívánnak-e 'közgyülési
tagságott És kiderülne, hogy éppen a legértékesebbek
nem kívánnak.
, A "hangosakkal" pedig igen pórul járhatnának.

Emlékeztetek arra, hogy' a liturgia ellenes mozgolódás-
nak egy asszony-yezére milyen hangnemben bocsátott
ki egy körlevelet. Hemzseg az "erőteljes" 'kifejezések-
től: ,,~eletörődn,', pressziónélküli, nincs meg a joga,
nekünk még a forma sem kell, stb." Egy kís ízelítő,
hogy mit nyerhetnek ezen a réven közgyüléseink! Sze-
mélyes tapasztalatom még tovább vezet. Az illetéktelen
-beavatkozást erélyes Em visszautasítottam. Erre választ
is kaptam. Hogy milyent, arról jobb nem beszélní.>

, ' , Mindenesetre szomorú tény; hogy' sok helyütt oly
'hagy hiba van a férfiak hitbuzgósága körül;' de "Két-
..ségtelen, hogy ezen' nem a nő'k közgyülési - tagságával
kell segíteni, hanem belső, lelki munkávál, Attól' ÍJ. bízo-

nyos jogkiterjesztéstől még főhet a fejünk. Több-yesze-
delmet 'rejthet magában, mint áldást, az Irás pedig
sem nem követelí.: sem egyházi jogalapot nem nyujt
számára.

Kots Laj9s.

Ahogy az Úr akarja.
Ne mondd soha, hogy: soha többé
És aet se mondd, hogy': mitndörökké~
Ember vagYJ gy.arló) véges ember)
Nem dacolhatsz a Végzeteddel.
M eg kelt) lvogy járjad azt az: utat;
Melyet ae Isten. ujja mutat.
S ha »ereitékes is az arcod,
JIí.legkelChogy harcóld azt a harcot)
Mit meg hanJolni rád szabott',
Vinned) vinned kell azt a terhet)
Amit a váll'ad11C1;rakott, '
Ne zúgolódj: Mivégre minden!
Kezében tartja sorsod - lsten.
Ne mondd soha, hogy: soha többé
És azt se mondd, hogy: mitndörökké.
TŐrhetlen hittel bízva benne,
Hogy (5 csak javunkat aJkarjaJ
Azt mondd: Alvogy az Úr akarja],

Rózsásné Elait; ,Zsóka.

Megjegyzések a készülö Egyházi
T örvény egyes: .mégállapffásailioz.

Minthogy alábbi megjegyzéseim avangéltkus
Sionunk javát kívánják szolgálni, azoknak szíves meg-
vizsgálását és lehető elfogadását kérem a Zsinati Bi-
zottság részéről. '

1. Ahol a Bizottság megállapításai ban pengő ér-
tékről van szó, ott szükségesnek látnám nemcsak az
arany pengő kítételt, hanem az arany pengő törvényes
finom aranysúlyának a megemlítését is. Szükségesnek
látom ezt azért, mert a gazdasági helyzet ingadozása
állandó befolyással van a valuták sorsára sehnek ked-
vezőtlen következményeitől egyházunk gazdasági életét
lehetőleg mentesítení kell. ,

2.' A -presbitérium hatáskörének új megállapítá-
sánál sajnálattal tapasztalom, hogy az valamennyi fo-
kozaton az egyházi közigazgatás keretében mozog.
Ohajtáscm az, hogy a presbitériumot az összes foko-
zatokon első sorban az egyháztársadalmi, az egyházi
hitélet, az egyházi szeretettevékenység szolgálatába
kell beállítani, s csak másodsorban az egyhází 'közigaz-
gatás kisebb jelentőségü ügyeinek elintézésére: Az a
.meggyőződésem, hogy a presbitériumot hivatáskörével
bibliai alapokra kell helyeznt és azt eredeti hivatásának
szolgálatába állítaní.
, Ezek alapján a presbitérium elsörendü hivatása
volna a gyülekezeti életben: a) a gyülekezeti' belmisszió
megszervezése . és a munkakör ellátása. A gyülekezeti
egyháztársadalmi 'egyesületek (Luther szövetség, -nö-,
ifjúsági, leány- s egyéb egyesületek) megszervezése

,s tevékenységük irányítása; egyházi sajtó, kolportázs,
biblia és egyébr építö : iratok terjesztése, gyülekezeti
könyvtárak létesítése stb. \ '

b) 'a gyülekezett jótékonyság, szegény és beteg stb.
ügy megszervezése ésintézése, a reverzálisok, a szek-
ták, a hitetlenség elleni.Itüzdelem stb.

Másodsorban egyszerűbb gyülekezeti' egyház köz-
igazgatási ügyek elíntézése. '

Felsőbb fokozatokon, is ilyen irányú legyen első-
sorban a presbitérfum münka'köre, azzal a kUlönbség-
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gel, hogya felső tagozatokban a presbitérium inkább .helyzetben. ' .Hit.ler' eddig legalább is annyit el-
irányító és ellenőrzö hivatáskörrei bir, eltekintve attól, 'ért, hogya koldusok eltűntek az utcákról ' és
hogy hatáskörébe a belmissziói és egyházirodalmi, kül-
mísszíóí magasabb rendü intézmények: létesítése és hogy a munkanélküliség lényegébencsökkent.
fenntartáSa is tartoznék. (Árvaház, kórház, szegényház, Hogy a 'riéméteég bálványként néz föl Hitlerre ?
otthon~k, ?ibl~a.i.eg~esületek, k~~yvter~es~tö, társasa- _Hát ugyan a római katclikus egyház mít esi-
gok, kulmISSZIóImtez:tek, ev?-ngeh.~t?-~epz~k.stb., stb.). ríál egy evezrednél is hosszabb idő óta 'a római

'MásodsOrban kísebb jelentöségü közrgazgatás! : , , l ? A' ..'" l' ' , k termé R', , 1
'ügyek másod, illetve felső fokú elintézése. pap~va, z. Izrae Ita termes~etesen omava

'.3. Az egyházközségi törvénykezésnél+szükséges- kacérkodnak . ma. ,A .-pro~estansok a,zo?-l;a?-?
nek találnám a 9. §. kíegészttését azzal, hogya vád- Ugyan honnan veSZI Wir-th azt az állítását,
.lott -presbiterre ..a tisztségétöl való' megfosztás is ki '-nogy mi protestánsok reménykedve tekintünk
legyen mondható. , a katolikus egyház felé? Elképesztő az az el-

Mayer Pál. bizakodottság, amellyel a katolikus egyház eg'y-
===;;;;======;============= házi' és villigi emberei a katolicizmusnak állító-

lagos térhóditását, világgá kürtölik. Mi keveseb-
bet beszélünk, de tényekkel bizonyítunk. ~ le-
tagadhatatlan tény pedig az, hogy ma is sok-

- kal-többen jönnek át a római egyházból mihoz-
zánk, mint megfordítva. Nyugodjanak meg már
egyszer abban, hogy a reformáció eredményei
és térhódításai Isten akaratán nyugosznak.. '

A "Der Neue Morgen" katolikus napiLap
kérdést intézett Wirth volt birodalmi' kancellár-
hoz, vajjon: gondolt-e valaha is egy olyan val- ,
lási harcra, mint arnilyet most a horogkereszt
Németországban felidézett? Wirth többek közt
ezt félelte : "Igen. Én évek óta' láttam köze-
ledni. Addig, amíg hatalmon voltam, megpró-
báltam ellene védekezni. Kényszerítettek, hogy A "Nemzeti Ujsilg" június 19-i számában
engedjek. Az olyan igények, mint amilyenek a olvassuk, hogy Marcalihan leveldi Kozma An-
horogkeresztes pártéi, nem állhattak meg sem- dornak, a költőnek a házát emléktáblával jelö-
mi előtt. Az egyház előtt' sem. A harcot végiglik. .meg és az ünnepség keretében szent mise
kell küzdeni. De volt-e vajjon már kor .a tör- lesz a római katolikus templomban. Itt alig-
ténelemben, mikor az Egyház ellen indított harc h~nem tévedésről, vagy el~rásról van szó, mert
nem az Egyház győzelmével végződött? Az b~rme:npyIre meghatna mmket, h~ ez a s.zen.t
Egyház legyőzhetetlen mert Isten legyőzhetet- mise vegbe me~t volna, ne~ tudJu~ ,elhl,nm,
Ierr;- A -horogkereszt' i~tentelen párt, ~ert egyr~_h.ogr a re!Q:r.I?-a.t~lls."K~z.ID~t_A~_ate~te~~]@~k
embert, Istennek egy teremtményét, a Teremtő koraban romai reszrol I yen nagyra ertekeltek
fölébe helyez s mindenható hatalmat követel v==ol=n=a=.=;:=================

,emberek részére, akik máról holnapra elbukhat-
nak. De ha: nem beszélünk hitről, amint az Egy-
ház követeli, csak a világi 'tudományokra tá-
maszkodunk, akkor is azt kell látnunk, hogy a
horogkereszt ugyanúgy meg akarja hamisítani
a történelmi tudományok eredményét, mínt
ahogy a hit gyökereit próbálja kitépni. A faj-
őrület: támadás Isten, Egyház, hit és tudomány
ellen. Totalitás ember és .emberi alkotás szá-
mára nincs, csak Isten számára. Már ezért is
meg fog inogrli a nacionálszociálizmus. Ma sok
millió ember tekint a katolikus Egyház felé.
Protestánsok és izraeliták is. Aki Istenben hisz,
az-ma a katolíkus egyházban utolsó támaszt lát

"egy istenkáromló, pogány irányzat ellen, amely
új vallásháborút akar a világra kényszeríteni."

FIGYELO.

* *
Wirth volt német birodalmi' kancellár' az

Egyház fogalma alatt természetesen csak' a: ró-
mai' katolikus egyházat érti. Kiönti epéjét Hit-
ler és a nemzeti szociálizmus ellen, de nem gOR-
dol arra, hogy most mindenesetre jobb Német-
országban, mint az ő és párt ja, a Centrum ural-
ma idején, akik a katolikus egyház és a kereszt
jelvénye alatt indultak, de egészen szemérmet-
lenül lepaktáitak politikai okokból még .a bol-
sevistákkal is. Wirth és a Centrum uralma ide-
jén volt Németország a legnyomorúságosabb

*

A.z, .alkotmánvrevizióh oz.
A lelkész jogai) védelme es. címei. Mindezekre

vonatkozó nézet,eimet csak nag.yjában vetem oda.
1. A lelkész a polgári törvény előtt magántiszt-

viselői jelleggel szerepel. Ez nagy hiány. Egyházi. tör-
vényben volna megállapítandó, hogy a lelkész koztiszt-
viselői jelleggel" bír.' Ha személyében vagy tevékenysé-

"gében sértik vagy trágalmazzák, olyan védelemben ré-
szesüljön a polgári törvény előtt is, mint bármely vi-
lági köztisztviselő. Hogyan is jut oda az egyetemi vagy
főiskolai végzettségű- lelkész, hogy az országos törvény
öt kevésbbé védje, mínt egy kisebb, sőt Iegktsebb vég-
zettségű és állású' állami, hivatalnokot-?

2. A, lelkész személyének védelme céljából kíegé-
szttendö, az 1878. évi V. t.-c. 192. §-a, mely szerint bün-
tetendő az, "aki az állam által, elismert vallás lelké-
szét, - mídön az vallási szertartást, teljesít '- szóval,
tettel vagy fenyegetéssel nyilvánosan megtámadja", .-
olyformán, hogy miután a lelkész a híveivel való érint-
kezés folyamán mindenkor és mindenhol való tényke-
désében lényegileg' véve, akár, hivatalos helyiségében,
akár azon kívül, kura pasztorálist, tehát lelkészi tevé-
kenységet fejt ki, necsak "mikor vallási, szertartást
teljesít", .hanem bármikor is a támadó fél büntet~ndő
legyen. - Ha az 1879. évi XI. t.vc., 51., §-a szerint
büntetendő az,' aki az állam által elismert hitfelekezet
vallásos tiszteletének tárgyát' a vallásos szertartásra
rendelt helyiségen kívül is nyüváncsan meggyalázza és
ezáltal közbottányt okoz: mennyívelfnkább büntetendő
a vallásos szertartást végző; vágy általában a valláso-
san tevékenykedő, lelkész személye?



6~oldal.' E V A N G E LI K U S fj LE l' 26 szám

3. A lelkészek et megillető címeknél is összevissza-
ság és következetlenség, sokszor visszaélés is észlel-
hető.

Püspökeinket a túloldalon csak szuperintenden-
seknek ismerik el.. Igaz, hogya régi alkotmány a
püspök hatáskörét nagyjában megállapítja s így jelle-
gét nagy általánosságban meghatározza; de a jelleg
nincs törvényileg körülbástyázva olyformán, hogy az
kívülről is' kétségbevonhatatlan és támadhatatlan
lenne. Megállapítandó volna tehát a püspök címe szol-
gálatának ideje és érdeme szerint (főtisztelendő, méltó-
ságos, keg~elmes stb.).

A püsl;>ökjelenlegialkotmányunk 137. §-a szerint
élethossztglán választatik. Ez talán helyes volt eddig.
De a kor haladt és változott. Nem ártana itt is a váltó-
gazdaság rendszerét allialmazni. Nem lenne talán ká-
rára az egyetemes egyházi életnek, ha a püspökök
egYéniségén és müködésén 'keresztül bizonyos irányzat
és rendszer ineg nem' ör5ködnék; hanem egy más, vagy
egés;zen új -irányzat. és rendszer, illetve az ezek alap-
jául szolgálö ,új szellem frissítené fel, és tenné több-
oldalúvá, valamint' színesebbé és elevenebbé az egy-
házi életet, .alkalmat adván más, szintén jeles és hiva-
tott erők mielőbbvaló és mínél gyakoribb érvényesülé-
sére is. Evégből, ha az esperesek 6 évi időtartam ra
választatnak. akkor a püspökök 10 vagy 12 évi idő-
tartamra választatnának, nem zárva ki az esetleges
újravaló megválasatatást sem. Természetes, hogy az
ilyen irányban való törvényes intézkedés nem értntené
a jelenleg állásban levő érdemes és 'kiváló püspökeink et,
akiknek, mint ilyeneknek élethossziglan' .tartö' megvá-
lasztatása érvényben maradna.

Nincs körüIírva az Alkotmányban sehol a
püspöknek az a joga és illetékessége, amelynek alapján
tanítókat igazgatóknak nevezhet ki, illetve" léptethet
elő? Vajjon a püspököt illeti-e az a jó,g, vagy az inté-
zetet fenntartó és a tanítók fizetésének terhét hordozó
gyülekezeteket vagy testületeket ? Ez a kérdés is sza-
bályozandó vagy külön, vagy az állami intézetekre ér-
vényes törvények és rendeletek alapján.

Az egyházkormányzat. egyes fokozatain elfoglalt
állás, illetve tisztség s általán az egyházi életben való
tevékenység szerint tisztázan,dók volnának a lelkésze-
ket megillető címek is. .,

Egyházi, egyházmegyeí és 'kerületi tanfelügyelő-
ket s általában tamfelügyelöket az Alkotmány nem
ismer.

Ezeknek hatásköre és jellege is körvonalazandó.
Nem ismeri az AÍkotmány a tiszteletbeli esperes ci-
met sem.

De már a gyakorlatban megvan, holott nincs
meg a gyakorlatban a "tiszteletbeli püspök" címe. Ki
adhatja a "tiszteletbeli esperes" círnet ? Egyházmegyei
közgyülés vagy püspök? Ez a kérdés is megoldandó
valna az új alkotmányban.

Az esperes, valamint a lelkészek címélnél is min-
den szabadosság, mely visszaélésse is fajulhat, meg-
szüntetendő. Némely pap főtisztelendőnek címezteti
magát. A fiatal lelkész nagytiszteletűnek, mig ai idős,
illetve úgynevezett érdemesebb lelkész tisztelendőnek
vagy tiszteletesnek hagyja magát címeztetni, mert
úgy érzi, hogy nincs joga és oka még hosszabb szolgá-
lat után sem magát nagytiszteletűnek szóIíttatni. E kö-
rülmény sok félreértésre ad okot a gyülekezetben és
a társadalomban főként a más felekezet beliek részéről,
akik azt látják, hogy egyházurikon belül mily követ-
kezetlenség, rendszertelenség, hogy ne mondjam, fe-
~yelmetlenség uralkodík.

A fent elmondottakat' tisztelettel ajánlom, a zsi-
nati bizottság becses figyelmébe..

!

Petrovics Pál.

Igaza van-e Arisimának ?
, .

Egy japáni barátom elküldte nekem Arisima
Takeo írónak "A szeretet megbánás nélkül rabol" c.
bölcselkedő tartalmú könyvét, ,amelyben az 1923-ban
elhúnyt író nemcsak tagadja a sze,retet ajándékozó tö-
rekvését, hanem egyenesen azt olvassa fejünkre, hogy
a szeretet által csak saját egyéniségünket gazdagít juk.

Hogy azonnal ,a dolog közepébe hatoihassunk, idé-
zem egy magyarázó példáját.

Tegyük fel, hogy szeretek egy kanárimadarat.
Iránta. való szeretetből adok neki csinos kalitkát,friss
eleséget és folyton becézem. ,Aki látja. az én szerete-
tem külsö megnyilatkozásait; hamarjában arra követ-
keztet. hogy szei-etetem lényege csupán ajándékozás-
ban áll. De ez a sejtés .teljesen céltévesztö, szomorú
tévedés. Minél jobban szerete;n a madárkát, annál na-
gyobb mértékben fogadom be saját lényegembe és el-
kerülhetetlenül annál teljesebben asszimilálódik az én
életemhez. Csak a külsö viszony látszik elkülönített-
nek. Örülök vagy szomorkodom a madárkával. Ekkor
az öröm vagy a bánat éppen úgy a madárkáé, mínt az
enyém. Minél jobban szretem a madarat, annál inkább
válik önmagammá., Számomra a madár már nem' raj-
tam kívül levő valóság. A madárka én vagyok és élem
a madárka életét.

Tehát - mondja Arisima - a szeretet nem ön-
odaadás, sem kötelesség, hanem szerenesés kiváltság
és édes kielégülés.

Könyve egy másik részén igy szól:
Hol van Krisztus életében a kötelesség vagy az

önodaadás? Gyakran mondják: "Krisztus mindent fel-
áldozott, szívesen, kötelességszerűen tűrt, mint Meg-
váltó minden üldöztetést és szenvedést, sőt a kereszt-
halált is 'elszenvedte. Ezért szabadok vagytok Krisztus
szenvedése következtében a bűntől és Ot követve, ti is
éljetek önfeláldozó és önodaadö életet".' r _. r

En, mint egyén, nem tudok így gondolkozni Krísz-
tus életéről. Krisztus soha sem volt oly szegény a sze-
retetben, hogy szenvedett volna az ajándékozás miatt ..
Krisztus már magába kebelezett be minket. Azt su"
sogja fülembe: "Szeretetem kiragadott már a világból
minden magasztosat, tisztát és szépet ..Rossz és tisztá-
talan dolgokat is felvettem magamba és megtísztftot-
tam. Nézzétek teljesen nyitott szemmel, mily nagy a
Krtsztus gazdagsága. Mindazt, amiről azt gondolják
általában, hogy Kriszt.us adta, tulajdonképen önmagá-
nak adta. Nem volt semmije sem, amit ne adott volna
oda. Ennek ellenére mindent megszerzett és nem vesz-
tett semmit ..Végy te is ·részt ebben a gyönyörűségben.'
Ez az egyetlen dolog, amit kér tőled' Krisztus. Mit ér,
ha mindent odaadnál is, ha' elveszted az örökéletet?
Ismered a 'képnmtatókat? 6k azok, akik az önfeláldo-
zás és önodaadás szép nevén adakoznak a hozzájuk,
nem asszimilált külső világnak.' Ok' azok, akik elpusz-.
tították a szeretet rejtekét. 'hogy már nem képesek
megjegyezni azt a meghálálandó tényt, hogy önmagá-
hoz asszimiláltnak adni annyi, mínt saját magának
adni. Nézd eltorzult ábrázatukat, amelyek nevetése alig
tudja eltitkolni a keserű szájízt a hiábavaló adakozás
után! Szomorú tévelygés. Meg kell tanulnod, hogy a
szeretet bélyege nélkül adní-a legnagyobb bün, Mindaz,
amire ráütotted- a szeretet bélyegét, hü ebként víssza-.
tér hozzád, ha a pokol mélyére taszítanád is. Ne félj!
Végül az igazságnak kell diadalmaskodni a hagyomány
fölött!" . . ,

Nem folytatom tovább Arisima fejtegetéseit. A
probléma világosan áll előttünk és érdekel míndnyá->
junkat. Gyüjt-e vagy osztogat, rabol-e vagy tékozol
a szeretet? Nyereséggel jár-e az egyénre nézve vagy'
veszteséggel? Olvasóinktói kérünk nyítatkózatokat:
igaza van-e Arisimának ?

Japánbarát.
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1. Péter 3~8~15..

rsuu hioatásuk, világi állásuk~ k'Üldetésük
tekintetében nem lehetnek egyek a keresztyé-
nek) de ápoln~o.k kell az egymás között azonos.
szellemet. lsten gyermekei végeredményben
csak. egy kijzÖ8.cél felétörekedhetnek : Istennel
lélekben egyesülni! Mivel a gyülekezeti élet
ennek a' célnak a ':szolgálatában áll~,a keresz-
tyén, embernek a gyülBkezetiéletbe be kell kap-
csolódnia tesioéri, aizazatos~ teherhordó és áZdó
szeretetéoel. Aki jó napokat akar látni (uz

, apostol minden. bizohnyal az lsten előtti jó na-
pokra gondol), szereti testvéreit. Ezt a szere-
tetét megmutatja'azool) hogy gyengéiket alá-
zattal elnézi és :irgalmassagot gywkoroZ minde-
nekkel. 'M ~gáldja még ellenségeit ua és , ezzel
eleoen .ezenet gyűjt IQ; fej.ükre. Mostanában a
mi népünk és nemzetünk ellen ismét a gyűlö-
let és átkozódás szavai röpködnek a levegőben.
Egy ellenséges állam vezető embere oda nyi-
latkozott; hogy patakokban fog a vér folyni) ha.
revíz,iÓ,takarnak, Istenem! Te tudod, hogy nem,
emberek' balga b-eszei{ein~nanemaTe aka/var-
todon m.úlik~ hogy őse~nk örökölte szeni rögein- .
ket visszakapjuk-e~'vagy sem! Am átkozódja-
nak··és dühöngjenek el~enségeink~ mi Te benned
bízunk) 'mert eddig serilr~sohasem csalatkoztunk
benned.:>: Osak Téged. félfrnk) Atyánk' és ezért
senkitől, és semmitől nem. Jélünk a világon! ...

-'- AZ "EVANGELIK:US E~ET" az Országos
Luther' Szövetség választmányának határozata ·é'r·t;el-
mében .július és augusztus .hönapokban kt;thctenként
jelenik meg, ugy, hogy a legközelebbi -számot az olva-
sók július 15-re kapják kézhez. A nyári számok össze-
vont számok lesznek.' .

-,-' A Dunénínnení EgyMzkerület június 28.:an
d. e. II órakor' Budapesten a Deák-téri leánygimnázium
nagytermében rendkívüli közgyülést tartott. A köz-
gyülés egyedüli tárgya dr. Sztranyavszky Sándor egy-
házkerületí felügyelőnek ezen állásáról történt lemon-
dása feletti határozathozatal volt. Lapzártakor -az ülé's
még folyik, míért is annak lefolyáaáról lapunk követ-
kezö számában számolunk be.

