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Az 1884-ik évben a selmecbányai 'ág. hitv. ev.
luceicmban érettségit tett iskolatársak 50 éves
érettségi találkozóján Buda/pesten, a kelenföldi
egyházközség templomában 1934 június 29-én

elmondott hálaimádság.

Hálatelt szívvel borulunk le Előtted, min-
denség Ura é1?Istene előtt, életünk ez ünnepi
magaslatán, érettségi vizsgálatunk 50 éves for-
dulóján, :- amely oly mélyen megindító hango-
kon szól szíviinkhőz a Te megtartó -isteni ke-
gyelmed végtelen gazdagságáról és a múló
időkben lelkünk üdvére bennerejlő felemelő ta-
nulságokról.

Elvonul előttünk az átélt ífjúker letűnt áb-
rándjaival, gyönyörű álmaival, feledhetetlen
szép emlékeivel, - amikor, mint ahogya, kő-
száli zerge szikláról-sziklára szökellve köszönti
a hajnali napsugárt, úgy szökkent a mi lelkünk
is az ódon óvár tövében és a vereskúti tó fenyő-
övezte bércei körül vidámságról-vidámságra,
örömről-örömre, gondtalan együttlétből meg-
újuló kedves együttlétekre. És amikor az ifjú
szív barátságának, nyíltságának, magas ívelésű .
eszmények után szökdellővboldog vágyainak a
tükrében nem látszott számunkra más, mint a
hajnal igézetes,' rózsa pírja, a te várva-várt és
forrón' remélt boldogító áldásaidnak üdvözítő
ígéretsugarai.

Azért most, hogy 'Előtted állunk, Uram:
minden emlékeinkkel slezárt életútunkkal, há-
lát adunk Neked a lélekért, amely egykor a
feledhetetlen ősi alma mater kapuihoz vezérelt
minket és azért a szellemért, amely annak a
falai között mestereket és tanítványokat, ál-
dott emlékű tanárainkat ésminket ifjakat el-
töltött, összefűzött és az életre felnevelt! Bizo-
nyára a nemes evangéliumi szabadságnak, az
igazság megismerésére való vágyakozásnak.
egymás testvéri nyíltsággal -való szeretetének

és megbecsülésének' ' és 'a Benned vetett hit
gyermeki bizodalmának és engedelmességének
a szelleme volt ez. Ez a szellem tartott minket
együtt oltárnál.rískolateremben, . magunk elé
szabott életirányokban és egymás közötti
együttérzésbeil.És· mint a Szitnya ,bé'rcei' kö-
zül beáramló szellő az ősi bányaváros völgyé-
nek a levegőjét, úgy tisztította és nemesítette I

bennünk ez a szellem a forró hazaszeretet, a
komoly kötelességtudás, a tiszta gyermeki hit
ésa nemes emberbaráti gondolkodás szent ér-
zéseit. Ez a szellem érlelte meg lelki életünket
az ifjúság költői ábrándjai után a férfikor el-
szánt küzdelmes éveire. Ez tette ihletté szel-
leméletünket az élet nagyelhatározásainak a
pillanataiban es sugallt nekünk a Te lelked-
ből lelkedző áldó és megszentelő tanácsokat.
Ez termelt szívűnkben kellő ellenállást' az' élet
viharai val, megpróbáltatásaival szemben. Ez is-
mertette fel velünk családban, egyházban, em-
beri társadalomban az élet igazi örömeinek a
becsét, valódi érté két és általad kiszabott ren-
deltetésünk belső szépségeit. '

Öh hála, ezer hála legyen hát Neked, Is-
tenünk, minden jóvoltodért.vmely e. pillanatban
egy hosszú élet áldásaiban tárul elénk. Sőt hála
legyen Neked, Atyánk, még- a lemondásokért,
a forró könnyekért is, amelyekkel el-elsírattuk
egy-egy elvesztett kedvesünket és a mi töré-
kenyés csalékony reményeinket! 'Sőt hála Né-
ked még azért 'a véres megostoroztatásért is,
amellyel életünk alkonyán Trianon által szak-
gattad véresre szívünket, hogy aztán ezeknek
az ostorcsapásoknaka suhogó szele szítsa ben-
nünk lángra az ősi magyar erények hamvadó
narazsát és gerjessze olthatatlan lángolásra a
bűneiből megtérő nemzet öröklött fogyatkozá-
sainak tisztító tüzét. ' '

Óh Atyánk, ezek az ostorcsapások zárják
el 'ma előlünk ősi' alma materunk kapuit is!
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Hadd forrjanak hát össze legalább szíveink a
róla szóló magasztos emlékek hálás megbecsü-
lésében és a belőle kiáradt boldogító szellem to-
vábbi hű követésében.

Atyánk, a Te áldásaidat kérjük a tulsó
partokra érkezett vándortársaink, egykori ked-
ves tanáraink és kedves társaink haló porára.
Virrasszon felettük a Te megváltó kegyelmed
és a Te áldásod és kegyelmed kísérjen bennün-
ket abban a hátralévő időben is, amelyet jó-
ságod még számunkra tartogat. Engedd erő-
sen hinnünk és remélnünk, hogy az ezeréves
szent haza egykor majd feltámad a reáerősza-
kolt halálból s lesz idő, arnidőn a Szitnya bér-
cei alatt az ősi bányaváros népe egykor ismét
hálaáldozati tüzeket gyújt a nemzeti öröm meg-
újuló boldog találkozóján. Ebben a szent hit-
ben és reményben engedd eltöltenünk hátra-
lé~ő .napjaínkat! Ebben engedj minket elszen-
derülni a Krisztusban az Örökkévalóság boldog
álmaira.! - Legyen Neked dícséret, dicsőség és
hálaadás most és míndörökké l Amen.

D. Geduly Henrik.

A zsinat különleges figyelmébe.
Egyházalkotmányunk küszöbén álló zsinati

módosításával kapcsolatban legyen szabad az
illetéke sek figyelmébe ajánlanorrú azt a körül-
ményt, hogy sem alkotmányunk, sem az eddig
napvilágra került javaslatok nem hangsúlyoz-
zák ki elég erőteljesen egyházunknak speciális,
minden más megszervezett emberi társaságtói
megkülönböztető jellegét és jelentőségét. Annyi-
ra nem, hogy pl. egyházalkotmányunkban még
az egyház fogalmának meghatározása is hiány-
zik. Igaz, hogy ezt pótolhatja 'a dogmatikai
meghatározás, aminek viszont a közfelfogás
szerint jogalkotáshan nem lehet helye. Viszont
azonban olyan hiánya az az egész paragrafus-
rengetegnek, mint amikor egy könyvről annak
címlapja hiányzik.

Miért is hitvallásunknak zsinati törvé-
nyeinkbe iktatásával kapcsolatban - aminek
gondolata ennek a szükségességnek a meg-
érzése következtében került napvilágra - egy-
házalkotmányunk legelső paragrafusául aján-
lom az egyháznak a kővetkező," dogmatico-
juristicos fogalmi meghatározását:

1. §. A magyarországi ágostai hitvallású
evangélikus keresztyén egyház Istennek az em-
beriséggel az Úr Jézus Krisztusban kötött Új-
szövetsége által közölt üdvjavak birtokosa és
ezek továbbitását szolgáló intézmény.

2. §. A magyarországi ágostai hitvallású
evangélikus keresztyén egyház az Isten által
az emberiséggel közölt üdvjavak és hitizazsá-
gok kizáróLagos forrásának egyedül az Úr Jé-
zus Krisztust tartja, amint Öt és szent tanítá-
sait az Istennek Ó- és Újtestamentumában ki-
jelentett Evangélium, az egyetemes keresztyén

hitvallások, a meg nem változtatott ágostai hit-
vallás, ennek védőirata, a schmalkaldeni hitcik-
kek, Dr. Luther Márton Kis- és Nagykátéja s
az Egyezségi Irat ismertetik.

3. §. A magyarországi ágostai hitvallású
evangélikus keresztyén egyházat a magyar
szentkorona területén lakó, továbbá a magyar
állam kötelékébe tartozó s végül a magy.ar ál-
lam terül etén ingatlannal rendelkező (tulajdo-
nos, birtokos, haszonélvező stb.) azon hívek
összesége és mindennemű egyházi intézménye
alkotja, akik az egyházra bízott üdvjavakat
születésük, illetve megismerésük révén elfogad-
ják és az egyház által őrzött hitközösséget az
állami törvények által meghatározott keretben
fentartják.

Más országok területén lakó evangélikus
egyházi alakulatok csatlakozása és más orszá-
gok területén élő evangéliumi keresztyén hit-
közösségekhez való csatlakozás kérdésében az
egyház egyetemes közgyűlése határoz.

A 2. §-ban ajánlott fogalmazás egyrészt
erőteljesebben, másrészt pontosabban tartal-.
mazza hitvallási iratainknak, - egyébként a
lelkészi eskü szövegében eddig is érintett -
törvénybeiktatását. .

A 3. '§. ajánlott fogalmazása ebben a
formában minden lehetséges szempontot össze-
foglal. Alkotmányunk jelenlegi szövege egy-
általán nem kielégitő. A zsinati bizottságé sem,
mert ama klauzulája, hogy "s egyházi adóval
megrót hívek összesége alkotja", azt tartal-
mazza, hogy aki egyházi adót nem fizet, mint
pl. a gyermek, tiszta evangélikus házasságban
élő asszony, köztartásban élő agg, stb., nem
tagja a magyarországi evangélikus egyháznak.
Az egyházhoz való tartozandóságban ugyan
külön lapra tartozik az adminisztráló egyházi
és a hitbeli közösség, azonban állami törvé-
nyeink ezt nem ismervén, a kettő szétválasz-
tását ini magunk sem gyakorolván, az egyház-
tagság fogalmának alkotmányunk élén közzé-
teendő, generális meghatározásánál az egyedül
elfogadható fogalmazást' ajánlott §. nyújtja.

Dr. Csengődy' Lajos.

A liturgiáról.
Az eddig megjelent cikkek szemléje.

Magyarhoni evangélikus egyházunk életé-
ben egy emberöltőt meghaladó idő óta állandóan
a megoldandó feladatok közt szerepel az isten-
tisztelet kérdése. A mult esztendőben jelentős
lépés történt e függő kérdés megoldása terén.
A pesti evang. magyar egyházban évek óta
folyó kísérletek alapján végre olyan istentisz-
teleti rend alakult ki, amelyet az ország e leg-
nagyobb gyülekezete teljes egyértelműséggel
szívesen fogadott és nagyon megszeretett. Be-
vezette és gyakorolj.a ma is.
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A múlt évi egyetemes közgyűlés az egye-
es liturgiai bizottság javaslatára elrendelte,

gy a budapesti liturgiai rendet az ország ösz-
s magyarnyelvű istentiszteletén be kell mu-

tni, mert a hívők széles tömege csak így is-
erheti meg és csak így szólhat hozzá. A püs-
"ki kar. a bemutatásra a bőjti időt tartotta

legalkalmasp,bbnak,
4. bemutatás megtörtént. A hatásról részint

e laptudósításai, részint pedig a Lelkészegyesü-
let (MELE) békéscsabai tanácskozásán elhang-
zottszóbeli jelentések elég világos tájékozta-
tást adtak arra, hogy az eredményt megállapít-
hassuk.Ez az eredmény az új liturgiai rendre
nézvekedvező. A néhol felhangzó -ellenzés leg-
többszöra tájékozatlanság vagy a szokatlanság
számlájára írandó.

Ezúttal csak az Evangélikus Élet hasáb-
jain ez év folyamán megjelent cikkek felett
kívánunk rövid szemlét tartani. Hiszen ezek
folyamán a MELE tanácskozásán elhangzott
jelentések is a közönség elé kerültek.

Az első cikk a 7. számban jelent meg. Ke-
mény Lajos írta e címen: "Az új liturgikus rend
bemutatása." Vázolja az új rend keletkezésé-
nektörténetét. Hangsúlyozza, hogy az új rend
céljavisszahozni az evang. magyar istentiszte-
letbe a régi keresztyén és lutheri elemek leg-
fontosabbjait és gazdagítani a mai szegénysé-
séget." Különösen fontosnak tartja a lelkész és
a hívek -nővekvő együtthatását s a confiteor,
verbum gratiae, gloria, credo felelevenítését.
Megállapítja, hogy ez a rend még nem a végle-
ges, hanem csak az első lépés. Végleges csak
akkor lesz, ha a szentségek et is felöleli. Az új
rend ellen eddig elhangzott ellenvetésekre és
aggodalmakra megjegyzi, hogy azok csak han-
gulatokból erednek és így döntők nem lehetnek.
Az új rend ellen komoly ellenvetést tenni alig
lehet.

A 11. számhan Mayer Pál szól a kérdés-
hez: "Azúj istentiszteleti rend" címen. "Sok
szép reménységünk valóra válását várjuk a
megindult építő munkáktóI." Ezek között "az
új istentiszteleti rendre szükség volt". Hangsú-
lyozza azonban, hogy "mégsem lehet minden
részletre kiterjedő egységes rendet bepiántálni".
Amit különben egyelőre nem is akar senki. De
a cél felé egyszer el kellett indulni. Mayer azt is
kiemeli, hogy "a lelkésznek nincs meg a joga,
hogya hívek megkérdezése nélkül olyan rendet
vezessen be, amely esetleg a többség vallásos
felfogásával ellenkezik". Helyesen jegyzi meg
erre a szerkesztő, hogy ilyen joga azonban a
gyülekezetnek sincs. Az istentiszteletben vál-
toztatásokat elsősorban a kerület, végső fokon
pedig a zsinat van hivatvaés jogosítva elren-
delni. Csak egyet legyen szabad mégis itt még
megjegyezni: mikor istentiszteleteink mai szá-
raz, színtelen, belső hatásokat alig ébresztő
formáit toldják-foldják az egyes lelkészek, bi-
zony nem szokták a gyülekezeteiket megkér-

dezni. Abban azonban helyesen ítél Mayer Pál,
hogy nagyon is itt az ideje, "hogy a hozzá nem
értő dilettáns kontárkodásnak vége legyen".

A 12. számban Sólyom Jenő "Széljegyze-
tek az istentiszteleti reformhoz" címen 11 pont-
ban foglalja tételekbe az általa is helyeselt új
rendhez való szólás lehetőségeit. Helyesen álla-
pítja meg, hogy az egész lelkészi munkakör jó-.
zan reformra szorulna és hogy nemcsak a ren-
des vasárnapi, valamint a főünnepeken tartani
szokott rendet kellene megállapítani, hanem az
épülés és építés nézőpontjából mindent átdol-
gozni. Igaza van, de valahol csak meg kellett
az átalakító munkát kezdeni.

Ugyanabban a számban K-y H-ó: "Az új
istentiszteleti rend" címen szól higgadtan, oko-
san a kérdéshez. Voltaképen valamelyik egyház
közgyűléséről referál, ahol valaki a rk. "Magyar
Kultura" egyik, állítólag gúnyolódó, cikkére
való utalással ellenezte az új rendet, mint amely
alkalmas a katholizálásra. Cikkíró helyesen
emeli ki, hogy az ellenfél gúnyolódása nem
tarthatja vissza az egyházat, ha javítani és
emelni akarja istentiszteletét -.A katholizálódás
cáfolására pedig döntően hivatkozik az anglikán
egyházra, melynek ugyancsak katholikusos az
istentisztelete s mégis evangéliumi a szelleme.
Helyesen hangoztatja azt is, hogy az istentisz-
teletnél a hidegség és az egyszerűség nem lehet
legfőbb cél. Bizony nemi mert a fő az építés.

A harmadik cikket O. E. írja e címen: "Né-
hány szó a készülő zsinat tárgyához". A litur-
giáról szólva hivatkozik a bajor liturgia szép-
ségeire. Szerinte a deáktéri liturgiának is lük-
tetőbbnek kellene lennie. De ezt is örömmel
fogadja. Az Ige háttérbeszorításától nem kell
félni. Rámutat azonban az új énekeskönyv
szükségességére is.

A 14. számban van az első cikk a liturgia
ellen. "Hozzászólás a liturgikus istentisztelet
kérdéséhez" címen Dr. Pajor Jenő fejti ki né-
zeteit. Kijelenti, hogy "egyszerű istentisztele-
tünk szép, kifejező, áhítatot keltő és észszerű".
Szerinte az új rendnek két nagy hiánya, sőt
hibája van. Egyik az énekek rendje, amely
"miseszerűvé alakulhat". Másik "az igehirdetés
háttérbeszorítása", Sajnálatos, hogy ez a buzgó,
derék és lelkes hívünk megfeledkezik arról,
hogya miseszerűség az áldozattal függ össze.
Mi ebbe a hibába sohasem eshetünk bele. Az
igehirdetés pedig háttérbe nem szorulhat, mert
hiszen az istentisztelet középpontjában az áll,
ami egyéb történik, az mind csak előkészítés az
Ige befogadására és hatniakarás az Ige meg-
rögzítésére. Szeretettel ajánlom neki az e tárgy-
ban írott tanulmányom figyelmes elolvasását.

A 16., 17., 18. számokban a Lelkészegylet
békéscsabai tanácskozásáról ad képet. Itt a fő
Kemény Lajos rendkívül értékes, a kérdést
minden részletében megvilágosító felolvasása.
Helyesen állapítja meg, hogy "az istentisztelet
belső megujulásának szüksége vitán felül áll:
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egyházi érdek, hitbeli érdek, evangéliumi érdek".
Bölcsen utal rá, hogy "még ha nem volna is
egyházi tulajdonunk az első keresztyén száza-
dok liturgiájának egész kincsesháza, akkor is
merítenünk kellene belőle korunk lelki szomjú-
ságának csillapításához és ama nagy harchoz,
melyet most kell megvívnunk az egyháziatlan-
ság ellenében". A katholizálódásról tehát józa-
nul - különösen papnak - beszélni nem lehet.
De a reformátusoktói való elszakadás dolga sem
olyan veszedelmes, mert ők maguk szakítottak
már a régi istentiszteleti renddel és eszük ágá-
ban sem volt, hogy ránk tekintettel legyenek,
csak józanul azt nézték, hogy a mai kor szel-
leme és kedélyvilága nem elégszik meg a régi
száraz formátlanságokkal. Kemény Lajos vilá-
gosan 'az olvasó elé tárja az újítás célját is.
"A reform csakis a lutheri karakter visszaállí-
tása lehet. Lutheri karakter van pedig minden
olyan istentiszteletben, melyben a fősúly az
Istenigén van". "A liturgikus forma nem kerül-
het fölibe az Igének vagy a szentségeknek, mert
az egész liturgia csak az öltözéke a kegyelmi
eszközöknek". "A bemutatott rendet úgy kell
tekinteni, mint kezdőlépést az istentisztelet
rendszeres belső gazdagításának, visszaformá-
lásának útján". "Az egyesítés kérdése még csak
ezután fog előtérbe nyomulni".

