
Luther LJtthonBp.VIII.Gllói ut 24.
1934. szeptember 2.n. évfolyam. 35. szám.

•
Szerkesztöség és kiadóhivatal:

BUDAPEST, XI., LENKE-ÚT 56.
Kiadja:

AZ ORSZÁGOS LUTHER SZÖVETSÉG.

EGYHÁZTÁRSADALMI,
BELMISSZIÓI, KULTURÁLIS ÉS

EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP.

LUTHER
Az egyház istenrendelte, tehát természe-

tes, szükségszerű szervezet. Az Ég felé haladó
emberek közössége. A beletartozás már is szín-
vallás, bizonyságtevés a mellett az életnézet
mellett, hogy nem csak anyagból vagyunk,
nem csak a test az 'egyetlen élettényezőnk és
nem csak a föld az egyetlen létezési terrénu-
munk, hanern egy magasabb életsíkba vetítjük
fel földi létünk mozzanatait. Az egyház örök
tiltakozás a materialista életfelfogás jogosult-
sága ellen és örök igenlő ámen az apostol ama
kijelentésére, hogy "nincs itt maradandó vá-
rosunk, hanem az örökkévalót keressük."

Az egyház átszűrő, asszimiláló, szelektáló
intézmény: átszűri magán a földi, testi embert
s az égi, a szellemi emberképet mossa ki. a bűn
salakjából, ezért ekklézia - kíválasztottság, s
ezért congregatio sanctorum - a szentek kö-
zössége, ezért térítő és tanító, hogy ez életfunk-
ciójával előiskolája legyen a mennyek országá-
nak s ezért bűntudatra Intő, bűnbánatra indító
s bűnből feloldozó, hogyamegtisztult ember
kezét odahelyezze az Istennek feléje és érette
folyton kinyújtott kegyelmes, megtartó ke-
zébe.

, A mi teológiánk, melynél szebb és neme-
sebb hem lehetséges, mert minden eszméjében
evangéliumi, - megható alázattal különbséget
tesz a látható, érzékelhető (de semmiképpen
nem - mint egyes tankönyv nevezi - "ér-
zéki"!) és a láthatatlan egyház közőtt. Az
előbbi az utóbbira nevel, előkészít. A látható
a harcos, a küzdő; míg a láthatatlan a diadal-
mas, az Istenhez elérkezett és Benne elmerült
lelkek közössége.

A küzdő egyház itt él, itt csatázik és itt
küzd poziciójáért, meglátásáért és meghallga-
tásáért. Ha pedig küzd, vitézekre, katonákra:
van szüksége, kik zászlaja alá esküdve életre-
halálra, helyesebben szólva: élettel-halállal
harcoljanak érette, aaő nagyobb dicsőségéért.

E· gondolatok keretébe foglalom be az
evangélikus (Luther- ) szövetséget. Rendelte-
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SZÖVETSÉG.
tése, mísszíója, létparancsa: ad maiorem eccle-
siae gloriam. .

Minden szociáhs, emberi közösség valami
érdeket szolgál, valami érdek védelme hívta
létre s azért él s addig él, míg ezt az érdeket
híven szolgálja; nem öncél, hanem célintéz-
mény.

Nekünk, támadott helyzetű magyarhoni
evangélikusoknak kell ilyen harcos alakulat,
mert a szószék és pasztorizáció magvetése előtt
kell ilyen ugartörö. rögpuhító pionir-munkát
végző intézmény. Nem magáért, pro se van és
élete nem lehet pro se egyesület esdi élet, mely
kanapé-pörökben és helyezésekben,beülteté-
sekben éli ki magát. Nem. Mindent az egy-
házért, annak erősbbödéséért, súlyban és fény-
ben gyarapodásáért.

E szövetség építse ki a maga tartó és kötő
hálózatát minden, szerephez jutott evangélikus-
hoz és annak szívét kötözze oda a hitbizonyító,
manifesztáló tagok révén az egyház élő tes-
téhez.

Szomorú és szomorító, 'hogy közéleti ki-
tünőségeink megnyilatkozásai nem bizonyítják
a mi igazságaink a mi történelmünk, a mi pe-
dagógiánk géniuszának' átvételét, annak meg-
élését; sokszor felkiáltunk : "Milyen vallás-
oktatáson ment keresztül ez a lélek, kitől ta-
nulta a mi hitünk magasztos igazait ésa mi
történelmünk héroszainak életét és áldozatát?"
Bosszantó, hogy még a mi programjelentésű
nevünket sem ,ismerik és vallják szabatosan,
hanem előkelő ajkak .Jutheránus't-ról szólanak,
sőt a világtörténelem leghatározottabb, kiállás-
ban, bátorságban és hajIíthatlanságban példát-
adó Lutherunk nevével engedik nevezni a esél-
csap-embereket, az állhatlanságot.

Jöjjön -a szövetség és kutassa fel, gyűjtse
össze a mi értékeinket; jöjjön és legyen elite-
gárdája a nemes, hitvalló és színvalló hívek-
nek. Jöjjön és mindenütt mindenekelőtt fokoz-
za, növelje Egyházunk dicsőségét.

, Duszik Lajos.
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Néhány szó a liturgia kérdéséhez.

Amit ezeknek a soroknak az írója már
1932-ben megjelent könyvében (Az eva.ngélik'us,
liturgia megújh6dása történeti és elviaZapon)
hirdetett, az, a MELE idei konferenciáján és
általában az utóbbi hónapok különféle megnyi-
latkozásaiban kétségtelen tényként állott elénk:
egyházunk megújhodása és istentiszteleti éle-
tünk megújhodása egymástól elválaszthatatlan.
S éppen a közelmultban két olyan jellegzetes
megnyilatkozás történt a liturgia kérdésével
kapcsolatban egyházi lapjainkban, amelyek ar-
ra figyelmeztetnek, hogy az egyes részlet-kér-
désekben való állásfoglalásokat kikerülhetetle-
nül meg kell előznie az elvi kérdésekben való
tisztánlátásnak. '

1. Az Evangélikus Élet pünkösdi számában
A liturgia kérdés éhez címen Duszik Lajos írt
igen szép, hangulatos szavakat a liturgikus
mozgalom ellen. Elismeri ugyan, hogy "nincs
otthon" a "liturgia tudományában" és hogy
"liturgiában tudatlan," de ez természetesen
nem akadálya annak, hogy az egyházunk isten-
'tiszteleti életének megújhodását szolgálni ki-
vánó liturgikus törekvések, sőt általában a li-
turgia felett ítélkezzék. Természetesim : a
tiszta, lelki protestantizmust kívánja meg-
védeni.

"Tudjuk: honnanfú a szél" - írja Duszik
Lajos, akinek a véleménye szerint ugyanis a
romanizmus (katolizálás ") veszedelme fenye-
geti az egyházat a Iiturgikus mozgalom révén.
- Pedig csak azt .a XIX. században gyártott
"modern protestantizmus" -t fenyegeti vesze-
delem, 'amelynek a védelmére ugyancsak hiába-
való igyekezettel szeretné még magát Luthert
is csatasorba állítani.