-. Halálozás. Mérnyi Gyula, a bánáti ev. egyház-
megyéhez tartozó Franzfeld (Ferenchalom) község 22
éven át volt lelkésze június hó 18-án, 46 éves korában
szívszélhüdés következtében hirtelen meghalt. Előző nap'
141 gyermeket -konrírmátt, hétfőn reggel hirtelen rosz-
szullét fogta el és -bár az orvosok mindent elkövettek
megmentésére, 'szinte percek alatt kiszenvedett. Jún.
20-án temették el a község, az esperesség és kartársat-
nak óriási részvéte mellett. Mélyen sujtott özvegye, az
eperjesi. Mihalidesz-család egyik leánya és öt ,gyermeke
gyászolja. Az elhúnytlelkész a huszas évek elején hat
éven. át esperese is volt a 'bánátí egyházmegyének.
A szerető családfő, .a meggyőződéses és szeretett lelki-
pásztor, a legjobb kartárs és barát emléke legyen
áldott!

- Lelkészbeiktatás.· Fürst· Ervin megválasztott
.orosházi lelkészt július 1-én d. e. 10 órakor ünnepi
istentisztelet keretében iktatják be lelkészi állásába.

- Perényi Rezső ünneplése. Az aszódi evangélikus
egyház meleg ünneplésben részesítette Perényi Rezső
igazgató-tanítót, 40 éven át volt hüséges kántorát,
nyugalombavonulása alkalmából. A díszközgyülésen
'Magyarország korrnányzójának, a bányakerületí-püspök-
nek és a felső pestmegyei. egyházmegye esperesének az
elismerését adták tudtára az ünnepeltnek.

• -. Házasság. Ládonyí György somogyvámost h.
lelkész június 12-én vezette oltárhoz a körmendi
templomban Kerschbáum Korn~lia tanitónöt..

Mina János vecsésí .mísszíös Ielkész házasságot
kötött Mocskonyí Mártával Kondorosqn.

Kupcsek Kerényi Tibor kondorosi tanító házassá-.
got kötött Jancsó Máriáva~ Kondoroson,

- A budapesti egyházmegye évi közgymése~
A budapesti evangélí'kus Legyházmegye június 20-ári
tartotta évi rendes -közgyülését Kemény Lajos esperes
és dr. Mikler Károly egyházmegyei felügyelő elnöklete
alatt. Dr. Mi'kler felügyelő megnyitó beszédében az
evangélikus egyház ezévi nagy, eseményéröl, a inovel-
láris zsinatról beszélt ..Nagy történeti tudással állította
a közgyülés elé az eddigi evangélikus zsinata kat; kezdve
a zsolnai zsinaton és végezve az 1891-i budapesti zsi-
natnál. Azután .szólt, a jelen zsinat nagy horderejű tör-
vényjavaslatairól. - Kemény Lajos esperes olvasta fel
ezután minden részletre kiterjedő, alapos évi jelelltését,
amelyben nehéz időkben a hamisítatlan evangélíum -
mellett való kitartásra buzdított. A budapesti egyház-
megye lélekszáma: 65.066. A zsinat összehívásáról
szóló jelentés megtétele után új egyházmegyei ·bíróvá
Grósz János ígazgatö-tanítót választották. - Mohr
Henrik a tanügyi bizottságnak, Szántó R6bert a bel-
missziói bizottságnak, Mohr Henrik és Artner Os~kár
a számvevőszeRn-eKa JelentesetterJesztetfék'be. A zár-
számadás és. a költségvetés," a fölebbezések és' kérvé-
nyek elíntézése után a közgyiHés megválasztotta a ke-
rületi közgyülésre kiküldendő képviselőket ..

- Az Országos Luther Szövetség központí vá-
lasztmánya Bencs Zoltán dr. elnöklete alatt; június
26-án ülést tartott, .amelyen <LZ új alapszabálytervezetet
részleteíben is Ietárgyarta,

- A budapesti Deák4.érli .ág, bitv. evang. testvér-
egyházakelemi fiu- és leányiskolájának az 1933~34:·
tanévröf szóló értesítöjét .GrószJános igazgató· .tette
közzé. Jelentésében rámutat azokra a .neaézségekre,
amelyekkel az iskola-fenntartóknak manapság .számol-
niok kell. Bármilyen -súlyos is legyen az .ískola fenn-
tartása, mégis a. templom iskolanélküI elképzelhetet-
len. Ebben a válságos helyzetben irányelvül szolgál
D. D. Raffay Sándor püspök nyilatkozata: "Minden
erőnkből áldozni kell az-egy.ház és iskola ikeroltárára!" .
Az iskolának az elmult tanévben 243 tanuleja Volt.
Ezek, közül vallásfelekezet 'szerínt 94. evang., 26 ref.,.
2 unít., 39 róm. kat. és 82 izr. növendék iratkozott be.·'
Anyanyelv szerínt 239 magyar és 5 német. Az iskola
és a szülöí ház közötti kapcsolat bensöségesvolt, A ta-
nulmányi eredmény már ennek alapján is csak ja le-
hetett. Nagy gondot fordított az iskola a. valláserkölcsi
és hazafias nevelésre. Az iskola vezetése jó kezekben
van s .igy a tantestület teljes mértékben eleget fog
tehetni a jövőben is kultúrmissziójának.

- A Luther-Társaság értesitése. ~A Luther-Tar-
saság titkári hivatala közlí a tagokkal, hogy:az 1931- .
34. évekre hirdetett kedvezményes könyvigénylés ide-' ,
jét .az igazgatótanács .folyó évi szeptember hó 30-ig
meghosszabbította . .,Az.ígénylö lapok a főtitkár címére .
kUldendők .(Budapest, VIn., üllői-út 24.), kiadv-ány-
jegyzéket, ílletményrendelö lapokat kívánátra küld a
Luther-könyvkereskedés. A kiadóhivatal a hírdetménytöl .
eltérő 'ígéayíéseket 'kellő ,igaz~tás. .után július. .hóban
intézi el, .újabb jelentkezéseket pedig a. neérkezés '$or-
ren<lle~sZ:efiiit~,
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-=- 'Az aszódi leányníwelö~iÍItézetbe~' a jövő tan- terjesztés forgalma 2,4Ú:7tpengő, volt. Nagy gondot
évre szóló jelentkezések már megkezdődtek, az intér-, fordítottak a szegények támogatására. Pénzbeli és
nátusba való felvételt aug. l-ig kell 'kérni. EIiát.asi' anyagi megsegítésben részesítették őket, Kiosztottak
díj évi 600 P, méltányos esetekben, azonban kedvez- 1577adag"lngyen levest és kenyerét. Nagyszerű szere-
ményben részesülnek a' növendékek. Az .íntézet háztar-: tetintézményeik vannak. Ilyenek: A szeretetház, az
tási és gazdasági tanfolyama mellett a jövő tanévben a árvaház" diakonissza anyaház. Van gyámíntézet, bel-
kereskedelmi', szaktanfolyam is megnyílik, amelyre missziói egyesület, ifjúsági egyesület, diákszövetség,
ajánlatos mielőbb jelentkezni. .r Részletes 'tájékoztatót 'levente egylet, Győri Protestáns Kör, Protestáns Asz-
készséggel :;küld .az igazgatóság. szonyok Nemzetközi Szövetségériek 1)ókja, cserkészet.

_ FELHIVAB. Lapunk o'lvasóiközött többen van-' Nemcsak a felnőttek, de a minden kor- és nembeli ifjú-'
nak". aki?va .lapqt már régebben. mearendeltélc, de "az ság is megtalálj.a ezekben az egyesületekben a testt és
elő!iFetési {ljjat 'YfJ,égeddignem kii,ldték be. ,Miu,tá'l!' ,.lelki építést. Külön kell megemlékeznünk ,!lz,egyházköz-
kiadóhivatalwnlfnt;f!kafj, 'az állá~pontja) hgfJy, a .lapot, a, ség iskolájáról, amely az ország egyik legnagyobb. lét-
mearendeléstőt szq,mított egy hónapon tűlosalc azoknak számú evang.' elemi iskolája: Az iskola Weltler János
küldi, akili ez aiátt az idő alatt elő!izeté~i koteleeett- igazgató szakszerű éa lelkes vezetése mellett .sok-sok .
ségüknek eleget tettek, kérjúk: 'ig'en' tisztett olvasóin: ezer hűséges tagot, ,nevel egyházunknak .és hazánknak.
kat, 'hogy akik az elő!izétési díjat meg nem.Jcüldték Külön' kell .kiemelnünk azt, hogy az iskolának orszá-
be, azt 'lapunk kiadóhivatalába mi.ei6bb eljuttatni mél- gos viszonylatban is az első h,elyen álló gyermekkara
tózta,SJ3f1-na.k. van, i amely alapos; müvészí tudásával "sok dicsőséget
i ',- .•Györ. Az egyházközség június '17-én leplezte le hozott, már 'az iskolának és evangélrkus egyházunknak.

két .hösí halált ,halt tanítójának, .Loránt Józsefnek és ,~' Az aszódi reálg'Imnáztum Internatusában meg-
Macher Bélának. .müvésziesen megfestett, arcképét. Az üresedett helyekre elsősorban ágo hitN. ev, vallású nö-
ünnepi beszédet D. Kapi Béla, püspök .tartotta. vendekeket vesznek, fel. Ellátási díj egy tanévre ,,600 P.

'_ AProtestáns Országos Árvaegyhit, június 28-án Tanári felügyelef .és tanulmányi felÚgyelet. Részletes
tartotta 74. évi 'rendes közgyülését dr. -Pesthy- Pál ny., tájékoztatót készséggel küld a g'ímn, igazgatósága.
igazságügyminiszter elnöklete alatt.,:' '. ' - 'Két egyetemi nö hallgató 'számára lakást, teljes

-'- A ~eJormátus Missziói Szövetség július 87ána;: el~~tást m?sássaI,: gondozást ,OlcsQ',áron(haVi ,60~65 P)
Tahi-i diáktáborban ~évi rendes közgyülést tart.' Júliwt' ..aJ~nl Perlaky Jolán (néhai P~r,l5I.ky"Ist~an, ne:velt
8-ll-ig rendezik ugyanott a szövetség külmisszlóí kon- leanya) .Budapesten, V., Pozsonyí-út, Városí berház2.,
ferenCiáját. '" ," .: ," 'a Marg'ítszígettel szembe eső dunai rakparton, egészsé-

, ,'," ' .. ,." , '," . ",' ges, tiszta levegőjü 'helyen; egy városi' kert közvetlen
, --:- Llo~d George Da:'71d,volt angol',~mlszt;er:elnok, közelében. Villamos megálló a ház, előtt. ' Feltételek

azon dolgozik, hogy a yllágbéll:e érdekében a keresz-, b '1' int J 1 t ' ". ..'tvé 'h' . k'"k"'" '1'" űlé '.... , k",' meg .esze es szerm .e en kezes JUllUSl-tol fogva ca",yen egy aza .jcozos. nagy vlaggy, . f!~Ef JPJJ~n~ ,osz- ,fent közölt címre '
sze, Annyit .márís elért, hogy Anglia egyházai .a 'can- , ' . ,''', '. ",'
terbury-i érseki palotában közös kenferencjára gyültek.. ., ,,~ EIJegy~es.. Bal?z6 A~dr~s "kondoro~l ev. lelkesz
össze, hogy, tanácskozzanak a béke 'eszméjének meg- eljegyezte Paulínyí Editet .Kískörösröl. ~
mentésén, amely a Ieszerelésí. konrerencíák- sorozatos ' - A 'debreceni ágo hítv. elemi iskolaértesí,töje a?,,~,
kudarcaí folytán úgylé.tsztk míndíg j komolyabb vesze- 193~34. iskolai évben. Közzé teszi: Elerantuy Sándór"
delembe kerül., A tanácskozés ."ered!llény:eként a Cane igazgató-tanító.' Az értesítőben minden részletre kít er-
terbury érsek k()P)oIy ,ha,~g~ ,.J1ékes,zó~~ttal,f.ordult, jedőpontossággal ismerteti Elefánthy Sándor igazgató
Anglia népéhez. Lloyd George a párisi békék egyik az elmult iskolai év történetet. Az igazgató és .a, taní tp- ,
megterenitője volt. Miért ilyen későn jut eszébe keresz- testület tagjai mindent megtettek. hogya tanulök testí '
tyén alapokra helyezkedni? ',;, ' .- fejlődését, ezellemí és erkölcsi továbbhaladását lehetövé

_. A szarvasi .ágo hitv. evangéiikus VaJda" Péter', ,tegyék,; Ifjúsá~í' i~~entisz~eletek, vasárnapi iskola, :.v.~l:
gfmnézíum története. Irta: Nádor Jenő dr. gímnázíumí" lásos es haz;:j.~~a:;;u~nepsegek, ,Cserkészcsapat, •Voros-
tanár: A Szarvast Öregdiákok' Szövetségének'kiadásá. k~;eszt Egyesulet mínd ezt a ceIt szolgálták. A tanulök
1934.'~ Á könyvet szerzője a gimnázium felmáll'ásé.~ elomenete~e, egé~zségi állapota: .magaviselete kielégí~ő
nak 100' éves évfordulója alkalmából írta meg "nagy' volt .. Szép eredme~yt értek el a Jótékony~odás teré~ IS.,
alapossággal. Előszót Ú. 'D. Raffay Sáridor püspök, a . Az Iskola tanulómak ~z~~a: 138. 'Ebbol evangéhkus
SZÖSZ elnöke-Irt.: A könyvecske foglalkozik a gfmná- 55; reforn::átus. 52;, umtarrus 1; 'róm.' kat: 22; gör:,
zíum külsö fejlődésével,' az alapítástól Kezdve egészen" 'kat. 1, és ízraelíta 7.
n~?~,ainkig. M~jd. ismerte~i' a gimnázium munkáját. - Pályázat' tanári állásra. A nyíregyházi ev. Kos-
Kulon fogtalkoztk itt-a tamtás 'anyagával" módszerével, suth Lajos-reálgímnázium' Kormán zó T á álvá-
a tanárokkal, a tanulók neveléséveI és fegyelmezésével:" , . ' ,: " y, ~n cs~a p ya ,
Végül statisztikai .adatokat 'közöl. ' ' ' 'zatot -hír'det magyar-francia szakos, tanári állásra, Pá-

~ 'Evangélikus' délután Erden. Az Érden 1~k6 lyázhatnak -ev. vallású okleveles tanárok és tanárjelöl- "
evangélikusok meghívására 'a- Budapest-c-kelenföldí tek. A pályázók a reálg'ímnázíum Kormányzó Tanácsá- "
~őeg~~sület és ének,kar június 17-~ndéi~~án müsoros' hoz címzett fQIYfi~odás,uk~t, amelyhez életkoruk" val- .
os~zeJovetelt. rendezett, amelynek tiszta jövedelmét az ~lásuk családi, állapotuk ag ,áll l' á k"',
építendö érdí evangélikus, templom ja vára fordították.,:;' ", ,m. y~r , , ~mpo gars, gu " '
A müsor keretében Szántó Róbei:f kelenföldi lelkész végzett tanulmányuk, tanárt képesítésük, nyelvisme-
tartott előadást, Szántó 'Róbertné költeményeket 'adott retük és :esetleges eddigi, szolgálatukat igazoló ökmá-
e~ő é~ a kelenföldi é~ekluj.r több éneket énekelt. A jól-' nyalkat ís csatolni kell, f. é. július 25-ig' alulí-rotthoz
sikerült müsoros delutánt Podhradszky János fejér- küldjék be '
komáromi esperes szavai zárták be. 'A rendezés körül .
nagy, tevékenységet fejtettek ki id, Maurer Vilmos, az
érdiek eg,yházfelügyelője, továbbá' Lázár Ernöné, Acs
Ni-néésvt. Korompay.Bándorné. .

-'- 'A györi ágo hitv. evangélikus egyházközség'
1933. évi évkönyvében Turóczy Zoltán lelkész míndenre A szerkesztésért felelős: ~"I A kiadásert felelős:
kíterjedö pontossággal számol be a gyülekezet életéről. SZÁNTÓ RÓB E RT,.Dr. FRITZ L~ÁSZL Ó
Az elmult évben a gyülekezet lelkészei 527' istentiszte-
letet végeztek. Tartottak 22, vallásos estet. A gyüle- SZERKESZTÖSÉ:G TELEFONSZÁM A: 59-2-01
kezetben 9· csoportban volt vasárnapi'iskola."Rendez- POSTATAISAREKPÉ:NZTÁRI CSEKKSZÁMLA: 1,228
tek Ielkészi;-tanítói és-presbíterr-konrerencíát. 'Az irat- (BP, SZÉ:I<ESEÖV. KÖZSÉ:GI TAKARÉKPT. CSEKKSZÁMLÁJA.)

i""""-. 1

Zs,olnai Vllmós
reálgfmnáziumí' igazgató.

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában. Budapest. V.•Csáky-utca 10. 80412
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AZ EVAN,GÉLIKUS ISKOLA.
Megharagudott a fa a gyökerére: "Mit

kötözöl te engem a földhöz; váljunk el; engedj
utamra, hadd menjek tovább és felfelé." A fa
elmetszette, átvágta gyökereit és ... és bele-
hervadt, belehalt. A gyökér is, a fa is. Az el-
tűnt, eltaposódott, ez meg lassú sorvadásba
esett és hullatja hűtlen leveleit, mert a levél
hűségét a gyökér élete adja.

Megharagudott a madár aszárnyaira :
"Mit foglak cipelni mag.amon; váljunk el; ne-
hezemre, terhemre vagytok, leváglak. menje-
tek a szélbe." A madár megkönnyebbült, mint
a haldokló, megkönnyebbül az utolsó percben;
nem fáj már a sebes, dagadt láb és kéz. Itt áll
a madár szárnyavesztetten, dideregve, nyo-
morú árván; repülni nem tud, járni meg nem
tanult.

- De te haec fabula narratur, ecclesia evan-
gelica . .. Rólad szól ez a mese, evangélikus
egyház. Elvesztetted szárnyaidat, elmetszetted
gyökereidet, feladtad iskoláidat. 'Feladtad a
váraidat. Feladtad a küzdelmet és összeros-
kadva kegyelemre-kényre megadtad magadat.
Lenyírtad szárny.aidat. Pedig azok emeltek.
Szabadulni akartál gyökereidtől, pedig azok
tápláltak, tartottak.

Béna lett az az egyház, mely feladta isko-
láját. Akinek van szíve, az megszakadó szív-
vel, bűnbánó kesergéssel visszasiratja az oly
könnyelmű-könnyen feladott evangélikus is-
koláinkat.

Lássátok, feleim!
Néhol csak iskolánk van egy-egy eldugott

kicsiny bányászfaluban. Mindössze 30-40
gyermek üldögél a megviselt, megkopott pad-
sorban. Fehér falán kimart, kikapart térképek,
betütáblák, de ott, ott az iskolában az oltár is
(Jákfalva). Másutt áll az ősi templom, ódon,
rozzant, szúette a mennyezete, kikopott a tégla-
padozata, de előtte a napsütött udvaron. gyer--

mekek játszadoznak, futkároznak, édes zsiva-
jukkal versenyt énekel kiakgatott kalickájá-
ban a kanári madárka; ott áll az evangélikus
tanító a kis sereg felett, mint kemény bástya
az alatta tovafutó patak fodrosodó habjai fe-
lett. Az a tanító maga egy sereg, az a pap, az
a tengely, az a fáklya. . .

Láttam az Ú. n. népes egyházat, városit.
híres et, "hegyen épített várat"; papja égő láng-
ban emésztődött, szavában forró egyházszeretet
tüzelt, járt-kelt, agitált, fűtött, buzdított, s
mégis hiába volt bibliakör, vallásos műsor, esti
á:hítat, reggeli _könyörgés, az az egyház állt.
Hiába égett a pásztor, tüzét nem vették át :
hiába szólott a .prédikátor, a szavát nem hal-
lották meg, hiába sikoltott, senki nem mozdult.
Azaz mozdult, lazult a vár, a fehér vár, mert
egyik téglája a másik után hullott ki, amint
reverzális csákánnyal rácsapott az ostromló
fekete sereg katonája.

Kérdezed: mi itt a baj? Miért ez a stag-
nálás, ez a szerény, szegény csendben mara-
dás? Miért az a sok árulás, hűtlenség, hit-
hagyás? Miért a pásztori munka eredmény-
telensége?

Egy a felelet. Ez az egyház feladta iskolá-
ját. Bérházat csinált belőle, gondolván, így job-
ban, könnyebben megél s megkönnyebbült a
szárnyától; megszabadult az életadó gyökeré-
től, az iskolájától. .

Voltál, te nyájas olvasóm, évvégi vizsgán?
Nem éreztél valami szívfájdító hiányt az "ál-'
lami" iskolák vizsgáin, amelyeken van irredenta
ének, van irredenta szavalás, élőkép. elvonu-.
lás, de nincs igazi ének,vallásos ének, mely-
ben a kedély megtisztul, a szív megfürdik s a
lélek Isten felé röpül? . ,." -

Mit visz a gyermekszív magában ilyen ün-
nepről? ... Ne mondja: nekem senki, hogya
számtan tanításhoznem kell vallásos' sziv, hogy
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'a földrajzot akár pogány lélekkel is (ha van
ilyen, mert a lélek vallásos) .lehet tanítani, más

,ott a szellem, tisztább a levegő, melyben oktató
és oktatott együttlélegzenek, ahol együtt hó-
dolnak meg az örök és mindenütt jelenvaló,
minden jó munkát megáldó Isten előtt.

Lelkek keresik a kapcsolatot egymással,
, szívek telnek meg édes szent tartalommal, ahol
a legmagasztosabb eszme, az Isten-eszme az
első összefoglaló, kopulatív szellemi tényező.

Még a legmagasabb fokozatú iskoláink elő-
adási óráinsis áldott ke~dés, ha a tanár és hall-
gató lelke együtt hódol az Istennek. Mily meg-
hatóan szép, mikor legalább az .első óra
kezdetén egy fohászban egyesülnek a Telkek:
hiszen' hinni '----jó, hinni annyi, mint ' élni,
lenni: élet felé fénylő homlokkal elindulni. '

Egy szó, mint száz: vissza a felekezeti, a
hívő, 'a konfesszionális iskolákat!

.• Duszik ,L:ajos.

Egy reverzáHsmar-gójára,. r,

"Egyebe,kne>k pedig Én món-
dom, nem az ar: Ha vala-
melyat.yafiúnak hitetlen fele-
sége vagy.on, mely '6 vele
együtt akar lakni,' azt el ne
bocstissu; És amely asszo'ity-
nak hitetlen férje vagyon és
az vele akar lakmi, el ne
hagyja az asszony azt: Mert
a hitetlen jéTfiú megszentel-
tetett az 6 feleségében ésa
hitetlen asszony megszentelte-
tett a~ 6 .férjében: mert ha
küZönbe1t volna, .a ti gyerme~
keitek tiszt<J,talanrik volnának,
deazok seentek,'

(Pál apostoll. Korinth. 7,
1'2-14. vers.)

Testvér! Ércbe kellene atyád arcát önteni
és minden evangélikus szeme elé állítani: Néz-
zétek nemesveretű arckifejezését és vonásait,
vegyetek-példát róla, mert ez 'a férfiú, a talpig
becsületes, a hű és meg nem alkúvó, a lelki-
ismeretével számoló, aki még n~gykorű fiának
reyerzális-adásáért és ezzel. elkövetett sűlyos
egyházellenes magatartásáért s hűtlenségéért
is messeeiúlmenöen levonta önönmagára nézve
a következtetést, önként lemondván, magas és
díszes egyházi méltóságáról. Lemondott.v-.
noha nem kellett volna neki - mert becsületes
gondolkodásával, meg nem alkuvó jellemével,
sztlárd jneggyőződésével és őseitől örökölt hű-
ségével nem tartotta összeegyeztethetőnek az'
élén állni' akkor, amikor bár nag,ykorú fia -
még hozzá; tudtán kívül ~. egyházával szem-
ben a-legnagyobb hűtlenséget, követte 'el.