Ezt a minden tekintetben értékes előadást
azzal toldotta meg Kemény Lajos, hogy ja vas-
latokat is fogalmazott. A MELE konferenciája
egyhangúlag elfogadta' azokat. Az értekezleten
megjelent esperesek jelentéseiből is kitűnt,
hogy az országban csaknem kivétel nélkül min-
denütt helyeslőleg fogadták az új rendet. Az
értekezlet mégis kívánatosnak tartja a követ-
kezőket:

1. A végleges rend legyen tekintettel a
szentségekre is, hogy azok ne különüljenek el
az istentisztelettől.

2. A lelkész mondja az áment is, - ami
nem zárja ki a gyülekezet együttesámenét
sem.

3. A confiteor foglalja magában a hálát
és a magasztalá st is.

4. A hitvallás a kollekta és epistola után
jöjjön s a felhívás rövidebb legyen.

5. A bevezető bibliai igéket egész évre
állítsák össze.

6. ' A' Miatyánk a befejező oltári szolgálat
keretében mondassék 'el.

Jogosan hihette mindenki, hogya gyüle-
kezetek és a lelkészek csaknem egyhangú meg-
nyilatkozása után legfölebb korrigálásokkal
fogunk már csak találkozni. A 20: számban
azonban egyik főesperesünk, Duszik: Lajos "A
liturgia· kérdéséhez" című cikkében merőben
ellentétes álláspontra helyezkedett. Főbb ér-
vei ezek:

1. "Az istentisztelet örök, egységes és
egyetlen célja az építés, '- ha tehát csak egyet-
len lélek akad, kit ez az új rend nyugtalanná,

izgatottá, keserűvé és félreállóvá tesz, álljunk
meg vele." - De hiszen ez a híres "ne pozvo-
lim" elve, amely már egy országot tönkre tett!
Az egyházat nem lehet ilyen "tekintélynek" ki-
szolgáltatni! '

2. "Ne merítsükárnyékba (az Igét) és ne
vonjunk el tőle időt és figyelmet." - De hi-
szen az istentisztelet középpontjában az új rend
szerint az Ige van, csak még az eddiginél is
szembetűnőbben kidomborítva. A lelkész dolga
és kötelessége, hogy "hit" szóljon belőle
"hitté."

3. "Az újítás ellenzést máris kiváltott."
Természetes, Jézus és Luther művének is az
volt a sorsa, pedig azt hasonlíthatlanul maga-
sabb lelkek mozgatták, mint ezt.

4. "Valami "ellenkező szél" kapott bele a
mi egyházunk hajójánakvitorláiba." Ez a szél
persze Rómából jönne! Pedig Wittenbergából
jön, amit még Luther is "fémjelezne."

5. "Nincs szükség visszatérő, folyton is-
métlődő confessióra." Pedig bizony van!

6.. A kölcsönhatásról mondottak csak fél-
reértésből származhatnak.

A mindig szellemes, lelkes, ötletes és egyé-
ni Duszik Lajos állásfoglalásánál azonban nem
az ellenzés az, amit kifogásolnom kell. Joga
van ellenkező álláspontot elfoglalni és azt nyíl-
tarf vallani, vitatni és védelmezni. De már egy
nagytekintélyű főesperes nem mondhatja nyil-
vánosan ezeket: "Nem vagyok a bevezetni szán-
dékolt liturgia tudományának ismeretében ott-
hon." "Mi, liturgiában tudatlan prédikátorok."
"E vallomás alapján kimondhatják rám, hogy
méltatlan vagyok a Luther öltönyére." "Sza-
vak röppennek felénk, amelyeket ... ide s tova
három évtizede - nem vettünk ajkunkra és
nem írtunk le mi, sorbeli lelkészek;" "Csont-
kamrák lehellete ez," stb., stb. Ezek olvasásá-
ra az ember csak a hangulatai "után nekilendülő
jó Duszikunk szavaival kérdezheti: "Hová, ho-
vá, hitfelem?" És "kérdezzük: cui prodest?"
Hiszen senki sem hiszi el egy vezéresperesről,
hogy a maga szakjában annyira tudatlan le-
hetne! Ha pedig mégis akad, aki elhiszi, ugyan
milyen képet kaphat az egyházunk ról és annak
lelkészi karáról?!

A 24. számban Marcsek Jánosné "A litur-
gia kérdéséhez" című okos, lelkes és világos
cikke is megütközik a kijelentéseken. De egy-
úttal igen ügyes en szembe is száll velük és .
kellő megvilágításba helyezi az ellenvetéseket.
Marcsekné cikke a legügyesebbek egyike. Cikke
elején "asszonyokra" hivatkozik, akik valahol
szintén . hozzászóltak már a l:iturgiához .. Még
pedig, a cikk szerint, nemleges en. Nagyon sze-
retném e hozzászólásokat elolvasni. Hogyan
tudnék én azokhoz hozzájutni?

Az eddigi cikkekből csak arra az örvende-
tes megállapításra juthatok, hogy az isten-
tisztelet bensőbbe, meghatóbbá, építőbbé és
emelkedetten mélyebbé való alakítása általános
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óhajtás. Az eddig megtett kísérlet is megértés-
re és rokonérzésre talált. Az egyetemes litur-
giai bizottság feladata lesz most már olyan for-
ma kidolgozása, amely minden igényt kielégít-
het. A legfőbb igény pedig az evangélium meg-
gyökereztetése és az evangélium 'egyházának
építése. Ebben mindenkinek egyezőnek kell
lennie!

D. Raffay Bámdor.

Méltóságos és Fötisztelendö
D. Raffay Sándor püspök úrhoz,

mint a MELE elnökéhez
Budapest.

Indítvány.
Indítványozom: keresse meg egyetemes lelkész-

egyesületünk az egyetemes közgyülést aziránt, hogy
az járjon el a magas kormánynál atekintetben, hogy
a mai nehéz viszonyok ra tekintettel minden egyes
evangélikus lelkész részére utaltassék ki akorpótlék.

Indokolás.
Méltóságos és Főtisztelendő Elnök Dr!

Mélyen tisztelt lelkészegyesületi közgyűlés!

A korpótlék az állami anyakönyv folytán elvesz-
tett lelkészi anyakönyvi díjak kárpótlásául adatott.
Az anyakönyvi kivonatok díjának az állam által tör-
tént elvétele hiványcsonkítás, amihez az E. A. 44. §-a
szerint az államnak sincs joga. Hogy nincs joga, elis-
merte ezt maga az állam is, amikor adta kárpótlásul
akorpótlékot.

Am, amit a jobb 'kezével adott az állam, azt
sokaktól a bal kezével visszavette.

Ez időszerint csak a 3000 koronán aluli jövedelmü
lelkészek részesülnek korpótlékban, pedig az anya-
könyvi díjakat "valamennyítöl elvette az állam, tehát
valamennyinek kárpótlással tartozik.

A kárpótlást kerpótlékban kérjük.
Kérnünk kell akorpótléknak visszamenőleg is a

folyósítását, mert különben a lelkészi nyugdíjintézeti
járulék-hátralékunkat törleszteni nem vagyunk ké-
pesek.' .

Nekünk (jővedelrnűrrk) javadalmunk jelentékeny
része föld és termény; ez pedig az olcsó arak miatt
összezsugorodott.

Egész életünk szerzeménye - ha ugyan mí egy-
általában dicsekedhetünk ilyesmivel - hadikötvényből,
néhány részvényből és megsemmisült életbiztosítás-
ból áll.

Évről-évre lavinaszerüleg szaporodott a hátra-
lékunk, nőtt az adósságunk s most az a veszedelem
zuhant a nyakunk, közé, hogy aki közülünk nyugdíjba
megy, mert neki is, egyházközségének is hátraléka
van, nyugdíjilletékét megcsonkítva, levonásokkal kapja.

Igaz, hogy részletekben is törleszthetjük a hátra-
lékot, de ha ilyen módon vsem bir fizetni a legtöbb
lelkész!

Nekünk nem volt kc.njunkturánk. Mi sohasem
nyertünk. Mindig vesztettünk. Mi azt sem tudtuk be-
várni, mikor a búzaár felmegy, mert szükségünk volt
a pénzre. Mi nyerészkedésben nem szoktunk részt
venni. Mellékkeresethez sem jutunk. Ilyen körülmények
között értünk el oda, ahol most vagyunk: a mély-
pontra. Lejjebb szállnunk már nem szabad. Eddig
vártunk, tovább nem várhatunk.

Lavinaszerűleg növekszik a terhünk.
Én eddig sohasem voltam lelkészi nyugdíjintézeti

evi járulékkal hátralékban,' most azonban jelentékeny
összeg a tartozásom.

1924-ig kaptarn a korpótlékot, ha ismét fogom
kapni, letörlesztem tartozásornat. Mindenik lelkésztöl
elvette az állam az állami anyakönyvek életbeléptete-
séveI az anyakönyvi díja:kat. Ezért kárpótlás jár!

Kaptuk ezt a kárpótlást az 1913. XXXVIII. tör-
vénycikk értelmében a 3000 koronát meg nem haladó
jövedelemmel rendelkező lelkészek és kapták a több
jövedelmet élvezők is kivétel nélkül. Kaptuk 2 cikluson
áto Azután sokunknak a' korpótlékát megszüntette a
kultuszmíníszter. Azóta nem kapjuk. Eddig sok gond
között nélkülöztük, tovább azonban nem nélkülöz-
hetjük!

Járjon el egyetemes gyülésünk a magas kor-
mánynál, hogy kívéteí nélkül mindenik evangélikus
lelkész visszamenőleg is megkapja akorpótlékot.

Orosháza, 1934 július 31-én.

. Kovács Andor
bányai egyházkerületi lelkészegyesületi elnök.

Néhány SZÓ a reverzális kérdéséhez.

Egyházi lapjainkban, gyüléseinken panasz-v
kodunk, jajgatunk, tiltakozunk a reverzálisok
által egyházunkat ért sérelmek miatt, de azok
gyökeres megszüntetése ellen semmit sem te-
szünk, vagy ha egyházunk vezetői tettek is va-
lamit ebben a kérdésben, - eredményt nem
látunk.

Talán az a keserűség, mely nem régen ev.
egyházunk egyik oszlopát, s közéletünk egyik
kitünőségét ezen a téren érte, újból felszínre
hozza ezt a kérdést. A dunáninneni ev. egyház-
kerület megmozdulása legalább erre mutat. De
azután ne is hagyjuk azt a napirendről levé-
tetni, hanem Cato "ceterum censeo ... " példá-
jára ki kell harcolnunk igazunk at, meg kell vé~
denünk egyházunkat. Sérelmünk közös a ref.
testvéregyházzal. tehát .lépjünk fel együttesen.

Csatlakozom Mayer P:Ú lelkésznek e lapok
20-ik számában megjelent ahhoz az indítványá-
hoz, hogy a közös protestáns bizottság keres-
sen érintkezést a római kúriával a "Ne temere"
bulla visszavonása iránt, nézetem szerint azon-
ban ezt a lépést a m. kir. kormány útján kell
megtenni.

Ma még mind a két protestáns felekezet
képviselve van a kormányban s még nem tar-
tunk ott, - amint azt ellenségeink óhajtanák,
- hogyaközhivatalok vezetői állásainak be-
töltésénél nem az érdem, hanem a felekezetek
számaránya legyen irányadó.

Legyen szabad még Irányi Kamill lelkész
úrnak lapunk 29-30. számában e tárgyban
közzétett érdekes cikkére néhány megjegyzést
tennem. .

Szerinté az egyházi törvénykezésről szóló
alkotmány tervezet 8. §-a' alapján hozandó ma-
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rasztaló ítélet szemben találná magát az 1895.
évi 43.t.-c. 4. §-val, amely szerint: "egyházi
fenyíték nem alkalmazható senki ellen abból
az okból, mivel az illető, törvényben rendelt
valamely polgári kötelességét teljesítette, vagy
törvényben tiltott valamely cselekvést nem vitt
véghez, vagy pedig mivel törvény által enge-
dett polgári jogait szabadon gyakorolta."-
Cikkének végén ismertette a dunáninneni kerü-
let által elfogadott azt az indítványát, amely-

. nek lényege az, hogy az ágo h. ev. egyház a re-
verzálist adó hűtlen egyháztagot az ev. egyház-
ból önkéntesen kilépettnek tekintse.

_Ezt az indítványt ilyen alakban nem fo-
g.adhatomel. Az, hogy valaki önkéntesen lép-e
ki valamely testületből, kizárólag az ő akaratá-
tól függ. Ha az ő akarata ellen tekintik őt ki-
lépettnek, az már nem önkéntes kilépés, hanem
szebb szavakba burkolt kizárás. És itt ismét
szemben állunk az 1895. évi 43. t.-c. 4. §-nak
tiltó rendelkezésével. De van az éremnek más
oldala is.

Ha én házasságot kötök, akkor kétségkívül
a törvény által engedett polgári jogomat gya-
korolom. A törvény megengedi a vegyes házas-
ságot, tehát választhatok magamnak r. kat.
vallású hitestársat is. Hogy egyeztethető meg
már most a hivatkozott 4. §. rendelkezésévelaz,
hogy egy, a lakosság egy része (bár túlnyomó
része) által követett vallásfelekezet codexe,
egyházi fenyítéket alkalmazzon a felekezet
egyik tagja ellen azért, mert ev. házastársat
választ magának és attól reverzálist nem kap,
vagyís azért, mert a törvény által engedett pol-
gári jogát gyakorolta? Quod uni iustum, alteri
aequum, - mondja a római közmondás.

Igaz, hogy a Codex Juris Canonici érvé-
nyessége ezidőezerint nem függ sem a magyar
államfő, sem a kormány jóváhagyásától, de az
nem állhat ellentétben a magyar állam törvé-
nyeivel s amennyiben azokkal ellenkező rendel-
kezéseket tartalmaz, azok érvénytelenk.

A magyar bíró és állami tisztviselő nem a
kánonjog, hanem a magyar állam törvényeinek
meg tartása és védelmére tesz esküt.

Ha pedig az államhatalom ~ltűri azt, hogy
az államban egyik felekezet egyházi fenyítéket
alkalmazzon ama tagjai ellen, akik az egyház
szabályait megsértik, nincs aggályom az iránt,
hogy tervezetünk 8. §-ba Irinyi lelkész úr által
indítványozott rendelkezés bevétessék. De nem
a javasolt szövegezésben, hanem úgy, hogy az
egyháza kárára reverzálist adó egyháztag az
egyház tagjai sorából' kizárandó: vagy más
egyházi fenyítékkel sújtandó.

A reverzálisról szóló törvény megváltozta-
tása iránt teendő lépésekhez teljes meggyőző-
déssel hozzájárulok. .

Dr. Pazár Zoltán)
kír. kúriai bíró,

Javaslat
a szórványkérdés megoldására

egyházvédelmi (missziói) alap létesítése
tárgyában.

Amikor egyházunk nehéz helyzetéről, vesz-
teségeiről van' szó, olyankor mindenki a szór-
ványkérdésre mutat, mint minden baj végső
forrására. Ott a baj, hogy szórványegyház va-
gyunk s hogyaszórványgondozás kérdése még
mindig nem nyert megnyugtató megoldást.

De hát vajjon, miért rendezetlen a szór-
ványkérdés? Azt nem lehet mondani, hogy nem
fogjuk fel eléggé jelentőségét, hiszen mindenütt
csak erről folyik a szó. Másutt van a kérdés
rendezetlenségének a magyarázata. Egyrészt
abban, hogy az orvoslás nem volt egyetemes
jellegű és tervszerű, hanem csak helyi vonat-
kozású és esetleges. Másrészt abban, hogy a
kérdést az elmélet ideális magaslatán tartottuk
(lelkésznevelés reformja, önkéntes szórváhy-
munkások toborzása) s a nehéz gazdasági vi-
szonyok miatt nincs bátorságunk durva pénz-
kérdésnek is tekinteni, mert ez esetben a ren-
dezés egészen természetesen áldozatot is kíván.
Pedig ez elől kitérni nem lehet. A keresztény-
ség mindig áldozatot kíván, hát még amikor
kifejezetten egyházmentésről van szó. _

A -szórvány kérdéssel ilyen vonatkozásban
foglalkozott a pesti alsó evang. egyházmegye f.
évi közgyűlése is s a következő értelmű, rö-
vidre fogott javaslatot rendelte a kerületen ke-
resztül az egyházegyetemhez fölterjeszteni:

Sürgősen létesíttessék egy (nevezzük így)
egyházvédelmi vagy )JmissziófJ alapj mely az
egész ország ev. szórványain(1)k) illetve a sze-
génységük miatt életképtelen gyülekezetek
megtartásának szolgálatában. áll. "

Eme, pusztán. csak a lényegre szorítkozó
javaslat a kővetkező tervezet szerint volna az
életbe átvihető.

1.
Az alap neve.

Egyházvédelmi- vagy missziói-alap.
II.

Az alap bevételi forrása.
Az ország összes ev. egyházközségei évi be-

vételi költségvetésük bizonyos százalékát esz-
tendőnként az alapba befizetni tartoznak. E
járulék a gyülekezetek anyagi helyzetének, ill.
a hívek egyházi megterhelésének figyelembe-
vételével gyülekezetenként a % és 5% között
váltakozna, idővel szükség esetén csökkenthető
vagy emelhető volna.

IH.
Az alap felhasználása.