Mi tudjuk: honnan fú a szél; - nem Ró-
mából, hanem Wittenbergből, az egyház pün-
kösdjéből! - Bizony-bizony, ha a witteribergi
Márton aty.a ellátogatna egy-egy olyan magyar
evangélikus gyülekezetbe, ahol csak "elpalás-
tolhatatlan megindulástói elektromos szavak"
röpködnek a szószékről -ahol prédikátorok
helyett csak szónokok állnak! -" és ahol úrrá
Iett az, az új vallásosság, amely csak "hittel,
lélekkel, lelkesedéstől eltöltött szív megdobba-
násától fog tüzet," .ahol "a becsületes evangéli-
kus és magyar szív" hatásaként "mint kilen-
dült rugalmas golyótói az egész sor megmoz-
dul", - nyomban visszáfordulna, mint aki
rossz helyre tévedt, mert nem a keresztyén
evangélikus egyházban jár-kel - ahol a való-
sággal jelenlévő. a Szentlélekkel a kegyelem
sZ~IJ.teszközeiben munkálkodó Jézus Krisztus
egyedül az Úr, - hanem idegenben vándorol,
ahol egészen "más szellem" az uralkodó!
, Duszik Lajos "fázósan dideregve megbor-
zong" a confiteor, gloria, salutio,' credo szavak
hallatára és - bevett szokás szeÍ'int! -' az

apostolok korának, a katakombák egyházának
istentiszteleti életébe vágyódik. Rendben van'!
Mi éppen onnét jövünk, ott valóban otthon va-
gyunk és éppen ezért féltem a cikkírót, hogy
még a hideg is kilelné, ha a katakombák egy:
házának, az első századoknak az istentisztele-
tét megismerné (v. ö. i. m. 19-31. lapjain Az
egyház liturgiája az első századokban c. 6. §.).
- Megdöbbenve kellene meglátnia, hogy a
lutheri reformáció lelkületével semmi kapcso-
latban sem lévő vulgaris protestantizmus kul-
tikus puritanizmusa és formátlansága teljesen
idegen az eredeti keresztyenségtől és csakis a
kegyelmi eszközök megüresítése (az incarnatio
és a praeeentia realis hitének kiszikkadása í )

hozta magával azt a liturgikus elf1:\,julást(sőt:
nihilizmust) , amelyet szimbólumává tett' a "fel-
világosult protestantizmus"-nak ma már csak
múzeális jelentőségű, letűnt korszaka.

Duszik Lajos természetesen a "prédikáció"
védelmében ellensége a liturgiának. A liturgia
azonban maga az egész istentisztelet '(a prédi-
kációval és 1:\,ZÚrvacsora szentségével együtt!),
amelynek cselekvő alanya áz egyház Ura: Jé-
zus Krisztus. - Éppen ezért a liturgia halálos
ellensége minden emberi bölcseségnek és nem
tűr meg organizmusában semmit sem, ami ÍÍl,.
nen alulról való, amí humanizmus, ,ami idealiz-
mus. 'Az egyház liturgiája ellensége az emberi
szónoklásnak, de legnagyobb erőforrása és leg-
biztosabb Itélő-mértéke az igazi prédikációnak.
~A prédikáció ,ugyanis ige-hirdetés: az isteni
torvénynek és. az isteni kegyelemnek '.a' hirde:
tése!' Az ilyen igazi prédikáció pedig éppen
úgy onnan felülről való, mint az ,'egyháznak
egész .Iiturgiája, amelyben a prédikáció Ipellett.
még igen sok "ige" van! Ezért nem lehetben-
ne döntő szerepe az emberi szubjektivizmusnak,
S éppen a liturgia szent objektiyitása, mélyíti
és nemesíti az egyébként csok egyéni vallásos-
ságot a kinyilatkoztatás tényeibél ,élő- szemé-
lyes keresztyénséggé l " ", _. ,c

Most pedig hadd mondjam el hét esztendő
tapasztalata alapján: kik idegenkedneka litur-
giától, kik ellenzői a liturgiának? - (Megjegy-
zem, hogya rév-komáromi ' templomban min-
dennap az eredeti evangélikus (lutheri és így
ősegyházi) reggeli-istentisztelet (matutinum-
laudes) gazdag -Iiturgiája gyűjti áz imádságos
lelkeket az Úr színe elé és egyre több vasárnap
(ünnepnap) délelőttjét ünnepeljük az eredeti
evangélikus főistentísztelet rendje szerint : az
ige és a szentség egységéri felépülő énekes-
liturgiá val. ) , ,

Először ts idegenkednek a liturgikus meg-
újhodástól azok, akik azelőtt is csak, a ,;nagy','
ünnepeken, vagyis évente háromszor-négyszer
tisztelték meg szent házábanaz Urat 'látogatá-
sukkal és .akiknek a számára az istentisztelet
egy-egy szép "szónoklat" meghallgatásából ál-
lott, mert csak ezt bírta el 'vizenyŐs,;vallásos~
.ságuk." Áliturgiapedig,' imádkozásra,',késztet

- '"' , .- . • ,-. . .-,' •• ~ -~: - _•..•••<:.;; _.:-: • '-'
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ésaz üres-lelkűek igen kényelmetlenül érzik
magukat.

Ellenzői akadnak továbbá a liturgiának a
református vallású hitvessei vegyes-házasság-
ban élők között, akiknél az evangélikus egyház
lelkületétől egészen idegen "vallásos típus" ala-
kulhat ki a kegyelmi 'eszközök isteni realitásá-
nak megüresítésével. - Végül ellenzői akadnak
a liturgikus megújhodásnak az olyan - -római
katolikus vallású hitves sei vegyes házasságban
élő - "művelt" férfiak között, akiknek "prö-
testáns" voltuk csak annyit jelentett, hogy míg
a feleségük és a leányuk minden vasárnap (sőt
mindennap!) eljár a római katolikus mise-
áldozatra (és nem egyszer, talán még ez az
"evangélikus" ember is elkíséri családját "ud-
variasságból" az idegen, templomba! ), - addig
őnekik nem)kell templomba járni, hiszen a
"protestantizmus" az egyéni szabadság és tet-
szés vallása!

Viszont azt sem hallgathatom el, hogy a
lelkipásztori tanítás és nevelés türelmes mun-
kája nemcsak az új nemzedéket nevelheti bele
az egyház liturgikus életébe, hanem a felnőt-
teknél is .gyakran elérheti a nagy Pál-fordulást.
~ Legtöbbször az evangélikus egyház alapvető
igazságaiban való tudatlanság a liturgia-
elleriesség oka (papoknál és Ú. n. laikusoknál
egyaránt!). - Legtöbbször ugyanazok a litur-
gia ellenzői, akik a Krisztus szent teste és
vére szentségének a megvetői (akár az Úr
szent oltárának éveken át való elkerülésével,
akár pedig a szeritség megüresítésével!).

Igen nagy baj az, ha egy gyülekezet csak
azt "akarja látni és hallani", amiről Duszik
Lajos ir. - Akár tetszik, akár nem: az Úr
nyájának csakis az Úr igéjét (a törvényt és az
evangéliumot) kell hallania; akár tetszik,
akár nem: az Úr nyájának csakis az Úr csele-
kedetét Ca szentségeket) kell látnia. Az egy-
ház Ura a szent titkok sáfárait 'erre a szolgá-
latra hívta!

Végül még csak egyet: aki az egyház hiva-
tásával és liturgiájának rendeltetésével -
akárcsak .a legegyszerűbb, alapvető tényekkel
és fogalmakkal ! - tisztában van, az nagyon
jól tudja, hogy "istentiszteletünk ősi eredeti
célja" éppenséggel nem a "misszió", aminthogy
az egyház liturgiájának nincs semmiféle ön-

.magán-kivüllévö (pl. etikai) célja. Az egyház
istentisztelete (az eredeti, teljes liturgia) ön-
magában hordozza teljességét, ami nem más,
mint az Úr Jézus Krisztussal való reális com-
munio. - Ide kell visszavezetnie a liturgikus
megújhodásnak az Ige hatalmával magyar
evangélikus gyülekezeteinket !

IL A Lelkipászt-or 7-8. száma Az
evamgélikus istentisztelet szellemi alkotórészei
címen közli Kiss Samunak azt a tanul-
mányát, amelyet a szerző a győri egyházmegye
lelkészegyesületének liturgia-ügyí . értekezleten
olvasott .fel. J,. '

Kiss Samu más irányból jön, mint Duszik.
Lajos és mégis, nála is a vallási szubjektíviz-
mus uralkodik, jóllehet ennek a szubjektiviz-
musnak bizonyos "gyülekezeti" (nem egyházi!)
szinezete van.