,Testvér! Hol hagytad el s hogyan feled-
hetéd magas egyházi méltóságú atyád iránti
köteles tapintatodatés tiszteletedet, amelyre
kételezve Vágy, hogy hosszú életű lehesse föl-
dőn, Hol hagytad őseidmártíromságos hűsége

iránti mélységes kegyeltedet. amelynél disze-.
sebb, illatosabb és örökzöldebb virágot nem
ültethettél volna kerbácsütésektől megvérezett,
megalázott és megkinzott, de az anyaföldben
megbékélt, elporladt hamvaik' fölé. Testvér!
Nekem nemcsak azért fáj anyaszentegyházat
megátkozó hűtlenséged, mert nagy, nemes és
patinás nevet viselsz, amely dicső evang'éliiku,s
multat is takar, nem, nekem épúgy zokog a
lelkem és sajog szívem sebe, ha ismeretlen,
törpe messziségben, valahol az alföldi puszta
legvégén lakó testvéremről jut el fülembe a
hír, hogy hűtlenségévei megátkozta az anyá-
szentegyházat, mivel a hűtlenség, az árulás

. épúgy fáj, mint az átok. Nem, nem ezért fáj
nekem! Tudod, miért fáj? Azért, mert a: kato-

. likus egyházi törvénykönyv felfogásá szerint,
ha reverzális né~kül menne hozzád jegyesed, '
akkor neked csak közönséges) szinte oe utca'i
nővel egysorban' 4Zló ágyasod lenne és házas ..
ságodból született gyermekeid tisztátalanok)
mint akár Izrael törvényei szerint az evésre
eltiltott állatok húsa. A túloldal felfogása sze-
rint jegyesed majd ágy1asod lenne, fogantatá-
sukért ártatlan gyermekeid pedig tisztátala-
nok, annak dacára is, hogy szent parancsolatá-
ban Pál apostol másként intézkedett. Nos!
azért fáj, testvér, a te reverzálisod ·~és min-
denegyes reverzális - mert, aki. reverzálist ad,
elismeri a katolikus egyház most idézett, a páli
parostocsol ellentétes felfogásának jogosságát
és helyességét, az tűri az emberi méltóságba
való belegázolást, az sajátkezű' aláírásával bi-
zonyítja, 'hogyatúloldal eme megszégyenítö
és lealaesonyító felfogását magáévá teszi) hiszi-
vallja) húsa-vére. lett) velőjéighatott. A rever-
zálissal elismeri, hogya mi vallásunk eretnek-
ség, gyászos 'tévelygés, hogy 'a másik 'fél val-
lása az egyedüli igaz valláso Megtagadja saját
egyháza létjogosultságát és térdre ereszkedik: a
ini vallásunkat lekicsinylőkelőtt. Reverzá~i8t
fehát c 8 a le 'az adhat) aki nincs meggyőződve
protestáns egyháza igazsága felől)akj' közöt-
tünk nem jól érzi magát és vágyik abba a? egy-
házba, amelynek. kedvéért megtagadja és meg-
csúfolja a mienket. És te, mindezt, testvér,
sajávkezű aláírásoddal 7;Jizonyítottqd és val-
Iottad ! / ,

Épen ezért nem hihetem, hogy amikor ezt
cselekedted, tiszta öntudatnál lettél volna.
Nem hihetem, mert nem tudom elképzelni,
hogy magadat eretneknek vallanád, amikor
Krisztus tiszta, szent Evangéliumának lapjait
forgatod. Nem hihetem, mert nem tudom el-
képzelni, hogy leendő hitvesed szűzi tisztasá-
gát és erkölcsi színvonalát a túloldalnoe hason-
lóan aszerint mérd, vajjon eladod-e 'jóelöre a
még, meg sem fogant új életnek "húsát, bőrét,
inát, csontját", az új életnek, ' amely életre- .
hívásáért nem felelős és ellene semmit sem
tehet, fogantatásában ártatlan s éppen ezért
- mint az Apostol rnondja - szent.
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Önfeledt pillanatodban a hűtlenség és meg-
tagadás súlyos bűnébe estél, mint Péter, aki
- még mielőtt a kakas szólt volna - meg-
tagadta Urát-Krisztusát, akiről pedig elsőnek
vallotta élő hittel: Te vagy Krisztus, az élő Is-
tennek fia. Testvér, mi a te patinás múltú ne-
vedre építettünk, hithűségedet és konfirmációi
szent fogadalmadat kősziklának vettük, ame-
Iyen hullámtörést szenvednek majd a kísértés
minden gonosz cselvetései. Keservesen csalód-
tunk és csalódásunknál csak fájdalmunk na-
gyobb. Ám áz elbukott, tagadó rés hűtlen Pé-
terről a szent Evangéliumban írva vagyon,
hogy tette után, cselekedete szörnyű súlyának
tudatára ébredvén, "kiment és nagy-keservesen
sírt vala:" És e keserves, a magába térő lélek
legtitkosabb kamrájából előtörő' zokogás zu-
hogó könnypatakja - mint éltet fakasztó eső
- úgy megáztatta jobbik énjének dúsan termő
mezejét, hogy az elbukó Péterből diadalmasan
felemelkedő Péter lett s hitének kősziklájára
megrendíthetetlenül épülhetett fel a Krisztus
Egyháza!

Testvér, talán még semmisem késő, talán
még semmi sincs veszve, talán még te is min-
dent jóvá tehetsz! Borulj a nagy tettek és el-
határozások, magasztos eszmék, érzelmek és
péteri "keserves" sírások szülő anyjának: a
Csendnek kebelére és zajtalan, némacsendü éj-
féli órán, amikor tisztábban hallatszik a Szent-
lélek: galambszárnyának sejtelmes suhoqása,
meggyötört, porig alázott, a te szabadságodért
is seenoedá, de Istentől örök fényességbe emelt
őseidre emlékezés idején szállj maqadba és a
bűnbánat keservesen patakzó könnyeivel mosd
le bűnös hűtlenségedet, fordíts mindent jóra,
hogy mi hallelujás örömzsolozsmákkal hirdet-
hessük, víg. kedvvel örvendezvén: "A mi test-
vérünk halott volt, de újra él, 'elveszett volt,
de rfiegkerült." Felülről pedig Áment zeng rá
az Égi Kar, mivel nagyobb az öröm száz igaz
embernél egy őszintéri megtérő bűnös felett.

Ha pedig, testvér, nem tudnál felemelkedni
a porból az éltető, tiszta, üde levegő' magas-
ságába, ha egyházad fájdalma egyetlen keser-
ves könnyet sem tudna kicsalni szenvtelen sze-
medre, ha utálod, gyűlölöd, megveted és elkö- .
vetett hűtlenségeddel nevetség tárgyává teszed
ezt a szomorú édes anyát, ezt az üldözött, vér-
be és könnybe takart anyaszentegyházat,
amelynek nem volt bíbora, nem volt koronája,
de azért, ami szép, nagy, szabad, szent és ne-
mes ebben a világban, mind összefügg vele, ha
porig alázod ezt az anyaszentegyházat, amely.
minden szenvedésedért egyetlenegyszer kíván
tőled határozott é3 komoly szot, egyetlenegy-
szer számít reád, hogy nem leszel gyáva és hű
maradsz hozzá) mondd, óh mondd, akkor mi-
ért nem távozol el egészen tőlünk? Csak rossz
példának jársz itt közöttünk és nehezíted hom-
lokunkat piros. veritékkel gyöngyöztető mun-
kánkat akkor, amikor mi - úgy érezzük-

erős hitűek ---! 'az ugyanazon Krisztust más
módon tisztelők megsértése nélkül - a ma-
gunk hitének és hűségének erősségéből meg-
kísértetések nehéz óráiban erőt akarunk cse-
pegtetnia gyenge hitűekbe, dc-akik közül eset-
leg egyik-másik gúnyosan areunkba nevetve,
.ujjal, mint példára, terád fog mutogatni: Mit
akartok tőlem, hiszen még egy »ilyen» is ...

Ha így lenne, akkor menj el inkább tőlünk
békességben! Mi meghúzatjuk templomaink ha-
rangjait, eltemetünk: voltál nekünk, többé nem
vagy. Elfeledünk, emlékünkből kitörölünk,
örök tanulságul csupán őseid emlékét őrizzük,
akik közül biztosan nem. egynek korbácsütésre
serkent ki a vér elalélt testéből kéjes kacajú
inkvizítorok gúnyos hahotája között kínos
gyötrelemmel haladó gályákon! És olykor,
nagy idők nagy hőseire: mártírjainkra való
emlékezésnek szent és lelket ihlető pillanatai-
ban, mint tengve-lengő, nesztelen, tétova árny,
talán mégis elsuhansz mellettünk , hogy erősí-
tésünkre eszünkbe jusson a nagy igazság: Bi-
zony, a Bismarckok után sokszor csak Herber- ,
tek jönnek.

-Dr.-

Christananda bucsulevele
, a magyar evangélikusokhoz.
Dr. Christananda, az élő Úr Jézus Krisztus szol-

gája köszöntí mindazokat, a'kik ismerik, szeretík és
szolgálják ugyanazt az Urat. Annak kegyelme, ki
magát értünk odaadta, legyen mindnyájunkka!. Ámen.

Távozásom előestéjén írom ezt az üzenetet. Sze-
retettel küldöm, fogadják ugyanúgy. Az ország külön-
bözö részein ez alkalommal 44-szer hirdettem Isten
igéjét s vele a mi közös hitünk titkait. Itéljék meg,
hogy magamat, prédrkáltam-e, vagy az Urat?

Magyarországra most harmadízben egyrészt azért
jöttem, hogy megtartsam itteni barátaimnak tett ígé-
retemet, másrészt, mert szeretem ezt a népet, különö-

sen azokat, akikkel azonos hitvallás alapján állok s
végül, hogy ez .alkalommal 'ha lehet mélyebb misszióí
érdeklődést ébresszek egyházunk népe között. Hogy az
egyház ráébredjen a. világ evangelizálásában előtte álló
nagy feladat kötelességére. Ez az evangelizálásra váró
világ míndenekelött a mi bünös természetünk s csak
azután követ'kezhetnek a tágabb körök.

. Most pedig hadd mondjak el valamit a saját híva-
tásomról. Ha földi gazdagság után vágytam volna,
sok-sok egyéb eredményes utat találhattam volna an-
nak elérésére. Több barátom azt gondolta, s gondolja
még ma is, hogy végzetes hibát követtem el annak ide-
jén, ,mikor mindent feladva, az evangélíum szolgálatára
szenteltem éltemet. Árn mindenkí maga tudja a saját
hívatását. Nekünk egy dolgunk van: engedelmeskedni
az Úr parancsának. 14 év óta ezt igyekezem cselekedni
a lutheri egyház szellemében. Gal. 1, 11-12. az én
egyetlen dicsekvésem.

Más 'és más a szolgálatun'k: ne' kárhoztassuk hát
egymást, hanem tegye mindegyik a maga kötelességét ..
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Az evangelium azt mondja, hogy nekünk kerülnünk
kell a negativ elemeket. "Ne ítélj, ne kárhoztass ... ",
ezek a negatí v elemek s az Úr nem ezek szerint bánt
velünk. "Bocsáss meg, adj ... ". ezek az élet pozitiv
tényezői s az Úr ezeket cselekedte velünk szemben.
A levéltelen 'kopasz fák a szél fúvásán zörgő lármát
csapnak, a gyümölcs alatt roskadó fák azonban csend-
ben maradnak. Csak a krisztustalan lelkek szoktak
lármázni, idejüket mások rágalmazásával tékozolní, a
Krtszt.us hívei szelídek, nyugodtak, mínt a folydogáló
folyam, amely megenyhíti mások szomját is. Az
igazi Iutheranízmus nem csupán kényelmes hitvallás,
hanem szolgáló élet.

A lutheránus egyház feladata a 'krisatíanlzálás,
hogy az igének másokkal való részeltetésében marad-
'hasson hü nagy Lutherünk szívének .hö vágyához. Az
egyház az a missziói szerv, amelynek szüntelenül gya-
korolnia kell a "vetted-adjad" elvét. Az egyház és a
misszió tehitt sohase lehetnek egymás ellenségei, mint
ahogyan a ház nem hasonolhatik meg önmagában és
a 'balkéz nem lázadhat fel a jobbkéz ellen. Ha mégis:
úgy bekövetkezik a pusztulás. Volt egyszer egy gyö-
nyörü autó' s benn ügyes soffőr. Am tapodtat se ment
a kocsi, mert nem volt benzinje. Hiába vannak szép
egyhazaín'k, buzgólkodó munkásaink, Szentlélek nél-
kül nem tudunk mozdulni. .

Elözö útjalmon említést se tettem az én missziói
munkámról. Ezúttal azonban kérem önöket: segítsék
az én bennszülött missziói munkámat. A Misszióegye-
sület főtitkárának meg is ígértem, hogy ha vállalnak
egy missziói állomást vagy néhány munkás eltartását,
úgy az az állomás kimondottan magyar lutheránus
mísszíö lesz. •

Végezetül köszönetet mondok az egyetemes ess-
, ház, valamint a Misszióegyesület titkáratnak sok-sok

szeretetükért. Köszönetet mondok tolmácsaimnak, a
lelkész uraknak s míndazoknak, akik akár csak egy
pohár vízzel is szeretetet mutattak irántam. Áldja meg
az Isten ezt az országot és minden igazságos igényét!
Hiszem, hogy az Ur megengedi még, Ihc,gyeljöjj ek' ide
valaha. Az Úr Jézus Krísztus békessége legyen mind-
nyájunkkal!

Christananda Nelson János dr.

Stefan Zweig: Rotterdami Erasmus
diadala és bukása.

Bp., 934. Rózsavölgyi kiadás, 238 old.
A reklám nagyon ügyesen harangozta be

ezt a könyvet. A nagyobb nyomaték kedvéért
azt a tényt is eléggé kihangsúlyozta az előze-
tes propaganda híradás, hogy az életrajz kap-
csán sor kerül a Lutherrel való kapcsola-
tokra is.

Ezt az utolsó reklám-mondatot igazolva
látjuk.

Stefan Zweig másik magyar nyelven is
megjelent történelmi értekezése: Mária An-
toinette. Ennek a' könyvnek írása közben még
más volt a világ politikai helyzete s más volt
Zweig felfogása is.

A könyvnek minden érdekessége. dacára
nagyon-nagy hibája az, hogy' a lutheri uralom
alatt készült s a mű írása alkalmat adott írónk-
nak arra, hogy Erasmust, mint a dogma-
tikus és fajilag gondolkodó német katonai lé-
lektől független szellemet mutassa be, aki, ha
ma élne, nemcsak hogy nem azonosítaná magát
a németséggel, hanem bizonyosan emigráció-
han élne. Erasmus az első igazi kozmopolita, az
internacionalizmus szószólója, hazátlan huma-
nista, egy német pap törvénytelen gyermeke.
aki mindenütt jobban érzi magát, mint szülő-
hazájában. A világ esze .és tudósa; egyetemek
versengett kedvence, fejedelmi és királyi ud-
varok dédelgetett je, de mindezek mellett
hypochonder, tömeg- és nép iszonyban szen-
velgő lélek, akinek a szellem és pénz arisztok-
ratái nemcsak vele szemben gyakorolt mecénás
voltuk miatt, hanem bölcseleti tapasztalata sze-
,rint is, csak egyedül méltók, a humanista tu-
dós szeretetére. Igazi katolikus lélek Erasmus.

, Püspöki kegyekért s szerzetesi, ill. kolostori
életének felfüggesztéséért minden alázatra
kész, de humanista magányában és fellegvárai-
ban a római dogmák kritikusa, a reformációi
gondolatok kicsiráztatója, de döntő lépésre
nem határozhatja el magát, mert ki gondos-
kodna akkor az ő exisztenciájáról? .

Élete ellentmondások sorozata. Papi pá-
lyán nem voltak sikerei, tehát vonzza a világfi
élete, Rómát respektálja, de undorodik la ko-
lostor celláitól, lelkében igazi forradalmár, de
Luthert kiáltja ki annak, nagy események előtt,
wormsi és augsburgi birodalmi gyűlés ek előtt
kikérik tanácsát, de ő nem akar jelenlenni a
tumultuózus jeleneteknél, irányítja a szellem
életét, a maga életét jobban dobálja a sors,
mint egy kis dióhajat a falusi patakocska, él-
vezi valamennyi európai udvar caritativ róla
való gondoskodását, neki életében csak egy em-
bernek a hóna alá kellene nyúlni - Hutten
Ulriknak - s akkor napokra bezárkózik s
tudni sem akar róla, a bölcseletek nagy mes-
tere, életét irányító filozófiája kevesebb értékű,
mint egy falusi szatócsé.

S ez a férfi Luther felé emeltetik. Luther
mellette az emberi szenvedélyek, a túldimen-'
zionált fanatizmus, a dühöngő ördögiesség
reprezentálója, - aki bár tömegek irányitója
lesz, de elveszti a pápa és a császár kegyét s
ezért nem lehet vele Erasmus egy táborban.

Zweig Erasmus pápai imádatával néz,
Erasmus Zweig felébredt modern katolicizmu-
sát ölti magára, minden itt megírt betű és szó

.arról beszél, hogy Róma érdekét szolgálja ma
már az Irás minden elhivatott s hivatásos mes-
tere egyaránt.

Nehéz megállapitaní azt, hogy Zweig
mennyire ismeri a Lutherról szóló irodalmat.
Egy-két olyan idézetet közli, amelyből erre né-
mi izelítőt kapunk, általában azonban aza
meggyőződésünk, hogy a mai, katolicizmus'
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hangulatát kifejező tendenciózus irodalmat is-
meri csupán.

Luther igazi "mellékalak", hibája renge-
teg, erénye kevés, még annyi elismerést sem
nyújt neki, mint Grisar magyar nyelvre is le-
fordított munkája. És ez a könyv megindul a
magyar olvasóközönség kezén keresztül hódító
útjára. Nincs rajta a püspöki imprimatur, s
így senki nem vádolhatja sem a szerzőt, sem
a kiadót azzal, hogy egy idegen vallási egység
természetes polemikája ez, amelyből a művelt
közönség .azért tud értelmezeni és olvasni, ha-
nem látszólag szellemileg semleges tábor egyik
reprezentánsa végzi felkéretlenül is ~. rekato-
lizálódhatás missziói munkáját.

Milyen boldog volna minden öntudatos
evangélikus. ember, ha. e Luthert kisebbítő
könyv elolvasása. után egyháza hivatalosaitói
olyan modern, minden Luther és evangélikus
problémát nyújtó művet vehetne kezébe, ame-
lyik az ilyen és ehez hasonló irodalom véleke- .
dését megsemmisítené, azonfelül pedig evangé-
liumi szent hitünk igazáról minden olvasót
meggyőzne.

Sajnos, ilyen könyvünk ma még nincs. Az
e tervvel foglalkozók lépjenek elő csendes író-
.asztaluk mellől. Aki ilyen munkán dolgozik,
mentesítessék minden más hivatalos egyházi
tevékenységétől, az egyház és annak munkásai
támogassák az ilyen vállalkozást szellemi és
anyagi erőikkel. Ha van más valakinek ilyen
kézirata vagy legalább jól megalapozott váz-
lata, mutassa meg hivatalosaknak és hozzá-
értőknek, mert bizony, kibeszélhetetlen nagy
szükségünk van már a magy.ar Luther életrajz
megjelentetésére.

Aki elolvassa Zweig: Erasmusát, sismeri
a mai ember vallási próbálkozásait és problé-
máit, az bizonnyal igazat ad az ismertetés so-
rán jogosan megszólaltatott óhajtásnak.

G.L.

Modern Luther.
Minden kornak, sőt népnek megvan a maga kü-

lön felfogása Jézusról, ugyancsak sajátos Krisztusképe.
Nisszatükrözi ezt a vallás, a tudomány és a müvészet
egyaránt. Igy más Krisztusképe van az apostoli kor-
nak, az őskeresztyénségne'k, a középkornak, a refor-
mációnak, az orthodoxiának, a felvilágosodásnak, a
racionalizmusnak s a legújabb Ú. n. modern időnek.
Sőt ma már van szocialista, esztétikai, kat. és protes-
táns, misztikus, monista, filozófiai, orvostudományi,
Wagner-Ellen-Key-Hilligenlei- és orosz Dosetc-
jevszky-féle, sőt Chamberlain felfogása óta "faji":
árja-germán Krísztusképünk is. ms ez szinte termé-
szetes. Az isteni Gondviselés müve az, hogy Jézus
egykorú képe reánk nem maradt. Hisz' az "istenem ber"
és az "emberfia" vallásos erkölcsi személyisége 'kíme-
ríthetetlen, aminthogy kimeríthetetlen az ö személyé-
nek, mint a vallásosság és erkölcsiség legtökéletesebb
példányképének "követése" is a mi életünkben.

Igy vagyunk a Luther-képpel is. Az egykorú
Cranach-réle eredeti képen kívül van külön az ortho-
doxíáriak, pietízrnusnak, felvilágosodásna'k, racionaliz-

musnak sőt modern korunknak sajátos Luther-képe.
Hisz el;ő modern embernek is mondják. Úgy Krisztus,
l;jJ.intLuthernek különböző képeit, Preuss erlangení
Luther-tudós tette egyházművészeti szempontból külön
tudományos vizsgálódásának tárgyává. Mindegyik
Luther-képnek, olykor még arcvonásai ban is, más és
más. a sajátos jellemvonása és találóan mondották,
hogy még meg nem született az a mester, aki .minden
ember és kor számára képes volna Luther, a világ-
és az egyháztörténelem egyik legnagyobb alakjának
teljesen egész élet- és jellemképét megrajzolni. Az
"egész" Krisztus, az ;,egész" evangélium époly ártal-
mas és csalóka jelenség, mint "az egész Luther" -
mondja találóan Harnack.

A modern Luther-kép tele van Ú. n. modernségek-
kel. A bűn-, kegyelem- és a' hitkérdésén, amelyből az
isteni gondviselés müveként megszületett a reformáció
s ami Luther egész vallásosságának és Pál apostol ból
és Augusztinuszból táplálkozo teológiájának ("Gottes-
gefahrtheit") központi gondolatát alkotta, csakúgy
átsiklik. Pedig anélkül nem értjük meg a 95 tételt, 5
nagy reformátori iratát, wormsi szerepét, 2 kátéját,
gyönyörű énekeit, és egész Rómaellenes egyházjavító
munkáját. Különös 'előszeretettel tárgyalja ezzel szem-
ben II hit, lelkiismeret és kutatás szabadsága mellett
Luther szenvedélyes szerepét a köznapi kérdése'kben.
Igy az akkoriban ébredezö kapitalizmu st, az uzsorát,
a török háborút, a német birodalom és országainak
államformáját, a császár és a német fejedelmek ha-
talmi viszonyát s a korábbi német kultúra más élet-
kérdéseit. S minden törekvésének és cselekvésének
benső szívbeli ügye az ö csodálatosan örökölt egész-
séges és rettenthetetlenül bátor és vitézi,. kemény
bányász németsége, amelyet hasonlóan Preass rajzolt
meg egy 'külön tanulmányában. Luther reformátori
személyiségének az az erős német nemzeti, szinte hősi
árja vonása nyert meg sokakat egyházjavítási ügyé-
nek. E ponton csodáljuk különösen az ö nagy lelki
erejét és az apostolokra emlékeztető hitét, mely öt oly
nagy történelmi nagysággá avatta. A török előnyomu-
lását is prófétai lelke fájdalmával és hitével szemlélte.