1. Az alap nyújtotta segélyból ujonnan
szervezett, de a szükséges épületekkel nem
bíró szegény gyülekezeteknek templom és pap-
lak: építtetnék.
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2. Oly helyeken, ahol lelkészi állás létesí-
tése közegyházi érdek, de a hívek csekély szá-
muk miatt a lelkész fizetését biztosítani nem
tudják - ott az alap lelkészi javadalom céljára
földet vásárol s azt a gyülekezetnek aján-
dékozza.

3. Nagy kiterjedésű szórvánnyal bíró sze-
gény gyülekezeteknek a szórványmunka végez-
hetésére az alap évenként megállapítandó se-
gélyt nyújt, melyből fedezeridők a fuvarok, hit-
oktatási díj, káplánifizetéshez hozzájárulás stb.

4. Ilyen, készpénzben nyújtandó segélye-
zésekre azonban az alap évi bevételének legfel-
jebb egyhatod része fordítható. Az öthatod rész
minden évben ingatlanba 'fektetendő a Ill. 1-2"
ben jelzett módon. '

5. Az alap tőkét nem gyűjt, hanem az
évenként befolyó járulékok kézhezvételéig min-
den eshetőségre felkészülve, 5%-ot tartalékol.

6. Az alap segítségét igénybe vett egyhá-
zak (missziói központok) bármi okból való
megszűnése esetén az alap pénzéből szerzett
vagyonrész az egyetemes egyházra száll (és so-
hasemaz anyagyülekezetre vagy egyház-
megyére).

IV.
Az alap szeroezésének részletes indokolása '

1. Eddig, ha valamely veszélyeztetett pon-
ton lévő szórványunk szervezkedni, vagy már
megszervezett törpe gyülekezetünk templomot
építeni akart, úgy ezen munkájával egészen
J?a~~r.a maradt, privát ügye volt, hogy bír-e
elm, vagy sem, pedig egy-egy' szórvány, vagy
t?rpe gyülekezet megmaradása, vagy pusztu-
lasa nem helyi, de országos egyházi kérdés. A
mentörnunkából ki kell vennie a maga részét
a többi gyülekezeteknek is. Ez valósul meg az
egyházvédelmi alap létesítésével.

2. A kis gyülekezetek szervezése és épít-
kezése eddig határozott koldulás jellegévei birt
az ilyenkor indított gyűjtések miatt. Ezt a
megalázó koldulás jelleget nem viseli magán az
alap nyújtotta segély.

3. A szórványszervezés ésegyházmentés
szent munkájából eddig híveink nek csak egy
parányi töredéke vette ki gyűjtések révén 'a
maga részét. A keményszívű, de amellett dús-
gazdag, adakozní nem szerető evangélikus ki-
bújt e szent kötelesség alól. Az alap létrehozása
ezt az visszásságot megszünteti.

4. Gyülekezetek szervezése révén enyhűl-
ne a fiatal lelkészi gárda körében egyre inkább
jelentkező állástalanság veszedelme. "

5. Az építkezések és földvásárlások révén
pedig évről-évre gyarapodna a magyar ev. egy-
ház közvagyona is.

, 6. ~ égülpedigaz alappal bevezetett, leg-
alabb reszlegesen közős teherviselés révén
.erősődne az egyes gyülekezetek közötti össze-
tartozás, az egymásért való felelősség érzése,
erősödne az egy közösegyházha tartozás tu-

data, amit a jelenben oly sajnálatosan nélkülö-
zünk, ami pedig a küszöbön álló zsinat előre is
érezhető szellemének is megfelel.

V. "
A jár;ulékok kiveiési kulcsa.

Az egyházvédelmi alapba befizetendő járu-
lékoknak az egyes, gyülekezetekre való kirovás a
fordított progresszív kivetés formájában tör-
ténik. Vagyis: az a gyülekezet, melynek hívei
nagyobb egyházi terhet viselnek, költségveté-
sének kisebb százalékát, az, a gyülekezet pedig,
amelynek hívei kevesebb egyházi terhet visel-
nek, költségvetésének nagyobb százalékát tar-
tozik az alapba befizetni. A kiveté si kulcs 'a
következő lehetne:

1. Ahol a hívek egyházi adója az egyenes
áll. adónak O-9 %-a, az a gyülekezet bevételi
költségvetésének 5%-át fizeti az alapba.

2. Amely gyülekezet egyházi 'adója az egy.
áll. adó 10-19%~a, az a gyülekezet költség-
vetésének 4%-át fizeti az alapba. .

3. Amely gyülekezet egyházi adója az
egy. áll. adó 20-29%-a, ott a gyülekezet hozzá-
járulása az évi költségvetés 3%-a.

4. Ahol az egyházi adó az egy. áll. adónak
30-49 %-a, az a gyülekezet évi költségvetésé-
nek 2%-át fizeti az alapnak.

5., Ahol az egyházi adó az egy. áll. adónak
50-74%-át jelenti, ott a gyülekezet költség-
vetésének 1%-át juttatja az alapnak.

6. A 75-99 %"Os egyházi adóval megter-
helt gyülekezet költségvetésének %%-át fizeti
az alapba.

7. A 100%-os, vagy.annál magasabb egy-
házi adóval megrótt gyülekezetek fölmentést
nyernek a befizetés kötelezettsége alól.

8. Amely gyülekezetben az egyházi adózás
alapját nem az egy. áll. adó képezi, hanem va-
lami más, pl. fizetési osztályba tartozás, ott az
alapba fizetendő járulék kivetési százaléka gyü-
lekezetenként külön-külön állapítandó meg.'

VI.
A járuMkokat kivető szerv.

1. A kivetés munkáját vagy az 'egyetemes
egyház számvevőszéke. vagy a megalakítandó
egyházvédelmi (missziói) alap bizottsága végzi
el. A kivetés elleni panaszokat az illetékes egy-
házmegye meghallgatásával az egyetemes köz-
gyűlés bírálná felül.

VII.

A segélyek kiosztása.
A segélyek kiosztását az illetékes egyház-

megye meghallgatása után az egyházvédelmi-
alap bizottság, esetleg annak javaslata alapján
maga az egyetemes közgyűlés végezné.

VIlI.
Az alap bevételeinek kezelése.

Az alapbevételein'ek kezelője az egyet.
egyház pénztára.
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Pontos adatok hiánya miatt a jelen pilla-
natban nem tudhatni, hogy az ismertetett kive-
tési kulcs alapján történő befizetések végered-
ményben mekkora összeget tudnának az ilyen
egyházmentő munka szolgálatába állítani. Kö-
vetkeztetni azonban már is lehet. A dunántúli
egyházkerület 1934. évi bevételi költségvetése
1,684.196 P. E}nnek alapján a bányai egyh. ker.
gyülekezeteinek költségvetése is lehet legalább
1,200.000 P. Ha pedig a tiszai és a dunáninneni
egyházkerületek gyülekezeteinek költségvetését
kerületenként csak 200.000.-200.000 P-re tesz-
szük, akkor is az ország összes ev. gyülekeze-
teinek évi költségvetése, minimálisan 3,284.196
P. -- A pesti alsó egyházmegyére vonatkozóan
végzett adatgyűjtés és próbakivetés alapján ki-
világlott, hogy az 'egyházmegye gyülekezetei
2.9% átlagos hozzájárulást fizetnének az alap-
ba. Ha ezt a 2.9 középarányos százalékszámot
általánosítjuk az egész ország, illetve az egye-
temes egyházra, akkor kitűnik, hogy az ismer-
tetett kivetési kulcs alapján az ország gyüle-
kezetei 95.241 P-t, vagyis közel százezer pengőt
fizetnének be évenként az alapba. Ez azt jelenti, '
hogy hazánkban évenként 3-5 falusi ev.
templom, 5-10 paplak épülhetne, esetleg föld-
vásárlás révén 3-5 gondozatlan szórványban
tétetnék lehetővé lelkészi állás szervezése.

Igaz, hogy ehhez nagyobb gyülekezeteink
önzetlenségére van legelsősorban szükség. Arra,
hogy ne csak ismerjük, de meg is fogadjuk a
Biblia tanítását: Egymás terhét hordozzátok s
úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.

Dedinszky Gyula.

Állásfoglalás a németországi
egyházi helyzet ügyében.

A soproni felső egyházmegye lelkészei
július hó 10-én Sopronban tartották idei nyári
értekezletüket, melyen a theol. fakultás több
tanára és több más értekezleti tag, -- mint
vendég Nagy Miklós zalaegerszegi lelkész is
részt vett.

Az értekezlet gazdag tárgysorozatának leg-
jelentősebb pontja a németországi evangélikus
egyház jelenlegi helyzetének megbeszélése volt,
amely ma az egész földkerekséget érdeklő kér-
désről bevezetőleg Scholtz Ödön esperes, érte-
kezleti elnök tartott, a kérdést kezdetétől mai
kifejlődéséig minden oldalról megvilágító is-'
mertetést.

Az értekezlet a nagyjelentőségű ügyet,
amely további kialakulásában a világ össz-
protestantizmusár.a s így a mi egyházi életünkre
is kihatással lehet, a f. évi július hó 15-én

'Harkán tartott rendes esperességi közgyűlés
elé terjesztette, amely erre nézve XIV. 4. jegy-
zőkönyvi pontjában következőleg határozott:

))Az egyházmegyei közgyűlés örömmel vette
tudomásul) hogya legutóbbi lelkész értekezleten
Bchottz csperes alapos és részletes szabadelő-
adásban ismertette ae evang. egyház jelenlegi
heZyzetét Németországban. A tartalmas elő-
adásért D. Dr. Prőhle Károly prodékán, egyet.
theol. tanár mondott az értekezlet nevében kö-
szönetet ée az ő indítványára az értekezlet a
németországi jelenlegi egyházi helyzetre vonat-
kozólag követ'kező) az egyházi nyilvánosságnak
is szánt határozatot hozta:

))A németországi evangélikus hittestvéreink
i1'ánt a legbensőbb együttérzés tölt 'el bennün-
ket és ez az együttérzés indít Ibennünket arra)
hogy a németországi evangélikus egyházi élet
sorsdöntő fejleményeivel szemben a következő-
képpen foglaljunk állást:

1. Szükségesnek tartjuk) hogy az egyházi
élet és úiraszeroeekedés vezetésében minden a
hitet és lelkiismeretet érintő kényszer megszűn-
jön. Az egyházon kívül álló érdekfórrásból
eredő 'kényszerintézkedések hozták a németor-
szági evang. egyházakat abba a súlyos hely-
zetbe) amelyben ma. vannak) s azért gyökeres
javulás csak ezeknek a kényszerintézkedések-
nek elszánt meqszúmietése útján várható.

2. Ug.yancsak meg kell szűnnie a lelkiisme-
retre -hivatkozó komoly egyházi férfiak politi-
kai meggyanusításának. Nekünk magyarországi
protestánsoknak különös okunk van ennek nyo-
maiékos hangsúlyozásá71a~ mert egyháZ'unk
multjából tudjuk) milyen rettenetes fegyver
volt egykor üldözőink kezében a politikai 'meg-
gyanusítás.

3. Feltétlenül sziikségesne·k tartjuk) hogy
a lutheri hitvallás alapján' álló 'Országos egy-
házak egymásközt tömörülhessenek s így leg"
alább a birodalmi evangélikus egyház keretén ,
belül 'Szilárd hitvallási közösséget alkottuiésa-
nak. Amennyiben az eddigi történelmi luthe-
rtinu« egyházaknak a birodalmi egyházba »olá
végleges boolvadása tényleg meqtorténnék, el-
érkezettnek látnánk az időt arra) hogy anémet
protestantizmus tulnyomó többségének) lutheri
eredetének és évszázados mult jának megfele-
lően az eddigi uniók meqszuntetéséoel az új
birodalmi .egyház) mint határozottan lutheri
hitvallás alapján álló egyház szeroezkedjék,
melyben anémet protestantiemue református
töredéke is megtalálhatná a maga ezervezeti
támaszát.

4. Abban az esetben) ha további ikényszer-
intéekedéeek folytán a dolgok odajejlodnének;
-- amitől lsten óvjon -) mogy a, lutheri keresz-
tyénség magának a lutheri reformációnak a
hazájában szabadságától megfosztott csupán
tűrt [elekeeeité válnék) ez azzal a kinietkez-
ménnyel járna) hogy az egyetemes lutheri ke- .
resetuénséq lelki-szellemi kö;;)éppontját ezentul
Németországon kívül kellene keresnünk:"
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SZENTHAROMSAG UTANI
TIZENEGYEDIK VASARNAP.

l. Kor. 15:1-10.

Ha meg akarunk maradtni a feltámadott
Krisztusban való hitben tántoríthatatlanul> aik:-
kor nem szabad elhanyagolnunk az evangéliu-
mot, hanem életünk zsinórmértékének kell te-
kinteni. Mert az evangélium középpontjába:n
áll a meqieseitettide feltámadott Krisztus. Es
csak Őnála találhat juk meg aet a k~gyelmet,
amelyre szükségünk varn} hogy itt a földi élet-
ben megállhassu'Y/Jkszilárdan a 'hitben és e földi
élet után a mennyek országában> az' lsten kö-
zelében élhessünk tovább. Ennek ·az isteni ke-
gyelemnek az elérésére olyan utat mutat ne-
künk az apostol} amely előttünk ismeretlen: ue
alázatosságot. A mi ·lelkÜJnkből hiányzik az alá-
zatosság. Amikor aeok a gyülekezetek} -amelye-
ket az apostol alapított} már virágzásnak indul-
tak~ hitben megerősödtek} amikor már látja
fáradságos munkája gyümölcsét} akkor sem fu-
valkodik fel} hanem alázatosan a legkisebbnek
valljá magát az apostolok között. De nemcsak
az emberekkel> hanem az I stenmel szemben is
aláeatos az Ő kegyelmének tulajdonítja a mun-
kája sikerét. Munkálkodott>· de nem ő> hanem
az Istennek vele való kegyelme. -'- Lássuk meg
mi is} hogy csak ae lsten kegyelméből va'yYU'Ylik}
amik, vag.y'unk.

J. P.

- ElóTéptetések. A Korfnányzó a miniszterelnök
előterjesztésére dr. TraegerErnő miniszteri címmel és
jelleggel . felruházott miniszteri osztály tanácsost mí-
niszteri tanácsossá nevezte ki. Ugyancsak a miniszter-
elnök előterjesztésére dr. Bencs Zoltán miniszteri ta-
nácsosi címmel felruházott miniszteri osztály tanácsos-
nak a miniszteri tanácsosi jelleget adományozta. Előbbi
a kelenföldi egyháznak, .utóbbí a pesti magyar egyház-
nak presbytere és az Országos Luther Szövetségnek
elnöke. - A Kormányzó dr. Laurentzy Vilmos egye-
temi m. tanárnak, a budapesti kereskedelmi iskolai
igazgatói címet adományozta. Laurentzy a Magyar
Protestánsok Lapjának felelős szerkesztője.

- Az első evangélikus ifjúsági táborozás Akali-
ban augusztus 21-25. napjain lesz. Az ifjúsági tábor
programmja: reggeli bibliatanulmány, délelőtti elő-
adások, délutáni eszmecserék, esti tábortüzek. Rész-
vételi díj a konferencia időtartamára 6.- P, mely
összegből a jelentkezéskor 2.- P, mínt jelentkezési díj
beküldendő a KIE evangélikus ágához, Budapest,
VIlI., Horánszky-u. 26. II. Jelentkezési határidő aug.
16. Megfelelő számú jelentkező esetén 33 százalékos
vasuti kedvezmény.

- Lelkészmeghívás. A fóti gyülekezet Zász-
kaliczky- Pál pitvarosí helyettesielkészt hívta meg
egyhangúlag lelkészének. .

- A debreceni evang. iskola cserkésztáborozásai ..
A' debreceni' evang. iskola fiúcserkészcsapata Povázsay
László vezetésével Diósgyőrött táborozott. Az evang.
egyház lelkésze soha nem tapasztalt szeretettel fo-
gadta, szállásolta el a kis apródokat, részt vett kirán-
dulásaikon, munkájukban, játékaikban. A környék

gyárait, természeti szépségeít, bányáit az alföldi fiúk
mohóságával szemlélték, gyönyörködtek mindenben.
A táborozás végén - búcsú-tábortűznél - köszönték
meg az egyház kedves figyelmét, Moravcsik lelkész úr
kítüntetö figyelmét.

A leánycsapat tündérkél - Elefánthy Ilona ve-
zetésével - a buda-szépvölgyi leánytábdrban töltöt-
tek két hetet, hová József Ferenc főherceg kítüntetö
bizalmából Margit lánya is beosztást nyert. A tündér-
kékkel együtt élte át a kis Margit a tündérélet minden
örömét, derüjét, kényelmetlenségeit is, velük dolgozott
a konyhában, a kútnál, vagy a takarításnat. A táboro-
zás végén avatta fel a kis Margitot Lindenmayer An-
tönía országos elnök 105. tündérkévé, debrecenivé, a
fenséges szülők, vendégek jelenlétében. Utána el is
búcsúzott a kis Margit Ilonka néniWI, .a debreceni tün-
dérkéktől, könnyezve is dúdolva a csapatnótát.: "Edes-
anyám, ki a tündér, ha én nem?" Viszontlátásra, az
ősszel Debrecenben.

- 50 éves doktorság és tanárság. A halle-witten-
bergi egyetem abból az alkalomból, hogy dr. Szlávik
Mátyás 'az 1884. évi június 27-én annak filozófiai
fakultásán doktori vizsgát tett, a reá következö július
28-i kelettel doktori. diplomát szerzett és ugyanez évi
szept. 10-én az eperjesi evang. kollegium theol. aka-
démiáján a bölcselet és a rendszeres theológia tanszé-
kére hívatott meg, nevezett tudós tanárunkat a minap
a következő nyomtatott diplomával tüntette ki: "A
halle-wittenbergi Luther Márton egyetem" filozófiai
fakultása eddigi hagyományos szokását követve, dr.
Szlávik Mátyást, .az egykori eperjesi kollegium theol.
akadémiájának nyug. dékántanárát, jelenleg Budapest
melletti rákosszentmihályi lakost, az általa 50 évvel
azelőtt június 27-én tett szóbeli vizsgája és július 28-án
kiállított doktori diplomája alapján eddigi tudományos
és irodalmi működésének kellő méltatásával melegen
üdvözli, további életére Istennek áldását kéri és ez
ünnepnapjának fordulójára őszinte és szíves szerencse-
kívánatait küldi. Halle, 1934 július 28-án. Dr. Schneider
Miksa e. i. Dékántanár."