Jellemző, hogy a szerző tanulmánya elején
idézi ugyan az Ágostai Hitvallásnak az egyházi
élet konstitutív tényezőit megállapító meghatá-
rozását, de még ugyanazon a lapon meggyő-
ződhetünk, hogy ez, az "idézés" nem 'egyéb a
tiszteletreméltó ,,,mult"-nak kijáró konvencio-
nális udvariasságnál, - hiszen a szerző szá-
mára csakis a megcsonkított istentisztelet az
evangélikus istentisztelet. Az istentisztelet
"sacramentális elemei" közül éppen a sacramen-
tumoi, Krisztus testének és vérének szentségét
nem említi, nyilvánvalóan az istentisztelet
"szellemiségét" akarja ezzel biztosítani.

, Csak sajnálni lehet, hogy az' evangélikus
egyház istentiszteleti életének kérdéseinél
olyan "tekintély"-eket szólaltat meg, akik egé-
szen egyszerűen azért nem lehetnek tekinté-
lyeink, mert vagy nem evangélikusok, vagy (ha
névleg azok is voltak) kétségtelenül megálla-
pítható róluk, hogya lutheri reformáció lel-
kétől egészen idegenek.

Mivel szerző szinte következetes en felcse-:
réli az "építés" és "épülés" szót, meg kell álla-
pítanunk, hogy a "gyülekezet" nem építi ön-
magát, hanem az igében és szentségekben való-
sággal jelenlévő és kegyelmi munkásságát az
egyházi hivatal szolgálatával végző Úr Jézus
Krisztus építi gyülekezetét.

Az istentisztelet centruma - a szerző sze-
, ri nt - a prédikáció, amely mint retorikai pro-
duktum, " ... egy tárgyra irányítja a figyel-
met." - Sokkal helyesebb volna, ha a tanul-
mány írója "evangélikus istentisztelet" helyett:
- vasárnapi iskoláról beszélne! ~ Hogy pedig
'ennek a tanulmánynak milyen az istentisztelet-
ről alkotott felfogása és mit; ér benne az "igé-
nek" minden látszólagos hangsúlyozása, az igen
szépen meglátszik a következőkből: " ... a pré-
dikáció tárgykörébe való felemelkedéshez és a
figyelemnek megfelelő koncentrálásához bizo-
nyos lelki diszpozíció, hangulat szükséges, Az
ige előtti kultuszelemek ezt vannak hivatva
megadni s felkelteni." - Ime, a »hangulat»
mint az egyház istentiszteletének egyik ténye-
zője! - Szegény Luther) - Löhe) Kliefoth)
Vilmar és a többiek, akikhez az ilyen ;,szelle-
mi" 'elmélet hallatára csak annál nagyobb tanít-
ványi hűséggel kell járnunk, - bizony-bizony
aggódva figyelnék a »Theologie der Rhetorik'
még mindig kísértő megnyilatkozását a ma-
gyar Sionban!

Szerző az "ige előtti kultuszelemek"-ről ir
(igen természetesen a fenti értelemben vett pré-
dikációt értve!); ami tehát a prédikáció előtt
van az istentiszteletben, az őneki nem "ige"!

, Az, istentiszteletről vallott egyéni felfogá-
sának csak természetes következménye.' hogy
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•ellenzi az állandó credót. - A "hangulat"-
keresztyénség bizony nem tudja elviselni még
az egyház katechetikai mun~ásságába való
Apostoli Hitvallást 'sem; - hogyan tudriá elvi-
selni a liturgikus credót: a Niceai Hitvallást
(amelynek az alapján készítette a nép számára
Luther a "Mi hiszünk az egy Istenben" kezdetű
eredő-énekét) ?!

Amit pedig az L;. n. befejező oltári szol~á-
lattal kapcsolatban Ir, az egyenesen megdob-
bentő: "Az oltár előtti befejező collectát pedig
teljesen elhagynám. Már azért is, mert annak
nincs egy speciális tárgyra irányuló, határozott
tartalma; amire a kultusz szempontjából igaz,
hogy nincs is szükség. Hiszen az istentiszte-
let felépítése akkor helyes, ha amint megfelelő
hangulatkeltéssei az általános vallásos érzésből
átvezet a prédikáció sajátképeni tárgyára: úgy

-viszont abból a szűkebb körből, amelybe a pré-
dikáció terelte a figyelmet, ismét visszavezet
abba a körbe, ahol az általános hangulat lesz
uralkodóvá; hogy a hallgató ezen hangulattal
távozzék a templomból (Poszvék Sándor)." -
Duszik Lajossal szólva "fázósan dideregve meg-
borzongunk", .hiszen a XIX. századbeli nyárs-
polgár-keresztyénség szelleme kísért ezekben a

· (keresztyén evangélikus anyaszentegyházunk
istentiszteletének mivoltával, alapvető tényei-
vel·semmi kongenialitást sem mutató) szavak-
ban! A "Mi Atyánk"-at azért tartja "legalkal-
masabb és legmegfelelőbb" befejező imádság-
nak (befejező collecta helyett!), mert "általá-
nos tartalmú imádság"; - a legkonkrétebb
imádság ilyen félreismeréséhez és felhasználá-
sához felesleges minden kommentár!

Végül egyházunk érdekében nem hallgat-
hatunk el egy észrevételt .. Bizonyos körök -
egyházunkon kívül - különösen élénk figye-
lemmel kísérik mindazokat amegnyilatkozáso-
kat, amelyek az annyira aktuálissá lett liiurqi-
kus kérdéssel kapcsolatban látnak napvilágot.

·Egyházunk méltósága foroghat kockán, papsá-
gunk tudományos munkát is végző részének
"sz:akMpzettsége" tűnhetik fel igen furcsa szín-
ben, ha liturgia helyett: - kőfaragásról (mert
tudvalévőleg ezt jelenti a lithurgia!!!) esik szó!
~Mintha mi nem egyházunk eredeti evangé-
likus istentiszteleti .éietének az Ige hatalmával
való megújhódására törekednénk, - hanem
emberi tetszések szubjektív kénye-kedve sze-

·ril1t faragott (tehát már eleve élettelen és
életre képtelen!) "kultuszelvek" produktumai-
nak a formáiba készülnénk beletemetkezni !

Duszik Lajosnak és Kiss Samunak a litur-
gia kérdésével kapcsolatos megnyilatkozása
kétségtelenül jó szolgálatot végezhet egy-
házunkban, ha úgy tekintünk rájuk, mint .me-
mentóJJ-ra: a liturgikus probléma, nem oldható
meg elszigetelten; alapos munkára van -szük-
ség) a f'und;amentumig ikell hatolni; - a liturgi-
kus élet alaptörvényeihez és tápláló forrásai-
hoz kell visszatérni; az istentiszteleti életünk

rd,egújhodásának egyik .legfőbb problémája: az
igehirdetésről való felfogásunknak és prédiká- -
lásunknak egyházunls szellemében voio reví-
ziója;. végső s-orban pedig arra kell feleletet
adni.: mi az egyház?!

Én most is csak ezt vallom: "Liturgikus
törekvésünk minden jó igyekezetében' tisztán
kell ragyognia annak az igazságnak, hogy egy-
házi életünk egyetlen forrása' és így - leg-
gazdagabb, vagy legegyszerűbb - liturgiánk-
nak a tartalma változatlanul ugyanaz: az igé-
ben és a szentségekben Szentlelkével munkál-
kodó Jézus Krisztus!" (i.m. 215. o.). .

Dr. Jánossy Lajos.

Az új Iskolaev.
Ismét közeledik az iskolai év eleje. A szülők leg-

nagyobb része már elintézte gyerrnekének jövő évi
sorsát, beíratta valamelyik iskolába. Vannak azonban
késlekedők, töprengők: ezekhez. szólnak mostani
soraink.