A modern embert - sajnos - kevésbbé Luther
mély evang. vallásossága, mint inkább benne 'az ember
érdekli különösebben. Harci készség és felelősség, szel-
lemi forradalmi természet jellemzi minden ízében.
Magáról és rendkívüli mozgékony és sokoldalú szellemi
munkásságáról úgy nyilatkozik, hogy ördögökkel ken
küzdenie s tuskókat íz-tanía, azért ,könyveÍlolyan roha-
mosak és harciasak. Vezérnek, igazi "Volksmannak"
tudja magát, hogy németjeinek tiszta öseredett ' ger-
mán életformát és értelmet adjon. "Németjeimnek szü-
lettem - úgymond - azoknak akarok szolgální."
S szolgált ezzel, hogy a német népnek olyan fínom
érzékű nyelvet adott, amelynek egész varázsát és gaz-
dag kifejezési képességét mélyen érezte, s a "legtöké-
letesebb nyelvnek" mondotta. öt reformátori röpira-
táról találóan mondották, hogy anémet prózaírás
remeke s főleg "a ker. ember szabadságáról" szóló
müve Harnack: szerint is a legszebb és legmélyebben
járó s a németséget a keresztyénségg€l összekap-
csoló irata.

Főleg bibliafordításával megalapította a mai
német irodalmi nyelvet s a nemzeti egyház megalapí-
tásával felébresztette a nemzeti öntudatot, úgyhogy
a nemzeti függetlenséget és szabadságot a német kat.
történetírók is, p. o. Janssen, Grisar és. Denifle elis-
merik, hogy Luther néIhet népének apostola, prédiká-
tora és ,költője volt. A nagy kat. történetíró: Döllinger
egyenesen ,ja németek prófétájá;nak" mondja. S két-
ségtelen a modernek szerint is, hogy Luther maga a
német nemzet egyik legnagyobb alakja, aki nemzeté-
nek, mínt Walter Luther-könyve is igazolja, minden
jó tulajdonságát egyesítette magában: il. tudást, a rop-
pant akaraterőt, a bátorságot, a hitet és a níébelungí
hősiességét, úgyhogy a skót Carlyle méltán iktatta öt
be az emberiség legnagyobb "hősei" közé, Különösen
kitünt erős szabadság- és felelösségérzete mellett nagy-
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szerü emlékező tehetségével, .kí remekül ismerte a
latin klaszikusokat, főleg Cicerót, a nagy államférfit
és szónokot és pompás stiliszta volt már erfurti egye.
temi hallgató korában. Hisz' a nyelvet "toknak" ne-
vezte, amelyben az "evang. 'szelle~kése" foglaltatik.
Drága értékeket magában' foglalo "szekrenynek es
edénynek" is mondotta. NélJle!s~gé~ek ~letelev~r: ~r-
zéke hatotta át minden beszédét es minden írását.
Tudományos theol. és történeti, sőt nyelvi képzettsé-
gével messze fölötte állott a középkor tudósainak.

De Luther Isten kegyelméből való költő, főleg
éneklköltő is volt. Egyházát méltán éneklő egyháznak
mondják. Mély vallásos géniusza éppen énekeiben
nyilvánul meg. Reformációjának diadaléneke és a 3
karácsonyi ének evang. énekeskönyveink örök kinc,sei.
Alkalmilag nehezebb dolgokat is nagyon egyszerue?
és röviden, szinte biztos ösztönszerüséggel :tudott ki-
fejezni. P. o. az egyházi szónoknak találóan ajánlja
a szószékre: "Schnell hínauf. mach's Maul auf, hör
bald auf!" (Nem nagyon követik egyházi szónokaink!)
Vagy micsoda mélységes igazságok rejlenek e vers-
ben: "Schweig, Ieíd, meid und vertrag. Deine Not
allein Gotte Sohlag! An Gott je nicht verzag ! Dein
Glück komt alle Tag." SOtH:szava úgy hangzik, míntha
ma is nekünk szóllana.

A német nyelv iránti hazafias tisztelettel párosul
Luthernél a német. zene iránti tisztelete. Itt nyilvánul
az ő lángelméje a legtökéletesebben. Mély álmából
fedezte föl annak kíncseít, diadalmait és csúcsait. Sze-
rinte "a legjobb müvészet az éneklés. Az énekesek nem
gondteljesek, hanem vidámak, mert énekléssel űzik el
a gondokat." Luther és a zene, amelyet közvetlenül
a theológia mellé helyez, egyik legszebb fejezete az ö

életének. Humorosan mondja, hogy "a néptanító tudjon
énekelni, különben rá sem nézek." E tekintetben a
kultúra túlhajlásaival szemben Nietzsche útegyenge-
tője, ki ugyancsak sóvárogva panaszolta: "bárcsak
énekelni tudna a lélek." Hogy a zene anémetségnek
egyik legnagyobb éselódázha:tatlan titka, azt elsőnek
Luther fedezte fel. Az egyik legnagyobb szellemtör-
téneti cselekedete. Legjobban tudott örülni a termé-
szetnek és a müvészetnek. Német korálja Bach zene-
müvészetére vezetett.

Nyelvezete igen gyakran zene, egészséges, 'honi
és népies muzsika. Csodálatosan gyöngéd és egyúttal
tiszta és világos. Mindig tudja az ember, hogy hánya-
dán van vele. Mindig megtalálja a kellő dcifejezést,
Száz meg száz magvas szállóigét találunk az ö ira-
taiban, nagyszámú közlésben, asztali beszédeiben és
prédikációiban. Szinte müvész volt abban: a legnehe-
zebbet is megfelelően, szinte magától értetődőleg ki-
fejezni, amihez mi testileg és lelkileg összekúszált mai
modern emberek már nem vagyunk hozzászokva. P. o.
"ha egy ember egyetlen egy rózsát tudna csinálni,
annak egy császárságot kellene adni." Micsoda tisz-
Luther fedezte fel. Ez egyik legnagyobb .szellemtör-
ereje, az ember kicsisége. De egy.szersmind az ö lelki
emelkedettsége iránt!

Luther érezte a maga reális, becsületes és józan
lelkében azt a mély német feszültséget és szakadozott-
ságot, mely minden igaz németnek sajátja. Hányszor
esett .kétség'be Istene előtt a németek bűne és konok
javíthatatlansága míatt. Alig volt morál prédikátor, ki
oly keményen s mégis oly nagy szeretettel szólott
volna a nérriet néphez. Minduntalan ostorozza és
korholja p. o: a korhely ördögöt, bár Isten dicsőségére
maga is megivott egy pohár jó rajnai bort. Szociális
bajt látott e korhely életben. ~,Aki elsőnek sört főzött,
az pestise volt Németországnak." A termésZ!etesen
egyszerü életmódot éíte és ruházatot, takarékosságot
sürgette. Különösen szerette hasonlataiban és vallásos
nyilatkozataiban a jó gyümölcsöt.

A· tiszta életmódnak és nagy mak'kegészségnek ez
a szószólója .azonban - s ebben is elődje Nietzschének
- fínom lélekbúvár is volt. Minden kérdés reá nézve
lelkiismereti kérdés volt. Senki sem ismerte annyira

az emberi gyengeségeket s tudta azokat gyakran
plasztikus-drasztikus módon kifejezni, mint ép?en ö.

Ha előáll a szükség, - úgymond - hogy masok on
~egíteni kellene, úgy senki sincs ott." yagy: "a leá-
nyok szabadkoznak, ha róluk azt beszélik, hogy sze-
retik a férfiakat. S mégis hazudnak." Pedig "keveset
beszélj és helyesen cselekedjél!"

Luthernek ennek' a gazdag léleknek, aki pedig
gyakran a maga dolgát, I~te~ dolgának t:kintette, ~i-
mondott helyes valósagerzeke volt az ~letnek ..teljes
egésze: totalítása iránt. Azért szerette es becsulte, a
különböző hivatásokat és foglalkozásokat le a cseled-
ségig, de egyúttal megjegyezte, hogy n~~ a ~éz~ű-
vesség az egyedüli munka. A, mai SZ~?lahstánal Job-
ban becsülte a 'szellemi munkast. Becsuletes egyenes-
ségével ellensége volt mínden látszatnak és alakoako-
dásnak. Sokan vannak, - úgymond - akik fele-
barátjuk~ak jó reggelt kivánriak és amellett szívükben
azt gondoJják: vigyen el az ördög!"

Természetes, hogy Luther is kora patriarchális
felfogásához és szokásaíhoz .volt 'kötve. I~y mid~n
azt mondja, hogy jobb' dolguk van a szolgaknak es
cselédeknek, mint az uraknak és nőknek, mivel házi
gondjuk nincsen. Annál jobban cso~álju~ a tisztas~g-
nak és természetességnek ezt aklmenthetetlen ude
forrását, mely emberi lényének jellemző sajátoss~ga.
Mily nagynak és, életelevennek tartotta a~ emb:r,me~
lényegét és vonatkoztatta azt az lstentol valo elvi
meghatározottsága dinamikájára, következő k,ijel~n-
tése is igazolja: "Ez az élet nem maga az egeszseg,
hanem folytonos gyógyulás, nem maradandó lényeg,
hanem fejlődés, nem nyugalom, hanem gyakorlás. Mi
nem vagyunk még, hanem csak leszünk; még meg
nem történt, hanem mozgásban van; még nem a vég,
hanem annak útja; s nem virágzik és fénylik még min-
den, hanem folyton tisztul és nemesül." Micsoda mély-
séges etikai felfogása a keresztyén életnek!

Mint magának .Iézusnak, úgy Luthernek belső és
külsö tapasztalati életében is voltak paradox követel-
mények és kortörténeti feszültségek; amelyek azonban
részben nyugvó, részben forradalmi jellemük ben' és
időfeletti evangéliumukban harmóniává szövödtek;
szinte felolvadtak. P. o. Jézusnál az Isten-országa
jövője 'és jelenvalósága Istennek büntető igazságos-
sága és bűnbocsátó kegyelme vagy az evangélíum bé-
kessége és örökös küzdelme. Vagy Luthernál hősies
személyes vallásos hjte, schleíermacheri élménye, val-
lásos bensősége és ezellernisége, a 'kegyelmes Istenről
való elgondolása, lélekben és igazságban való istentisz-
telete s az egyháznak, mínt a hit közösségének fel-
fogása és másrészt - hangsúlyozva, hogy "meg va-
gyon írva" - merev úrvacsoratana és főleg zavaros
képű egyházfogalma, amellyel Harnack szerint "vég-
zetes örökséget" hagyott egész egyházi közösségének.
Nem tudta a "tant" és az "evangéliumot" egymástól
biztosan - mint Pál apostol - különválasztani. S így
az egyház hitfogalmát sem annak külső szervezetétől.
Ilyen feszültség az is, 'hogy a XVI. századbeli refor-.
máció a német szellem, a német Luther és történelem
müve és mégis annak vílág tönténett gondviselésszerű
egyetemessége, mely minden népet és nemzetet átala-
íktott, nálunk irodalmat teremtett és korántsem mond-
ható olyan germán keresztyénségnek, mint p. o. a
keletit görögnek és a középkori nyugatit rómainak.
Csak annyit jelent, hogyanémetség a reformációval
egy magas fokot jelöl az egyetemes egyháztörténet-
ben és korántsem jogcím a mai "német vallásra" és
"német keresztyénségre." Mert az igazi egyházat nem
a nacionalizmus, hanem a Szentlélek és a hit és sze-
retet tartja össze._Az ige és a hit egyedüli ismertető
jele. Erre nézve- találóan mondja Eucken, a nagy né-
met gondolkodó, hogy "a reformáció nem stabilis álla"
pot, hanem folytonosan valósuló feladat", amelynek
küzdelmében - mondott.a maga Luther - "hagyjuk
a lel'keket egymásra pattogni és ütni" - csak "becsü-
lettel álljuk meg helyüriket." Műve reformáció volt az
üdvtarira és az igazságból és a lelkiismeretből eredő
forradalom az egyházra, annak tekintélyére és appa-
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rátusára vonatkozólag - mondja találóan Harnack.
Sohasem kész, bevégzett eredmény, hanem' mindig
eleven folyamat.

Végezetül és .összefogla:lásul még megjegyezzük,
hogy a modern Luther-képnél nélkülözzük, 'hogy Ist,en,
bár bűnünk miatt legszigorúbb ítélöbíránk, de egyúttal
a mí legföbb és legjobb barátunk és atyánk; hogya
reformáció nem fonadalom = revclucíó, hanem fejlö-
dés = evolució; hogy Isten nem akar tőlünk egyebet,
mint mély vallásos hitet s csak ezzel akar velünk
érintkezni, hogy az evangélium oly egyszerű: isteni s
azért igazán emberi dolog; hogy Luther a középkori
"isteni egyházjogot" elvetette; hogy tiltakozott min-
den formális külsö tekintély, föleg Róma ellen a val-
lásban, tehát a zsínatok, papok és pápák s az egész
egyházi hagyomány külsö .tekírrtélye, söt még a biblia
betűjének. kultuszrendszernek és sakramentárizmus-
nak tekintélye és a kettös erkölcsiség ellen. Különb-
séget tudott tenni, bár nem mindig következetesen, a
törvény és az evangélium s az ó- és új-szövetség kö-
zött. Az' ö elgondolásában és bensö megérzésében az
evangélíum Istennek atyáról való megismerése és el-
ismerése, a krisztusi megváltás felöl való közvetlen
bizonyosság, az Istenben való alázatosság és öröm s
a szolgálatkész tetterö és áldozatos felebaráti szeretet.
;Mint Isten és felebaráti szeretet a keresztyén vallás,
a Krisztus vallása az életnek rnélyebb értelmef ád,
amire Harnaok találo szava szerint a tudomány soha
sem 'képes. A tudományos ismeret a hitet sohasem
pótolhatja.

Ugyancsa:k kevésbbé domborítja ki a modern
Luther-képírás azokat a magvas gondolatokat, amelyek
szerint a 95 tétel kiszegzése, mint az emberiség és a
keresztyénség történetének fordulópont ja, Luther elsö
reformátori és prófétai cselekedete volt, hogy az er-
kölcsi cselekedeteket:a.z irgalmasságot, megbocsátást
és szeretetet fölé emelte a ceremoniális cselekedetek-
ne'k: a böjtnek, rnísehaflg'atásnak és búcsújárásnak,
hogy megszüntette a profán és a szent közötti különb-.
séget, hogy Wormsban császár és birodalom elött való
szereplésébsn megszületett a le1kiismereti szabadság,
hogy a híerarchíaí rendszer ótest. és pogány eredetű s
a pápaság nem Krisztus, sem Péter apostol alapítása,
hanem a pogány pontifex maxísmus és a római csá-
szári világuralom folytatása, hogy a pápa világi ha-
talma a reformáció óta már csak képzelt politikai ha-
talom s hogy, végül ,az igazi német egyházi ének meg-
feremtésével megtörte a római Iíturgta s az egyházi
latin nyelv egyeduralmát. Mert hát, mondja Kenyeresi
Tamással egyezőleg Luther is, hogy Krisztus mi tö-
lünk, híveitöl nem külsö utánzást, hanem bünbánó
megtérésen és újjászületés en alapuló követé st ( ímíta-
tió") kíván most és mindenkoron. "

Dr. Szlávik Mátyás.

Evangélikus Családi Anyakönyv~
Evangélikus egyházi anyakönyveink kezdettöl

fogva kizárólag az egyházi statisztika céljait szolgál-
ták, miáltal egyoldalú voltuk nyilvánvalóvá lett mert
száraz adatoknál egyebet nem nyujtottak s :teljesen
hasznavehetetlenekké váltak a család-történet s ezzel
együtt a család vallásos Iel'kének, szellemének a figye-
lemmel való kísérésére. Egész hazai evangélikus anya-
szentegyházunk, söt hazai egyháztörténetünk pótolha-
tatlan kárára. Elis~erem, hogya statisztikai adat is
fontos; de csak' akkor, amidön általános áttekintésröl
általános kép szerzéséröl van szö. A statisztika enge~
valamely baj igazi forrására nem vezet el, legfeljebb
arról gyöz meg, hogy, baj van és arról, hcogy milyen
mérvü a baj. De arról, hogy a bajnak igazi .rorrása,

esetleg igazi oka hol rejlik, arról engem ll- statisztika
száraz adatai teljes bizonytalanságban ilagynaJ·,

És itt kezdődik a családi anyakönyvek nek 'vég te-
lenül fontos szerepe. A· család minden társadalmi a..!..a-
kulatnak, tehát az anyaszentegyháznak' is .első: sejtje.

. ..
Ezekböl az élö sejtekJböl áll és ezeken épül fel a-z'anya-
szentegyház egész élö,. szerves teste. A test, d: szer-
vezet ereje, fejlödése szempontjából azért .. nyilván-
valóan elsörendü fontossággal bír' az, hogy azok a sej-
tek, amelyek ,alkotják, egészségesek-e, vagy nem.
Nyilvánvaló azért az is, hogy ha az anyaszentegyház
életében bajokra bukkantunk, a gyökeres és, eredmé-
nyes gyógykezelést esak úgy hajthat juk . végre;' ha a
baj gyökeréig hatolunk és vizsgálat tárgyáyá .tesszük
azon családoknak nemcsak, életét, de történetet is,
amelyekben a ba~ .fészkeI. ..-

.1 I

A családi anyakönyv a család történetének
. ".

könyve. Nem teszi feleslegessé a szokásos anyaköny-
veket .(születési, esketési, halálozást) , de azokatvkíegé-
szítt és egységes .rendszcrbe 'foglalja adataíkat:

Beosztása ez: Minden családnak van külön egy
vagy több lapja. A fontosabb rovat ok ezek: Családapa
és családanya neve. Egybekelésük ideje, hivatkozással
az esketési anyakönyv bejegyzési számára. j~gyzet az
esetleges elválás, vagy elhalálozás vagy egyé? fonto-
sabb körülmények részére.

A szülök neve alá. jönnek a leszármazottak nevei,
minden gyermek részére külön sor a születés, konfir-
mácíó, esketés, elhalálozás, esetleg az iskolázta.tás,
helyével és idejével. Megint hivatkozással az .egyéb;
rendes anyákönyvek bejegyzési számára. A jegyz'et-'
rovatban a fontosabb körülmények jegyezhetök be,
amelyek a gyermek sorsára, esetleg a. család .életére
egyházi szempontból is lényegesek.

Mihelyt a gyermek önálló családi életet kezd élni,
új anyakönyvi lapot kap a megfelelö rovatokkal. Az
új lapon természetesen bejegyzendö, tiszta-e a házas-
sága vagy vegyes; adott-e kárunkra reverzálist vagy
sem, a megfelelö rovatokba: áttérés ek, kitérések stb.

Igy folyik 'a bejegyzés '~veken át, amíg a család
él és tiszta képet nyujt arról idötlen időkig,' hol .és .
mikor használt vagy ártott valamely család az anya-
szentegyháznak s egyszersmind útmutatást is kapunk,
melyik sejt, melyík család szorul gyógykezelésre, Az
egyháztörténészek pedig a családi anyakönyvek~en
egy soha eléggé nem értékelhetö .'kútforrást . kaPllak.

Amennyiben ennek az ügynek az elintézése. 1\0

Zsinati Bizottság elé tartoznék, az új Egyházi Tör-
vénnyel kapcsolatban, kérem, szíveskedjeneK': ennek' á
fontos ügynek elíntézését programmjukba venni;'
amennyiben pedig ezt az egyes magasabb:' közüíetek,
egyházkerület vagyegyházegyetem -Is 'elintézheti az
évi 'közgyülés keretén belül, kérem az egyházi c(lalá(l-I
könyvek bevezetésének ügyét napirendre tüzní, s, ~~ok1,
nak általános bevezetését kötelezövé tenni. "'. ',..:,

.,' '\ " ,., .

,"\ .~.,' . '-,.'
'Mayer' pál .. s.t
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Dicséret, dicsöség, hála ...
Köszönöm Néked, Istenem
Smaragd-zöldjét füveknek) fáknak.

. Ezer-szin-tarka kacagását
A réteken a vadvirágnak.
Derült kékjét a messzi égnek)

'A búzamezők ,aranylását)
Ezüst szaZagját a Dunának.
Sa távol hegyek kéklő hátát ...

Köszönöm Néked) Istenem
Bűvölő dalát -a madárnak,
Édes és boldog trillázását
A szívből való kacagásnak.
A r~gófüttyöt) qertebúqást,
Osodás rezgéseita hangnak;
Heqedűnek, kiáltó szóna'k .
Imára szólító haranqnak ...

Köszönöm Néked) Istenem)
Piros tüzét a kelő nasmak.
Köszönöm Néked, .Istenem.
BiJborfényét az alkonyatnak.
A hold ezüstjét alvó tó tükrén)
A csillagos ég tiimdokléeét,
Két gyermekem fényes szemében)
Minden fények legtisztább fényét ...
... És köszönöm a Párom szerelmét.

Rózsásné Flatt Zsóka,.

~...;;...t. _H_I_R_E_K.

SZENTHAROMSAG UTAN! HETEDIK
VASARNAP.

Róm. 6:19-23.

Az ellentétek sorozatával találkozunk eb~
ben az igében: bűn és igazság), szolgaság és
s~abadSágJ zsold és afándék) halál és örök élet.
Mindezeket az ellentéteket inegt.aláljuk a min-'
dennapi életben is. Úton-útfélen <elén.kállnak ée
váZasztásra) döntésre kényszerítenek. A bűn
szolgálatában csupán sz.olgai szabadságot élve-
zünk) mert inem azt cselekesszük, amit aka-
runk) hanem amit q, kérlelhetetlen kényúr) a
ban reámk kényszerít. Ezzel szemben az iga:z-
s<!g szolgáZata valódi szabadság) mert az Isten
igazságá1;>arnjáró ember szabad minden 'bűntől.
A bűn szolgái csak zsoldot kapnaJk, la szolqála-
tuk után járó megérdemelt bért) a halált) 'míg
az igazság szolgái ajándékot) sokknl nagyob-
bat) mint amit a szolgálatukkal kiérdemelt ek)
az örök életet, - N apo.n.ként állít minket dön-

•.'••~ ••...~ f,. .

tés elé a bűn és Ia~Z !stenigazságának az ellen-
téte. Úgy válasszunk a kettő közül) hogy el-
nyerhessük az Isten !kegyelm.i ajándékát) az
öriJk életet .