.*
Szlávik eperjesi theol. tanulmányainak végeztével

1881-1884-ig tanult a halle-wittenbérgi egyetemen.
Utolsó félévében az egyetem akkori rektora volt

.Ackermann orvostanár, s a filozófiai fakultás dékánja
Gosche, a nagy nyelvtudós, ki 25 nyelvet beszélt és
magyarul is tudott. Szóbeli vizsgáján kérdező tanárai
voltak: Erdmánn az utolsó hegeliánus, a filozófiából,
Droysen .a történettudós, az újabb és legújabb törté-
nelemböl és Haym a Herderkutató, az újabb német
irodalomtörténetből. Nyomtatásban is 200 példányban
megjelent doktori disszertációjának "Die Reformatíon
in Ungarn" volt a címe.

Köztudomású, hogy Szlávik elsőnek ismertette
tanulmányaiban és értekezéseiben hazai közönségünk-
kel a Pau er-féle "Athenaeum", az "Erdélyi Múzeum"
és a Ballagi-féle "Protestáns Egyházi és Iskolai Lap"
hasábjain Nietzsche, Wundt, Windelband; Paulsen és
Eucken bölcseletét. Utóbbi két német tudössal iállandó
levelezésben állott. 12 évig anémet folyóiratokban is
ismertette a hazai szakírodalmat, sőt anagyhírű
Überweg-féle Bölcselettörténet 8-ik kiadásában ugyan-
csak ö méltatta a magyar bölcselet történetet és ezért
a M. Tud. Akadémia részéről több ízben is jutalomban
részesült. Haym hallei tanára után 2 kötetben 1888-
1889-ben hallgatói számára bölcselettörténeti tanköny-.
vet is adott ki.

Az eperjesi ősi kollégium theol. és jogakadémíá-
ján (1884-1919.) 35 évig működött. A csehek által
hazafias érzülete miatt Theresienstadt fogolytáborába
túszként történt internálása, majd rövid idő mulva csa-
ládjával való kiutasítás a után Budapesten még 3 évig
tartott előadást. 1924 óta nyugdíjban van. A M. Tud.
Akadémia 1931-ben a Kazinczy-féle jutalommal és em-
lékéremmel tüntette ki. Hosszú tanári és irodalmi
munkássága alatt összes halle-Wittenbergi egyetemi
tanárait parentálta el a "Protestáns Egyh. és Isk. Lap"
hasábjain. Végül megemlítjük, hogy 1896 óta évről-
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évre mínt kormányképviselő és mínísztert biztos járta
be a hazai evang. gimnáziumokat és tanítóképzőket.
Testi és szellemi életereje máig is ép és egészséges.

_ A csömöri evangélikus gyülekezet augusztus
5-én: vasárnap iktatta be ünnepélyes istentisztelet
keret.ében új felügyelőjét; dr. Dorning Henrik ny. fő-
kapttányhelyettest. Ugyanakkor iktatta be Blatnicz~y
Pál főesperes az egyház új ügyészét, dr. Horváth Ka-
roly egyházmegyei ügyészt.

_ Lelkészavatás. D. Kapi Béla püspök, ki rövid
nyári pihenőjét a fejérmegyei máriamajori püspöki
birtokon tölti, ezúttal a közeli Székesfehérváron avatta
lelkésszé júl. 22-én kerülete végzett teológusait. Fel-
szentelést nyertek: Sümeghy István, Németh Géza,
'I'akács János, Nagy Gyula, Bárdossy Jenő, Váczy
Dezső, Lehel László. Az avatásori részvettek: a sop-
roni teológia képviseletében D. Kovács Sándor tanár,
továbbá László Miklós püspöki titkár, Irányi Kamill
székesfehérvári, Horváth Sándor várpalotai és Csillag
Ferenc ösküli lelkészek.

- Ü] orgona. A kelenföldi egyházközség tanácsa
július 28-i ülésén elhatározta a templomból még
hiányzó orgonának a beszerzését. Az orgonát aRieger
budapesti orgonaépítő cég készíti ~l és előreláthatólag
december hó folyamán adják át rendeltetésének. Az új
orgona költségeihez Czvikli András egyháztanácsos
kétezer pengos adománnyal járult hozzá.

'_ A dunántúli ágo b. ev. egyházkerület soproni
tanítóképző-intézetének 1933-34. évró1 szóló értesí-
tőjét Hamar Gyula igazgató teszi közzé. Az
intézet történetének ismertetése után beszámol az
1933-34. iskolai év eseményeíröl. Az év kiemelkedő
eseménye az intézet háromnegyedszázados feimállásá-
nak jubileumi ünnepsége volt. Az intézetben a követ-
kezö egyesületek működtek: Kapi Gyula ifjúsági bel-
missziói egyesület, Pálffy-önképzőkör, Ifjúsági sport-
kör, Pálffy cserkészcsapat. Az intézet növendékei részt
vettek a budapesti tornászvilágbajnoki bemutatón,
amelyen igen nagy sikert arattak azzal, hogy élőkép-
ben bemutatták Kormányzónk legendás hírű hajóját,
a "Novará"-t. Az intézet növendékeinek száma az el-
mult évben 143 volt, akik közül 126 volt evangélikus
vallású.

- Helyreigazítások. Dr. Szlávik Mátyás lapunk
25. számában "Mitrovics' Gyula: A neveléstudomány
alapvonalai" c. cikkének 5. sorában Szilágyi Ö. helyett
Szelényi o.. a 27-28. számában "Modern Luther" c.
cikkének a végén ugyancsak az 5. sorban Kenyeresi
helyett Kempisi olvasandó. - Lapunk 27-28. számá-
ban a budafoki templom alapkó-letételí ünnepéről
szóló hírben Varga Mihály helyett Virág Jenő olva-
sandó. • .

- Beiratkozások a tiszai ágo hitv. ev. egyház-
kerület miskolci jogakadémiáján az 1934-35. tanév A SZERKESZTŐ ÚZENETEI.
I. felére. I. Az 1934-35. tanév I. felében a folytatóla-
gos joghallgatók beir.atása 1934 szeptember hó 1-20-ig Többeknek. Anyagtorlódás miatt a beküldött
lesz. Akik valamely elháríthatatlan akadály miatt a cikkek csak késedelemmel jelenhetnek meg. -
rendes határidőn belül nem jelentkezhetnek beírátko- Érdeklődő. Levelében a következőket írja: "A vallás-
zásra, akadályoztatásukat hiteles okmányokkal iga- és közoktatásügyí miniszter a képviselő- és förendíház-
zolva, utólagos beiratkozás iránt kérvényt nyujthatnak .ban tartott beszédeiben említette, hogy az alsó papság
be a dékáni hivatalba; az utólag-os beírátkozásra en- helyzetének javítására az évi költségvetésbe 4 millió
g-edélyezhető határidő azonban 1934. évi október 1'.6 pengót állított be... Arra kérem szerkesztő urat,
6-án túl semmiesetre sem terjedhet. méltóztassék engem értesíteni, vajjon az "alsó papság-

II. Azon első féléves joghallgatók, akik 1934. evi ban" benne vagyunk-e mi terményfizetéses falusi
szeptemberben második félévükre óhajtanak beirat- kongruás papok is, jut-e nekünk is valami belőle és ha
kozni, kötelesek felvételüket 1934 augusztus hó 31-ig igen, mikor?"... A dolognak a minisztériumban
bezárólag a dékáni hivatalba benyujtandó kérvénnyel utána jártunk és azt a felvilágosítást kaptuk, hogy az
kérelmezní és beiratkozásukat 1934 szeptember hó a bizonyos 4 millió pengő nem más, mint a kongrua.
11-13-ig eszközölni, mert ha e határidőben be nem Az újságok az "alsó papság" elnevezést helytelenül
íratkoznak, helyük mással fog betöltetni. használták. A kultuszminiszter ezzel csak azt mondta,

Ill. Azon végzett középiskolai tanulok, akik újon- hogy az eddigi összeget változatlanul fenntartja. T. i.
nan beiratkozni óhajtanak, kötelesek a beiratkozási eddig is 'ennyit vettek fel erre a célra a költségvetésbe.
engedélyért a jogakadémia dékáni hivatalába benyuj-
taridő kérvénnyel folyamodni. A folyamodási határidő A szerkesztésért felelős: IAkiadásért felelős: I
1934 augusztus hó 31. A beiratkozási engedélyért be- SZA NT ó R Ó BER TOr. FR 1T Z L Á SZL Ó
nyujtandó kérvényhez a következő eredeti okmányok
csatolandók: SZERKESZTÖSÉQ TELEFONSZÁM A: 59-2-01

. a) születésí anyakönyvi kivonat; b) középiskolai POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA: 1.228
érettségi bizonyítvány; c) erkölcsi bizonyítvány a (BP. SZÉKESFÖV. KÖZSÉGI TAKARÉKPT. CSEKKSZÁMLÁJA.l

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest. V.•Csáky-utca 10. 80572

folyamodó nemzethűségéről és erkölcsi megbízhatósá-
gáról; d) hatósági bizonyítvány, arról, hogy ~. folya-
modó hadiárva; e) ha folyamodó atyja harcten szol-
gálatot teljesített, Károly csapatkereszt elnyerésének
igazolása; f) közhatósági bizonyítvány a folyamodó
szüleinek foglalkozásáról, vagyoni helyzetéről és arról,
hogy a szülök míöta laknak jelenlegi lakóhelyükön, hol
laktak azelőtt s amennyiben több helyen laktak volna,
mi volt a foglalkozásuk régebbi lakóhelyeiken; g) a
más főiskoláról jövők még távozási bizonyítványt is
kötelesek kérvényükhöz csatolni.

A kérvényb,ez' 2, pengős okménybélyeg és 1 pengő
kezelési költség csatolandó. Nem eredeti okmányokkal
felszerelt kérvények nem vehetők figyelembe. A beírat-
'kozásnál személyes megjelenés kötelező. Az újonnan
felvettek 1934 szeptember 11-13-ig íratkoznak, ha e
határidőn belül nem iratkoznak be, helyük mással fog
betöltetni.

PÁLYÁZATOK.
A soproni evangélikus líceum (reálgimnázium)

fenntartó hatósága pályázatot hirdet latin-görög szakos
helyettes tanári' állásra. A díjazás az állami előírás
szerint történik. Pályázhatnak ev. vallású, okleveles
tanárok. Az állást 1934 szept. 1-én kell elfoglalni.
A kellően felszerelt folyamodásokat a dunántúli ev.
egyházkerület iskolai nagybízottaágához címezve li
soproni ev. líceum igazgatóságánál 1934 aug. 25-ig kell
benyujtani. ,

* *
A domonyi evangélikus egyház szept. 1-én meg-

üresedő kántor-tanítói állásra pályázatot hirdet. Az
istentiszteleti szolgálat nyelve magyar-tot. Javadalom:
35 értékegység, 204 P készpénz, lakás és államsegély.
A megválasztandó tanító a gazdasági továbbképző
tanfolyamot köteles .elvégezni; a lelkésat távollétében
helyettesiteni;a belmisszió minden munkájában . (val-
lásos esték, bibliaórák, köznapi istentiszteletek, vasár-
napi iskola, missziói gyermekszövetség, stb.) részt-
venni; gyülekezeti énekkart szervezni és vezetni; eset- '
leg a levente főokta tói munkát vállalni. A pályázatok
a kerületi szabályrendelet és a VKM. 69.030/1934. sz.
rendelkezés értelmében felszerelve aug. 15-éig nyuj-
tandók be a lelkészi hivatalnál: Domony, Pest m.

"" ox'
Diósgyőr evangélikus egyházközsége megürese-

dett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Java-'
dalom: lakás, 14 értékegység, 40% készpénz, állam-
segély. Pályázati határidő: a megjelenéstől számított
15 nap. Lelkészi Hivatal.
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Szerkesztösét; és kiadóhivatal:

BUDAPEST, XI., LENKE-ÚT 56.
F Kiadja:

AZ ORSZÁGOS LUTHER SZÖVETSÉG.

EOYHÁZT ÁRSADALNU,
BELMISSZIÓI, KULTURÁLIS ÉS

~EOYHÁZPOLlTIKAI HETILAP.

Megjelenik minden va s á r na p.
. ELŐFIZETÉSI ÁRA:
Egész évre 4.40, félévre 2.20 pengő,
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HEINZELMANN' pASZTORLEVELE.
Heinzelmann János, a bécsi evangélikus

egyházkerület püspöke, pásztorlevelet bocsátott
ki, amely a legutóbbi osztrák zavarokkal és
Dellfuss halálával foglalkozik. A pásztorlevelet
eredeti szövegében nem tudtuk megszerezni, át-
vesszük tehát azt, amit belőle kivonatosan a
Pesti Napló augusztus 5-i száma közölt:

Az evangéliJkus egyház elítéli a július 25-iki
borzalmas tettet és 'a.felsőbb hatalom elleni, fel-
kelést. Közülünk azok, akik nem követték az
elhúnyt kancellárt és úgy gondolták) hogy más
utakon kell járni) sem vonják kétségbe a kan-
cellár becsületes akaratának tiszta,ságát. N é-
pünk jövője mégis súlyos gondokkal tölt el
bennünket. Azzal mindennek eleget tesznek) ha
a rögtöníDélő bíróság ítélkezik és a börtönök
kapui m~gnyílnak?

A pásztorlevél úgy véli) hogy annak a 'Ször-
nyű tettnek a hátterét, amelynek Dolljuss Ikan-
cellár áldozatul esett, nem lehet homályba bur-
kolni és hogy az utóbbi . évek eseményeinek
összefüggéseit nem lehet figyelmen Ikívül hagy-
ni. Gonosztevők aeok, akik az utóbbi napokban
fegyvert ragadtak) avagy nincsenek-e közöttük
népünknek becsületes és nemes fiai? Jobb vol-
na e tragikus halál,alkalmával mérleqelni, vaj-
jon Ausztria megújhodásához nem más utak
»ezeinek-e, mint amilyeneken eddig jártunk.

.A pásztorlevél ezután arról ezol, hogy az
osztrák nép egy részét és pedig nem legrosszabb
részét megfosztották jogaitól. Ez a jogfosztás
érthetővé teszi) hogy a lakosságnak ez a. része
le akarta rázni az elviselhetetlennek látszó igát.
Mindenesetre nem kizá,rólag a soohadságjogok
korlátoztisa készítette elő a talajt a július 25-iki
lelketlen tett számára. Azt szintén fel kell pa-
naszolnumk, hogy az a hely) amelytől mi azt kí-
vántuk volna) hogy osztrák népünk kebelén be-
lűl) valamint közöttünk és a német birodalom
között az ellentéteket áthiaalja) az ellentéteket

még jobbrLn kiélezte.' Ezért sürgősen azt kell
'kívánnunk) hogy a köztünk és a határon túli
iestoérnép között támadt szakadék ismét meg-
szűnjék és a béke és barátság ismét beköltöz-
zék. A pásztorlevél végül jelebbez a felelős ál-
lamvezetőkhöz) hxJgy engedjenek sza'bad folyást
a jognak és igazságwa.k.

Ennek a pásztorlevél nek felolvasását és
terjesztését az osztrák hatóságok nem enged-
ték meg.

Ime 'az ember, aki, míg egyrészt a gyilkos-
ságot legélesebben elítéli, egyszersmind rámu-
tat azokra az okokra is, amelyek azt előidézték.
Tisztelet, becsület Dollfuss emberi nagyságá-
nak. Mély megdöbbenéssel vesszük tudomásul,
hogy egy nagyrahivatott ember politikai gyil-
kosságnak esett áldozatul. DeHeinzelmann meg-
mondja, amit mi már egyszer megírtunk ezen
a helyen, hogy a Dollfuss-kormány és utóda
megfosztották szabadságjogaitól azt az osztrák
népréteget. amely nem a .legrosszabbak közé
tartozott hazájában. Dollfussék mindenekelőtt
az ausztriai protestántizrhusnak törtek az éle-
tére. Ki ne botránkozott volna meg azon, hogy
ennek a kormánynak legsürgősebb intézkedése
az áttérési törvény megszígoritása volt. Kultúr-
botrány, hogy aki ma Ausztriában evangélikus
akar lenni, annak orvosi bizonyítvánnyal kell
igazolnia, hogy épelméjű.

Heinzelmann János az apostolok bátorsá-
gával tiltakozik a szabadságjogok eltiprása el-
len. Az az Ausztria nyomja el most népének
legjobb fiait, amely eddig a legféktelenebb sza-
badosságot engedte meg az ország területén be-
lül. Tudott dolog, hogy az összeomlás utáni
években Ausztria volt a nemzetközi politikai
gonosztévők és kalandorok gyűlhelye.

A Dollfuss-kormány egyszerre Róma felé
fordult és a pápa egy mosolyáért megfeledke-
zett arról, 'hogy egy nemzetközi eszmének, amí-
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lyen a pápaság, nem lehet fajtestvéreinket ál-
dozatul odavetni. .

A mai osztrák uralomnak nem is titkolt
célja a Habsburg-restauráció, amelyhez a ma-
.gyarok barátságát is keresi és amelytől ment-
sen Isten minden magyart és minden pro-
'testánst.

Heinzelmann püspöknek férfias megállá-
sáért és igazmondásáért melegen szenitjuk
meg a kezét. Róma hatalma nagy, de nagyobb
volt mindig az igazság ereje!

Babérag.
D. Kovács Sándor egyetemi tanár üdvözlő Ibe~
széde a szarvasi eváng. főgimnázium százados

. öröműnnepén. ,'t) ,

A nyugati végekről hoztam egy babér ágat
a szarvasi gimnáziumnak, mely százados
pályaútján melengető fészke volt a magyar lel-
kiségnek és protestáns jellemnek.