Az evangélikus szülőnek nem szabad oly ,irányban
ingadozni a, hogy melyik nem. evangélikus iskolába
vigye gyermekét. Neki. kötelességei is v,annak egy-
házával szemben. Ha talán úgy találja, hogy nincs
valamelyik' evangélikus iskolában elég evangélikus ta-
nuló: irassa be oda annál inkább gyermekét, hadd le-
gyen minél több, hadd legyen az evangélikus iskola
igazán evangélikus. Mert hidd el, kedves testvérem,
minden iskolánk annak örvendene, ha. csupa evangéli-
kus növendéke lenne. Hamis híreknek ne adj hitelt,
pl. ne hidd el, hogy valahol is szívesebben veszik fel
a másvallásúakat, mert azok esetleg többet fízetnek.
Nem így van az : mert elvégre ·az nem az iskola dolga,
nem a tanítóé, hanem a fenntartóé, hogy mennyít jö-
vedelmez; a f'enntartó meg úgy állítja össze az iskola
költségvetését, helyesen akkor jár el, ha tiszta evan-
gélikus tanulóany,agra számít. Azt hiszem, így is tör-
ténik ez. Ha meg azt hallja a szülö, hogy valamelyik
iskola valamely. osztályában "rengeteg" a tanuló, ör-
vendjen annak, s ne lépjen vissza. Bizonyos ugyanis,
hogy azért látogatja sok tanuló, mert jó az iskola,
mert szeretik, mert szívesen mennek oda. Ha pedig így
áll a dolog, nem az a helyes eljárás, hogy 'gyermekét
éppen az evangélikus szülö nem adja be. oda, hanem
az, hogy jókor jelenik meg az iskola kapujában, s nem
vár arra, hogy kérjék, gyermekének beírására. Igy nem
teszi ki magát annak a kellemetlenségnek. hogy már
csak nehezen, vagy éppen egyáltalában nem jut be
gyermeke abba az evangélikus iskolába, melyet éppen
számára. tart fenn áldozatokkal egyházunk.

Ha odaviszi jó, tehetséges fiát, vagy leányát az
evangélikus szülö, emeli ískoláínk színvonalat, . emeli
tanításának értékét is, semeli egyúttal egyházunk jó
hírnevét is.

Jól tudjuk, hogy míndenféle nehézség' tornyosul-
hat eléd, mikor be kívánod evangélikus iskolába iratni
gyermekedet. Messze lakol az iskolától? Ne. azokat
nézd, .akik melleUe .laknak, hanem azokra. tekints, kik
.Budapesten a város másik végéröl jönnek, vidéken pe-
dig néha órákig utaznak vasúton, csak hogy evangé-
likus nevelésben részesüljenek. Nagy a tandíj? Ne
az egész összeget számítsd egyszerre,' hiszen nem egy
összegben fizeted, hanem vedd annak tizedét, havi rész-
l~tét, olyan kicsi lesz eiosztva a magasnak Iátszó tan-
díj, hogy szinte csodálkozol azon, míly ' olcsó a mai
drágaságban .a gyermeknevelés. Bizony, más nem tar-
tott olyan mértéket az emelésben. mint éppen az iskola-
fenntartók a tandíj megállapí~ásában.Ha meg igazán.
szegény vagy, akkor meg csak gyermeked en műlík,
mennyi kedvezményt tud ískoláínkbán elérni. .'I'anul-
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jon a legjobban, akkor még a mai nehéz helyzetben is
tandíjmentesen végezheti nálunk tanulmányait, része-
sülhet tankönyvsegélyben, pénz-,: vagy egyéb jutalom-
ban. Minden iskolánk bőven ellátja támogatásával ta-
nulóit, első sorban hitsorsosainkat, persze azzal a fel-
tétellel, hogy a gyermek odavaló, jól tanul, példásan
viselkedik.. Mert végre is mínden szülőnek az az ér-
deke, hogy megfelelő nevelést nyújtson gyermekének.
Ha nincs neki elméleti képzéshez hajlama, akkor gya-
korlati iskolába kell adni. De mínderiképpen jól meg-
alapozott müveltséggel kell az életbe kibocsátani.

Olyan szívesen beszélgetnénk ilyen kérdésekről
jóindulatú szüIőkkel, kik őszintén kívánnak gyermekeik
sorsáról gondolkodni. Ezért rendeztek a budapesti
vallástanárok mult évben szülöí értekezleteket, ezért
tartanak hasonlókat evangélikus ískoláínk, fogadó-
óráikon ezért várják a tanárok a szülők látogatását,
hogy közös jóindulattal, de a helyzet ismerésévei dönt-
hessenek evangélikus ifjúságunk jövőjéről. Ismerni .kell
azonban a helyzetet. Kérjük ezért a szülöket, hogy
olvassák evangélikus lapjaink iskoláinkról szóló cik-
keit, olvassák el iskoláink beszámolóit, értesítöít, lás-
sanak tisztán; mert csak Ebben az esetben tudnak
részrehajlás nélkül és egyházi szempontból is helye-
sen dönteni.

Szeptember elején még helyre lehet hoznia mín-
denkinek egyháza és annak Ú;koláival szemben elköve-
tett mulasztását. Hozza is úgy helyre, hogy még pót-
lólag keresse fel evangélikus iskoláinkat és irassa be
oda tanuló gyermekét.. 'Meglássa, hogy elhatározása
bőséges áldásnak lesz forrása!

B.

Amikor Budán kiátkozták a pápát.
Kún László. kir-álycil<Ltt .Magyaro:rszág.

nemcsak gazdaságiZag pusztult) hanem erköl-
csileg is. Ezért nem nagyon ezerették a kúmok-
kal barátkozó 'királyt a magyarok és a viszály-
kodá« alkalmat adott a pápánakarm) hogy
beleszóljon a magyar ügyekbe.

A pápa küldötte) Fülöp fermói püspök) meg
is érkezett 1279-ben Budára, hogy az erkölcsök
megja,vítása, érdekében megkezdje tomáceko-
zásait.

Azonban a pápai kiküldött kezdett a világi
dolgokba is beleaoatkozni és hatalmát mindig
jc}'bban éreetetniolcarta.

Ez pedig nem tetszett o. budalakmale. A
tatárpusztítás után) IV. Béla alatt) rohamos
fejlődésnek indult a város és ez megnövelte a
polgárok önérzetét. Azért) mikor kitört az
ellentét a; magyar ,király és a pápai kiküldott
között) a budaiak a király pártjámálltak és a
fermói püspököt) a vele való eqyháznagyokkJal
együtt) kiutasították a városból.

Fülöp püspök kíséretével Eszterqomba
ment és onnan kiátkoz ta Buda városát. Erre
Kún László király megijedt és nem támocatta
tovább a budai város bírót) aki miatta szálU
szembe a pápa követével. A gyenge királyt
továbQ is kihasználták Buda ellen. Vissz,a-
vonatták vele a Budának adott vásártartási en-
gedélyt) ami a városóknak régen fő jövedelme
volt. Ez az eljárás mindig jobban elkeserítette
a budaiakai, mert tudták) honnan vezetik ezt a
hadjáratot ellenük.

Ezenközben meghalt László király) majd
az utolsó Árpád) Ill. Endre is. VIlI. Bonifác
pápa Róbert Károlyt jelölte a magyar tronra,
de a magyarok nem akarták és máshol keres-
tek királyt. Először Vencel cseh királyfit vá-
lasztottálc meg. Erre Róbert Károly haddal
jött Buda ellen. A várost nem tudta elfoglalni)
de vidékét kegyetlenül elpusztította.

A pápai átok alatt lévő budauskat a pápa
által kWdött király e kegyetlen pusztítása a
végsőkig elkeserítette. .

Petermann bíró és Tóth Márton esküdt ve-
zérlete alatt kihirdették) hogy ezennel felold-
ják a várost (l,Z egyházi átok alól. Gyertyás kör- .
menetet rendeztek és Buda város nevében) nagy
ünnepségek között) egyházi átokkal. sújtották
VIlI. Bonifác pápát.

Vencel királyfi azon,bankivon'ult az or-
szágból. Utódja) Otto, gyenge volt ahhoz) hogy
a nehéz viszonyok között kormányoz'ni tudja
az országot. Igy hát mégis a pdpai jelölt lett
Magyarország királya.

1307-ben Robert Károly bevonult Budára
és ezzel a kölcsönös kiátkozások kiegyen-
lítődtek. Lektor.

A tiszai egyházkerület
évi közgyülése ázdon.