J. P.
- A dunáninneni egyházkerület rendkívüli köz-

gyűlése. A dunáninneni egyházkerület június 28-án
Budapesten D. Kiss István püspök és dr. Handel Béla
egyh. m. felügyelő elnöklete alatt rendkívül! köz-
gyűlést tartott. A közgyűlés egyetlen tárgya dr. Sztra-
nyavszky Sándor egyházkerületi felügyelő lemondása
volt. A lemondásra a felügyelő fia, dr. Sztranyavszky-
Madách Imre (jegyezzük meg Jól ezt a nevet!) szol-
gáltatott okot, aki katolikus leánnyal kötvén házassá-
got, titokban, atyja és egyháza megkerülésével, egy-
házunk kárára reverzálist adott. Az ügyet Kardos
Gyula' nódrádi alesperes referálta. Előadásában sú..
lyosan elitélte a fiú hütlenségét, aki családja tradícióit
megcsúfolta és férfiatlan magatartásával a legkínosabb
helyzetbe sodorta atyját. Az apát azonban' a nagy-
korú fiú cselekedetéért felelőssé tenni nem lehet, miért
is dr. Sztranyavszky Sándort meg kell kérni, hogy le-
mondását vegye revízió alá és példaadó egyéniségével
legyen továbbra is a dunánínneníek vííágt vezére. Elő-'
adó javasolja, hogy kerestessék meg a kormány az
1894. XXXII. t.-c. reverzáltst kimondó intézkedésének
megszüntetésére és az 1868. LIll. t.-c.-nek teljes egé-
szében való visszaállítása. Megkeresendök a többi
egyházak is, hogya magyarság belső békéjét veszé-
lyeztető eme rendelkezes ellen foglaljanak állást és
követeljék annak hatálytalantíását. A közg'yülés a,
két indítványt magáévá teszi és D. Kovács Sándor
egyetemi tanár vezetésével "btzottságot küld ki, hogy
dr. Sztranyavszky Sándort hívnák meg a közgyülésbe.
A közgyűlés előtt megjelenő Sztrahyavszkyt nagy lel-
kesedés fogadja. D. Kiss :j:stván püspök üdvözlő szavai
után Sztranyavszky kér szót. - Isten látja lelkemet.
hogy .amikor lemondásomat közöltem, nem az volt a
szándékom, hogy magamat az egyházkerület közgyü-
lése által ünnepeltessem. Úgy éreztem, hogy köteles-
ségemet teljesítem akkor, amikor az egyházkerület
közbizalma folytán az élre, felelős állásba jutottam,
magamra nézve szigorúan értelmezem azokat a kon-
ze'kvenciákat, amelyek bekövetkeznek, ha vezetőember
családjához tartozó vétkezik az egyházával szemben.
Tudom, hogy a nagykorú fiú cselekedeteiért az apa
nem felelős, s hogy mégis teljes mértékben felébredt
bennem a felelősség, azt természetesnek találja min-
denki, aki tisztában van közéletí elveimmeL - A to-
vábbiakban elmondja, hogy ö ősei hitét azzal a köte-
lezettséggel örökölte, hogy utódainak is át fogja adni;
ha ezt nem teheti, mint apa és mint nevelő, súlyos

• erkölcsi felelősséget érez. A bércen csak annak van
helye, aki' minden irányban példaadó' tud lenni.' Az
egyházkerület közgyülésének elnéző bizalma azonban
új kötelesség ek elé állítja. A polítíkaí .bölcseség a mult-.
ban is sokszor azt diktálta volna, hogy egyházi
tekintetben ne exponálja magát. Egyházszeretete
azonban szólni és cselekedni késztette. Ezt még inkább
megteszi a jövőben. .A. reverzális miatt már másod-
ízben kell kálváriát járnia. De lehet, hogy ez a
kereszthordozás haszonnal fog járni és annak az átok-
nak a megszüntetését fogja eredményezni, amelyet a
reverzális-törvény nemzetünkre szabadított. ,--' Szünní
nem akaro tapsvihar után több lelkes üdvözlöbeszéd
hangzott el, majd dr. Szt.ranyavszky Sándor és Kiss '
püspök zá.rószavaival véget ért a közgyülés.

- Egyházmegyei felügyelőválasztások. A györi
egyházmegyei Szalay István györszemereí földbirtokost
választotta meg felügyelöjévé. A beiktatást június
29~én az egyházmegyei közgyülés keretében végezte
Németh Károly esperes. - A soproni alsó egyház-
megye július 2-án Nagygeresden tartotta közgyülését,
amelyen Rupprecht Antal sajtoskálí földbirtokost vá-
lasztotta meg felüg:yelőjév.é.. A beiktatás on megjelerit
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D. Kapi Béla püspök, Meaterhazy Ernő egyházkerületi
felügyelő, valamint az új felügyelő édesatyja, Rupp-
recht Oltvér felsőházi tag is.

GÖMBÖS GYULA miniszterelnök Sopronban ezt
mondta: "Nem tehetek róla, hogy oéletleniü protes-
tomenak: seiüettem:" Mi az ő helyében azt mondtuk
volna: Isten különös kegyelmélnek tartom, hogy evan-
gélikusnak születtem.

- A zalai esperesség július 3-án tartotta évi
rendes közgyülését Zánkán Nagy Lajos esperes és
dr. Berzsenyi Jenő egyh. m. felügyelő elnöklete alatt.
,A felügyelő megnyitó beszéde után az esperes olvasta
fel évi jelentését,majd a különböző bizottságok jelen-
-téseít hallgatták meg. A zsinat aktuális kérdéséi és
a liturgikus íatentjsztelet körül élénk eszmecsere folyt.

- A budapesti ágo hítv. evangélikus leánygfmná-
zíumértesttője az 1933-340. évről. Közzéteszi: dr, Bán-
kúti Dezső igazgató. Az értesítő ben dr. Bánkúti ígaz-
gató első helyen ismerteti 'az iskola 50 éves fennállása
ünnepét" majd az iskola történetét vázolja. Ezután rá-
tér az ,1933-34. iskolai év eseményeinek ismertetésére.
A tanítás az elmult évben .zavartalan, az eredmény
kielégítő volt. Igazgató és tanári testület míndent meg-
tett a tanulök ismereteinek elmélyítésére, vallásos és
hazafias érzésük kifejlesztésére és ápolására. Az iskola
élénk kapcsolatot tartott fenn a szülökkel, nem-
csak a szülöí értekezletek. 'hanem a szülöí teaesték
révén is. Tanulmányi kirándulások, nyilvános ünnep-
ségek és megemlékezések tették változatossá a taní-
tást. Az iskolában a következö ifjúsági egyesületek
müködtek : Önképzőkör, Szép magyarsággal beszélők
egyesülete, Ifjúsági Gyámintézet, Bajtárs Egyesület,
Játékkör, Csér-készet. Szép sikerrel működik az Evan-
gélikus Leánykollégium Volt Növendékeinek Egyesü-
lete ,is. Az intézettel, kapcsolatos internátusban nagy
gonddal és körültekintéssel nevelik a vidéken lakó szü-
lők gyermekeit. Az iskolának az elmult évben 461 ta-
nulója volt, akik kőzül evangélikus 271, református
82, róm. katolikus 53, görögkeleti 3, izraelita 50, uni-
tárius 2. Anyanyelv szerint: 440 magyar-, 21 német
anyanyelvű. '

- Christananda Nyíregyházán június 24-én a
délelőtti istentiszteletim 'és a délutáni vallásos esten
beszélt az egybesereglett hívekhez. Beszédeit Gáncs
Aladár tolmác~olta. 'A vallásos esten' Paulík János,
igazgató-lelkész bevezetö szavai után a leányegylet
nevében Paulik Melitta angol nyelven üdvözölte a ven-
déget. A müsort az egyházi énekkar számai egészítet-
té,k_,ki, amelyeket Krecsák László vezényelt.

- Lelkészavatás. D. Dr. R.affay Sándor püspök
július 3-án a Deák-téri templomban Jancsó Bertalan,
Kelló Gusztáv, Lőcsei László, Palkovics István és
Seben István lelkészjelölteket felavatta és segédlelkészi
szolgálatra beosztotta.

- A somlószóllősi ev, egyházközség (Veszprém
m.) június 24-én ünnepelte meg egykori lelkipászto-
rának: Szalay Sándor születésének 100. évfordulóját.
Az istentisztelet keretében Somogyi' Károly ev. lelkész
méltatta a centenárium jelentőségét és azt a kiváló
munkásságot, amelyet nagynevű elődje, életében ki-
fejtett. A felemelő ünnepélyt díszközgyülés követte,
amely 'jegyzőkönyvileg megörökítette az Evangélium
hősének hervadhatatlan érdemeit. Majd a presbitérium
testületileg megkoszorúzta egykori lelki vezérének
emlék-kövét.

- Christananda befejező előadása magyar'ország'i '
körútján. John Nelson Christananda dr, hindu sadhu,
ev. lelkész magyarországi körútját befejezve, ,Gödpllőn
tartotta meg befejező búcsú prédikációit 7 órakor az
evangélikus templomban, ahol dr. Gunisch Károly lel-
kész köszöntötte a hívek nevében, 8 órakor pedig a,
református .templomban, ahol ifj. dr. Szabó Aladár
üdvözölte egyháza részéről. A tolmácsolást Gáncs Ala-
dár lelkész látta: el. ' ' .,

_ A dunántúli ágo h, ev. egyházkerület soproni
liceumának (reálgimnázium) értesitője az 1933-34.
iskolai évról. Közzéteszi Németh Sámuel igazgató, aki
meleg szavakkal emlékezik meg az iskola két nyuga-
lomba vonuló tanáráról. Kovács Jenőről és Králik
Gusztávról. Az intézet mult jának ismertetése után fog-
lalkozik az elmúlt iskolai év eseményeivel. A tanulök
előmenetele, fegyelmi és egészségi állapota kíelégíto
volt. Nagy gondot fordítottak a tanulók valláserkölcsi
és hazafias nevelésére. Ismereteik gyarapításárá szol-
gáltak a tanulmányi kirándulások is. A intézet könyv-
tárai és gytijteményei szépen gyarapodtak. Az iskola
tanulóinak száma 277 volt. Ebből evangélíkus '229'; ma-
gyar anyanyelvű 234, német 42 és orosz 1. - Az in-
tézetben a' künnlakó tanulók részére tapintézet van,
amelybe' minden tanuló felvehető. A vidéki tanulök
evangéliumi és a honszeretet szellemében való nevelése
a Diákotthonban follik.

- A protestáns tábori Jelkészele közül ismét' egy
próbaszolgálatos evangélikus lelkész; Havasi Dezsö,
bontotta fel a szerzödését és tért vissza a polgári élet-
be. Vajjon mi lehet az' aka annak, hogy ezek az am-
bícióval telített, lelkes ifjak ilyen hamar hátat fordí-
tanak a katonai pályának? '.

- A rádió új karnagya. A magyar rádió két, új
karnagyot szerződtetett, akik közül az egyik" Rajter
Lajos, pozsonyi evangélikus tanító fia: A zenei körök-
ben jól ismert karnagyot egészen fiatalon érte ez (j.
lütünletés.

_ A csanád-csongrádi egyházmegye hírei. A csa-
nád-csongrádi egyházmegye júníus 20-22-én Szegeden

'egyházmegyei belmissziói kurzust rendezett az egYe
házrnegye lelkészei és tanítói részére. A konferencia
elöadöí voltak: Egyed Aladár, Turóczy Zoltán, Keken
András, Benkóczí Dániel, Ruttkay-Miklián Géza, Zász-
kaliczky Pál, Erőss Sándor és dr. Kiss Ferenc. Mind-.
három napon a gyülekezet részére evangélizációs 'elő"
adások voltak, amelyen Sztnk Gusztáv alesperes .meg-
nyitója után Turóczy Zoltán, Wíkkert Lajos és Zászka-'
liczky Pál beszéltek. - Az egyházmegye közgyülését
június 27-én tartotta Szentesen vt. Purgly Emil egyhm.
felügyelő és Egyed Aladár esperes elnökléte alatt.
A felügyelő megnyitója után Egyed Aladár .terjesz-
tette' elő esperesi jelentését, amelyben azt fejteget.te,
hogy céltudatos, rendszeres, felelősségérzettel ',bíró
evangéliumi és missziói öntudattal kell az egyházban
mínden munkánkat végezni. Ezután az egyházmegye
általános helyzetképét adta, és ismertette "az' egyház':;
megye számadásatt. A jelentéssei kapcsolatban a köz-,
gyűlés többek között a következő határozatokat hozta:'
Minden anyaegyházban hetenként kétszer reggeli,.,vagy
esti istentisztelet tartandó, a gyermekek részére .mínden
vasárnap külön gyermekístentíszteletet. Az Ürvaeso-'
rát az ünnepeken kívül -mínden hp első vasárnapján;
ádventben és bőjtben minden vasárnapon ki kell szol-
gáltatni. - Minden szórványközségetaz esperessel·
történt megbeszélés alapján meg kell látogatni.- =: Re-,
formátus lelkészekre és tanítókra ,a gyermekek hitok-
tatása és konfirmandusok oktatása nem bízható, csak
legszükségesebb esetben. - Az egyházi tisztviselőkés
presbiterek választása alkalmával a lelki kellékekre
nézve nagyobb súly helyezendo. - Több más ügy és
jelentés Ietárgyalása után a közgyülés véget ért. - A
közgyülés tagjait a szentesi ev. egyház látta el nagy
vendégszeretettel. A közgyülés elötti napon az egy-,
házmegyei tanítóegyesület és az egyes bizottságok.
üléseztek. B., D.

-·A Protestáns Országos Árvaegylet választmá-
nyának 75. évi jelentése minden részletre kíterjerö pon-t
tossággal számol be az árvaház 1933. évi életéről. '-Áz
intézet célja, hogy az apátlan, anyátlan árvákat ,,,hit-
tel, erkölccsel, emberbaráti és hazafias érzéssel, tUdás-,
sal és jósággal felruházza és megajándékozza", amely
szent célt az elmúlt' évben is betöltötte.: ..Az'1933. .év.,
legfontosabb eseménye, hogy' -átaQ.hatt~krendelté.tés~"
nek az árvaház Balatonszárazón Iétesttett; __pompásan'
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bsrendezett üdülőtelepét. Az intézet igazgatójának lel-
kes utánjárása révén sikerűlt megrendezni az utcai
'urná- és perselygyüjtést és ugyancsak az ö révén ju-
tott az 'intézet 3000.- P értékü fúvóhangszerhez, mi-
'nek folytán megalakították az árvák zenekarát. akik
tjÚ:zgón'tanulnak és rövid idő alatt nagyszerű eredmé-
:ri~e~eté'ttek el. Az intézetnek az elmúlt évben 117 nö-
'véndéke volt, 57 evangélikus és 60 református.
,;::j', >...:., 'A pili~i egyházközség kebelében alakult' 807-es
SárkáIiy$ámuel cserkészcsapat zászlaját július 1-én
avatták 'fél. Az ünnepségen megjelent D. Raffay Sán-
'd9~'piJspök. és. neje, aki a zászlóanyai tisztet töltötte
b'e," válámínt az áldottemlékü püspök fia, ilenczfalvi
S\írk~y,Jímo altábornagy. Az ünnepi istentiszteleten
az olt.ári',sZólgálatot D. Raffay Sándor püspök, a szö-
,$~kki'§.zqfg:ála,totKrecsák János irsai lelkész végezte,
végül Hönéczy Pál főesperes megáldotta a zászlót,
amelyre a zászlóanya díszes szalagót kötött. Az isten-
tísztelet vután a hősök, szobra előtt díszelvonulás vólt.
délután' pedig népünnepély, ,amelyen közremüködtek a
pilisi, és 'alberti ev. ifjúsági egylet és az alberti-irsai
iparos dalárda tagjai. ,

, ...:...A 'rákospalotai Ev. Ifj., Egyesület június 24-én
vídám estet rendezett az evangélikus iskola udvarán
a színpadí .felszerelés alapja javára. Az est úgy erköl-
csileg, mínt, anyagilag szép eredménnyel végződött.

" _" Á györi evangélikus elemi iskolákértesítöjét
Wéltler .Iános igazgató tette közzé. Nevezetes eseménye
volt, az iskolának Lóránt József és Macher Béla hősi
halált halt tanítók arcképeinek leleplezése. Az ünnepi
beszédet, D.. Kapi ' Béla püspök mondotta. Országos je-
lentőségű volt az iskola Gyermekkarának a Zenemüvé-
szetí Főiskolán való szereplése. Ezzel kapcsolatosan a
budapest-kelenföldi gyülekezetben is bemutatták
tudásukat. Ez az eredmény Fodor Kálmán érdeme. '-
Az .iskolaioktatáson kívül cserkészapród és az otthon
tündérkéinek munkájára jutott idő. Az elmúlt iskolai
évben nyolc osztály müködött, a továbbképző iskolán
kívül. .Az elemi iskolába' 272 fiú és 215 leánygyermek
jánt. ,K.özülük.415 evang., 19 ref., 49 róm kat., 1 g. kel.
és 3' izr. .valláaú volt. Valamennyi anyanyelve a magyar .

._ Templomalapkő-letétel. A budafoki egyház-
község július 8-án délelőtt helyezte el ünnepélyes ke-
retekközött épülö temploma alapkövét, Az ünnepélyen
megjelent ·D. Raffay Sándor püspök, Mohr Henrik és

"Varga Mihály lelkészek kíséretében. A püspököt a
városházánál dr. Záborszky Nándor polgármester és
Macskássy:.Sámuel egyházfelügyelő üdvözölte, az épülö
templomnál pedig Petrovics Pál lelkész. Az alapkő-
letételí szertartást Raff'ay püspök végezte.
'.';, - A nyíregyházi ágo h, ev. Kossuth Lajos reál-
gimnázium 73. évi értesítöjében Zsolnai Vilmos igaz-
gatö- 'kegyelettel· -emlékezík meg néhai dr.' Szopkó
DézSő·gyögyszerés, reálgimnáziumí II.' felügyelőről, aki
1933. nov. 6-án húnyt el. Közli dr. Belohorszky Ferenc
tanárnak' Bessenyeíröl írt tanulmányát. Foglalkozik az
Iskala+ múltjával, majd kítér az 1933-34, iskolai év
Ismertetésére. Az iskolának az elmúlt évben 466 nö-
vendéke: -vobt, akiknek testi-lelki nevelésére, meggyő-
zödés-es,"hitűk' erősítésére, 'akaratuknak a jó és igaz
fe1é":Vaió,'hajlítására igazgató és tanári testület min-
den alkalmat és -eszközt felhasználtak. Ezt a célt szol-
gálták a hazafias és vallásos ünnepségek, tanulmányi
kírándulások ·és a különbözö egyesületek is, ú. m. a
gyámintézeti és filléregylet, Bessenyei önképzőkör, br.
E6typ·s. Lóránt természettudományi kör, szavalökör.
88. sz. Szabolcs cserkészcsapat, ének és zenekör, Ifjú-
sági, gyüjtöegyesület, Sakkör, Sportkör. Az. intézet
Rotherrnere Diá!kotthonában 'sok vidéki tanuló' talált
má.$odiKotthonra.

1 _ ,Sondershausenben (Thüringia) a Luther- A szerkesztésért felelős: IAkiadásért felelős:
akadémián: július 29-től augusztus ll-ig tartják a har- SZ Á N T Ó R Ó BER TOr. FR 1T Z L Á SZL Ö
rrradík. egyetemes főiskolai előadássorozatot. Az elő-
adök-',:Között'szerepel D. Dr. Pröhle Károly, a soproni SZERKESZTÖSÉG TELEFONSZÁMA'-'~59~-~2-~O-I---......I
teb16g1a'ctanára is, aki, a megnyitó ünnepen az ünnepi POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA: 1,228 "
beszéd.et mondja.'" - (BP. SZÉKESFÖV. KÖZSÉGI TAKARÉKPT. CSEKKSzAM1:ÁJA.) ,

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában. Budapest. V.. Csáky-utca 10. 80457

!/
_ Házasság. Raskó Sári, Raskó Kálmán szarvasi

ev. gimnáziumi igazgató leánya és dr. Krajcsovics Pál
csabacsüdi községi orvos július 7-én tartották eskü-
vőjüket a szarvasi ó-templomban. - Ludrovszky Em-
ma és Kroyher'r Ferenc, a Deák-téri énekkar két buzgó
tagja, július, 8-án tartották esküvöjüket a Deák-téri
templomban. - MünsterÍnann Kató, Münstermann
Ernő c. kir. tanf.elügyelő leánya' és Farkas Lajos va-
nyarci lelkész június 28-án házasságot kötöttek.

_ Halálozás. Ladányi Frigyes ny. m. kir. főerdő-
tanácsos, presbiter, f. hó 6-án, életének' 67-ik évében
a kiskúnhalasi kórházban meghalt. 8-án helyezték a
keceli temetőben örök' nyug alomra..

--.: Az aszódi Petöfi-reálgimnázium 1933-34.
tanévről szóló értesítőjét dr. Oravecz Ödön tette közzé,
amelyben az első helyen ismerteti az iskola első fő-
igazgatójának a jelentését, majd az iskola és a tanév
történetét és az immár harmadik éve müködö inter-
nátus életét. Az iskolában a következő ifjúsági egye-
sületek müködtek: Petőfi önképzökör,. Ifjúsági Evan-
g éltkus Gyámlrrtézet, Petőfi sportkör, Protestáns l!:ne-k-
kar és a 296. sz. Petőfi cserkészcsapat. Az elmúlt tan-
évben összesen 402 tanuló volt. Ebből 79 volt aszódi
lakos, 43 lakott az internátusban, 213 vidékről járt be,
a többi családoknál lakott. Vallásfelekezeti megosztás
szerint a ,104 evangélikussal és 34 reformátussal szem-
ben 221 .tanulö ,:olt róm. katolikuso

PÁLY Á Z A T.
A soproni ág.n. ev. liceum (reálgimná-

zium) fenntartó hatósága pályázatot hirdet he-
lyettes, esetleg rendes rajztanári állásra. A
díjazás az állami előírás szerint történik. Pá-
lyázhatnak ev. vallású, okleveles rajztanárok.
Az állást 1934. szept. 1-én kell elfoglalni. A
kéllően felszerelt folyamodásokat a dunántúli
ágo h. ev. egyházkerület iskolai nagybizottsá-
gához CÍmezve a soproni ev.. liceum igazgatósá-
gához 1934. július 25-ig kell benyújtani.

PÁLYÁZAT NEVELŐTANÁRI ÁLLÁSOKRA.
A soproni ev. liceum (reálgimnázium)

fenntartó hatósága pályázatot hirdet a líceum-
mal kapcsolat Diák-otthonban betöltendő két
nevelőtanári állásra. Az egyiknek mennyiség-
tan-természettan, a másiknak angol-német
vagy magyar-német, vagy magyar-angol, eset-
leg más nyelvi szakképzettséget kell felmutatni,
A nevelőtanárok kötelessége a Diákotthonban
a napirend szerint felügyelni és a líceumban
heti 8 órában tanítani; fizetése a Di~kotthon-
ban teljes ellátás és évi 600 pengő. A folya-
modásokat a dunántúli ev. egyházkerület isko-
lai nagybizottságához kell címezni és a soproni
ev. líceum igazgatóságához augusztus 1-éig be-
nyújtani.
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. 'Kiildja:
AZ ORSZÁOOS LUTHER SZÖVETSÉG.

. ,:EOYHÁZT ÁRSADALMI,
.BELMISSZIÓI"KULTURÁLIS ES

EOyItÁZPOLlTIKAI HETILAP.

Megjelénik minden vas ár na p.
ELŐFIZETÉSI ÁRA:

Egész évre 4.40, félévre 2.20 pengő .

.

, =.magyar, királyi kormány. gondolt' egyet
es lerandult a pannonhalmi, kolostórba öt na-
pig miriisztertanácsot tartani. Hogy miről 'ta-
nácskoztak, arról kommünikék, szólnak. De hír-
adások v.annak arról is, hogy a miniszterek
belekapcsolódtak a kolostor életébe, cellákban
laktak, a miséken és más ceremóniális alkal-
makon hűségesen részt vettek; stb.

A magyar királyi kormány tehát gondolt
egyet és tanácskozása céljaira. egészen szokat-
lan, a magyar kormányok történetében egészen

dO egyedülálló helyet választott. Szabad nekünk
is valamit gondolni? Azt hisszük, igen! Mi
ugyanis, azt gondoljuk.vhogy" kissé túlnagy az
a vehemencia, amellyel 'az evangélikus kor-
mányfő Magyarország katolikus "nagyhatal-
masságainak". hódoL Csak nem ezzel' akarja az
evangélikus volta miatt •.a túloldaliak részéről
itt-ott megfúrt helyzetét erősíteni? Talán csak
nem szükség kolostorcellákban vígíliázníá és
folytonosan ünnepi miséken részt vennie, hogy
hosszú életű legyen a földön?

Igaz, hogy csak "véletlenül" született evan-
gélikusnak, de hát talán még ez a véletlen is
kötelez! Nincs kifogásunk ellene, hogy a Icor-.
mányfő ünnepélyes alkalmakkor katolikus szé-
kesegyházakban megmutassa magát. De jól e.s-
nék nekünk, ba néha, néha közénk is jönne ~
Avagy jó gazda-e az, aki mindig idegenben ka-
landozik és a saját portájára elfelejt betekin-
teni? Vagy .a nemzeti egység gondolatának"
kiépítésénél reánk, az ő törpe egyházára (csak
magyar vonatkozásban törpe és csak a lélek-
számot tekintve) nincs szüksége ? Előrelátó
politikus a minoritásban rejlő, .szívós erőt nem
veti meg és nem tólja félre a szegény rokont..