Újjászületésének éve: 1834, a magyar nem-
zeti újjászületés csodás korába esik; abba a
félszázadba, amikor a magyar és protestáns
szív - századok rozsdásult rabigája után ....:.....
újra mert remélni és jövendőjében hinni; amely-
nek termékeny méhe sűrű sorjában szülte né-
künk Isten kegyelméből Széchenyit, Kossuthot,
Deákot, Vörösmartyt, Petőfit, Aranyt, Madá-
chot, Jókait . .. De ki számlálhatná végig a
tejút végtelen csillagtáborát ? Inkább adjunk
hálát Istennek, hogy a tündöklő ívet fejünk fölé
teremtette.

Elebilincselő szépségű teremtő korszak
nemzedéke minden egyéni gondoLatát, érzelmi
fellángolását, vágyát és törekvését a közös esz-
mény oltárzsámolyára hordta önkéntes boldog
áldozatul. Az áldozatkészség avatta e kort az
egyetemes nagy életakarás elragadó .varázsú
idejévé, amelynek szemvilágvesztő ragyogásá-
hoz a mi nemzedékünk szégyenkezve mer csak
föltekinteni, mert fél a nagy idők, nagy szelle-
mek vádoló tekintetétől. Hová tévedtél ? Hová
süllyedtél?

Küzdelmek, megpróbáltatások, de egyszers-
mind sikerek és győzelmek százada hirdeti,
hogyaszarvasi iskola hű maradt szülő kora
szelleméhez.

Két tan árát Dunántúl adta. Adta Vajda
Pétert) akit Petőfi a függetlenség hősének ne-
vezett,

Ki e hajlongó) görnyedő időben
Meg nem tanula térdet hajtani)
Ki sokkal inkább hajtá le fejét
A 'Szabad szegénység kőszikláira)
Semmint a függés bársony pamlagára.

*) A múlt számban közöltük a selmecí öreg
diákok találkozójának egy megható irodalmi emlékét,
Dr. Geduly H, püspök imádságát. A mai közlemény a
szarvasi gimnázium hű jellemzése.

Dunántúl adta Tata.y Istvánt) aki a refor-
mátorok és nagy alapítók ős ösztönével jött, el-
hagyva egy százados hagyomány, kifejlesztett
szellemi erőd-övezet védelme alatt híres alma

. matert, hogy lelkének álmaiból, törhetetlen
akaratáboi új fészket teremtsen a tudomány-
nak, nemzeti nevelésnek "s lugast varázsoljon
a sivatagba." Nem azt nézte, hol vár reá na-
gyobb dicsőség, tündöklőbb világi fény, hanem
azt, hol van nagyobb szükség munkájára, al-
kotó szellemére. A Felvidék adta Greguss Agos-
tot) az örökszép kultuszának első nagy magyar
apostolát, akinek hatalmas, szép- és igaz-hívő
lelkét egy meséjének bájos tanulsága jellemezte
leghívebben:

Mily áldás, hogya tövis közül rózsa nő.
Az Alföld adta Zsilinszky Mihályt) a tör-

ténetírót, akinek tolla által élővé ébredt a hazai
protestántizmus múltja, s aki e hajlék fedele
alól indult el a magyar közéletbe mélyebb szán-

o tásra, nagyobb magvetésre. Az Alföld adta
Be'YIJkaGyulát) a lélekbúvárt és embernevelőt,
akinek egy simogató pillantása, egy meleg kéz-
szorítása nagyobb jutalom volt a tündérmesék
kincsénél és boldogítóbb, feledhetetlenebb em-
lék a gyermeklélek első nyílásánál, akinek sír-
jához tanítványai 'oly kegyelettel zarándokol-
nak, mint szüleik sírjához. ,

Ez iskola az egész hazai evangélikusság
intézete volt; minden országrész küldött ide
értéket szellemi kincstárából és küldött tanít-
ványokat, hogy merítsenek az élet új buzgó
kútfejéből. Nemzeti iskola volt és a haladás
iskolája; mintha oda lett volna vésve kiéghe-
tetlen betűkkel minden padjába a bibliai ige,
amit Széchenyi lelkén és ajkán át tanultunk
meg és éreztünk át újra: "Eilvész a nép, mely
tudomány nélkül .való."

Köszöntöm a szarvasi iskolát az Erzsébet
tudományegyetem evang. hittudományi kara
nevében hűséges munkájáért, amellyel Istentől
eléje tűzött hivatását kegyelmi ajándékai szel-
lemében szolgálta; köszöntöm a tanítványok
vallásos lelkéért, akiket fiai közül az Út; szőlle-
jének munkásaiul kiszemelt és hozzánk küldött,
akik szakadatlan bizonyságot tesznek iskolá-
juk élő lelkéről. Köszöntöm azért a nagy lelki
ajándékért, hogy két kiváló teológust, termé-
keny írót nevelt a hittudománynak, két biblia-
fordítót a magyar igemezők szolgáLatára. Az
egyik Masznyik Endre évek előttelköltöz9tt
már a földről atyáihoz, befejezetlen' barázdát
hagyva reánk örökségül. A másik D. Raffay
Sándor Isten kegyelméből még itt él közöt-
tünk, mint fáradhatatlan munkása e szent or-
szágát szolgáló életkertnek. Isten adja meg né-
künk, hogy szántsa végig írói és püspöki ba-
rázdáját s magvetését koronázza meg Krisztus,
akinek szolgál, gazdag aratással!

Kőszöntöm ez iskolát a Magyar Luther-
Társaság nevében a bibliafordításokon " kívül
azőkért a költőkért és írókért, akiket a magyar
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irodalomnak fölnevelt, akik tudtak keresztyén
lelkek és magyar művész lelkek lenni egyszerre
és romolhatatlan szellemi kincsekkel gazdagí-
tották a magyarság és la magyar protestántíz-
mus erkölcsi tőkéjét: köszöntöm Bartóky Jó-
zsefért, Szabolcska MiháZyért, Gyóni Géeáért,
lnczédy Ltiseloért, Hoitsy Pálért.

E hely és nap 'géniuszától megihletve úgy
érzem, ez iskola falaiban is ott van mind az az
érték, amit őseink minden magyar protestáns
intézet és alkotás falaiba az élet és jövendő
biztos zálogául, mintegy szent jegyéül, beépí-
tettek. Anyagi szegénységünk mellett gazdag-
ságunk örök élő jelképe három szent csepp: a
könny, a veríték és a vér. A könny, amellyel
sirattuk veszteségeinket, gyászoljuk hőseinket.
vértanuinkat. akik szenvedtek, ostoroztattak,
de hívek maradtak. A veríték, a szegények ez
eltékozolhatatlan kincse, amit földi javak híján
a szeretet boldogságával építenek be iskolák és
templomok falába, amivel megöntözik az oltá-
rok köveit, az árva- és szeretetházak alapveté-
sét. A vér, mely keblünkből omlott, amikor
templomainkért, iskoláinkért, szent köny-
veinkért, halálra ítélt bibliánkért az üldözőkkel
szembeszálltunk. s amelyet áldoztunk akkor is,
ha ellenség pusztította hazánk drága földjét.
E három szent csepp, a' három áldott csepp,
amely egyaránt emléke a multnak és záloga
a jövőnek, alkotja e helynek ősi szellemét, al-
kató lelkét. Addig él s addig lesz oltár, amig
e három csepp szentség lesz oktatói és tanít-
ványai szemében!

Légy áldott egyszerű, mégis dicső hajlék!
Légy áldott iskola! Az Ur nevében jöttél, az
Úr nevében .futottad pályádat. Az Ur koro-
názza meg kegyelmével jövendőd et és építő
munkádat! Ámen!

Uiitások
az egyházi törvénykezési eljárásban.

Egyízben már kifejezést adtam annak a vélemé-
nyemnek, hogy jelenlegi Egyház Alkotmányunknak a
törvénykezést tárgyazó részét elég kerekdednek és sza-
batosan szövegezettnek találom. De annak ellenére is
a 'kétségtelenül fennálló hiányoknak helyrepótlására
egy-két kiegészítés nem ártana.

I.
Nézeteltérések az ikerelnökség kebelében,

Az eljárási szabályok közt az E. A. 369. §-a az
egyházmegyei elnökségnek tagjai közt felmerülhetö
nézeteltérésre vonatkozólag rendelkezik. A hiányosság
az, hogy csupán az e §. értelmében teendő intézkedé-
sekre szorítkozrk.

Helytelennek tartom e §-nak az egyházme-
gyei törvényszékekre történt korlátozását azért, mert
az elnökség tagjai közt és nemcsak az egyházmegyei
törvényszékek elnökségének tagjai közt, - .nézetelté-
rések egyéb fontos ,kérdésekben is merülhetnek fel.

Általános szabályt vélnék tehát felállítandónak
oly értelemben, hogy: "Ha bármely törvényszék elnök-
ségének tagjai közt az eljárási szabályok alkalmazá-
sára nézve nézeteltérések merülnének fel, az ügy

határozathozatal céljából a törvényszék elé terjesz-
tendő."

Ezek a nehézségek természetesen el lennének ke-
rülhetök akkor, ha az általam első sorban felvetett
hármas tanács eszméjét és rendszerét fogadnák el.

II.

A táTgyalások vezetése.

.Ielenlegí Egyház Alkotmányunk nem rendelkezik
abban a tekintetben, hogya tárgyalás vezetése, meg-
egyezés hiányában, - a .társelnökök melyikének a
kezében legyen. Ez kétségtelenül a törvénynek egyik
hiánya.

A református testvéregyház törvényei ebben a
tárgyban a VI. törvénycikk 8., 12., 28. §§-aiban aképen
rendelkeznek, hogy' a társelnökök közül a tárgyalást
"mindig a hivatalára idősb elnök" vezeti. Csekély el-
térést tartalmaz mégis a 25. §. a konventí bíróságról.
Ez a rendelkezés határozott, tehát kizárja a vítát.
Mégsem tartanám helyesnsfi e rendelkezésnek átvételét.
Nem tartanám helyesnek azért, mert a tárgyalásveze-
tés jogának az egyházszolgálatra idősb elnök kezébe
adása esetleg hosszabb időre zárja el a másik elnök-
társat attól, hogy ö is megfelelő tárgyalásvezetési
gyakorlatra tegyen szert.

, A tárgyalás vezetésére nézve a nemrég közre-
bocsátott "Törvénycikl;:tervezet az egyházi törvény-
kezésröl" a 39. §-ban aképen rendelkezik, hogy: "A
törvényszékek tárgyalásait rendszerint a világi elnök
vezeti, amely irányban azonban az elnökség tagjai
tetszés szerint megegyezhetnek; amennyiben az elnök-
ség tagjai 'között ez irányban megegyezés nem léte-
sülhetne, a tárgyalás vezetésének joga a világi elnö-
köt illeti meg."

A tervezetnek ezzel a' javaslatával sem tudok
egyetérteni azért,' mert ez némileg sérti a lelkészi elem
és a világi elem közt az egyenlőség és viszonosság
elvét. E tekintetben nem birom döntő érvnek elfoz'adni
azt, hogy rendszerint a világi elnök (de csak akkor,
ha bírót vagy ügyvédi képesítéssel és gyakorlattal bír)
a tárgyalás vezetésében jártasabb szokott lenni.

Részemről a tervezet 39. §-ának utolsó bekezdése-
képen beillesztendő következő szöveget ajánlom:

"A tárgyalásokat, - ha erre nézve az elnöktár-
sak közt megegyezés nem jött létre, - elsősorban az
egyházszolgálatra idősb elnök vezeti, azután pedig az
egyes ügyek táTgyalásait a táTselnökök felváltva
vezetik."

Ill.

A tanácskozás.

Errevonatkozólag a tervezet 79. §-át teljes 'mér-
tékben s szövegezését is helytállónak találom. Mégis
lenne egy hozzátenni valóm, azért, mert úgy vettem
észre, hogy az ülések "zárt.ságának fogalmára nézve
némi tévedések uralkodnak. E tévedések eloszlatása és
határozott helyzet teremtése céljából a következő tar-
talmú utolsó bekezdéssel vélem az emlitett §-t megtol-
dandónak:

"A zárt ülésen a tanács tagjain és a jegyzőn
kívül, - semmiség terhe mellett - senki sem lehet
jelen."

IV.

A képviselet és a védelem.

Erre nézve az E. A. 374., 396. §§. rendelkeznek,
éspedig 'kifejezetten és határozottan, mert megtudhat-
juk belőlük azt, hogy a felek védelmükkel vagy áltl!lá-
ban képvíseletükkef csak ügyvédet bízhatnak meg.

A tervezet hasonlóan rendelkezik. Mégis abban
tér el a régi törvénytől, hogy a 374. §-t helyettesítő
71. §-a csak azt mondja, hogy:

.,A panaszlottnak joga van magát a vizsgálatnál
és a tárgyalásnál védő által képviseltetni."
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Míntnogy a §. nem ügyvédt. képvíseletröl, hanem
védő által képviseltetésről szól, világos szerintem az,
hogy 'a panaszlott nincs arra kényszerítve, hogy védő-\
jének csak ügyvédet válasszon. •

Bárha a természetes okoskodás ide vezet, vala-
mivel nagyobb világosság mégsem ártana, - amint ezt
a református testvéregyház VI. törvénycikkének 40.
§-ában láthatjuk, ahol erre vonatkozólag a második
bekezdésben a következők olvashatók:

"Képviselő vagy megbízott minden .önjogú férfi
egyháztag vagy ügyvéd lehet." ,

Egész világosan fejezi tehát ki azt, hogy ügyvédi
kényszer ott nincsen.

Nem' tartom helytelennek azt, hogy ami terve-
zetünk nem minden ügyfelet, hanem kizárólag a pa-
naszlottat kívánja, - 'képviselet esetén az ügyvédi
kényszer alól felmenteni.

Ezért csupán atervezetnek 71. §-hoz (de a 94.
§-hoz már hem) kívánnám először is második bekez-
desképen hozzátenni a következő mondatot :

"Védő nemcsak ügyvéd, hanem minden 'önjogú
férfi egyháztag lehet."

Hogy pedig a .hívatásos jogvédőknek: az ügyvé-
deknek az érdekei se szcnvedjenek csorbát, még a
következőket is hozzá toldanám:

"Ha a védő nem ügyvéd, úgy kész kiadásain
kívül díjakat fel nem számíthat."

A védelem esetére ügyvédi kényszert tartalmazó
régi szabály (E. A. 374. §.) méltánytalan azért, mert
a panaszlottnak nem mindig áll módjában az, hogy
ügyvédi képvíseletröl gondoskodhassék, holott gyak-
ran akad egyházunk érdeklődő és ügybuzgó tagjai
közt olyan egyén, aki megfelelő törvényismerettel ren-
delkezvén. a védelmet szívesen elvállalja.

A panaszlottat az ilyen védelemtől miért zár-
nánk el?

IV.

A perújítás.

Az E. A.-nak HI. fej. 429-433. §§-ban foglalt
rendelkezéseit a tervezet a IH. fej. 126-130. §-ban
lényegileg átveszi, mégis egy-két, helyeslendő gyakor-
lati szabállyal egészíti kL

A perújítás eseteit a tervezet az E. A. 429. §-ban
foglaltakkal' teljesen egyezően jelöli ki. E tekintetben
tehát a tervezet nem hoz változást.

A református testvéregyház törvényei a VI. tör-
vényci:kk .hatodík fejezetének 127-135. §§-ban tár-
gyalják a perújítást.

A 128. §. 10. p. a perújítás jogorvoslatát szü-
kebbre szorítja azzal, hogy a felet még annak a kímu-,
tatasára is kötelezi, hogy az új bizonyítékot az alap-
perben nem használhatta.

Jelenlegi Egyház Alkotmányunknak a perújítási
eseteket felsoroló 429. §-t a református testvéregyház
törvényében foglalt szövegezésnél megfelelőbbnek és
kerekdedebbnek találom. A mi 429. §-unkba azadható
lehetőségek legnagyobb része belefér.

. A perújítási eseteket mégis kiegészítendőknek
találom azért, mert oly tények, amelyek jogsérelmeket
okoznak, a legfelsőbb bíróság előtt folyó eljárásban is
fordulhatnak elő; ezek a sérelmek pedig a legcélszerűb-
ben csak perújításútjánlennének orvosolhatók.

, Ennek folytán a tervezet 126. §. első bekezdésé-
nek a következő szöveget ajánlom:

"Perújítá~nak a következő esetekben van helye:
1. Az igazo,lási határidő lejárta után ·akkor, ha

,a mulasztó fél, vétlenségét mutatja ki.
2. .Ha «i fél oly új tényeketés léwueoes bizonyítási

adatokat hoz fel, melyek 'az alapperben fel nem hozat-
tak, ha azok a meghozott ítélet megváltoztatását teszik
valószínüvé, valamint

3. ha az ügyben eljárt legfelsőbb bíróság előtt
olyan szabálytalanságok fordunak elő, meluek: al kal-
masalc voltak arra, hogy az ügy eldöntését lényegesen
befolyásolják."

Az E. A. 432. §-na'k helyébe a tervezet a 129. §-t
az 'első négy bekezdésben lényeges változtatás nélkül
teszi. Az utolsó bekezdésben azonban újítás, - nc.vur i

- van. Ebbe az utolsó' bekezdésbe a következő új és
czokatlan rendelkezést vették fel:
. "Ha a bíróság a perújításnak helyt ad és ennek

folyományaképen az alapítéletet .megváltoztatja; köte-
les - még felebbezés híján is - az ügyet felülvizsgálás'
céljából az alapperben végítéletet hozott bírósághoz
felterjeszteni, amely végérvényesen dönt."

Ezt az egész bekezdést mellőzendönek vélem
azért, mert sérti a vádelvet, sérti az üggyel rendelkezés
elvét, sérti az ügyfél egyenlőség elvét.