Pompás fenyőerdő alján áll. az ózdiak szép
temploma, paplaka és gyülekezeti háza. Ebben az esz-
tendőben ennek az üdülőhelynek beillő községnek ven-
dégszerető házaiba fogadták be, a mindenünnen .ide-
özönlő tiszakerületi közgyülési kiküldötteket.

A közgyűlés bevezetéseként istentisztelet volt az
ózdi templomban, amelyen a szolgálatot Duszik Lajos
hegyaljai esperes végezte. A közgyülést augusztus 25-én
délelőtt 9 óra után nyitotta meg dr. Zelenka Lajos ke-
rületi felügyelő, főrendiházi tag. Meghatott szavakkal
adózott mindenekelőtt a rímamurányí részvénytársa-
ság igazgatója, a buzgó egyházfelügyelő és egyház-
kerületi pénzügyi bizottsági elnök emlékének, akit ez
év tavaszán kísértek utolsó útjára a budapesti Kere-
pesi-úti temetőben. A felügyelő megnyitó beszédét a
küszöbön álló zsinat legfontosabb kérdéseinek szen-
telte. A presbyteri rendszernek a magasabb egyházi
fokokon való bevezetését semmiképen nem tudja helye-
selni. Nem tartja alkalmasnak az időt sem ereform
keresztülvitelére. Nem szabad a jól bevált közgyülések
hatáskörét korlátozni és ezzel az egyházat megfosztani
attól a nevelő és a világfakbarr érdeklodést keltő hatás-
tói, amelynek eddig annyi áldásai voltak. Elz a reform
a demokrácia jegyében indul, de diktatórikus hajlamok
kielégűlésére is szolgálhat. Arról sem lehet szó a jö-
vőben sem, hogy bármely kérdések megtárgyalásánál
a nyilvánosságot kizárjuk gyűléseinkről. F'éltékenyen
kell őrködni a jövendőben is afölött, hogy egyháziak
és világiak paritása az egyházban megmaradjon. Két
különös törekvés üti fel a fejét az egyházban: az egyik
feleslegesnek tartja.e felügyelői intézményt és képes-
nek hiszi a lelkészt arra, hogy egyedül igazgassa az
egyház dolgait és egyedül küzdjön meg a felmerülő
nehézségekkel, a másik törekvés viszont azon az ala-
pon, hogy a lelkész fizetéses (javadalmas) tisztvise-
lője az egyháznak, a lelkész jogainak és. hatáskörének
megnyirbálására törekszik. Az új egyházalkotmány-
nak olyannak kelL lennie, hogy e jól bevált paritast
semmi sérelem ne érje. Az egyházi életben a visszafej-
lődés halált jelent! A felügyelők megválasztásánál
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azonban az az elv érvényesüljön, hogy csak olyan vi-
lágiak kerüljenek az, egyház élére, akik az egyháznál
nem keresnek előnyöket és érvényesülési lehetőséget,
hanem akík erkölcsi tőkéjükkel gazdagítják az egy-
házat. Nincs ellene az állandó püspöki székhelyeknek,
mert a püspöknek kultúrcentrumban kell élnie, de
ellene, van annak, hogyapüspököt elválasszák paro-
chiájától.. Beszél még azokról ,a reformokról, amelyeket
a törvénykezéssei akar a .zsínat életbe léptetni. Javas-
latot terjeszt a közgyülés elé, hogy a zsiJat, illetőleg
az egyetemes közgyűlés előtt hívassék össze egy egye-
temes presbyteri leon.jereneui, amelynek a' célja volna
az egyháztanácsosokk,al a zsinati anyagat megvit,atni.
A javaslatot elfogadták. Foglalkozik még a reverzális
kérdésével es arra az eredményre jut, hogy más kiút
nincsen, mint az 1868. LIll. t.-c. teljes egészében való
visszaállításaés a reverzálls törvény eltörlése. Meg-
rázó szavakkal ecseteli azokat a családi. katasztrófá-
kat, amelyeket ez az ídöszerütlen törvény előidéz.

Marcsek János helyi lelkész meleg szavakkal
köszönti a közgyűlés tagjait az ózdi egyházközség
nevében. '

Dr. Geduly Henrik püspök terjeszti be ezután évi
jelentését. A bevezetésben a világválság okaival. fog-
lalkozik éB,arra a konkluzióra jut, hogy a válság min-
den fázisa ,az Istenige életerejét igazolja és arra a
belátásra fog vezetni, hogy csak a Kriszltus evangé-
liuma győzheti ,le és meg a világot. Fog'lal'kozik azután
az egyház és állam viszonyával, a felekezetközi hely-
zettel, mely eltekintve a reverzálísharcoktól és az
akció katolíka erölködéseitöl, a mult év óta lényeges
változást nem mutat. Van egy törekvés, amely a ref.
egyházzal való 'kapcsolatunkban a nagygeresdi egyez-
mény visszaállítását óhajtja. A nagygeresdi egyez-
ménynek kétségtelenül nagy áldásai voltak. ~lénk volt
az érintkezésünk a külföldi evangélikus egyházakkaL
A lelkészképesítö szemináriumot anyagfak híján még
mindig nem tudtuk megvalósitaní. Jelentése további
folyamán a zsinati reformokkal és az egyetemes egy-
ház rendelkezéseivel foglalkozik. Elbúcsúztatja az esz-
tendő nevezetes halottait, így Zorkóczy Samut, Révész
'J'ános és Deák Sándor lelkészeket, akik a megszállott
kerületrészben haltak eL Beszél a személyi változások-
ról és az esztendő jubiláris és egyéb ünnepeiről, ame-
lyekből a kerület minden egyházközsége kivette részét.
Ózd és Abaújszántó új harangot szerzett be. A Sajó-
kazához tartozó Rudabánya leányegyház szép templo-
mot épített, amelyet szeptember hó folyamán adnak
át rendeltetésének. Nagy cselekedet volt a délszabolcsi
misszió megteremtése. 'amelynek vezetésével a most
Finnarszágból hazaérkezett ifjú lelkészt, Fancsali Joób
Olivért bízta meg. A díósgyör vas gyári hívek önálló
anyaegyházzá óhajtanak szervezkední. A megállás
anyagi feltételei megvannak. Statiszti:kai' adatokat
sorakoztat fel, amelyek azt. mutatják, hogy az egyház-
kerületben a belmissziói élet emelkedőben van: A rever-
zá.lísok és attérések kérdése nem nyugtalanítja, mert
mindenütt javunkra billen a mérleg, kivéve Nyíregy-
házát, ahol egyes szekták még' mindig nyugtalanítják
a híveket és Debrecent,' ahol érthetetlenül sok kitérés
van. A püspök jelentését a közgyűlés nagy megértéssel
fogadta.

A hosszú (negyvennyolc pontból álló) tárgysoro-
zat érdekesebb pontjai 'a következök voltak: Zsinati
atyák: dr. Domján Elek, dr. Rásó Lajos, dr. Lichten-
.steín László, Duszik Lajos és Kemény Péter. A köz-
gyűlés követeli az önálló hitoktatók jogviszonyának
rendezését. Dr. Röck Aladár egyházkerületi ügyész
referádája alapján tárgyaltak le a < miskolci (illetőleg
eperjesi) jogakadémia új kormányzatí és szervezetí
szabályát. A mindvégig magasnívójú és felette érdekes

'vitában az elöadón kívül résztvettek: dr. Zsedényi Béla,
dr. Szontágh Pál jogakadémiai tanárok és dr. Vietorisz
egyh. kerületi ügyész. Végül is az előadó javaslatait
fogadta el a közgyülés. A közép- és elemi iskolákról
szóló jelentések meghallgatása után a pénzügyi, dolgo-

,kat tárgyalta a közgyűlés. Majd a különbözö missziók
és 'egyesületek- jelentéseit hallgatták meg.