, Az a pannonhalmi .kormánymanréza rend-
ben volna; ha a kormány katolikus _tagjai . vé-
geztek volna, a kolostor csendjében önvízsgá-
latot. 'Hiszen felelős állásban lévő hatalmas-
ságoknak is erőt kell meríteniök azokból a
szellemi forrásokból, amelyeket-az egyház kí-
nál. De a protestáns, miniszterek lelkileg más,
szellem gyermekei. Elvárhat juk tehát tőlük,

hogy amikor magukbamélyedni akarnak, en- ,
nek. a más, szelle~nek -a védszárnyai alá helyez" t;.J;
kedjének es e mas szellem vizeihez telepedje- ~
nek. Protestáns miniszterek, mint kolostorcella-
lakók ! Ez kissé sok a loyalitásból. Félő', hogy
a loyolalitással való folytonos kacérkodás meg-
árt protestáns minisztertestvéreinknek.

Tudjuk, hogy Gömbős miniszterelnök azt
vallja, hogy a magyarság sorsa elválaszthatat-
lan a katolikus egyház sorsától. 'I'iszteletre-
méltó tévedés, amely azonban nem lehet ak-
kora, hogy miatta megfeledkezzék azokról a
valláserkölcsi és kultúrális értékekről, ame-
lyeket ez. a nemzet a protestántízmusnak kő- ,
szönhet. .
" Nem gondolja a mi nagyrahivatott minisz-
tereln~künk, hogy miközben a nemzeti egységet
az elsosorban nemzetközi katolicizmus felé
próbálja kiépíteniés mindent elkövet, hogy a
hatalmas klérus kedvében járjon, saját test-
véreit, azokat a protestánsokat veszítheti el
akiknek az élete és sorsa mindig egy volt é~
egy marad a nemzet sorsával? ,
, ,A magyar protestántizmusnak az utolsó

években 'volt néhány nevezetes jubileumi dátu-
ma és nyilvános demonstrációja, amelyeken jól
esett volna, ha a kormányfő Tisza Istvánnak
az öntudatával ünnepelt volna velünk. Nem
tette! Pusztán csak politikai előrelátásnak ve-
gyük tehát azt, hogy annyi előszeretettel mu-

. tatkozik azoknak .a nyilvános demonstrációin, .
. akiknek ő mégis csak és mindig csak az eret-
nek marad?

Lehet, hogy' Pannonhalmán bölcs dolgokat
határozott a kormány, amelyeknek áldásai
megmutatkoznak majd a nemzet életében.·De
nézetünk szerínt a magyar királyi kormány-
nak felekezetek en felül kell állnia" és nem sza-
bad a többiek rovására egy felekezetet favo-
rizálnia.

Bocsássanak-meg, akik más véleményen
vannak, de gályarabprédikátorok utódainak a'
szájaíze mostanában néha megkeseredik ...
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Sorompót a reverzalist-adók elé!

Közeledik november 10-e: a zsinat megnyi-
tása. Előttem vannak a zsinati bizottság "Iro-
mány.ai", amelyek bepillantást engednek azok-
ra a kérdésekre, amelyekre a zsinat egyházunk
jövője érdekében felelni akar. Az irományok
között keresem a reverzálist, egyházunknak ezt
a legfájóbb sebét és sürgős megoldást követelő
kérdését. Az érvényben lévő Egyházalkotmány
e kérdést még nem ismeri, hiszen az 1893. már-
cius 18-án nyert szentesítést, míg a reverzá-
Iisoknak csak az 1894 :XXXII. t.-C. adott ~letet.
Merem állítani, \hogy ha E. A.-unk szentesíté-.
sének ésa reverzális törvénybeiktatás ának az
időpont ja fordítva: történt volna, 'akkor ma egy-
házunk sokkal kedvezőbb lélekszám-aránnyal
szerepelne az ország népességi statisztikájában,
mert egyházunk akkori törvényhozóinak a böl-
csessége és előrelátása bizonyára gondoskodott
volna egy sorompónak a felálIításáról, amely
minden reverzálist 'adni akaró evangélikusnak
odakiáltotta volna: eddig és ne tovább!

Nos! ezt a sorompót kerestem a most ösz-
szeülő zsinat bizottságainak az irományai kö-
zött. Azonban - sajnos - e tekintetben csak
homályos sejtetésekkel találkoztam. Annyit
már látok, hogya reverzálist adó tisztviselők-
lrel .szemben csakugyan készül valami. De ez
semmi újat sem jelent; hiszen az 1909. évi
egyetemes közgyűlés 42. sz. határozata által
kiadott "Utasítás" 17-ik· pontja' erre vonatko-
zólag már kötelező erővel intézkedik: "Aki ve-
gyes házassága kötésénél egyházunk kárára té-
rítményt ,adott,., egyházunkban semminemű
tisztséget nem viselhet. Az állás természeténél
fogva az 'evang. lelkész és tanító vegyes házas-
ságra egyáltalán nem léphet."
, A reverzálist adó egyháztagokra nézve -

ha nem .csalódom - az, "Egyházi törvénykezés-
fől" szóló fejezet 8. '§-a fog tártaimazni bizo-
nyos rendszabályokat. Ez a szakasz ugyanis
az egyháztagok fegyelmezéséről szól, amely
ügyben az egyházközségi bíróság lesz hivatott
ítélkezni. A reverzális-kérdésnek az egyház-
községi bíróságok körébe való utalása azonban
- szerintem - nem jelenti a kérdés gyökeres
megoldását s amellett céltalan is. A bíróság
feladata, hogy keresse az igazságot s a bűnöst
megbüntesse. A reverzálist-adóval szemben il
bíróság minden esetben kénytelen lenne meg-
állapítani a bűnösséget, mert hiszen, aki rever-
zálist ad, az hűtlenséget és árulást követ el
egyházával szemben. A bíróság tehát minden
esetben kénytelen lenne kiszabni a büntetést is
- az esetleges enyhítő, vagy súlyosbbító kö-
rülmények figyelembevételével. Ámde minden
ilyen ítélet szembetalálná magát az 1895 :XLIII.
t.vc. 4. §-ával, amely így szól: "Egyházi fenyí-
ték nem alkalmazható senki ellen abból az ok-
ból, mivel az illető törvényben rendelt vala-
mely polgári kötelességét teljesítette, vagy tör-

vényben tiltott valamely cselekvést nem vitt
véghez, vagy pedig mivél törvény által engedett
1Jolgári jogait szabadon gyakorolta." A rever-
~ális-adás ugyanis - sajnos és szomorú!-
"törvény által engedett polgári jog."

A római egyház e tekintetben velünk
szemben óriási előnyt élvez, mert sem a pápai
.enciklikák érvényessége, sem a Codex Iuris
Oanonici érvényessége nem függ sem a magyar
államfő, sem a kormány jóváhagyásától s így
ő az 1895. XLIII. t.-c. dacára is nyugodtan
sújthatja. azokat, akik törvényben biztosított
polgári jogukkal élve reverzálist adnak. Igy
alakult ki a mai kiéleződött reverzális harc-
ban egyházunkra nézve az a tragikus helyzet,
hogy míg a kat. pap minden készülő vegyes-
házasságnál. teljes fegyverzetben, kezében az
egyház büntető pallosával állhat a reverzálist
követelő kat. fél oldalára, addig mi - evangé-
likus pásztorok, teljesen lefegyverez ve, a puszta
körmeinkkel víaskodunk és csatát - csata
után vesztünk. Szinte hallom e megál1apításom
nyomában felhangzó fölényes választ: Hogy
mondhatsz ilyet? Hiszen a te kezedben élesebb
fegyver van, mint Róma összes papjainak a
kezében együttvéve. Hiszen "Az Ige kőszálként
megáll, Megszégyenül, ki bántja, Velünk az Ur
táborba száll, Szent lelkét ránk bocsátja!"

Igen! Az Ige csakugyan hatalmas és le-
győzhetetlen fegyver ott, .ahol szellemi harc
folyik ~z ,~ga~ágért! __ A~d,e M~g~aro.r~zág~r:t
a felekezeti hovátartozandosag kerdese ma mar
nemcsak lelki probléma többé, hanem első sor-
ban kenyérkérdés. Azzá tette az Akció Kato-
lika, .amelynek kegyetlen célját Shvoy püspök
leplezetlen, őszinteséggel feltárta híres "bo-
dajki" beszédében, ahol szóról-szóra ezt hir-
dette: "Magy.arországör1 a kenyér elsősorban a
katolikusokat illeti meg!" És az Akció Kato-
lika ezt 'az elvet irgalmatlanul végre is hajtja
a kenyeret nyújtó állások 'betőltésénél. Akár
utcaseprők aikalmaztatásáról, akár községi,
megyei tisztviselők, vagy képviselőtestületi ta-
gok választásáról van szó, az Akció Katolika
első és egyetlen kérdése nem a rátermettség,
hanem az, hogy vajjon a pályázó katolikus-e ?
Ilyen körülmények között a reverzális-harc sem
elvi harc többé, hanem elkeseredett kenyér-
küzdelem. Az állástalanság és munkanélküliség
mai szomorú korszakában a házasságra lépő
evang. ifjú előtt ma igen gy.akran csak három-
féle válaszút áll. Vagy hősi lélekkel és őseitől
öröklött hűséggel eszi tovább az állástalanság,
a munkanélküliség száraz kenyerét, vagy áttér
azoknak a vallására, akiket ma "Magyarorszá-
gon első sorban illet meg a kenyér", vagy pe-
dig legalább katolikus feleséget lteres magá-
nak s reverzális-adással vásárolj a meg a ha-
talmas és csápjaival mindenhová elérő Akció
Katelika támogatását. A kat. ifjú vegyesházas-
sága alkalmával már csak két eset között vá-
laszthat: Vagy saját templomába viszi jegye-
sét esküvőre s akkor továbbra is élvezi az Ak-
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ció .Katolika támogatását, vagy pedig protes-
táns templomban esküszik hűséget jegyesének,
de akkor magára vonja az Akció Katolika ha-
ragját és bosszúját. Szinte természetes, hogy.
ebben a harcban többször győz a kenyér, mint
az Ige és az Igazság.

Még egyenlőtlenebbe s egyházunk ra nézve
még hátrányosabbá teszi a harcot az, hogy a
római 'egyház teljes tudatában van annak az
előnynek, amit részére 'az 1895 :XLIII. t.-C. biz-
tosít. A készülő vegyesházasságoknál a saját
híve előtt teljes egészében feltárja azokat a
hátrányok at és megtorló intézkedéseket, ame-
lyekkel számolnia kell abban az esetben" ha
nem a saját templomában' esküszik. De az
evang. félnek ugyanakkor nem mulasztja el
értésére adni: te könnyen adhatsz reverzálist,
hiszen téged az egyház meg nem büntet sem-
mivel; te a reverzális-adás dacára is jó evan-
gélikus maradsz! -:- Merem állítani, hogy a
kárunkra adott reverzálisok 70%,-a ennek a ma
még - sajnos - helytálló érvelésnek az
eredménye.

Hogy ez az egyenlőtlen fegyverekkel folyó
reverzálís-harc hová vezet, azt nem nehéz ki-
találni. S ha, valakinek mégis kétségel lenné-
nek az eredményt illetőleg, az menjen csak ki
egyházunk .szórvány helyeire, ahol a reverzális-
harc a legegyenlőtlenebb - s ott - akár
akarja, akár nem =- le kell vonnia a szomorú
következtetést: szórványaink 90%-ában a jövő
generációhan már nem lesz evangélikus.

Hogy tehát a reverzáliskérdésben egy-
házunk nak is tennie kell már valamit, - az
kétséges többé senk( előtt sem lehet. Azt hi-
szem, teljes egyetértés lesz a tennivaló első lé-
pésében is, amit a dunáninneni egyházkerület
f. évi június 28-án tartott rendkivüli közgyűlé-
sében kezdeményezett, amely a magyar protes-
tánsok egységes fellépését indítványozza az
1894:XXXII. t.-C. eltörlése és laz 1868:LIII. t.-C.
hatályba helyezése iránt. A magyar kormány
és .a törvényhozás - amely szakadatlanul az
erők összefogás ának a szükségességét hang-
súlyozza - csak rokonszenvvel fogadhatja ezt
a javaslatot, amely 'kihúzza a nemzet testébő!
a felekezeti békétlenség méregfogát.

Ha pedig az Akció Katolika, amely tör-
vényhozóitól is azt követeli, hogy azok, mint
törvényhozók is elsősorban katolikusok legye-
nek - ezt megakadályozza, akkor a magyar
protestantizmusnak egységesen követelnie kell
az 1895 :XLIII. t.vc. 4. §-ának a módosítását oly-
képen, hogy annak utolsó mondata: "vagy pe-
dig, mivel törvény által engedett polgári jogait
szaobadon gyakorolta," a törvényből töröltes-.
sék. Jogállamban ugyanis egyik felekezet sem
lehet az állam mostoha gyermeke. Ami az
egyiknek szabad, azt meg kell engedni a másik-
nak is, mert . ezt követeli az igazság és az
1848:XX. t.-C. 2. §-a, amely kimondja: "Eha-
zában törvényesen bevett minden vallásfeleke-
zetekre 'nézve tökéletes egyenlőség és viszonos-

ság állapíttatík 'meg." Ha tehát a kat. egyház--
nak szabad egyházi fenyítéket alkalmazni már
azok ellen is, akik nem is adnak reverzálist, de ,
protestáns templomban esküsznek, akkor ~ leg"
elemibb jogérzet követeli, hogy az evangélikus

, egyház is élhessen retorziókkal azokkal, szem-
ben, akik reverzálls-adásukkal hűtlenekké vál-"
nak hozzá és azt tudatosan megkárosítják.

Ennek a két lépésnek a sikere azonban a
kormány és a törvényhozás kezében van. Mi
cs-ak kérhetünk és követelhetünk, de dönteni a
törvényhozás hivatott. Ez a döntés pedig lehet
kedvezőtlen, vagy pedig elhúzódhatik eszten-
dőkig is. Ezalatt pedig tovább folyik az egyen-
lőtlen harc, gyűlnek a sebek, szaporodnak .a
halottak és egyre szűkebb lesz a tér,ahol még
evangélikus katonák őrködnek a Krisztus lobo-
gója alatt. Az evangélikus egyháznak addig is
s az államhatalomtói függetlenül tennie kell
valamit a reverzálisok folytán szenvedett vesz-
teségek megállítására. Sokan azt mondják,
hogy a kárunkra adandó reverzálisok meg-
akadályozásának a legeredményesebb eszköze a
fokozott belmissziói munka és a cura pastoro-
lis. Elismerem, hogy, ez csakugyan hatalmas
fegyver, de amikor látom, hogyegyházunknak
egész sereg olyan tagja is reverzálist ad, aki,
máskülönben bibliás, templomjáró, áldozatkész
és a lelkészhez nemcsak a cura pastoralis SZ3i"
lai, de baráti, sőt talán rokoni kötelékek is
m'zik, .-:...akkor úgy érzem, hogy a belmisszión
és a cura pastoralison kívül egyházunknak
szükséze van még v:alamire, ami fokozza az'
evangélikus lelkek felelősségérzetét az egyház-
zal, mint a Krisztusnak a jövendőbe> átmen-
tendő örökségével szemben és ami abroncsként
fogja össze a széthulló evang. társadalmat. Ez
a valami a fegyelem és a szervezettség ! Aki
.nyitott szemmel jár; az ma minden téren a fe-
gvelme~ett és szervezett erők diadalmas elő-
töréséveltalálkozik. A római egyház minden
sikerét egvesegvedül- és kizárólag fegyelme-
zettségének és szervezettsézének köszönheti.

Fegyelmezett szervezetbe ken tehát' tömö-
ríteni a széthulló evang. erőket is. Meg ken
győzni minden evangélikust arról, hogy az egy-
háza iránti hűséget tőle nemcsak saját lelké-
nek az üdvössége követeli, de saját helyesen
felfogott földi boldogulása. a haza és az egész
emberiség jővendője is. Fel kell szabadítani
az evang. lelkeket ama nyomasztó érzés alól,
hogy boldogulásuk és előbbremenetelük csak
azért nehezebb, mert; "evangélikusok. Hadd
lássa minden ev:angélikus, hogy amily mérték-
ben érvényesül az állások betöltésénel az Ak-
ció Katelika befolyása, én oly mértékben érvé- '
nyesíti befolyását az egész evang. társadalom
j~ mínden egyes lélek boldogulása érdekében,
Es hadd lássa be minden evangélikus, hogy mi-
ként minden jogrendszerre felépített szervezet-
ben, úgy az egyházhan is - csak olyan: mér-
tékben illetik még' őt a iogok, amilyen: mérték- '
ben teljesíti kötelességét egyházával szemben.
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előtt egyengetné az utat a most összeülő zsinat,
ha egyetlen paragrafussal elintézné a reverzá-
lis-kérdést egyházunk beléletében. A rever-
zális-adókkal szemben büntető szankciókat nem
hozhat, mert ezt tiltja az 1895 :XLIII. t.-c. De
ahhoz joga van, hogyegyháztagjai előtt fel-
állítson egy sorompót. Az az, evangélikus
ugyanis, aki reverzálist akar adni - az egy-
ház iránti hűtlenség és árulás mélysége felé
rohan, amelybe ha egyszer alábukott, egyrészt
szűletendő gyermekeit 'kizárta az evangélium
világosságából, másrészt egyházát megfosz-
totta egy utána következő egész nemzedéktől.
Az evangélikus 'egyháznak tehát nemcsak joga,
de kötelessége is, hogy E) mélység elé sorom-
pót állítson és kitegye a figyelmeztető táblát:
Vigyázz! Mélység van előtted, amely eltemet!
- Ha azután valaki a figyelmeztető tábla da-
cára sem áll meg s a sorompót feldöntve csak-.
ugyan a mélységbe zuhan, azt már nem az
egyház bünteti, mert önkezével végzi ,ki magát,
azaz öngyilkossá lesz. Az öngyilkost azután az
egyház már csak szánalommal és részvéttel el-
temeti.

A fejér-komáromi egyházmegye 1931. évi
közgyűlésére már beterjesztettern egy indít-
ványt ilyen sorompó felállítására. Indítványo-:
mat úgy az egyházmegyei, mint a dunáninneni
egyház:kerületi közgyűlés ,elfogadta és tovább
terjesztette. A legutóbb azt hallottam róla,
hogy a zsinati bizottságok iratai között van,
Miután azonban több szem többet lát és egy-
házi érdek, hogy az a sorompó minél tökéle-
tesebb -le~yen - az alábbiakban közlöm -indít-
ványomat - némi stiláris módosítással: ' ,

,;.... §. A reverzálist adó evangélikus a
reverzálls aláírásával önként, saját szabad el-:
határozásaból és félreérthetetlenül kifejezésre
juttatja, hogy ősei vaUásához 'többé nem ra-
gaszkodik, hogy más egyház érdekét a saját
egyháza érdeke folebe helyezi s gyermekeiben'
sem óhajt tovább élni az 'evangélikus egyház
közöseégében. Az evang. egyház - a lelkiisme-
reti szabadságnak Krisztustól öröklött elvét
vallva ---:-nem zárkózhatik el az egyházzal,
többé' rokonszenvezni nem tudó es abból ki-
kívánkozó lelek óhajtása elől. Ennélfogva az
evangélikus- egyház a reverzállst-adóval szem-
ben akonfirmációi eskü folytán fennálló -lelki-
kényszert megszünteti, esküje alól feloldja, az
egyházból való kiválás ának a szándékát tudo-
másul veszi s őt a reverzálls aláírásának ll, té-
nyével - fájó szívvelés sajnálattalbár - az
evangélikus' egyházból önkéntesen kilépettnek
tekinti." , , o " " , , -

Tudom; hogy ennek a reverzálls-kérdést
r.adikálisan megoldó indítványnak sok ellen-
zője lesz. Lesznek, akik ezt a javaslatot ellen-
tétesnek fogják tartani a 'biblia szellemével. De
a~ókat -már előre megnyugtatom, hogy javas-
latomat a Krísztus 'szemébe' nézve próbáltam
szavakba önteni. Mert én 'nemcsak szelídséget,

szeretetet" és megbocsátást látok azokban a
világot boldogító szemekben, de büntető szigort
és a cél felé törö következetes hősi elszántságot
.is. Ott látom ezt, mikor hirdeti: "Minden fa,
amely jó gyümölcsöt nem terem, kivág.atik és
a tűzre vettetik" Ott látom, mikor a templom-
ból korbáccsal veri ki a kalmárokat. Ott lá-
tom, mikor megátkozza a terméketlen fügefát!
Aki reverzálist ad, az olyan fa, amely ,egyhá-
zunknak gyümölcsöt többé nem, terem. Es aki
reverzálist ad, az olyan kalmár, aki megszerit-
ségteleníti a Krisztus egyházát, _mert szere-
lemért, előmenetelért. vagy más személyes
előnyért árúba bocsátja s eladja születendő
gyermekei lelkét. , '

Lesznek azután, akik indítványom ellen a,
várható egyházi adóveszteségeket fogják fel-
sorakoztatni, De ezzel a veszteséggel szem-
ben ott áll majd a felbecsülhetetlen értékű ha-
szon: az evangélikus egyházban nem lesznek
többé reverzállst-adó evangélikusok, akiknek
hűtlensége az "azért én jó evangélikus vagyok')
köntösében kelleti magát és példájával rever-
zálisra csábít másokat is'. Micsoda erkölcsi
hasznot jelent majd az is, hogy egyházunk sta-
tisztikájában nem szerepelnek majd többé a
reverzális foIytán szenvedett veszteségek s
csak kitérők lesznek. Talán megfogyatkozunk
egy pár emberrel, de átütő és harcos erőben
mindenesetre megerősödünk, mint az a had-
sereg, amely kivonta a küzdők sorából a gyá-
vákat, az ellenséggel alkudozókat. ,

A világháborút a Monarchia elvesztette és
felbomlott, . mert seregében árulók és eskü-'
szegők voltak.· De Gusztáv Adolf a hatalmas
túlerővel szemben is győzött, mert minden ka-
tonája haláltmagvető hősiességgel s azzal a
szent meggyőződésselJcüzdött: "Kincsünk, éle-
tünk. Nőnk és. gyermekünk, Mind elvehetik,
Mit ér ez őnekik! Mienk a menny örökre!"

,A magyarhoni evangélikus egyháznak
Gusztáv Adolf seregében van a helye!

l~ányi Ka,mill.

Az .evangélikus iskola.
Amí a fának il, gyökér, a .madármak a szárny,

az a mi egyházunk számára az iskola - állapította
meg szépen és igazán az Evang. Élet legutóbbi szá-
mában Duszik Lajos. Egyházunk jövőjének ,alapja,
híveink híthüségének, vallá:sosságának záloga és
ístápolója,' ' ' " '

Ehhez a megállaprtáshoz nem sok hozzátenni való
van, de mégís van. És pedig az, hogy ma, -, sajnos
- az egyhází iskola nem mindig, nem mindenütt és
nem egészen 'az, aminek lennie kellene! Iskoláink
munkája nyomán nem látunk elég evangélikus öntuda-
tot, nem látjuk azt az evangélikus, típikusan evamgé-
likus, .Icaraktert, amelynek híveink .életének r.mínden
vonabkozáeában :' ki kellene dornborodnia és egyházi
életünkben ís 'nélkül0zZü:k azt az evangélikus testvé-
riséget, melegséget, 'amelynek az iskolából Kellene s~t-"
áradnia míndazokra,>. a:ktk Lutherrel indultak eH a"
Krtsztus myomdókafn. És ha ennek a szomorú tén,y~
nek az okait kutat juk, egyházunk szegénysége és az
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államban eIt~gla:J;t,i1lpstoha helyzete mellett egy szo-
morú circulÍls' \titiosushoz> jutunk: annak, hogy az is-
kQ~a nem. teljesítihiV'atáJsá:t tökéletesen, egyik súlyosoka ~z'YskJlar Az 'az iskola, amely nem tudja Iebkes
evangélíkusokká formálni azokat, akiknek hívatása
VÖ1llA ald.r il'skoláÍll:kon,a!kár 'saját életükön keresztül
hirdetni és terjeszteni' 'az evangéli!kus öntudatot, épí-
ténoi.1.a·'!WI'isz,tus...egyházát.