Összehasonlítás céljából is bete'kíntettem a refor-
mátus testvéregyház VI. t.-cikkének a perújítást tár-
gyazó hatodik fejezetét s ebből tudomásomra jutott az,
hogy a tervezet 129. §-ának toldataként jelentkezés
rendelkezéshez hasonló a retormátus egyházi törvény-
ből hiányzik s csupán annyit mond ki a 131. §. 2-ik
bekezdése, hogy:

"Az ügyésznek azonban kötelessége szabályszerű
felebbezés útján gondoskodni, hogy amennyiben 'az
újított perben hozott ítélete eltérne az alapperben ho-
zott .határozattól, az ügy felülvtzsgálat végett felter-
jesztessék ahhoz a felebbezési bírósághoz, amely a ha-
tályon 'kívül helyezett jogerős ítéletet hozta."

Az ilyen rendelkezés aztán már teljesen szabatos
és megfelel úgy a jelen perjogi állapotnak, mint a
vádelvnek és az ügyfélegyenlőség elvének.

V.
A fegyelmi bíróságok hatásköre.

A fegyelmi ügyeket' a 'tervezet 'L '!fejt')2ret'éheIC2.
§. határozza meg. Tökéletesebbnek tal álom a réginél
azért, mert ez a §. nagyobb terjedelmű s határo-
zottabb is.

Feleslegesnek és némileg értelemzavarónak tar-
tom azonban ag) pontot, mely egyszerű en el lenne
hagyandó.

Feltétlenül szükséges volt az a) pontnak beikta-
tása azért, mert a felavatott lelkészek alatt az összes
lelkészi mínösitéssel és lelkészi jelleggel bíró egyének
értendők még akkor is, ha sehol sincsenek alkalmazás-
ban és nyugdíjat sem élveznek.

, Nincs kizárva ugyanis az az eset, hogy egy lel-
kész, állás és nyugdíj hiányában, talál oly cselekmé-
nyeket elkövetni, melyek a tervezet 5. §. g) pontban
előírt büntetést, t. i. "minden egyházi és iskolai hivatal
viselésére való képtelenne nyilvánítást" vonnának
maguk után.

Helyes lenne azonban az 5. §. g) pontjának követ-
kező szövegezése:

, "g) az állásból elmozdítás és minden egyházi és
iskolai hivatal viselésére, így egyházi teendők ellátására
képtelenné nyilvánítá,s."

Nem lenne megengedhető ugyanis az, hogy egy a
lelkészi oklevélnek még birtokában lévő, de súlyos és
meggyalázó jellegű, sőt esetleg a büntető törvényelebe
ütköző cselekményeket elkövetett magán egyén bárhol
is egyházi teendőt (functíot.) , pl. házasságkötésnél
esketést., vagy keresztelést 'végezhessen.

VI.

Egyházi törvénykezési alap.

Az eljárás költségeit a jelenleg érvényben 'lévő
eljárás szerínt az egyházi .pénztárak, nevezetesen' az
egyházmegyei, egyházkerületi vagy egyetemes egyházi
pénztárak előlegezik. '

" Eltekintve már most attól, hogy egyházi pénztá-
raink, de különös en az- egyházmegyék pénztáraí, pénz-
készletekkel nagyon korlátolt mértékben -rendelkeznek
- a gyakorlati élet, követefményeinek mefelelőbbnek
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tartanám, a világi ,büntető 'jogszol.gáltatas bünügyi
általányáHoiZhaso lóari '~'egy egyházi t'örvénykezési
alapnak a; ~étesíJé~ét. ,~zt,annál is inJráb)? kivánatos-
nak vélem, mert hiszen a zsinati bizottság "írományai-
nak I. fejezete .értelmében az egyházi bíróságok az
egyházi közigazgatási hatóságoktói úgyis függetlenítve
lesznek, tehát oly .alapra . van szükség, amely felett
ném a 'közigazgatási hatóságok, hanem a bíróságok
fognak .rendelkezni. Minden egyes egyházi bíróság
aztán ennek az alapnak a terhére teljesíthetne 'utalvá-
nyozásokat s kifizetés végett az utalványt a törvény-
kezési, alap pénztárosához tenné áto

Ennek a törvénykezési alapnak a létesítése és
fenntartása céljából helyesnek mutatkozik a kisza-
bandó .pénzbüntetéseknek, .amelyek az E. A. 326.
§-nak, de a tervezet 5. §. utolsó bekezdése értel-
mében}s az egyházi közalaphoz csatolandók, a jövő-
ben egeszben vagy' részben a létesítendö törvénykezési
alap javára leendő fordítása.

Dr. Berzsenyi Jenő.

Homiletíkai problémák.
(D. Raftay, Sá'YJ,dor:Amit az ar üzen. Eg.yházi beseédete

II. Vnneptelen félév. Budapest, 193'3. 390 oldal.)

A gyakorlati theologiai studiumok az utolsó két
évtizedben hazánkban is és külföldön is érdekesen
nyomultak az egyházi közérdeklödés szeme elé, A há-
ború befejézésekor a katechetikai problémák foglal-
koztatták a szakköröket, nem sokkal később a liturgiai
kérdések uralták nemcsak a gyakorlati theologia, ha-
nem általában a theologiai tudományok területét, szó-
hoz jutott a cura pastorális is időközönkint, ma pedig
a homiletikai kérdések jelentösége és tárgyalása
aktuális.

Szakember előtt könnyen megmagyarázhatók
ezek a hullámzások s nem szabad azon sokáig eltü-
nödní, hogy miért van bizonyos összefüggésnélküliség
a teljesen összetartozó tudománycsoportok között.

, Kétségtelen az, hogy ahomiletikai, kérdések elő-
térbe nyomulása Barth Károly theologiai munkásságá-
val, hozható vonatkozáaba nemcsak azért, mert Barth
dogmatikai elgondolásai valójában a homiletikára való

, állandö..vonatkozással születtek meg s az ö dogmatikai
tanulmányai ezért inkább homiletikai elméleti alap-
'vetések, hanem azért is, mert a külföld leginkább olva-
sott egyházi beszéd 'készítoi és szónokai valamennyien
barthiánusnak vallják magukat.

A hazai evangélikus theologíaí közvélemény ezt
a -megállapításomat abban' láthatja elsősorban iga-
zolva, hogy a magyar református homíletíkaí új elgon-
dolások bevallottan és be nem vallottan, mind Barth
szellemére vezethetők' vissza. Igen érdekes' állításaim
igazolásául rámutatnom a Theologiai Szernle legutóbbi
számában (1934. Husvét, Pünkösd) Dr. Vasady Béla:
Az igehirdetés és thecJogiai tudomány az ecclesia mílí-
táns életében címmel írott kiváló dolgozatra. Még, akik
Barth szellemétől nagyon távol állanak, azoknak is be
'kell látniok azt, hogy a magyar evangélikus homile-
tika hivatott müvelőinek ezekkel az ismét aktuálissá
váló kérdésekkel komolyan kell. foglalkozniok. Azt
azonban éppen a homiletikai kérdések aktuális volta
melletts egy' prédikációs' könyv ísmertetése kapcsán
örömmel kell feljegyeznem, hogy a magyar evangélikus
egyház igehirdetésében legritkább eset az, hogy szó-
székeinken lenyomtatott s másoktól átvett beszédeket
használnának fel. Az, aki egyházunk' és a református
egyház kiváló igehirdetőit eléggé ismeri s a külföldi
homíletíkaí termést is ídönként áttekintheti, 'ezt a tényt
azzal az örömmel állapítja meg ; .a ma élő lelkész-nem-
zed~~ktheologus és igehirdetésre hiyatott.

:'Ha helyes ez -a megállapítás, kárho:l;tll-tandó: az
egyházi "beszédgyüjtemények' kiadása?' Éppenséggel
nem, Meggyőződésem szerint az a bün, ha kiváló egy-
házi beszédeket szolgai hűséggel lemásolunk. A gyüle-
kezet, -a hallgató közönség lesz az első, amelyik rá-
eszmél arra, hogy Ige-hirdetője nem jár helyes úton.

, Mindezek előrebocsátása után nagy örömmel
hívom fel olvaaö 'közönségünk figyelmét a fentebb
idézett prédikációs kötetre. Az igazságnak megfelelően
jegyzem ide, hogy ez a 'könyv egy darab egyháztörté-
nelem. rd~et 'és örök emlékeztetés az olvasóknak 'arra,
hogy 1920-1930. években a protestáns világgyülések
idején a magyar evangélikus egyház egyik tagja Ige-
hirdetésével reprezentálhatta lutheránizmusunkat és
mutathatta meg lutheri lelkületünket. A magyar evan-
gélikusok nevében tartott ezen beszédek a homíletíka
szemüvegéri keresztül, de az egyháztörténelem mérle-
gelése alkalmával is örök időkre feljegyeztetnek.

A 'külföldi érintkezéseken szerzett impressiók
idehaza gyümölcstermő eredményeket mutatnak. Az,
aki jól ismeri' D. Raffay Sándor külföldi útjának éveit
és eseményeit, az itt közölt beszédekben felfedezi azo-
kat az impulzusokat, amelyek illusztrációképen a be-
szédekben 'el vannak szörva s amelyek mind nagy-
szerüen építették a híveket a példák által.

Különben pedig minden beszéd prédikál a maga
klasszikus biblicitásával. Egyik beszéd sem kegyes-
kedő s nem azzal a céllal mondatott el egyik sem, hogy
hirtelen megtérésterőszakolj.on ki a hallgatóság bár-
melyik tagjából, hanem komoly evangéliumi megala-
pozással állandóan azt a célt szolgálja minden beszéd:
ami egy egyházi beszédből egy átlagember lelkében
megmaradhat: az legyen neki erőforrása es vezetője.

Egyik beszéddel sem volt célja készítőjének az,
hogy aki azt végighallgatta a szenzácíósan nagyszerü
s még soha nem hallott kiváló beszédnek rabja legyen,
ez a cél nem lebegett előtte, hanem inkább s meg-
győződésem szerint igen helyesen azért értékesek és
jók ezek a beszédek" mert a híveket rászoktatták és
;rászoktatják ma is arra, hogy szeretettel hallgassák
Isten igéjét. ' '

S ha mérlegre tenném két olyan homiléta mun-
káját, akik közül az egyik magávalragadja és lenyü-
gözi hallgatóját bölcsességével és szellemével, s olyan-
nak a munkáját, aki oda akarjaszoktatni a hallgató-
ságot Istenhez s ezért nem is lehetnek esetleg bomba-
sikerei, habozás nélkül mégis- ennek s csak ennek
nyujtanám a pálmát, mert Isten országa szempontjá-
ból ennek a látszólag kisebb értékü munkának nagyobb
jelentősége van.

A modern, mondjuk úgy tiszta barthi iskola
homiletikai elmélete egészen theocentrikus, s annyira
az, hogy az egyházi beszéd christcJogiai postulátuma
teljesen elveszne. Ézt mutatja a Vasady cikke s azt
mutatja a Raff'ay ' prédikációs kötete, hogy evan-
géli'kus theologus Barth "követö már ezért sem lehet.
Megmarad theologusnak minden beszédében s ezért
nincs soha theologiai elszólása vagy tévedése egyik
beszédében sem s ezt nem lehet eléggé kihangsúlyozni.
Ma amikor a rádión keresztül a leghűségesebb gyüle-
kezeti tagokban is bizonyos interkonfesszionális keser-
nyés íz érezhető: itt minden beszéd egyházias, evan-
géliumi s lutheránus is.

Az utolsó szöt külön aláhúzom.
Nem kutathatjuk azt, az íllusztrís szerzöre való

tekintettel sem, hogy mennyire ismerte Luther ' ige-
hirdető munkásságát vagy hány eredeti beszédét ol-
vasta el, de az az impressziónk, amit igazolni is, elég
könnyü, hogy a négy évszázad' tapasztalatai után
ugyanazon az' Úton jár s olyan' eszközökkel óhajt Is-
ten munkása lenni, mint annak idején Luther. Imponál
az a jólesö szerénység, hogy egyik beszédje alá seni
jegyezte, .azt a nagyjelentöségfr - közleményt: rádió-
beszéd. Ezt külön is köszönjük. neki, ' . .

Kívánjuk a szerzönek azt, hogy könyvének 'könyv-
sikere is legyen, mert ezt valóban meg'érdemelné. '

a. L.
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Az "EvangélikusItIet" 29~30-ik számában' két
·,eikkíró :egy ,gondolatban találkozott: .fntelligencíánk
, egyházhüségét ,hiányolta úgy Marcsek János !,lelkész

, 'írása, 'mint a "Pannonhalma:" .címü '~eikk.ngy .érzem,
"hogyva két író szavának nem szabadvisszhang. nélkül
maradnia, mert egyházunk egyik Iegvérzöbb 'sebére

',mutattak .rá, De a két cikk egyúttal -magyarázza is
egymást. •

. Marcsek ,János lelkész 'cikkében "említést .tesz
:többek .között r.arról va két cev. gimnáziumi : tanárról.
-kik ',vakációjukbanegy istentiszteleten .sem ,jelentek
·meg.!Atz összes általa léírt példák között ez .a negfáj-
dalmasabb, mert hiszen az egyház azért tart 'fenn
nagy' küzdelrnek es áldozatok árán Iskolákat, 'hogy

·ezekbenuz .egyház- új ,jövőjét, az evangélikus ifjúságot
vvallásos thítben, .evangélíkus 'hüségben nevéljék. Már
~P~dig a vallásos nevelés.nem lehet .kízárölag .a lelkész,
jrt avallástanár .feladata: .az egész .tantestület, 111.
.,tanári -testület .együttműködése szükséges "ehhez .• :lDs.a
legszomo!úb,b:,'a,dologban az., hogy amit.·a.CÍ'kkíró,;emlij;,
"nem. .szérványos .-jelenség, mert .alíg tudunk "oly ev.
,.k9;Zépisk~lát . találni, ahol a ·gyülekezet tagjai .nem
\pa:naszolnák, hogy, a .tanári .kar "sok tagja nem ? láte-
'gat ja az ístentdszteleteket. ,ms' ha a pannonhalmi mí-
'nisztertanácsról szóló 'cikk· szomorúan panaszólja, -'hogy
;evangélikusnak -szüíetett .míníszterelnökünk .csaknem
"hátát 'fordítegyházunknak, akkor elsősorban 'nem is
·'neki. tennéle szemrehányást, hanem azoknak, akrknek
"a"kezebe'az egynáaIetette az "ö és sok-sok-hasonlókép
-nagy-rreménységekre ,jo:gositó 'evangélikus "ifjúnákval-
-Iásos-nevelését. 'Nem teremhet .a jó .ra rossz gyümöl-
:Ci'lpt es nem 'teremhet a rossz 'fa' jó gyümölcsöt.: Nos,
:~inisztel1ek, .polgármesterek, .közéletí és .nem .közéleti
:férffak ..egyháziközönyössége .már csak .gyümölcst va
hiba a fában van, mely nem tudott jobb gyümölcsöket
teremni, - Nem akar ez generális támadás .lenni ev.

'ltÖzépiskoláink 'tiszteletreméltó, tanári -testületet ellen:
)iiszeh' ott.. is "sokan vannak, akik .életpéldájukkal .nem
,egy evangélíkua tifjúnak mutatták .rneg az .Ürhoz ve-
.zetö iutat: de .engedtessék meg nekem annak megálla-
:-Ilit,ása,'hogy:,amikor katoükus vközépiskelák valláljlQs'
.nevelésí munkáját .összehasonlít juk .ev, középiskóláink
dly .irány.ú .munkájá val, akkor a mérleg serpenyöje
bizony a katolikus 1{özépiskolák javára billen' le. Ott
;tiUdn.ak.egyházhü.férfíakat nevelni: bár igaz, hogy kat.
.fögtmnázíumban nem is tűrnének meg oly tanárt, ki
nefU -jár' el, a mísékre. - De akinek terhes az a 'köte-
lességtöbblet, 'amit az 'egyház ró mínden munkására,
az 'ne lépjen egyházi .szolgálatba .s ne v~gyeel .azok
helyét;' kik, azt hittel töltenék be. Ha pedig valaki csak
azért lesz .egyházi iskola .tanítöja vagy tanára, .mert
másutt nem kapott .áltást, az legalább becsületböl
vonja le -kényszerhelyzetének konzekvenciáités alkal-
,mlJ,zkodjék ahhoz a -szellernhez, mely nélkül fölösleges
volna egyházunknak .iskolá:kat ·.fenntartani.

Egyházunk s evangélikus __népünk válságos .időket
,él. Se, válságból csak \úgy kerülhet 'ki .győztesen. anya-
.szentegyházunk, ha új, Öntudatos, gerinces, hívő ifjú-
ságot nevel. A neveléshelye pedig a család ésaz'iskola.
:á 'család nincs 'a kezünkben, de az iskola igen! JNe
éngedjükItícsúszní a kezünkből eztafegyvert,_han~m
'dolgozzunk azon,' hogy .ne icsák .a. t.anulmányí ieredmé-
nyek :igazcdják azt, hogy',.Jó· ískoláínk vanaak.u-hanem
,a nevelési eredmények azt 'is .bízonyítsák, .hogy .evan-
gélikus iskoláink vannak! , "

.'~.

Rettmann Farkas.

,'h.z ':e:vang,éHkus <tarlifá~4g:,~
.és -:étZ ''egyházalk~tmany .

;1

"Ézen .a ...címen ..f,igyelemreméltó .cikk jelep.t
-meg az "Evangélikus:Népisko1a" júlíus-augusz-
rtusí 'számában 'Niederland Vilmos tanító tollá-
ból. A cikkben foglaltjavaslatokat-agyöri 'la-
nítóegyesület.ís 'magáévá tette. KétszerIselól-
vastam 'a cikket .:a legnagyobb érdeklődéasel. S
.a benne .foglalt .gondolatokat - .én .is .maga-
.mévá .tettem,

Megállapítja '.a cikk, hogy 'a :régi .egyháai
-alkotmányt ezelőtt '40 .évvel alkották. Hclva-
:gyunk 'ma ettől .az .időtől ! Mennyivél .másabb
azóta tanítóink képzettsége, munkaköre l

Az új egyházalkotmány-tervezet tényleg
nem 'jélent a' tanítósággal szemben semmi hala-
dást, nem adja meg a tanítóságnak azt a'hé-
lyet, melyet számaránya. kultúrális, egyház-
építő munkájának megfelelően : megérdemel.
Statisztika nem áll rendelkezésemre, de enél-
.kül is meglehet .állapítaní, hogy:,sokkal,.(de
sokkal több tanító működik.az egyházban.imínt
lelkész. Ha afanitőság többrésat kér a,mun-

.kából, miértne. adjukmeg .neki.. Azcaratni való
úgyis .sok, -a rmunkás kevés; aki -részt -akar
venni az aratás muríkájában hadd!ál!jon "oda.