A kerületi közgyüíésnek állandóan- "visszatérő
gondja a. két nyíregyházi evang.. középiskola kíslét-
számú evangélikus tanulója. A két igazgató rámutatott
arra, hogy reformátusok 'és más vallásúak tengerében
itt nem is igen van remény a javulás-ra. Nyíregyháza
evangélikus lakossága, óriási többségben földmívelö, és
a földmíves lakosság érthető okokból nem helyez súlyt
gyermekei magasabb neveltetésére. - ,Érdekes határo-
zat, hogy a leendő lelkészek .zeneí 'kiképeztetésére na-
gyobb súly helyezendo. - A közgyülés kisebb ügyek
elintézése után a késö esti órákban ért véget.

Beszámolónk csak akkor teljes, ha megemléke-
zünk arról a szíves és magyaros vendégszeretetről,
amelyben a résztvevőket' az ózdi egyházközség része-
sítette. A gyűlés és az azzal kapcsolatos ünnepségek
napjain az összes résztvevők állandóan' az egyházközség
vendégei voltak. Köszönet és meleg kézszorítás annak
a lelkes papi házaspárnak, amely gyülekezetéből annyi
erőt, evangéliumi hűséget és .szeretetet: tud kicsiholni...

(---'-t.)

LliJl HIREK.

SZENTHAROMSAG UTANI
TIZENNEGYEDIK VASARNAP.

Gal. 5:16-24.
Az apostol az emberben működő két hatol-

massá,gról) a testről ée .a lélekrbl, illetve azok
egymással ellentétes erőkifejtéséről íro Ha egy-
más mellé állít juk a test, és alélek. munktj,járól
szóló két felsorolást, 'akkor szomorkodnunJk és
szégyenkeznünk Ikell~ mert míg a test cseleke-
deteit naponként ismételten gyakoroljuk) addig
a lélek gyümölcsét nagyon ritkán lehet csak
felismerni a mi életunkben.: Miről lehet meg-
ism~erni azokat az embereket, akikben a lélek
aiada~maikodott a test felett? A test akarata
elleni küzdelemről. Nomonkén: igyekeznek meg-
[eseiteni« testet indulataiva,l és kíváns6gaival
együtt. Az életük gyümölcséről; amely alélek
munkájának és nem a test kívánsáqánakaz

'eredr(l,énye. V éqiil pedig arrol 'a szabadságról)
amelyben ,iárnak. SzaJbadok a törvénytől, a. test
kívánsápaitól és indulat.adtól: Az lsten fiaindJk
szabadságát. élvezik. - I quekeeeűmk ri lélek
utain járni, a test akaratát. leküzdeni, 'hogy a
lélek gyümölcseit teremhessük és 'az lsten fiái-
nak szawdságában }árhassunk.

J. P..,
- A tiszai egyházkerületi gyámintézet augusztus

,24cén tartotta Ózdon , közgyűlését Pazár István és dr.
Domján Elek elnöklete alatt, Pazár István, lelkes meg-
nyitó szavaiban arról beszélt, hogy nekünk, magyar-
honi evanaélíkusoknak, amig ilyen .kézzeltog'ható hit-
beli és kultúrfölényünk van, nincs mítöl f'élnünk, -akár-
hogy veszélyeztessék is létünket .velünk. szemben álló
és ellenséges világfelfogások. Dr, Domján Etek évi je-
lentésében kítért arra. ,hogy az áldozatkészség a gyám-
intézet javára mennyível nagyobb a kicsiny, sőt törpe
gyülekezetekben, mint a nagyokban, .f\. megejtett tiszt-
úiításnál elnökökké ismét Pazár Istvánt és dr. Dom-
ján Eleket választották. Bejelentették, hogy' az ezévi
egyetemes gyámintézet helye 'Mískolc lesz. Az el'{ye-
temes gyámintézet egyházi elnökének tisztsége lejár-
ván, a közgyülés egyhangú lelkesedéssel,újra.'Zierman;n
Lajos soproni lelkészre adta szavazatát, A gyáminté-
zeti közgyűlést követő istentiszteleten Garam Lajos' S.
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felkész oltáriszolgála:ta után Vfszkok Lajos szolnokí
. lelkész hirdette az igét.

- Halálozás. Id. eőriszigeti Szigethy Sándor
nagybirtokos, a sárvári evangélikus egyházközség fel-
ügyelője, augusztus 24-én 84 éves korában elhúnyt.
Augusztus 26-án kísérték utolsó útjára a rábabogyosz-
lóí' családi sírkertbe. - Rosenauer Lajos mérnök, a ke-
lenföldi egyházközség ügybuzgó tanácsosa, a beszterce-
bányai egyházközség volt felügyelője, .a kecske-
méti egyházközség tb. örökös felügyelője, augusztus
3-án elhúnyt. A kelenföldi egyházközség vezetöínek és
a kecskeméti egyház kiküldötteinek részvételével
augusztus ő-én temették Budapesten, a farkasréti te-
metőben.

-Dél-szabolcsi' misszió néven a tiszai egyház-
kerületi közgyűlés új missziói kör alakításához járult
hozzá és emissziókör megszervezését és vezetését
Fancsali Joób Oltvér segédíelkészre bízta.

- A Magyarhoni Gusztáv Adolf Gyámintézet,
amelynek elnökei Ziermann Lajos ev. lelkész, kormány-
fötanácscs és br, Feílítzsch Berthold, évről-évre lelkes
odaadással fáradozik azon, hogy .szegény gyülekeze-
teinket anyagi megsegítésben részesíthesse. Hogya
Gyámintézet segíthessen, gyüjtéseket rendez iskolák-
ban, .templomokban, egyházakban. Néhány év óta
ilyenkor, aratás útán, külön levélben keresi fel a Gyám-
intézet. barátait és adományokat kér- a GyáÍnintézet
központi gyűjtésére. Ez évben is sok szegény gyüle-
kezetünk esedezik segítségért a Gyámintézethez, amely
most is kibocsátotta a kérő 'leveleket, amelyekben sze-
retettel fordul mindenkihez. Kéri míndazokat, akik
erről a gyüjtésről egyházi lapjaink révén tudomást
szereznek, vagy akik címükre ilyen kérő levelet kap-
'nak, adományaikat küldjék el a Gyárnintézet pénztá-
rába (Bpest, IV., Deák-tér 4.), hogy néhány inségben
l'évő gyülekezetünknek ezévben is nagyobb összeget
juttathasson ll. Gyámintézet.

-. A tiszai egyházkerületi törvényszék Ozdon
tartott ülésében foglalkozott másodfokon a nyíregyházi
reálgímnáztum kormányzó testületének és tanári kará-
nak Marcsek János lelkész ellen beadott panaszával.
Nevezettek ugyanis Marcsek Jánosnak az Evangélikus
Élet 1933. 31. számában. a nyíregyházi gimnáziumról
írott cikkének egyes kitételeit sérelmesnek találták és
ezért Marcsek ellen azegyházalkotmány 324. §. 1. pont-
'jába ütköző vétség tényálladékának fennforgása címén
eljárás megindítását kérték ellene. A hegyaljai egyház-
rriegyei törvényszék az E. A. 326. §. a) pontjának ai-
kalmazásával feddésre és a perköltségek viselésére
ítélte Marcsek Jánost. Ezt' az ítéletet oldotta fel most
aug. 25-én tartott tárgyalásán a tiszai egyházkerületi
törvényszék és Marcseket a vád és következményei alól
felmentette. A törvényszék. a perköltségek viselésére a
nyíregyházi reálgimnázium kormányzótesti.i1etét kö-
telezte.
. , ..---. Harangavatás Ózdon. Az ózdi egyházközség
három és fél mázsás új harangot szerzett be a buda-
pesti Slezák harangöntő cégtől és ezt a harangot ün-
nepi istentisztelet keretében augusztus 26-án adta át
rendeltetésének dr. Geduly Henrik tiszakerületi püspök.
Megható, hogy az ózdi egyházközség legkisebb harang-
ját levetette a toronyból és a most templomot építő
fiókegyházának, Borsódnádasdnak adományozta. Bor-
sódnádasdról m~g kell említenünk, hogy ebben a ki-
csiny: fiókegyházban Calig 100 adózó híve van) négy
esztendő alatt tizenötezer pengót gyűjtöttek össze a
hivek templomépítés céljaira maguk között. A temp-
lom készül es Isten dicsőségére . nemsokára átadják
rendeltetésének.