';:~~ .l;i'~PostÓHrl~JJ!:Ü 't~nítók szép számú seregemel-
íH~,,..ueip:,."rifA!'ííIi, )áJtJna,tunk tanítóhivatalnokokat is,
aki}}.''p'~:n;i:!~9:m,:p,á:h.emkapni akarnak,8!ktk nem azért
léptek"'erre':a'pályiira, hogy 'lelkük kincseit: hitüket,
tud'asltkat !ds'ztog-assáJk, hanem azért, hogy ők kapja-
íi:i'k'1renYerét. .Hogy lehette'kezekev.ang. tanítókká?!
Högy'}'képesí1ilíetté'eZ:éket evang. ískola evang. gyer-
!Í\ekéiK"ÍlEl~l€sére'?'!És mi az oka pl. annak, hogy, az
/o!Vf1iÍÍg: ~ÖzéipiSk:t.l§:kból .•kikerült evang. középosztály
ta:gjaiháik:~egiiagydbb'l"észe annyira közörnbös az egy-

, lÍ'áZ'::'(iölg'a;rirálii?'-Tanárok, orvosok, ügyvédek, mér-
ii'élRok.sW~·~).á1ig:.'liÍig.vesznek részt egyházunk életében,
~;'haésaK' :\ia,taJffiiIyen 'tísztségget nem kényszerítjük
ő1l:'éf;'étre!J:. 1,.';) • ,
~t\~q::.:::(·,;; '!'-I';.'~:j I,.:~,: <:

-1;;.; Ig~?-!"ya!+~);~u§lZikLajosnak, jövőnkért való har-
c~l}kJ?~,i\Qgy,~!k~eghangosabb jelszavunk legyen: visz-
lIZal!;!!"i~l~~ez~ttjs~oI?Jkat! De ezekbe az iskolá:kba a
Ie.gJ:í.!§l~b,~!Jflny,!j.i;,~Jem~.ískolától a főiskolákig, újszel-
J.f:)iÍl;l'\.t",)~S[J,lÍj.leJ:j{e.t:,.megalkuvást nem tűrő,kemény,
~~zs:i\~zrSl;lé~9i~,1Mlevangélikus és csak evangélikus lel-
ket kell be!~yi.I).;tl,iJM.er.tá IIDUltliberálízmusa könnyen
~~Bfis~ftj~'>;~~rj~t,~jövőnek! ." .
':·]j"diS:ii.ezzeLikápGsol~tban kénytelen vagyok rámu-
ta;tni!;~i.sl{ola;ügyüD,k'J.e'gymásik 'fájó sebére, tanítóink
méltatlan helyzetére. Tartozom az igazságnak azzal a
mf:lg4Í~~l;I,I!~t~,,;;al,)tQgy, tanítóínk kedvetlen és ezért sok-
~pr; ..e;r'eq.~~p.y~eJE!.iIljmunkájának nem egyszer a nyo-
mORA~iÍ-gga~dl!Ltá;rQ§szegénység II emellett rnég az is
,1J.~,~~~",h9lgY,J;l\i2iet~sükegy irészéhez a legmegalázóbb
jpp.d:0:ll"j~tna~L Qop.doljunk csak azokra a pályázati
!Ü~Q.e.tri:J.~nye~~e.,:~melyek egy-egy minden kultúrától
elzárt faluba a párbernek sajátkezűleg való össze-
.sze~e.t~.sév~l" borral, faggyúval. szénával és egyéb,
lhirt\:JtembeT ,szá\llara nélkülözhetetlen jókkal csábít-
J:~~/#''--~hl.Í?icf~J;4'S'd'iat~l' tanító!kat! .,Ji ..-u·.•.!..•• ,.~..._,.,.•'.,u.,_~,~ ~ _). '.' .

h"h,:Ltt,N,olna 'már az .ídeje, egy olyan egyházi koz-
psnztám feZ:állítá'sának, CI1I11.elya lelkészi és tanítói ja-
oadalanalc felhasználásával a lelkészi és tanítói állá-
'Sg~7y;JRi,JlféltQ"mqdorz, és fgazságosan go,nrloskodnék az
.g'(,fl~Eőgqi,é!rff{k .J?Í}tíJ'?-ásairól, hogy ennek megtörténte-
.v:,e.L'nti.I}p.~~~t(J};·így,tanítötöl is, - egész munkát kö-
v&te~b.~~l?eI}-Ij.?i'.·egyl).áz;..
,\l',~(L;':Mert'ázt}'~2:\~kolát, 'aJ'melyre egyházunk jövőjét'
'nyugódt{fn~ al'3.p&zhat31:l!k,elsősorban az a tanítóság V8!D
hivatva felépítení, amely az iskola padjaiból maga' is
,ga&dl'ig; IéliElM1tel'Uf:ei'ültkis amely az egyház részéről
'tj,iiitelétbe:ri,"'':in~lf,áiliyosságban és jóakaró sz.eretetben
,t)géiéstlHu::.,::j; ,.L.· , ,~. '
"lj .M~z't5bgréh'y:
'~.l(J ;~'.f:;j"'~,~;!;J.")E + Fabók Ferenc.

", '~ ~ " >.' .,

A::l~g~j;~bbrt.é~~tegy házi ese~énye4.
I: -j.;;.J:~;I'!:\"~' '.··_~r;~<'} ..

;, !IU'l~~I:n'c~a\itilágonma' keresztyén ember, aki
e~op:dhatIl,á;,.é;rdektelen részemre mindaz, ami
egy,hllzk:vonatrlwzásban történik Németország-
hatt. Má -még=batározottan nem merik ott le-
ft'rii:'~i,f1.az'i,g~iságot: egyházi összezavarodott-
~;igl,Ü\K·h:~'n'c~a~. a külf'őldi testvérek segíthet-

. nek rajtunk; de míndinkább érezhető az ez után
Jv41ó vágyódás. Amint a továbbiakból kitünik,
n"ékiihK?' '~~~Y~~r:ev.angélikusoknak nagy szere-

pünk lehet a kérdés megvilágításában és tisz-
tázásában is.

* *
A világ protestántizmusa folyóirataiban,

kőnyveiben, gyűlésein 'napirenden tartja a né-
metegyházi kérdéseket. Az angol nem evangé:'
likus egyházak, az amerikai evang. egyházak s
az egységes Skandinávia, a magyar lutheraniz-
mus a' helyszínén is tanulmányeztatja a kér-
dést s. a mai német egyházivezetőknél .inter-
veniál s irányítani' akarja a jó irányban való
kifejlést is. . .

Ennek a törekvésnek nincs sok látható
eredménye. Az unió egyházában élő .Müller or-
szágos püspök, aki a hitvallások fölé helyezte
önmagát is s a nemet keresztyének mozgalmát
is, nem lehet azonos hitű Eidem svéd herceg"
érsekkel, de joggal fél azonosítani magát az
angol kálvini teológiájú protestantizmussal is.
,A lutheri és a kálvini hitvallások között őrlő-
dik ő is 's a vezetésére bízott.nagy német pro"
testantizmus is.

* *,
Anémet protestántizmus gyötrődik 'és gyö-

törtetik. A régi Landeskirchék lassan beolvasz-
tatnak az. 'egységes Reichskirchébe. A pártok
tovább viaskodnak. A lutheránusok ragaszkod-
nak ahhoz a helyes követelésükhöz, hogy a né-
mst egyházi- megújulás s átalakulás csak ak-
kor lesz áldásos, ha az egész Reíchskirche lu"
theránus lesz. A református egyház Barth K.
nagyszerű vezérkedésével, alig 3 milliónyi lélek-
számával. érdekeit és kívánságait ügyesen he-
lyezi az evangélikusok kívánsága elé. Anémet,
keresztyének azt vallják, hogy a protestantiz-
mus fejlődési lehetőségeket is ismer IS reményt
akar kelteni wbban "az elgondolásban, hogy a
fenti konfesszionális elvek kihangsúlyozása
nélkül valósítható meg csupán a hatalmas
német protestáns államegyház.

* *1

A papok szükség szövetsége már alig funk-
cionál; programját azonban ügyesen folytatja
a hitvallás-front. Ez az átalakulás anémet
államegység elleni mozgalmat egyházpolitikai
térről átvitte ?- gyülekezeti és hitélet terüle-
tére. A legutóbbi hetek eseményei is ebben a
programban folynak le: a hitvalláshoz való
görcsös ragaszkodás már. az egyetlen remény-
kedésük abban az irányban, hogy az egyház-
községek függetleníthessék és fenntarthassák
magukat azokkal az államegyházi rendelkezé-
sekkel szemben, amelyek legalább is egyelőre
teljesen át .akarják alakítani az evangvés re-
form. gyülekezeteket.>

* *
Az Igazsághoz híven kell rámutatni arra]

hogy a hitvallási küzdelmekben is Barth K.
a zászlóvívő. A függetlenségi' harcok szerenesés
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szellemi exponensei a kálvinisták s úgy néz ki
a ma élő német lutheránizmus, mintha szívesen
vezettetné magát, a kisebbség természetes bá-
torságával rendelkező kálvinizmus által. Nem
azért, mintha nem volna kiváló an szerkesztett
s lutheri alapon álló.egyházi sajtó (Lutherische
Kirchenzeitung, Luthertum, Die Lutherische
Kirche, Junge' Kirche) s nem azért, mert a
lutheránizmusnak ma nincsenek ott kiválóságai
(Schöffel, Meirer, Marahrens püspökök, Elert,
Althaus, Gogasten, Fendt egyetemi tanárok),
hanem talán azért, mert a német keresztyének
túlhangos egyházpolitikai evangélizációs mun-
kája után a majdnem hasonló hangnemben
folyó 'kálvinista regenerációs munkától hasonló
okok rniatt irtóznak a lutheránusok, .

* *
A mai nemet protestántizmus egyik szo-

morú ismertetőjele: sok püspök. Sok az állás-
ban lévő is és még több a volt és nyugdíjazott
püspök. .

A tekintélyt teremteni akaró birodalmi
egyház így maga végzi az igazi tekintélyrom-
bolást s ezért nincs sok remény arra, hogy be-
lülről és belső erők akciójával megindulhatna a
regenerálódó munka. Az a rnunka, amely az
üres templomokat megtöltené, a pártok vetél-
kedését megszüntetné, a hitében, erkölcsében.
politikai és tudományos hatalmában elgyöngült
protestántízmust megerősítené.

* *
A meglévő bajokat fokozza az, hogy

Ihmels püspök nincs az élők sorában, Söder-
.blom halálával a világ protestántizmusa el-
vesztette interkonfesszionális tekintetben is pó-
tolhatatlan fejét és élő tekintélyét, Morehead
professzor betegsége miatt már nem cselekvő-
képes.

A lutheránus világszöv-etség megteremtői
és vezetöi közül D. Raffay Sándor püspökünk
az, aki az alapítókat megillető tisztelet és te-
kintély birtokosa. Ma az ő szavának nagyobb
súly a volna, mint bármelyik előbb emIített kül-
földi egyház jóindu1atú megmozdulásának. De
azért· is nagyjelentőségű volna D. Raffay S.
püspökön keresztül a magyar evangélikus egy-
ház intervenciója, mert egyedül hazánkban van
meg az az ideális kapcsolat és szövetséges
együttműködés a református egyházzal, amely-
re német testvéreink úgy látszik nem tudnak
rájönni, s ezt csak tőlünk tanulhatnák meg.

* 't

Anémet lutheránizmus bajai, de a hála
azért a sok jóért, amit, tőlük nyertünk, az

. exisztenciájukért való imádkozásainkon kívül
arra is köteleznek, hogy igyekezzünk nekik se-
gíteni s nemzetközi egyházi és politikai össze-
köttetéseinkkel őket megmenteni.

G.L.

Az ideiglenes püspök.
. Lapunk 26. számában Petrovles Pál tollából ere-

dett cikkben volt erről szól.
Zsinati anyag lehetne 'ez is. Ha nem lesz azzá,

tegyük sajtó-anyaggá: beszéljünk róla.
Mindent oa szempont, a néző szög határoz meg,

mert Madáchnak hatalmas igazsága van, mikor azt
mondatja Luciferrel, hogy "milllden dolognak oly sok
színe van, hogy aki tüzetesebben vizsgálja, 'kevesebbet
tud, mint első pillantásra." ('Az ember tragédiája.)

Birtokon belül és birtokon kívül. Két szemszög,
két nézőpont. Nézzük a kérdést a püspök szempont-
jából. Aki fent van, az - emberi és 'hivatali köteles-
sége szerint igyeksztk magát és hivatalát minden bás-
tyával megerősíteni s minden tekintélytokozó möddal
és alkalommal fénylövé tenni. Jól van ez így. Baj
volna, ha másként lenne. Mindanriyiunk 'kötelessége,
hogy a püspöki állás méltósággá fényesedjék, mert
benne, mint csúcsban, 'az összefutó' nasábélek, egy-
házunk és lelkészi karunk értéke, életereje, szelleme
keresi a legszebb és legteljesebb kifejezést. A püspök
leüke eltörpül és kiteljesedik: alázatában Isten elé om-
lik és emberek előtt felmagasodik .... a püspök szí-
vében megtisztul és fejében megvilágosul, 'benne a
jóság és bölcseség, a hivalkodás nélkül való maga-
sabbrendüség és a kiosinyes'kedések, haragtartások és
szenvedélyeskedések gözén-páráján túlemelkedő ezív-
béli tisztaság jut el a nemes ínkarnácíöhoz.

Kérdés: szabad-e ezt a lelki átfejlödést meg-
akasztani az ideiglenes méltöságvíselés kímondásával'?
Vajjon célszerü-e a püspöki méltóságot az ideiglenes-
séggel megnyomorítani ?

Emberek vagyunk, tehát gyarlók, végesek, esen-
dők. A lejáró óra figyelmeztet és elszomorít. Ha tu-
dom, hogy szerepem csak addig tart, míg a lámpák
előtt állok s .annak végével vége egész méltóságomnak,
vajjon tudok-e programot elémtüzve haladni, építeni,
lelkeket és embereket fejlődésük ben megfigyelni s őket
a kellő helyre áJllítani? ..

Megva:llom: félitem egyházunkat a - választá-
soktóI. Aki figyeÍő lélekkel él, aki látó szernmel' jár
s aki szerét az eszményiség tiszta levegőjéből mélyet
lélegzení s aki nem szeretí pőrén látni .az embereket,
az törekedni fog mennél kevesebb válasatásí alkalom-
hoz engedni egyházaink népét.

Miosoda .szemétkavargás egy-egy választás!
Mennyi jellemszegénység, férfíatlanság, mennyí álnok-
ság és ezószegés! Micsoda keserves vesszörutas- egy-
egy jelölt, Ú. n. passzív választójog-gyakorlása l .

Nem, nem kell a, választás. Csak az egyhangú,
kortézia nélküli, a spontán megnyilvánuló bízalom, az
egyetértő akaa-attat való elhívás. '.

Micsoda 'erőt, mondjuk ki: micsoda rnéltóságot,
kedvet, aktivitást és önbizalmat adó ilyen választás:
De amikor a lemaradó versenytársak duzzogó félre-
állása, a más pántbeliek magához édesgetése és... 'és
a leértékelő krttikusok meggyőzése a megválasztott
püspök handícap-je, nehézék-többlete, "mellyel nye-
regbe kell szállnia", bizony tövíses az a püspöki szék
s benne az ülés kényelmetlen, sőt keserves.

Nekünk, evangélikus lelkészeknek, nem szabad
külsö, reán:kakasztgatott -dekorumok után . áhítoznt.
Még a püspökség sem dekórum, hanem szolgálat: a
több tálentummal együttjáró többlet-hüség' és többlet
buzgóság példamutatása.

Elismerém: könnyebb egy biztonságos, nyugodt
állásba belerögződni,könnyebb a külső kitüntetések
címeit és cstllogását megszerezní, mint egy élet szür-
keségében belső, tantalmí gazdagsággal és ragyogás-
sal az ernberek nehezen adandó, de mégís megkapható
mély és tíezta megbecsülését elérni, ki"ívni és
kiérdemel ni.

A "váltó gazdaság" rendszerét bízzuk az isteni
gondviselésre. Ö állít az egyházban püspökö'ket és dia-
kónusokat, presbitereket és adománygyüjtöket.
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Dolgozzunik mind egyért: egyházunk dicsőségéért.
Aki rejtett szervként szolgál benne, legyen olyan hü,
mint az akit főül állított az a csodásan müködö, ÓVÓ
és vezé~lö, megtartó és megerősítő, magasrendű élet-
tényezője, melyne:k • ez az' áldott evangéliumi neve:
Isten kegyelme.

Duszik Lajos.

KÜLFÖLDI. HIREK. 11I1
D. Dr. Fendt berlini lelkészt, a Pastoral-

theologie kitünő szerkesztőjét nevezték ki a
berlini egyetem teológiai fakultásán, a gyakor-
lati teológia tanárának. Fendt azelőtt róm. kat.
teológiai tanár volt, de a sok áttért római
teológus közül ő azon kevesek közül való, aki
teljes lélekkellutheránusnak vallja magát.

A keresztyén egyesülési törekvések moz-
galmának vezetői, akik Söderblom szellemi örö-
köseinek tekintik magukat, 1937-ben Angliá-
ban akarnak, egy, astockholmi gyűléshez ha-
sonló világgyűlést megrendezni. '

Páduai Antal-t a pápa a lisszaboni pat-
riárcha- kardinális ának kérésére Portugália
szentjévé nevezte ·ki. (1934. VI. 13. apostoli
breve.)

Benedetto Croce és Giovanni Gentile pro-'
fesszorok műveit a pápa indexre tette.

Pacelli bíbornok) pápai államtitkár távo-
zik nagyjelentőségű állásából. .

.Fleet Orders", ae angliai haditengerészet
hivatalos lapja, elrendeli, hogya pápát, épúgy,
mint a királyokat, 21 ágyúlövés sel, a nunciusó-
kat pedig 19 ágyúlövés sel kell köszönteni. .

Ostenield, Dánia evangélikus prímása, jú-
, nius végé.vel nyugalomba: vonult. (J(ülsőleg né-
hai dr. Masznyik Endrére emlékeztetett alakja
s lelkűlete szerint a századvégi teológia repre-
zentánsa volt.)

Szilézia tartományi egyházi vezetősége el-
rendelte, hogy az istentisztelet alatt a templom-
ban nem szabad fényképezni.

A svéd Sigtuna alapítványt villámcsapás
érte, a telepet felgyújtotta s az elemi csapás
óriási károkat okozott. (A Sigtuna telep diako-
nusképző, a közösségi mozgalrnakhoz hasonló
program alapján áll a svéd egyház szolgá-
latában.)

Dr. H. B. Rohamiigi professzor lett az új
eszt püspök Ő' is volt kultuszminiszter (1925),
mint svéd kollégája, Stadener püspök.

Németország területén augusztus 2-ikán,
a háború megindításának 20 éves fordulóján,
valamennyi katonai állomáshelyen nagytábori
istentiszteleteket tartanak.

Közli: G. L.

Intellígencíánk egyházhűsége.
Nagy megelégedéssel, büszkeséglg duzzadó öntu-

dattal szoktuk megállapltani a rideg számok és a ko-
moly valóság alapján, hogy egyházunk az intelligencia
egyháza. Nem társadalmi osztályt jelent a szó ,e meg-
állapításban, hanem ískolázottságot, kiképezett müvelt-
séget. Lehet a fenti megállapítás valósága a büszkesé-
günk, de nem épen 'lehet az örömünk, a gyönyörűsé-
günk. Olyan sokszor kell az intelligenciánk míatt pirul-
nunk, a lelki és szellemi intelligenciát adó egyháza
iránt való hűtlenségének a megnyilatkozása miatt jo-
gosan keseregnünk, hogy szinte elfeledjük .az intelli-
genciánk egyházunkhoz való hűségének, attól' való
gyermeki függésének a felemelő, nagyszerű jeleit. Most
szándékosan akarom elfelejteni ezeket a szép meg-
nyilatkozásokat, melyeket természeteseknek tartok és
csupán néhány olyan -.;nem, egyedül álló - esetre
mutatok rá, amelyeket evangélikus intelligenciánkhoz
méltatlannak tartok.

Pár évvel ezelőtt egyevangélikusnak született
város jubileumi ünnepélyein vettem részt. Ott voltam
az evangélikus templomban, amelyet gyülésteremmé
alacsonyítottak, mert .abban tartották meg 'a 'város'
jubileumának a díszgyülését, A .templöm eredeti hiva-
tásától való elvonását, azt is írhatnám megszentség-
telenítését azzal mentették az illetékesek, hogy a város
önállósítását is épen azon a helyen, tehát az evang.
templomban mondták ki. Másnap, vasárnap' voltak a
város templomaiban az ünnepi istentiszteletek. Kül-
döttséget vezettek a város vezető tisztviselői a külön-
bözö templomokba. Az evangélikus templomba, amely
történelmi jelentőségűvé vált a város önállósodásának
a kimondásában, amely a várost megalapító ősöknek
volt a temploma, s amely a város mai többségének a
temploma, a város főjegyzője vezette a küldöttséget,
mert az evangélikus alapítású, evangélikus multú és
még ma is evangélikus jellegű város ev,angélikus pol-
gármestere a róm. kat. templomba ment egy küldött-
séggel. Mikor felháborodva érdeklődtem ennek a külö-
nös esetnek az oka felöl, azt felelték azilletékesek,
hogy ennek az eljárásnak politikai oka volt.

Én másban Iátom az okot. Nem érezzük cseleke-
deteink elhatározó motívumaként 'azt, mivel tartozunk
evangélikus egyházunknak.

Egyházközségem egyik területén nagyszabású,
hazafias ünnepséget reiideztek: országzászló-avatás és
a hősök szobrának a leleplezése volt egyszerre. Az
ismert pápista álláspont következtében nagy. probléma'
volt, hogy kapcsolódjanak bele az egyházak, a rk., ev.
és ref. egyházak az ünnepségbe. :Végül úgy oldották
meg, hogy istentiszteleteket fognak tartani. A róm.
kat. egyház tervszerű leleményességgel a két emlékmű
közöttí térségen "tábori mísét" rendezett, a két pro-
testáns egyház pedig a szokott helyén, az iskola egy-
egy termében tartotta istentiszteleteit. 'A leventéket
a rend fenntartására testületileg - a 'rend fenntar-
tása címén - a rk. misére vezényelték; a: gyári zene-
kar és dalárda tagjai szintén testületileg oda voltak
beosztva, az iskolásgyermekek ott' állottak sorfalat.
Ezek parancs folytán nem jöhettek evangélikus, vagy
református tagjaikban a mi istentiszteleteinkre, bár
előzőleg kértem ezeknek a saját istentiszteleteikre való
irányítását és erre ígéretet is kaptam, de másképen
történt. Nagypn feltűnő volt azonban, hogya protes-
táns intelligencia tekintélyes és kimagasló része -
köztük az evangélikus fóíspánné, több evang. presbiter,
továbbá a ref. főgondnok és néhány presbiter - nem
a saját istentiszteleteik re mentek el, hogy ottépülje-
nek és az oda csődített tömegnek 'hitük mellett való'
bizonyságtételükkel példát mutassanak, hanem a tábori
mísén vettek részt, annak a fényét emelték részvéte-
lükkel és elmaradt bizonyságtételükkel gyengítették a
hitsorsosaik és növelték éllenfeleink egyházi öntudatát.
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Az a szomorú, hogy ismerve íntellígenctánknak
ilyen esetekben tanusított gerinctelenségét, a ref.
lelkésszel együtt előre számítottunk erre a jelenségre.