:V~y;ük .sorraaz .egyes sérélméket, .~kívá:ri-
ságokat. " . , .....

Mi.: akik már régebben ~kikerültürr~a,':te(Hq-
.giárél, 'elféléjtettük 'a :zsin,atra'vona,tkoiÓ ré'Q.-
delkezeseket. Bizony sokan meglepodtijJiJj::,,rri~·

.kor olvastuk a régi .alkotmány .rendelkezését,

.hogy .a tanítók 'az .esperes .elnőklete ralatt :taJ!-
.tandó gyűlésen .választják saját "zsinati ~épvi-
selőjüket .. Ezt atválaaztást éppen ;ügy"'élintéz-
hetnék a tanítók a 'maguk -körében, mint aho-
gyana kerületi .gyülésre küldött tanító-képví-
.sélőket választják. ,~~g:he~yesebb .volna.azon-

f ban, ha a zsinati .tanító .képviselőre ~is ;3;:Z- eg-y·
házközségi közgyűlés szavazna- éppen ~gy,
mint a többi .zsinati .képviselőre. E:z.esétben
természetesen minden ,egyházm~gyéhől kellene
tanító-képviselőket is ,.küldeni. .

Kívánja a ·'fent .idézett cikk, '!iugY:'adott
esetekben a ·tanÍtó is 'Iehessen-vezető-hélyettes
elnöke az egyházközségi' közgyűlésnek. Azt .Iíí-
szem,ennek semmi, akadálya .nincs. .Hiszen. ca
gondnokot is sokszor .felkérjük társ-elnöknek.
Be meg a filiákban is sokszorkéll- a: tanító-
-nak gyűlést tartariia. Felesleges is (talán .a
lelkész- és 'tariítójelölés és választás-eserét fk~
véve), idegen lelkészt hívni egy' gyűlés vezeté-
sére, "aki megint-asak -a itanitóra 'van utaivá
és sok e~et?en az'ő "irányitása ~erip.t :,kéIJ~
hogy eljárjon." \ , ',' .

Az egyházmegyei egyháekerülétr.és-egye-
.temes bizottságokban nagyobb "_siár.rrarál1Y
'illeti -meg a tanítóságot. ' ·c·.·. ." .,.

'Nem ;.helyeslem -az "egyháZ1)legyei, egyház-
_kerüI,eti{ls egyetemes .peesbitéríumok -szervesé-
sét s előre is tiltakozem-az-éliérr, thogyegyház-
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községemet ezek napidíjaival csak egy fillérrel
is megterhetjék. Van elég kiadásunk, csak
győzzük! De ha már mégis meglesznek azok a
presbitériumok: mindegyikben helyet kell kap-
nia a tanítóság (.az egyházkerületnél és egye-
temnél természetesen a tanarságnak is) képvi-
seletének hivatalból. Nem tudom, az új tör-
vénytervezet IX. cikk 9l/a', XII. cikk 118/a,
XVI. cikk l55/a. §~a miféle "szakerők" válasz-
tását óhajtja a tanítókon, tanárokon kívül.

Az egész vonalon minden bizottsághan he-
lyet kell juttatni a tanítóságnak. Szerintem az
volna a leghelyesebb, ha az egyes bizottságok
egyharmada lelkész, egyharmada tanító, egy-
harmada nem egyházi ("világi") volna. Az-egy-
házkerületnél és egyetemes egyháznál a taríár-
ságot is nagyobb képviselet illeti meg.

Amilyen helytelen volt annak idején, hogy
a tanítóegyesületek elnöke lelkész volt: olyan
helytelen ma az, hogyatanügyet az egyes fo-
kozatokon lelkész referálja. A népiskolai ügye-:
ket tanítónak, a középiskolait tanárnak kell re-
ferálnia. A veszprémi egyházmegyében már
több, mint tíz éve nem lelkész, hanem tanító a
tanugyi előadó. Közmegelégedésre tölti be hi-
vatalát. A tanügyi előadói tisztség helyett he-
lyesebb volna egyházmegyei, egyházkerületi és
egyetemes tanfelügyelői tisztségek et szervezni,
melyeket a tanítóegyesületek javaslatára az
illetékes közgyűlések töltenének be. Természe-
tesen tiszteletbeli tisztségekre gondolok. A tan-
felügyelők hivatalból tagjai lennének az egyes
presbitériumoknak. Ök lennének hivatalból el-
nőkei a tanügyi bizottságoknak.

Nem a tanító, hanem az egyház érdeke,
hogya tanítót minél szorosabban fűzzük az
egyházhoz. Ha a gyermekeink tanítását, neve-
lését, jellernképzését rá merjük bízni a taní-
tóra, .miért ne állíthatnánk oda az egyház-
kormányzás sokkal kisebb felelősséggel járó
tereire?

Ne válassza el, hanem hozza közelebb egy-
máshoz az egyházalkotmány a lelkészt és taní-
tót, hadd építsék szeretettel, egyetértéasel egy-
házunk jövőjét.

Görög Ernő.

Evangélikus egyházi családkönyv.
7 évelőtt, 1927 okt. 16-án az "Evangelikusok

Lapjá"-nak 42. számában fenti cím alatt írtam e
tárgyról s terjesztettem be indítványt ennek bevezetése
végett az egyetemes közgyülés elé vitel céljából a
bányai egyházkerület közgyüléséhez. Mayer Pál. Jel-
késztestvérem encst, e lapban ugyan e tárgyat hozza
szőnyegre.

Megírtam akkor, hogy az állami anyakönyvek
életbeléptetéséveI a mi egyházi anyakönyveinknek lét-
jogosultsága megszűnt; a változott viszonyok között
fenntartásuk céltalan és szükségtelen. - 39 év óta
anyakönyveinknek mai, régi alakjuk ban való vezetése
fölösleges, helytelen és célszerűtlen. Fölösleges, mert
fél munkát végezünk vele, amennyiben csak az egy-
házi szertartásainkat igénybe vevő híveinkre vonat-
kozó adatokat írjuk be azokba; az azokra vonatkozó

adatok pedig kimaradnak, akik egyházi cselekményein-
ket nem veszik igénybe.

Mai anyakönyveink nem teljesek, mert híveink
családi körülményeire vonatkozólag nem kerül azokba
minden adat.

Statisztikát csak az állami anyakönyvek alapján
készíthetünk. - Közhitelességü okiratokat a mi anya-
könyveinkből ki nem adhatunk.

Hiányos anyakönyvre nincs szükség.
Helytelen a fenntartása, mert tudjuk, hogy nem

pontos, nem teljes.
Célszerűtlen is a munkánk, mert mai anya-

könyveinkből híveinkre s az ö családi állapotukra vo-
natkozólag teljes képet nem nyerhetünk; állapotukat,
viszonyaikat nem ismerhetjük.

Mai, régi anyakönyveinket kegyelettel irattárba
kell helyeznünk. Hogy milyen legyen a bevezetendő új
Családkönyv, elmondottam 7 évelőtt, emlitett cikkem-
ben. Most és itt nem ismétlem .

.A belmisszió gyakorlása tekintetében is tájékoz-
tató, útbaigazító lesz a Családkönyv.

Ma csak utólag tudjuk meg, hogy 'kit látogattunk
meg. Családkönyv mellett előre tudom: milyen körül-
mények között élő hívemhez megyek. Tudom tehát
azt is, hegy annak a családnak, amelyet meglátogatok.
mire van leginkább szüksége, mi hiányzik ott, mit kell
oda vinnem.

Megfelelő rovataívaí tükre lesz a Családkönyv az
egyházközségnek, vezetője és irányítój a a lelkésznek.

E kérdést bányakerületi lelkészegyesületünk ezidei
közgyűlése előtt ismét tárgvaltatní fogom.

Orosháza, 1934 július 24.
Kovács Andor.

Hozzászólás
Dr. Berzsenyi Jooő: "Az egyházi bíróságok

szervezete" című cikkéhez.

Dr. Berzsenyi Jenő egyhm. felügyelő úr az
"Evangélikus Élet" június 1Q-iki számában az egyházi
bíróságok szervezetével foglalkozva a többek között
szó szerint a következőket mc.ndja:

"A 335. §., illetve ezt pötlandó §-ra nézve mégis
némi változtatást tartanék kívánatosnak. A, változtatás.
pedig az eddig 'a tanítói .karból választandó közbírói
tisztségre vonatkozik.

Az egyházi törvénykezés terén tett tapasztala-
taim azt a meggyőződést érlelték meg bennem, hogy
az egyházmegyei törvényszékeknek a tanítói karból
kiegészítése nem Járt sikerrel. Azt vettem észre, hogy
a tanítói közbírákegyrésze a bíráskodásban részvételt
nem találja kellemesnek s többnyire húzódoznak a
közreműködéstől.

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

Nem szolgálhat ennek akadályául az a körülmény,
hogy minden egyes egyházmegyében nem léteznek fő-
iskoláink, vagy középiskoláink, melyek testületéből a
bírák választandók. Nem szolgálhat akadályul azért,
mert az E. A. nem írja elő azt, hogy a törvényszék
bíráinak az egyházmegye területén müködő, vagy ott
lakó egyéneket kell választani. Az E. A. nem gátolja
azt sem, hogy egy és ugyanaz a bíró két egyházmegye,
vagy két egyházkerület törvényszékeinek is legyen a
közbírája.

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

,,2 a tanári karból választatik."
A tervezet mellett mi evangélikus magyar taní-

tók nem mehetürrk el szó nélkül, mert az reánk nézve
végtelenűl lealázó, bántó és sérelmes. De nem mehetünk
el emellett azért sem, mert egy olyan kiváló egyházi
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közéleti férfiútól származik, akinek a szava bizonyára
súlyosan esik a latba még a zsinati bizottság előtt is.

A laikus, nem jogász ember is tudja, mi a világi
és mi az egyházi bíróságok általános feladata, célja és
jogköre.

Ha fígyelemmel kísérjük a világi és az egyházi
bíróságok szervezetét,' működését, akkor azt fogjuk
látni, hogy az egyházi bíróságole és azoknak ítéletei
mindig magukon hordják az egyháznak a bélyegét.
Hiába akar az egyházi bíróság .kegyetlen szigorú lenni,
kegyetlenül igazságos, nem tud a rideg betű szerint
ítélkezni, .mert ebbe a betübe bele van öntve az ítélkező
személyek szívén keresztül aZ evangélium szelleme; a
krisztusi megértő és mindeneket megbocsátó szeretet,
a méltányosság, az elnéző jóakarat stb. Az egyházi
bíróságok egészen más szemüvegen át nézik és egészen
más szív szerint érzik át a tényeket.

Mindezeknél fogva az egyházi közbírák munkája
sokkal kényesebb és sokkal nehezebb, mint a viiági
bíráké. Elismerem, hogy a világiaknál is keresztyé ni
megértéssel igyekeznek keresni különféle mentö körül-
ményeket, 'de azért mégis csak első a törvény rideg
betűje. Az' egyházi bíráknál nem elég a törvény rideg
alkalmazása, mert ottan mindig beleszól a közbíró lel-
'kiismeretén keresztül maga a legfőbb bíró: a Krisztus
és annak evangéliuma! Azért egészen másként rezonál
az egyházi közbíró lelkiismerete, mint a világi-é.

Ha ilyen szemszögből vizsgáljuk az egyházi köz-
bíró ténylcedését, akkor ne' méltóztassék csodálkozni,
ha van a magyar evang. tanítók között, akinek az a
tisztség nem kellemes. De biztosíthatom az általam
végtelenül nagyrabecsült Felügyelő Urat, hogy ugyan-
ilyen kellemetlen az a lelkészre nézve is. Sőt, meg
merem kockáztatni azt a véleményemet, hogy nem kel-
lemes az a nem hivatásos, nem jogász szakember
világi bíróra sem.

Ilyen alapon (t. I, a kellemességi alapon) tehát ki
kellene kapcsolní nemcsak a lelkészt és a tanítot ha-
nem még a jogászok at is! '

~ "nem kellemes" azonban nem lehet ok, sem
mentseg arra, hogy tanító közbíró lehessen. Nem ok,
mert talán mégsem húzódik minden evang. tanító a
közbírói tisztségtől. Nem lehet mentség sem, mert
hi~zen mi ta~ító~ hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy
m~ndenhez ertsunk, míndenhez hozzátanuljunk és
míndenhez hozzáidegződjünk. Ime a lévita kántortanító
hárem ember munkáját is elvégzi, pedig a valóságban
csak kettőhöz szakember, mert ezt a kettőt tanulta ez
ll, kettő a hivatása. :Fishány lévita tanító van aki ol~an
lelkiismeretes en hirdeti az Isten ig-éjét, hogy keresni
ken anyagyülekezetet, hol példásabb rendet és szebb
egyházi életet találjunk, mint sok' filiában tényleg van.

Nem tuqom, hány evang. magyar tanítot ismer
a Felügyelő Ur közelebbről. De amikor egy igen ma-
gasállású magyar közfunkcionárius éppen az idei költ-
ségvetés tárgyalásánál állapította meg, még pedig
általános helyeslés és elismerés közepette, hogy a ma-
gyar tanítóságban ma már olyan kiváló értékek van-
nak, h?~y azok; közül sokan egyenesen az egyetem
Icatedrájár-a valok, akkor a mí evang. egyházunk sem
lehet oly szegény, hogy legalább minden egyházme-
g-yében a megfelelő számú és kvalitású tanítói közbíró
ki ne kerüljön.

. Nagy szegénységről tenne éppen a zsinati tör-
veny tanuságot, ha az előbbi tervezet törvénnyé vál-
hatna és azt hiszem, nemcsak mi evang. tanítók. ha-
nem ,a mi 'kiváló tanítóképzőink és azok tanári kara,
- ahonnan életre keltünk - tiltakozna az 'ellen, hogy
a mai kor tanítója a közbíróságra nem alkalmas.

A kérdésnek megoldása igen egyszerűés igen
természetes is. Aki arra nem alkalmas, azt ne méltóz-
tassék megválasztani. Az sem kell, aki ettől a tiszt-
ségtől húzódik, mert az nem kellemes. De annyi bizo-

j nyos, hogy 800 evang. tanító között egyetemes evang.
egyházunk törvénykezési szű'kséglete mindig fog annyi
tanító közbírót találni, akik száz százalék erejéig meg-
állják itt is a sarat, úgy mint a lelkészek avagy a
világiak táborában. '

Ne méltóztassék rossz néven venni Kedves Fel-
ügyelő Úr, ha ezúttal is a legnagyobb tisztelettel és
munkatársí szeretet.tel arra kérjük, hogy errészen ,.
szernüvegen át vizsgálja meg ezt a kérdést és vele
kapcsolatban a mai modern kor tanítóságát is. Higyje
el, sokat szenvedett és igen nagy megpróbáltatások-
nak eléje menö evang. egyházunknak ma két főpillére
van: a lelkész és a tanító. Ha mínket bárhonnan is
kitesznek, akkor baj lesz és az egész épület összerop-
pan. A tanítót nem kitenni, hanem mindenhová hiva-
talból betenni kell, hogy táguljon a jogköre, bizton-
ságérzete, munkaköre, munkakedve, munkaszeretete és
a tekintélye. Alkalmat kell adni, hogy az egyház érde-
kében mínél alaposabban dolgozhassék mindenhol.
Hogy míndenhová beleszólhasson, belenézhessen és irá-
nyíthasson.

Mi tanítók igen nagy tisztelettel és nagyrabecsülő
szeretéttel vagyunk a tanári kar iránt. De engedje
meg,' hogy minket tanítókat a tanári karral felcserélni
és behelyettesíteni nem lehet! Vánnak ügyek, vannak
munkakörök, ahol mi teljesen pótolhatatlan ok vagyunk.
Ez tagadhatatlan tény.

Biztosíthatom kedves Felügyelő Uramat. ha a
régi zsinati törvények bevették a tanítot a közbírói
tisztségre akkor, amikor a tanító mégis csak kicsinyke
kis pont lehetett az alckori végzettségénél fogva, akkor
arra igen nagy szü'kség volt gyakorlati szempontból.

De méltányos sem volna, ha a tanítóságot ettöl, a
jogtól megfosztaná a mostani zsinat. Ha arra jó a ta-
nító, hogy igét hirdessen, kántálj on, belmísszióí mun-
kát végezzen, hítéletet teremtsen, ápolj on, erősítsen,
ifjúsági és másféle egyesületet vezessen és mindenütt
ott legyen, ahol segítő kézre szükség van ingyen, ön-
zetlenül, akkor legyen a tanító arra is jó, hogy jogo-
kat gyakoroljon.

Lám, milyen nobilisan gondolkodott a Tolna-
Baranya-c-Somogyi evang. Egyházmegye vezetősége,
lelkészi kara és közgyűlése, amikor egyhangulag el-
határozta, hogy felhívja a Zsinati Bizottságot arra,
grmdoskodjék arról, hogyatanítóság minden fokozat-
ban hivatalból nyerjen megfelelő 'képviseletet számará-
nyához mérten. Nem kell tőlünk félni, nem kell ag-
g-ódni. Mi egyhází érdeket akarunk szolgálni és vele
kapcsolatban hűséggel és önzetlen lelkiismeretességgel
azokat támogatní, akik az egyház élén állanak, akár
lelkészek, akár világtak legyenek is.

:Fis ha már evang. egyházunk szegénységénél
fogva anyagi előnyöket nem adhat, munkánkhoz mért
arányokban meg nem fizethet, legalább azt adja jó
szivvel, amit adhat: egy kis elismerést azon jogok
gyakorlatában, ahol ismét csak szolgálni és támogatni
óhajtunk.