_- Dr. Poling, az amerikai Egyesült Allamok ref.
presbiteriánus egyházénak volt elnöke es a keresztyén
írjúság í világszövetség jelenlegi elnöke, augusztus 24-én

. együtt volt a budapesti protestáns egyházak vezető-
férfiaival ,é~ ott a jövö terveiről és különböző aktuális
kérdésekröl nyilatkozott. A tiszteletére a fasori ref.
egyház gyülekezeti termében rendezett szerétetvendég-
,s.e.Ke!l_a.+§lf9rroáj.U:;l .egyhaz .nevében Szabó Imre espe-

res, .az evangélikus egyház nevében Kemény Lajos es-
peres üdvözölte. Az ,amerikai egyházi vezetőférfiá vá-
laszában megemlítette, hogy a keresztyén .íf'júságí :

világszövetség a jövő 1935. esztendőben Budapesten
tartja világkongresszusát, amelyhez a jelenlévők jóin-
dulatát is kérte. Este nyolc órakor a fasori református
templomban a nagy nyilvánosság számána ·tartott elő-
adást az illusztris vendég. A tolmács szerepét .dr. Vík-
tor János ref. lelkész töltötte be.

- A magyarhoni Gusztáv Adolf Gyámintézet köz-
gyűlését október 14-én tartja meg Miskolcon.' Addig is,
·míg a meghívókat és a tárgysorozatot az elnökség ki-
bocsátja, ezúton kéri míndazokat, kik a közgyülésen

'-résztvenni akarnak, hogy mérsékelt vasúti- jegy váltá-
·sára jogosító igazolvány elnyeréséért jelentkezzenek
szeptember 25-ig Kuthy Dezső egyetemes fötttkárnál,
Bpest, VIlI., Szentkirályi-u. Ql. sz.

- Kitüntetés. D. Kapi Béla püspök, Herceg Ká-
roly sárvári tanítot hosszú és eredményes szolgálataí
elismeréséül az Iskolatgazgatóí címmel tüntette ki.

- Lelkészbeiktatás. 'Ruttkay-Miklian Géza mezö-
hegyesi h. lelkészt, a Budapest-kelenföldi evangélikus
egyházközség volt segédlelkészét, akit a szentetornyaí
gyülekezet hívott meg rendes lelkészének, augusztus
26-án iktatta be hivatalába a békési egyházmegye fö-
esperese. '

- A nógrádi evangélikus egyházmegye aug. 24-én
tartotta Balassagyarmaton ezévi közgyűlését Laszkáry
Gyula egyházmegyei felügyelő és Mihalovics Samu es-
peres elnöklete alatt. A nagy hatást kiváltott .felügyelöi
·megnyitó után a főesperesi jelentés vezette be a köz-
gyülést, amely részletes en beszámolt az elmult köz-
igazgatási év egyházi eseményeirŐl. Három új lelkész
és egy felügyelő bemutatása következett ezután, majd
új választások során egyházmegyei főjegyzőnek dr.
Csengődy Lajos salgótarjáni lelkészt, világi jegyzőnek
GiliáQ .B,ezsőgyári fómérriököt, ellenőrnek Révész A,.1:-
fréd sziráki lelkészt választották meg. Zsinati képvi-
selökül az egyházmegyei elnökség küldetett -kí egyhan-
gúlag. A tanügyeket Kardos Gyula alesperes, a jog-
ügyeket dr. Kirschner János ügyész, a számvevöszékí
jelentést Kaján József előterjesztése alapján tárgyalta
a közgyülés, amelyen még Ottmár Béla egyházi jegyző,
Kardos Gyula, Bérces Lajos, Szekey András, Péter
Henrik és mások voltak. az előadók. A közgyülést meg-
előző napon a lelkészértekezlet ülésezett dr. Csengődy
Lajos le~kész elnöklete alatt, amelyen -F'ábry Mihály
írást magyarázott, Kardos Gyula: Kinek szolgáltatható

.kí az Úr szentvacsorájg címen tartott előadást, Szekey
András az új istentiszteleti liturgiáról értekezett. .

- A Stráz na Sione c. evang. egyházi folyóirat
~úlius~augusztusi összevont száma két cikkben festi
meg egyrészt a szlovenszkói evangélikusok, 'másrészt
a határontúli (magyarországi) evang. tótok helyzetét.
Megállapítja, hogy nemzetiség szerint Szlovenszkóban
a legnagyobb százalékban 'evangélikusok a németek,
legkevésbbé, egész csekély számban 'evangélikusok' a
magyarok. A tótok legnagyobb (75) százaléka kateli-
kus. Anyanyelv szerint viszont a 400.000-re rugó szlo-
venszkói evangélikusok 84 százaléka tot, 9 százaléka
német és csak 6 százaléka magyar. - Magyarországon
ma a nem hivatalos statisztika szerint 175.000 tót evan-
gélikus van. A természetes szaporodási százalék te-
kintetbevételével 20 év alatt a tótnyelvű evangélikusok
száma 26 százalékos csökkenest tüntet, fel. A még
meglévő 47 tot gyülekezetből csak ötben volt tótnyelvü
konfirmációi oktatás. - A két cikk hangoztatja, hogy
.úgy Szlovenszkóban, mint Magyarországon az evangé-
likusok körében hanyatlik, a tot nyelv ismerete. Szfo-
venszkóban jóformán a papok sem járatják a tötnyelvü
egyházi lapokat. Magyarországon pedig már a Tra-
nosciust is lefordították magyarra, hogy a magyaro-
.sítás eredményesebb legyen.' .

. - A budapesti Evangélikus Leánygimnáziumban
~zep,t~mber 10-én lesz a tanév megnyitása ünnepélyes
ístentíszteletteí és megnyitó ünnepéllyel.

- A koreai keresztyénség az utolsó évtizedekben
nagy virágzásnak indult: A koreaí keresztyének száma
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bennük az otthon iránti szeretetet, felelősségérzetet és
céltudatosan reá neveljük a családi életre. Hogy' ko-
runk túlmodern, felületes asszony típusától eltérő, ne-
mes, józan gondolkodású, női hivatása magaslatán álló,
szigorú an keresztyén erkölcsi alapon élő, családjáért
örömmel dolgozni tudó, a pénz" anyag, idő és-erő he-
lyes felhaszná.lásához értő, müvelt és sokoldalú házi-
asszonyokká váljanak. A növendékek szakszerű veze-
tes mellett a modern nyelvek és az általános müvelt-
séghez szükséges elméleti ismereteken kívül a főzésben,
kézimunkában, fehérnemű és felsőruha varrásban, va-
lamint a csecsemő- és gyermekgondozás, illetve a gyer-
meknevelésben is gyakorlati kiképzést nyernek, hogy
úgy a háztasszonyí, mint a.feleség és .anya szent hiva-
tását is híven betölthessék. A tanfolyam egyéves. Egyes
szakra 3 hónap. Felvilágosítás személyesen (d. e.
10-12, d. u. 2-5 óráig), vagy póstán írásban (válasz-
bélyeg külderidő). Vidékiek bennlakást kaphatnak.

- Kérelem. Az újkígyósi evang. leányegyház tisz-
telettel kéri azokat a gyülekezeteket, melyek a "békés-
'csabai énekeskönyvet használatból kívonták :s ilyenek
birtokukban vannak, hogy azokat a leányegyháznak
adományozni, esetleg csekély díjért átengedni szíves-
kedjének. Portóköltséget megtérítjük. Cím: Szlany Pál
hítoktató-Ielkész, Békéscsaba.

- A Rákospalotai, Evangélikus Ifjúsági Egye-
sület augusztus 26-án jótékonycélú vídám estet ren-
dezett.

- Tisztviselő házaspár örökbefogadna egy 2-4
év közötti, teljesen árva, egészséges kisleányt. Cím a
Deák-téri evang. lelkészi hivatalban.