Ebben az esetben is, mint az előbbiben, jogos .a
kérdés, hol lett volna az intelligenciánknak a helye?

. * *
Két evangélikus fögímnázíumunknak egy-egy

tanára tartózkodott az egyházközségemben. Az egyik
a húsvéti, a másik a nagy vakációt töltötte a körünk-
ben. Arra nem kívánok alaposabban rámutatni, hogy
egyházi alkalmazott létükre nem tartották kötelessé-
züknek. hogyalelkészhez, akinek .a gyülekezetéből
növendékeik vannak, bekopogtassanak, hanem arra
mutatok rá a legélesebben, hogy evangélikus intézmé-
nyünk tanárai uavan, de az evang-élikus templomba be
se .néztek, egyetlen istentiszteletére se vonzotta a lel-
kük. Milyen irányú lehet ezeknek a pedagóg-iájuk?
Hogy nem evangélikus, az föltétlenül bizonyos!

* *
Egyik evangélikus államférfiúnk, aki egyházi

köreinkben nőtt fel ,több ízben tett becsületes nvíl t-
sággal vallomást arról, hogy nem tartozik .a róm. kat.
egyház tagjai közé, azt azonban soha se merte őszinte
vallomástétellel kimondani, evangélikus vagyok, hanem
ehelyett így:nyilatkozott mindig: protestáns vagyok
A protestáns jelző a mi szóhasználatunkban gyüjtő-
fog-almat fejez ki, de nem a lényeget. Miért nem merí
bátran a lényeget kifejezni ez a magasra emelkedett
hittestvérünk ?' Nem akarjuk feltételezni, hogy nincs
meg.a lényeg, de valószínüleg hiányos. Jólesnék nekünk
a határozott vallomástétel!

* *
Csak néhány eset. amely a mp.P·~örtént való":'i~

színét hordozza, sokat lehetne még felhozni. merf ter-
mel p."et')lH~taz élet az egyházi és tarsadalmí területen
')gyarii.nt. Lehetne szomorú eseteket felhozni az jntel-
Iiaencíánk gerinctelenségéről, "öt hítvánvsáe-áröt a
reverzáltsok'kal ka.ncsolathan. Itt. ic: hansrsúlvozauk,
hogy vannak hithű megnyilatkozások is, de azok nem
Jdrivók. hanem szének. A szén á2'a1{a.t.nem kelt rivese-
p-etni: II mí ee vházunk g'l'ÜTUölcsfá;a megérdemelné,
hogy helyes. J!vűmölcstermő ágai legvenek' .

Mennví lelkipásztori munkát i.e-énvel arma.k a
kárnak r>lsimít:'i.c:a.amit esrvházunkr-ól elfeledkezö ir+el-
lii,enciánk okoz! Mílven más volna es vházunk arculata,
ha mellénkállásukkal segítenének! Ez. volna az egye-
temes papság. Marcsek János_

Fiamnak.
Mint újszülött ikercsill-ag az égen
Úqu rYW80lyog'rám két bogárszemed ...
Én bús szemernnek is valaha .... régen
Ily gyémántragyogása lehetett.

Borongó árnyak kodlenek előttem>
Eltompulnaka ragyogó szemek ...
És én'nBked az esti szürkületben
Testamentumot írni sietek.

Regős énekkel jöttem egykoron>
Volt egy dalom égő> igaz> magyar ...
S gőgcézárok a magas ormokon
Fagyosan szóltak: hát ez mit akar'!

Fáradtam egykor idegroskadásig
És kergettem a megváltó· igét ...
S ha meqtaláliam, már ott volt a másik)
H ogy homlokára fűzzék a bobért,

EUékozoltam kincsem, szerzeménqem,
Kapukat törtem> másoknak Botond ...
S hogy szűrcsölgették vér szerzette mézem ...
Kacagva súgták: oh., milyen bolond.

Júdást tiportam, Kaint ostoroztam>
A gonoszságnak tornyát tördelém ...
Célt láttam a jóságnak egy szavában
S a krisztusoknak sorsa lőn enyém.

Jogot a népnek> békét a világnak>
Szabadságot) ki rabbilincsben járt>
Búzát ia nincstelennek> bort 'a búsnak,
Tejtestvéreknek áldott napsugárt ...

Egy-egy csalódást a n1agy gőgösöknek)
A kapzsiaknak egy kis jégverést>
Újhitet> akit vágyai megöltek
S a könnyezőnek áldott nevetést.

Öh, hasztolasi szárnya,uann a magasba
Óriásokkal vini dőreség ...
S a legnagyobb óriás állt utamba:
A győzhetetlen emberi törpeség.

Mit adjak neked egyetlen reményem>,
Csillagszemű> kaoaqá kis fiam?
Mit adjak abból> amit gyüjtögettem?
Bánat> csalódás }elzi az utam.

Dús földi kincseket nem gyűjtögettem>
Reád hagyom hát dalos lelkemet ...
Hol ,küzdve> vágyva> égve én elestem
Édes [iam, te ceak. ott kezdheted.

Azt mondjáJk majd> atyád álomvilágot
S elszálló délibáJbot kergetett ...
Sebaj fiam. . . mi sokaknak világlott
Vedd örökségül égő szívemet.

Szántó Róbert.

HIR E K. '·[tJ·1
SZENTHAROMsAa UTANI

9. VASARNAP.

I. Kor. 10. 6-13.

Az apostol a zsidó népet állítja elénk> hogy
példáján okuljunk. A választoOtt népre hivat-
kozik) a:rnely a maqa erejében bizakodva I azt
hitte> hogy biztosan áll>. de amikor eljöttek a
kisértée 6rái> akkor közülök némelyek zúgq-
lodtak az Isten ellen> mások bálványimridókká>
lsten kísértőkké lettek. és bűneik miatt nyo-
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moruliul elvesztek. A megpróbáltatásokat mi
sem kerülhetjük el. A mi életünkben is jönnek
napok, amikor a kisértés vihara ostromolja a
lelkünket és ha nem vigyázunky ha a magunk
erejében bizakodunk, könnyen úgy járhatunk
mint a választott nép. Mert aki önmagába~
bízik csak, aza kisértések óráján könnyen
meqtániorodik, hamar zúgolódik az Isten el-
len. Ne biz.akodjunk azért a magunk erejében,
nehogyy amikor azt iiisseuk, hogy biztosan ál-
lunk, akkor kelljen elesnünk De=támaszkod-
junk a M indenhatóra, akí őrt 'áll melleitionk: és
nem hagy bennünket feljebb kisértetni, hogy-
sem elszenoedhetnénk. Sőty ha a .meqprobália-
ttisokbom hívek maradunk hozzá, hamarosan.
megmutatja a szabadulás útját is; ha mind-
végig állhatatosak maradunk, akkor pedig el-
készíti számunkra az örök üdvösséget. .

I

N.I.

- Meghalt dr. Oravecz Ödön. Harminc éven át
szolgálta a magyar közép oktatás ügyét. A beszterce-
bányai, majd az aszódi evangélikus gimnázium újjá-
fejlesztője volt. Mindenért lelkesedett, ami szép, jó,
nemes és igaz. Élénk irodalmi tevékenységet fejtett ki.
Nevével és cikkeivel évtizedek óta az összes egyházi
lapokban találkozunk. Lelkes barátja és munkatársa
volt a mi lapunknak is. Egyike volt ama keveseknek,
akik széthintik az ifjúság szívébe azokat a hatásokat
és áldásokat, amelyeket evangélikus egyházunknak
köszönhettek. A nagy pedagógus temetése július 16-án
volt Aszódon és valóságos gyászünneppé szélesedett ki.
A gyászbeszédet fölötte Hamrák Béla vallástanár
mondbtta, a 'bányai egyházkerület nevében Magócs
Károly püspöki lelkész búcsúztatta.

. - Névmagyarosítás. A belügyminiszter engedé-
lyével dr. Gunesch Károly gödöllői evangélikus lelkész
családi nevét Gyimesy-re változtatta.

- Kérelem. Felkérem bányakerületi lelkésztest-
véreimet, hogy az ezidei kerületi lelkészi gyűlésen
előadást tartani szíveskedjenek. Aki szíves lesz vál-
lalkozni, előadása tartalmat közölje velem. Orosháza
1934. júl. ll-én. Kovács Andor bányaker. lelk., egyes:
elnök.

Esperességi közgyűlés Magyaróvárott. A mo-
soni esper,esség júl. ll-én tartotta ezévi közgyűlését
Magyaróvarott. A rendes közgyűlés ek sorából kiemelte
az ezévi közgyűlé st az a tény, hogy ez alkalommal
ik~at!a be ú] esp. felügyelöjét Csatáry Elek nyugn.
al}s?an szemelyében. Az új felügyelő már 28 éves egy-
házi tevékenységre tekint vissza s mint régi harcos'
vállalja az egész esperesség vezetését. Beköszöntő be-
s~édje után az esperesség különbözö rétegei ezívélyes
bízalommal üdvözölték az új felügyelőt. - ,"lenk es-
peres tartalmas és kimerítő évi jelentésében az elmult
év nagy évfordulóit méltatta . (Luther bibliafordítása
W~.llen~tein szül~t~se), a ,zsinat feladatait és problé~
~al~. :razolta, klte,rt a nemet egyházi eseményekre,
u~vozolte az egyhazmegye új munkásait (Csatáry és
Rmgbauer felügyelőket), elparentálta az elköltözötte-
ket, és kimerítő képét adta az egyes gyülekezeteknek.
Jelentését hivataláról való lemondással fejezte be me-
lyet azonban az esperesség az ősz vezér friss erőfre
yaló ~ivatkozással nem akart elfogadni. A különböző
JeIent:sek m~~~al.~gatása után a kerületi közgyűlésre
delegaltak lnkuldotteket. Mint zsinati kiküldöttekre
az egyházak Schrödl M. levéli lelkészre és Csatáry E
felügyelőre adták le szavazataikat. .
. . - Nyugalombavonulás. Dr. Tirtsch Gergely kö-
szegi lelkész, vo~t tábori esperes, egészségi okokból le-
mondott lelkéSZl állásáról. A közgyülésen dr. Beyer

János ezredes-orvos gyülekezeti felügyelő meleghangú
beszédben búcsúztat.ta a nyugalombavonuló lelkészt.
Majd a tanító testület, Nőegyesület, Leányegylet,
Legényegylet tolmácsolta köszönetét a távozó lelkész-
nek, aki 1919 óta állott a kőszegi gyülekezet élén.

- A Deák-téri Luther Szövetség Gyámolító Szak-
osztálya, amint az a titkári jelentésből kítüník, az
1933 .évben is nagy és eredményes tevékenységet fej-
tett ki a szegények megsegítése terén. A szakosztály
elnöke D. Raffay Sándorné püspökasszony, aki az ö

jóságos, meleg szívével mínden egyes elesetthez leha-
jolt, hogy rajtuk segítsen. A szakosztály az elmult év- .
ben is megszervezte a gyermeknyaraltatásiakciót a
következő helyeken: Beled, Nagygeresd, Kardoskút,
Orosháza, Szarvas, Soltvadker t, ahol 94 gyermek él-
vezte a jószívű gazdacsaládok gondozását. Szép ered,
ményt értek el az állásközvetítések terén is. Kará-
csonykor nagymennyiségű ruhát, cipőt, élelmiszert
juttattak az inségeseknek. A szakosztály végzett 220
körzettanulmányt: meglátogatott· 260 családot; fog,
lalkozott 800 egyénnel és 250 gyermekkel. A-'különbözö
hatóságoknál, kórházakban, iskolákban, Városházán,
elöljáróságoknál, minisztériumokban 400 esetben járt
el és intézte el. szegényei ügyes-bajos dolgait. 1933. évi
kiadásainak összege 3828.88 P volt,. .

- A szegedi Egyetemi Luther Szövetség ez év
nyarán is augusztus 1-22. Fonyódon konferenciális és
üdülő sátortáborozast rendez. Részt vehetnek az ország
evang. egyetemi és főiskolai -hallgatói és hallgatónői,
esetleg azok hozzátartozóí is. Ellátás: szállás sátor-
ban, napi háromszoribő étkezés. Résztvételi díj 3
hétre 25.- P, 2 hétre 18.- P, 1 hétre 10.- P, 1 napra
1.50 P. Jelentkezni lehet 5.- P jelentkezési díj egy-
idejű befizetése mellett - amely összeg a résztvételi
díjba beszámít - Sztrokay Tibor táborparancsnoknál,
Pusztaszentlászló u. p. Söjtör (Zala m.) , aki a válasz-
bélyeggel ellátott érdeklödésekre és jelentkezések re
részletes felvilágosítást és tájékoztatást küld. Azon-
nali jelentkezés esetén a - táborparancsno:k-ság 33-%-os-
vasuti kedvezményt is tud biztositani.

- Háztartási és továbbképző tanfolyam. Meg-
nyílik szeptember havában a Luther-Szövetség véd-
nöksége alatt az ev. leánygimnázium épületében IV.
ker., Veres Pálné-ntea 36. sz. Ma, amikor a nőknek a
kenyérkereső pályákon való elhelyezkedése mindig
nehezebbé válik, igen fontos és szükséges, hogy az ísko-
lájukat bevégzett és az életbe kilépő leányifjúságot
visszavezessük eredeti hivatásához. Felébresszük ben-
nük az otthon iránti szeretetet, felelősségérzetet és
céltudatosan reá neveljük a családi életre. Hogy korunk
túlmodern, felületes asszonytipusától eltérő nemes
józan gondolkodású, női hivatása magaslatán 'álló, szi:
gorúan keresztyén erkölcsi alapon élő családjáért
örömmel dolgozni tudó, a pénz, anyag, i<Íőés erő he-
lyes felhasználásához értö, müvelt és sokoldalú házi-
asszonyokká váljanak.

A növendékek szakszerű vezetés mellett a modern
ny~lv~k és az általános müveltséghez szükséges elmé-
leb ismereteken kívül a főzésben, kézimunkában
~ehérnemű és felsőruha varrásban, valamint a csecsemŐ
es gyermekgondozás, illetve a gyermeknevelésben is
gyakorlatt kiképzést nyernek, hogy úgy a háziasszonyi,
~mt a ,feleseg es anya szent hivatását is hiven be-
tolt~e~sek: ,A tanfolyam egyéves, illetve 3 hónapos.
Fel:'llagoslta~ ,személyesen (d. e. 10-12, d.. u. 2-5
öráíg ) vagy írásban (válaszbélyeg küldendő). IV. ker., .
Veres Pálné-utca 36. Telefon: 84-1-3I.

- A nagygeresdi gyülekezet július 1-én ünnepelte
temploma fennállásának 150. évfordulóját, amely alka-
lommal D. Kapi Béla püspök hirdette az Igét.

, - A ~zarvasi evangélikus egyház népískoláínak
szarr:a: ?- .varosban 18, ,a tanyákon 13, összesen 3I.
A varesi ískolákba járt az 1933-34. iskolai évben
1187 tan~l?, akik közül 1162 evangélikus vallású volt.
A:.~?-nyal Iskolák növendékeinek száma '904, - akik
koz?t.t 86~ eva.ngélikus tanuló volt. A hat kültelki köz-
~égl Iskolába Járt 441 evangélikus tanuló. A 31 iskola
Jótékony célra 414.28 pot gyUjtött.
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_ A szarvasi ágo h. evangélikus Vajda Péter gim-
názium 1933-34. évi értesítőjét Raskó Kálmán igaz"
gató teszi közzé. Ismerteti az iskola 100 éves törté-
netét; foglalkozik .az iskola multjával és meleg sza-
vakkal emlékezik meg Saskó Sámuelről, az intézet
1933 szeptember I-én nyugalomba vonult tanáráról.
Majd ismerteti a lefolyt iskolai év eseményeit. Az is-
kolában il, következő ifjúsági egyesületek müködtek :
Vajda Péter Onképzökör, Szegény tanulókat .segítő
egyesület, Ifjúsági" Luther Szövetség és Oyámíntézet,
Spor-tkör, GyorsírÓkör. Van ifjúsági énekkar- és Csere
készcsapat. A tanulók száma 325 volt. Ezek közül >
evangélikus 174; református '42; róm. kat. 68; görög
kat. :1; .ízraelíta 40. . .

-A dalmát tengerparton ezen a 'nyáron is meg-
rendezi ,a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége
kéthetes üdülő és tanulmányútját aug. 1-15-ig. A kö-
zel kétezer kilométeres út, .a tíz' napi üdülés a tenger-
Parton a ciprus és olajfás Raguza mellett, összköltsége
110.- P. Elsősorban ifjak,. leányok és ifjúsági vezetők
vehetnek részt a tanulmányúton. Bővebb felvilágosí-
tással szolgál a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szö-
vétsége, Budapest, VIlI., Horánszky-utca 26. II. 15.

- Egyházmegyei tanítógyűlés. A békési evang.'
egyházmegye tanitósága f. hó 14-én Orosházán gyű-
lést tartott, • melyen Kovács Andor esperes kormány-
fPJanác'los .elnökölt. A gyűlés főtárgyát a zsinatra ki-
küldendő kerületi tanítóképviselő megválasztása ké-
pezte; Több apróbb. ügy után a gyűlés 'do e. ll-kor'
véget ért.." , .

, .' - A Magyiuhoni Ev. Misszióegyesület augusztus
14~16. napjain Apcstagon nyári .hitébresztö lw~f~ren~
cíát: tart. A konferencía oalaptémája a harmadik' 'hít-
ágazat lutheri magyarázata alapján: A ·Szep.Uélek
munkája ma. Előadók: Fábián Imre, Belák,János,
.Iancsó András, Endreffy János, 'Zászkaliczky Pál, Mo-
Iítorísz János; Rimár Jenő, Lukács István, Sztehlo Gá-
bor, Bü'ki Jenö, Scthichter András, dr. Kneffel József"
Rohály Mihály, Torda Gyula, dr. Deák Já,nos,. Kellő
Gusztáv, Büki Jenőné, Fankas Zoltán, Németh Gyula,
Dedíhszky Gyula, Horéczky Béla, Gáncs Aladár, Wolf
Lajos; Dr: Molnár- Gyula, Marcsek Jánosné, Mpkri Esz-
ter; 'I'uróczy ZoLtán, Hulvey István, Bácsy.Bándor, br.
Podmaniczky Pál, Johnson Gisle, Cséry Lajos; dr. Kar-
ner Károly, dr. Jánossy Lajos, Urbán Ernő, Belák Sán-
dor, Abaffy Gyula, Németh Károly, Eröss Sándor,
Ittczés Mihály, Hegedüs Ilona.

- Amerikában az ,első elfogadott hitvallás a vál-
tozatlan Ágostai Hitvallás volt; 1529-ben vándorolt ki
Venezuelába egy csoport augsburgi hittestvér s ott
evangélikus egyházat alapított. A történelmi amerikai
evangélikus egyhaz csak két évvel fiatalabb, mint a
németországi· anya-egyház. .

'- A bányai ágo hítv.: ev. egyházkerület aszódi'
leánynevelő intézetének értesítője az 1933-34. tanévről.
SZerik:e~ztette: Kolofont Erzsébet, igazgató: Az intézet
jellege: nyílvánosságí joggal felruházott négy osztályú
polgári- leányískola es egy évfolyarnú háztartási és
gazdasági Iskola.vAz íntézetben ifjús~gi Luther Szö-
vetség' ésifjúsági Önképzökőr működött. A tanulők
száma 126 volt. Ezek 'kőzül evangéltkus 45, református
9, róm. kat, 62, örmény lcatolikus 1, izraelita 9.

- A ,békéscsabaiág. h. evangélikus Rudol:Í' reál-
gtmnázhnn 1933~34. éví értesítőjében dr. Bell Lajos
igazgató szamct be az elmúlt ískolaí év történetéről.,
Az iskolában a következö ifjúsági egyesületek van·,
nak: Ifjúsági Gyámíntézet, Lfjúsági Luther Szövetség,
Gyóll!qéza-önképzőkör; Ifjúsági Segrtöegyesület,
sportkör, i-f.júsáJgiénekkar és zenekar, csérkészet. Ta-
nulók=száma.: 476 volt. Vallási. megoszlás szerint: l' A szerkesztésért felelős: A kiadásért felelős:
evangélikus 161;, református 72, róm .. k'atolikus 169, SZ Á NT Ó R'Ó B E RT
gpr:ög.k~tolikus 2, görög keleti 2,unitárius 1, b.abtista, Dr. F RIT _Z~L~Á_S••Z_L_Ó--=
1", tzraeüta 68. 'SZERKESZTÖSÉG TELEFONSZÁMA:59-2-01

'- Buff'álo (Amerika) város magyar közönsége POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA: 1,228
pünkösd vasárnapjan ünnepelte: meg na~y. .lelkesedés- , (BP: SZÉKESFÖV. KÖZSÉGI TAKAR~KPT. CSEKKSZÁMLÁJA.)

sel a "Church of Our Savior" magyar ágo hitv. evan-
gélikus egyház fennállásának 20 éves jubileumát. Az
'ünnepi beszédet Ruzsa S. obertíní lelkész tartotta,
melyben méltatta az ünnep jelentőségét és kifejezte
azt, 'hogy csak ennek ,a maroknyi népnek a lelkessége
és kitartása tehette lehetövé azt, hogy ma büszkén
nézhetnek vissza templomuknak 20 éves, sokat szen-'
vedett,' de dicső mult jára.

. '- Okleveles betegápoló növér, gyógypeda-
gógus, evang. lelkész leánya, családi és intézeti
háztartásban jártas, magyar és német nyelv-
ismerettel, zenekedvelő. ötéves külföldi gyakor-
lattal, azonnali belépésre' állást keres. :8vang.
PaplakrRajka, Moson m.

':-- Okleveles' csecsemő- és gyermekápoló
nővér, evang. lelkész leánya, háztartásban jár-
tas, háromévi külföldi gyakorlattal, magyar és
német nyelismerettel, azonnali belépésre állást
keres. - Evang. Paplak, Rajka, Moson m.

PÁLYÁZATI HIRDETÉS.

, A békéscsabai ágo h. ev. Rudolf-reálgim-
náúunmál/1934. évi szeptember hó l-én betöl-
tendőte'f'mészet-rajz-vegytani) esetleg termé-
szetrajz és földmj'zi szakos, rendszeresített és
miníszteri kinevezés alá eső' rendes tanári ál-
Iásra pályázatot hirdetek.

Pályázhatnak oly evang. vallású, okleveles
tanárjeíőltek, vagy állásban lévő tanárok, akik
a természetrajzból és vegytanból, esetleg a ter-
mészetrajzból és földrajzból kőzépiskolai tanári
képesítést nyertek.
: A pályázók a V. K. Miniszter úrhoz inté-

zett és kellően fölszerelt folyamodványnkat f.
évi augusztus hó 16-ig reálgimnáziumunk igaz-
gatóságáhóaküldjék be.

Dr. SaUer Vilmos)
a békéscsabai ágo h. ev. Rudolf-reálgímn.

felügyelője. '

PÁLYÁZAT.
A szarvasi év. tanítónőképző intézőbizott-'

sági elnöksége pályázatot hirdet a tanítónő-
képzőben megürült magyar-ném et tamiri ál-
lásra. Pályázhatnak 'tanitónöképzőkre és közép ..
iskolákra e szakból képesített tanárnők. Az ál-
lás .ideiglenes h. tanárraltöltetík be mindaddig,
míg a VKM. fiz. kieg. állam segéllyel hozzá nem
jáI'l!l az állás fenntartásához,