Ne féljen és ne aggódjék kedves Felügyelő Úr
sem! Lesz közöttürrk evang. tanítók között mindig
annyi tanító közbíró, akik pompásan. száz százalék
erejéig megállják úgy a helyűket, mint az egyházi.
bíróságnak bármelyik más tagja is. Csak egy kis jó-
indulatot, megértést, támogatást és megbecsülést ké-
rünk, hogy ne legyűnk félszegek és ne akarjuk végül
még önmagunkkal is elhitetni azt. hogy csak igavonók
tudunk lenni lélek és szellem nélkül.

Ismétlem: egy szavam sem lett volna. ha ezt a
javaslatot nem az a dr. Berzsenyi Jenő felügyelő úr
írja, akit mindig igen nagyra értékeltünk és mint olyan
kiváló közéleti egyéniséget tiszteltünk, aki nekünk
tanítóknak őszinte, jó barátunk és minden igaz, szent
ügyünknek lel'kes és önzetlen, hűséges támogatója.

Hiszem, hogy mellettünk marad ezentúl is és
revidiálni fogja javaslatát olyan irányban, mely azt
tényleg igazolja is.

Majos, 1934 július hó 26.

Griesehaber Endre Henrik
igazgató; egyhm. tanítóegyesületi elnök.



33-34. szám. EVANGÉLIKUS ÉLET 9. oldal.

Csak egy pár szót.
Az "Evangélikus Élet" f. évi 29-30. szá-

mában Duszik Lajos tollából "Ideiglenes
püspök" címen megjelent cikkre csak egy pár
szót.

Teljesen' más nézeten vagyok. .
"Mindent a szempont, a néző szög határoz

meg." Lehet. De ez a szemszög csak egyetlen
egy lehet. És nem kettő. Sem birtokon belül,
sem birtokon kívül való szemszög. S ezt az
egyet is nem gyarló; emberi, személyi múló ér-
dekek határozzák meg, hanem személyeken ki-
vül és felett álló legmagasabb tárgyi érdek: az
anyaszentegyház mindenekfelett álló szentséges
és örökkévaló érdeke. Ugyanis nem mi embe-
berek választ juk meg azt a szemszöget önké-
nyesen és önfejűen, hogy ne mondjuk, önzően
a magunk szájaíze, kicsinyes, intenciói szerint, -
hanem az egyház Ura és Feje megállapította
azt már előre és örökre. az ő örök Igéjében.
Ez az Ige pedig: "aki első akar lenni köztetek
(emberek között), legyen a ti szolgátok." Az
egyetlen 'változhatatlan tárgyi, szempont tehát:
az anyaszentegyház érdeke. Ennek ismét egyet-
len és változhatatlan érdeke: a szolgálat.
Emez 'egyetlen változatlan érdekkel szemben
tehát a múló és változó személynek csak egy
feLadata van: az alázatosan engedelmes és hű-
séges szolgálat. A nagyobb, több, hatalma-
.sabb, alkalmasabb, hivatottabb szolgálatban
van az elsőne-k - (a; püspöknek) fentvalósága,
bástyája, ereje, tekintélye" méltósága, fénye,
értéke és minden kiteljesedettsége, még Ú. n.
"rnagasabbrendűsége" is. (Ez abszolút értelem-
ben csak a Krisztusé.)

Ahol pedig az elsőségnek. jobban, elsőség-
re hivatottságnak ez az egyetlen és semmi más-
sal nem pótolható kelléke megvan, sőt, ahol az
mindjobban finomul, fejlődik belsőleg és ki-
domborodik külsőleg, tapasztalhatólag a példa-
adásokban a lemondó, önmegtagadó személyi és
tárgyi áldozatokig: ott meglesz .mindvégig a
bizalom is; sőt ez a bizalom bővül, túlnő a le-
járt éveken, újra bizalmával tiszteli meg a ke-
rület az ő hűnek bizonyult sáfárát, - tudtom-
mal már volt is ilyenre példa - s nincs miért
féltenünk egyházunkat az esetleges választások
kellemetlenségeitől, S így a püspöki méltósá- .
got nem nyomorítja meg az ideiglenesség. Az
igazi "lelki átfejlődést pedig nem akaszthatja
meg semmi, ideiglenes méltóságvíselés", amely
különben is csak a szolgálat tartalmában és
jelentőségében határozódhatik meg. Ahol pe-
dig az elsőségnek ez az egyetlen isteni kelléke
ha megvan is, de nem domborodik ki diadalma-
san: ott nincs joga az Ú. n. elsőnek további
bizalmat várni; hanem magának kötelessége
félreállni és magát az Ige isteni, örök törvényé-
nek alázatosan alávetni, vagyis átengedni az
elsőséget az engedelmesebb és áldozatosabb
szolgálatraképesebbeknek és elhivatottab-
baknak. Petrovics Pál.

HIR E K.

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI
TIZENHARMADIK VASÁRN AP.

Gal.' 3:15-22.

Ha valaki az . ö-: és újtestámentum~ a tör-
vény és az evangélium kapcsolatát kétségbe
vonmá, annak elegendő rámutatni erre az igére.
A kooetelée, a. parancs} amely a törvényből fe-
lénk: hangzik} meqmnüaija számunkra aiZlsten
akaratát. A törvény intése} fenyegétése feltárja
eZőttürVka bionietést, amellyel az lsten a tör-
vényszeg6ket bünteti: a kárhozatot. A (örvény:
ben kinyilatkoztatott kárhozat peq,ig odaoezeti
az embert a kegyelmes Istenhez. A törvény tük-
rében látjuk a, kárhozat. borzalmát és a mi bű-
neink nagyságát és ez a kettős megismerés ar-
ra lkényszerít) hogy keressük az lsten ingye?'!:
kegydmét} vagyis a Jézus Krisztust, akiben O
ezt a kegyelmet odJaajándékozta az emberiséq-
nek. A törvény tehát nem egyenrangú az evan-
géli'ummal} de nem is' lehet teljesen elvet-
nűmk, mert ,a Krisztusra veZ13rZőmester. Az
ígéret} amelyet a törvény hirdet} Ibeteljesedik}
ha meg van az emberben a Jézus Krisztusban
való hit. "

J. P.'

- báró Kaas Albert dr. egyetemi tanár, egyház-
megyei felügyelő észrevételeit a zsinati munkálatokról
közöljük mai mellékletünkben. A szerkesztö ség terme-
szetesen nem azonosíthatja magát mindenben a szerzö
nézeteivel.

- A FELEKEZETI TANíTÖK ALLAMI FIZE-
TÉSIilEGÉSZíTÉSE. A felekezeti tanítóság súlyos
helyzetének javítása érdekében a kultuszminíszter el-
rendelte, hogy az egyház részéről járó készpénz-fizetést
szeptember l-től kezdődőleg az állampénztár utalja ki
azoknak a tanítóknak, akiknek ezt az összeget az egy-
ház biztositani nem tudja, amennyiben erről a fol y ó
h ó v é g é igaz iskolafenntartó hatóság jelentést küld
a imltuszminisztériumnak.

- D. Kiss István püspök 70 éves. D. Kiss István,
a dunáninneni evang. egyházkerület fennköltlelkü püs-
pöke, a sámsonházai gyülekezet melegszívü pásztora
augusztus 15-én töltötte be életének 70. évét. Több
mint 40 éve munkálkodík gyülekezetében, ahol Kos-
suth Lajosnak volt az elnöktársa. A sámsonházai
paplak ma is kegyelettel őrzi azt a levelet, amelyben a
nagy hazafi az egyházfelügyelői tisztet elvállalta. D,
Kiss püspök igazi lelkipásztor és igazi ember, akit
még azok is tisztelettel és szeretettel vesznek körül,
.akik távolabb állnak tőle. A főpásztort 70. születése
napja alkalmából gyülekezete részéről Kirchner Rez'ső
püspöki titkár vezetésével nagyszámú küldöttség üd-
vözölte. Meleghangú táviratban fejezték ki jókívána-
taikat dr. báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő,
D. D. Raffay Sándor bányakerületi püspök, dr. Petri
Pál államtitkár, Laszkáry Gyula, a nógrádi egyház-
megye felügyelője. Tisztelői és barátai is nagy szám-
mal keresték fel üdvözletükkel a Főpásztort, -akínek
életére és további müködésére mí is a jó Isten áldását
kérjük.

- Hindenburg-gyász'istentiszteletek. F. hó 7-én
a budapest-deáktéri evangélikus templomban anémet
követség Hindenburg birodalmi elnök temetése idején
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gyászistentiszteletet tartott, amelyen mel?jel~?t ~itéz
nagybányai Horthy Miklós kO,rmanyz<?.'Go~1:">0sGy.'-!la
miniszterelnök, akiket Uhl nemet kov,etsegl lelkesz,
Mohr Henrik és Ruttkay M. Gyula lelkeszek fogadtak,
valamint a külföldi követségek képviselői és az egy-
házi és politikai élet számos vezető ~mbere. A,z isten~
tiszteletet Uhl német követségi lelkesz tartotta, akí
beszédében Hindenburgról, mint nagy hazafiról és
hithű ev,angélikusról . emlékezett meg. Az ístenttszte-
leten Pósch János, a Deák-téri német egyház kar-
nagya orgonált és Rajter Lajos vezetésével közremü-
ködött az Operaház zenekara. - A gödöllői evangélikus
egyház f. hó 12-én emlékezett ~eg Hinden~ur.gról is-
tentisztelet keretében. Az istentiszteleten képvísel tctt.e
magát a Német Birodalom követsége is, amelynek kép-
víselöjét, dr: Szentiványi Géza kir. közjegyző-egyház-
felügyelő 'és Gyimesy (Gunesch) Károly lelkész fo-
gadta, aki az istentisztelet végén németül is imádko-
zott. A. gyászistentiszteleten képviseltették magukat:
Magyarország Kormányzóságának katonai irodája, a
szárnysegédí kar, a testőrség, a hatóságok és hivatalok.

_ 'Lelkészi jubileum. Augusztus 1-én ünnepelték
Kelló Gusztav szarvasi lelkészt, lelkészi müködése 25-ik
évfordulója alkalmából. Az egyházközség nevében
Borgulya István másodfelügyelő köszöntötte és átadta
neki az egyházközség ajándékát, egy bíblíát. Utána az
egyházközség egyesületei köszöntötték a l.e,lkészt, aki
az -üdvözlésekre válaszolva annak az óhajának adott
kifejezést, hogy bár maradhatna meg továbbra is a
sáfárságban, amely reá bízatott.

_ Lelkészbeiktatás. A fóti és a mogyoródi ágo h.
evangélikus egyházközség újonnan megválasztott lel-
készének. Zászkaliczky Pálnak ünnepélyes beiktatása
augusztus 26-án délelőtt 10 órakor lesz.

_ Házasság. Komlósi nonát, a MEKDSZ evan-
gélikus titkárát augusztus 4-én vezette oltárhoz dr.
Nagy Lajos István pénzügyi tisztviselő. - Keken
András hódmezővásárhelyi lelkész és Magyar Erzsébet
f. hó 14-én Acsán házasságot kötöttek. Oubcsö
András pusztaottlakai. ev. lelkész és Rudl Ilonka f. hó
20-án tartották esküvőjüket a pusztaottlakai temp-
lomban.

_ A Budapesti Evangélikus Leánygimnáziumban
sze p t e m ber 10-~n lesz a tanév megnyitása ünne-
pélyes istentisztelettel és megnyitó ünnepéllyel.
, _ Halálozás. özv. Hraskó Lajosné szül. Alberty

Mária életének 76. évében hosszas szenvedés után
elhúnyt. A megboldogultban Raskó Kálmán, a szarvasi
evang. gimnázium igazgatója édesanyját gyászolja.
Temetése aug. 21-én volt a pilisi evang. ó-temetőben.

'- A dunáninneni evangélikTUsegyházkerület ren-
des évi közgyűlését 1934 szeptember 13-án tartja Ba-
tassagyarmaton. A tárgysorozaton szerepelnek: A ke-
rületi felügyel'ő megnyitója; a püspök évi jelentése;
elnöki előterjesztések; képviselők választása az egye-
temes közgyűlésre; zsinattartás és zsinati képviselők;
az 1848 : XX. t.vc. 'végrehajtása, valamint a különbözö
bizottságok jelentése. A közgyülést megelőzően az
egyes bizottságok tartják üléseiket. A közgyűlés elötti
napon, szeptember 12-én este 8 órai kezdettel vallásos
est lesz. - Akik a gyűlésen részt óhajtanak venni, el-
szállásolás végett a balassagyarmati lelkészi hivatal-
nál, - kedvezményes vasuti jegyekért pedig a püspöki
titkárnál jelentkezhetnek legkésőbb szeptember 5-ig.
- A dunántúli evangélikus egyházkerület f. évi rendes
közgyülése szeptember 20-án lesz Zalaegerszegen.

- A Pesti Felső Evangélikus Egyházmegye évi
rendes közgyűlése Gödöllőn. A pesti felső evangélikus
egyházmegye f. hó 15-én Gödöllőn tartotta ezévi ren-
des közgyülését, A ,közgyűlést istentisztelet nyitotta
meg, melyet dr. Gyimesy (Gunesch) Károly lelkész
.végzett. A közgyűlésen dr. báró Prónay György egy-
házmegyei felügyelő és Blatniczky Pál főesperes elnö-
költ. A közgyülés egyhangú lelkesedéssel köszöntötte
Magyarország Kormányzóját. Dr. iglói Szontágh
Antal' felszólalására egyhangúlag tiltakozott Barthou
banda, külügyminiszter. sértő nyilatkozata ellen. Blat-
niczky Pál főesperes jelentését elismeréssel vette tudo-
másul. Az ev. országos zsinat "képvísetöíüj egyhangúlag'
megválasztotta dr. báró Prónay György egyházmegyei

felügyelőt és Blatniczky Pál főes~.ere!lt, e~yház~~~~ei
főjegyzőül Blatniczky Lászlót, torve~yszek~ bírájául
pedig vitéz Szügyi Károlyt. Dr. Horvath Karoly ,·egy-
házmegyei ügyész adta elő a tárgysorozatot. - Az
egyházmegyei gyámintézet ünnepi közg~~n~sén Go~z-
tonyi Tibor és Chugyik Pál alesperes elnokoltek, ko~-
remüködtek Csaba Etelka ének- és zenetanár, Boldis
István író és a gödöllői ev .egyházi énekkar Rezessy
László karnagy vezetésével. - Az ev. papnék és a
nőegyletek együttes értekezletén Blatniczky Pálné
elnökölt.

_ Segédlelkészi kiküldés és áthelyezés. D. ~api
Béla püspök Lehel László most felavatott lelkeszt
Barlahidár,a küldte ki helyettes missziói segédlelkész-
nek. - Fuchs Pál soproni s.. lelkészt pedig Magyar-
bolyba helyezte segédlelkészi szolgálatra. . , .

_ A Missz'ióegyesület apostagi konterencíáján
36 helyről, a helybelieket nem számítva, több mint
160-an vettek részt. A konrerencíát .megtisztelte láto-
gatásával gr. Teleky Sándor, o. gy. képviselő, báró
Radvánszky Albert egyet. felügyelő és Pesthy Pál ker.
felügyelő írásbeli üdvözletet küldtek. A konferencia
résztvevői aláírásos üdvözletrel köszöntötték D. D.
Raffay Sándor püspököt. Az előadások a Ill. hitágazat
lutheri magyarázata alapján világítottak rá a Szent-
lélek sokoldalú munkájára, Az előadásokban benne
volt a megdöbbenés hiányaink és elmaradottságunk
felett s a megdöbbenés a Szentlélek gazdagsága és
közelsége felett. Benne volt a minden emberi dicseke-
dést és kegyes látszatot összetörö bűnbánatra való
ébredés. Benne volt mély megérzése annak, rogy Isten
jobban igénybé akarja venni életünket és munkánkat,
hogy megújíthassa hitünket és dicsőségesébb szolgá-
latra segíthesse ma is nagyrahivatott egyházunkat.
A konferenciát a Misszióegyesület elnökei: dr. Molnár
Gyula és Németh Károly esperes vezették. A részt-
vevőket a vendéglátó gyülekezet tagjai, de különös en
Bakay Péter esperes és neje kötelezték nagy hálára.

- A Budapest-Ill. kerületí (óbudai) evangélilms
egyházközség templomépítése. Az óbudai gyülekezet
régi vágyakozása beteljesedett. Isten segítségével hoz-
záfoghatnak templomuk felépítés éhez. Ebből az alka-
lomból a gyülekezet lelkésze "Gyülekezeti Ievelet"
adott ki, amelynek előszavát dr.' F'abinyí Tihamér ke-
reskedelmi miniszter-egyházközségi felügyelő írta:
Mohr Henrik lelkész ismerteti benne a templomépítés
történetét, dr. Schindler Gyula egyháztanácsos "Milyen
lesz a' mi templomunk" címen íro Martin Gyula egyház-
közs. II. felügyelő szól a templomról, mint egyháztár-
sadalmi életünk otthonáról, Szijarszky János egyház-
tanácsos pedig a templomépítési bizottság gyüjtéseit
ismerteti. Ezúton is szeretettel és bizalommal kérünk
minden hittestvérünket, hogy adományaikkal leg~enek
segítségükre óbudai testvéreinknek, hogy templomuk
felépülhessen. Adományok az óbudai evangélíkus lel-
készi hivatalba (Bp. Ill., Zichy-ú. 7.) küldendők.

- Dr. Poling Dániel, a hatalmas CE világmoz-
galom elnöke Budapestre érkezett. Az előkelő vendéget
a budapesti két protestáns egyház vezetősége ünnepé-
lyesen fogadta. Dr. Poling Dániel augusztus 23-án este
8 órakor a fasori református templomban beszédet
tartott é tárgyról: A világválság megoldása felé.

- A szentgotthárdí evangélikus gyülekezet lel-
késze, Scherer József németországi tanulmányútjáról
hazaérkezett.

- Pályázat. A nyiregyházi ev. Kossuth Lajos-
reálgimnázium magyar-latin szakos, ev. vallású f'el-
ügyelő tanárt keres Rothermere-díákotthonába. Fizetése
havi 50.- pengő és teljes ellátás. A diákotthoni teen-
dökön kívül 6 órai tanításra is köteles a reálgimná-
ziumban. Kérvények augusztus 30-ig a reálgimnázíum
igazgatóságához küldendők.
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