- Németül és franciául beszélő nő anyahelyet-
tesi, vagy gazdaasszonyi állást keres. Cím a Deák-téri
lelkészi hívatalban.

PÁLYÁZATI IDRDETMENl'.

A kondorosi ágo h. evang. egynázközség'-a nyuga-
lomba vonulás folytán megüresedett: 1. sz. külsö iskolai
kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Helyi jövede-
lem: természetbeni lakás, 40 q búza, 1 öl fa, 6 kocsi
szalma, 45 értékegységben, ,a többi államsegély. Köte-
Iessége i. a kijelölt osztályok vezetése, az istentisztele-
teken és temetéseken a kántori teendők elvégzése ,(4
kántor felváltva), a lelkész akadályoztatása esetén a
hétköznapi és az ünnep délutáni istentiszteletnek imád-
sággal való elvégzése, énekkar vezetése, s abelmissziói
munka minden ágában (ifjúsági munka, bibliaórák, val"
lásos esték, vasárnapi iskola) való tevőleges résztvevés.
- Pályázati határidő szeptember 10-ike bezárólag. A
pályázók kérvényeiket a kerületi szabályrendelet és a
V. K. M. 69.030-934. sz. rendelkezés szertnt felsze-
relve: Ev lelkészi hivatal, Kondoros, küldjék.

PÁLYÁZATI IDRDETMENY.

A bányai ágo hitv. evang. egyházkerület aszódi
Petőfi-reálgimnáziumának fenntartó hatósága pályá-
zatot hirdet ,magyar-német szakos helyettes tanári ál-
lásra. A díjazás az állami előírás szerint történik., Pá-
lyázhatnak ev. vallású, okleveles tanárok. A kellően
felszerelt folyamodásokat a bányai ágo hitv. evang.
egyházkerület elnökségéhez címezve. az aszódi evang.
Petöfi-reálgimnázium igazgatóságánál, 1934. szeptem-
ber 8-ig kell benyújtani. .

A szerkesztésért felelős:
SZÁNTÓ RÓBERT

A kiadásért felelős:
Dr. F RIT Z L Á SZL Ó

'64.697, akik 4147 gyülekezetben oszlanak ~eg. Ezen-
kívül még 59 ezren állandóan látogatják az istentisz-
teleteket. Egy év alatt a koreai keresztyének 3 millió
pengőt adtak missziói célra. Van 568 elemi iskolájuk
40.000 tanulóval, 45 felsőbb iskolájuk 6300 diákkal, 20
ovóda 10.000 gyermekkel, 2 teológiájuk 250 teológus-
sal és orvosképző intézetük 100 hallgatóval. A koreai
keresztyériség szép missziói munlcát folytat Mandzsu-
riában és Japánban. ' '

- A . mohamedánok és zsidók torzsalkodása
Palesztinában. A jeruzsálemi mufti - aki a konstantí-
nápolyi kalifátus megszünése óta a mohamedánok leg-
nagyobb rangú főpapja - az utóbbi időben nagy uta-
zást végzett Mezopotámiában, Perzsiában, Atganísz-'
tanban és Indiában, látszat szerint azért, hogy pénzt
gyüjtsöri egy mohamedán egyetem alapítása céljára,
valójában azonban. azért, hogy egyesítse az egész
mohamedán világot a zsidó befolyás ellen, amely
Palesztinában mindig erősebb lesz az angolok fenn-
hatósága alatt. Ez a mohamedán főpap kijelentette,
hogy az .arabok nem tűrik Anglia erőszakos politiká-
ját a zsidók érdekében és szükség esetén küzdeni fog-
nak jogaikért.

-- Finn lelkész >.Magyarországon. Karanko Jouko
finn lelkész Magyarországra érkezett, hogy a jövő
tanévben a soproni hittudományi karon folytassa ta-
nulmányait.

'"- Biblia az afrikái vakok számára. Új kiadású
Biblia készül Afrika számára, búr nyelven, a vakok
írásával, melynek elkészítéséhez 9 év kell. Az új
kiadású Biblia 38 kötetből fog állani, minden kötete
7 cm, vastag lesz. '

- Felépülhet-e a budapesti evangélikus leány-
gimnázium: Újabb adományok: dr. Krepuska Géza
500.-, Leánygimnáziumi IV. szülői teaest bevétele
378.60, Beliczay Mária 300.-, Benes Imre 200.-,
Fabricius Endre 200.-, Felkay Ferenc 100.-, Leány-
gimnázium tornaünnepélyének jövedelme 145.-,
Majthényi Béla 100.-, Leánykollégium volt növendé-
keinek egyesülete 100.-, Magócs Károly 80.-, dr.
.Eröss Lajos 50.-, N. N. 50.-, dr. Ulmann István
50.-, dr. Meinig Gábor 30.-, "Néhány tégla" 30.-,
"Isk. 50 éves története" 36.-, dr. Bencs Zoltán 20.-,
Blaskovits Gyula 20.-, dr. Bókay János 10.-, dr.
Scholtz Géza 5.- P.

- 50 tagú dél-afrikai CE szövetséges 'látogatta
meg augusztus 8-án este a budapesti szövetségeseket
a Bethánía-Egyletben. W.aal lelkész nemzeti titkár
vezetésével érkeztek a messzíröl jött vendégek. Meleg
barátságban folyt le az este, amelyen tájékoztatták az
egybegyülteket hazájuk hatalmas arányú munkájáról
és érdeklődéssei hallgatták a magyarországi evan-
geliumi munka fejlődéséről szóló felszólalást.

- A szarvasi evang. tanítónó'képző 1933-34. évi
értesítőjét Kiss Sándor igazgató teszi közzé. Meleg
.hangon emlékezik meg Levius Gusztáv Ernőről, aki
36 évi egyhelyben teljesített szolgálat után az elmult
tanévvel mondott búcsút az intézetnek. Az 'intézet
növendékeinek száma az elmult iskolai évben 143 volt.
A gyakorló iskolába 52 növendék járt. A tanító-növen-
dékek között 115, a gyakorlóiskolában 47 evangélikus
vallású tanuló volt. Az intézetben a következö ifjúsági
egyesületek működtek: Ifjúsági Luther Szövetség,
Ifjúsági Önképzőkör, Ifj. Sportkör, Cserkész leány-
csap.at, Ifj. Segélyegylet.

-, Háztartási és továbbképző tanfolyam. Megnyí-
lik szeptember havában a Luther-Szövetség védnöksége
alatt az ev. leánygimnázium épületében, IV. ker., Ve-
res Pálné-utca 36. sz. Telefon: 84-1-31. Ma, amikor a
nőknek a kenyérkereső pályákon való. elhelyezkedése
mindig nehezebbé válik, s- a már szabadosságba
csapó túlmodernség is egyre nagyobb méreteket
ölt, - igen fontos ~ és. szükséges, hogy az ískolá- SZERKESZTÖSÉG TELEPONSZÁMA : 59-2-01
jukat bevégzett és az életbe kilépő leányifjú- POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA: 1,228
ságot visszavezessük 'eredeti hivatásához. Felébresszük (BP. SZÉKESPÖV~ KÖZSÉGI TAKARÉKPT. CSEKKSZÁMLÁJA.)

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könYvnyomd4j4ban, Budapest. V••Cs4ky-utca 10. 80634
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Kiadja:
. . AZ ORSzApos LUTHER SZÖVETSÉG.

EOYHÁZT ÁRSADALMI,
BELMISSZIÓI, KULTURÁLIS ÉS

_fOYHÁZPOLlTIKAI HETILAP.

Megjelenik minden va s ár n.ap.
ELŐFIZETÉSI ARA:

Egész évre 4.40, félévre 2.20 pengő .

AZ EVANGÉLIKUS TANÍTÓ.
'Hóman Bálint kultusz miniszter ismeretes

rendelete a felekezeti tanítók fizetésének az
állam részéről történő kiutalásáról ismét a fele-
kezeti tanítókra és munkájukra terelte a ma-
gyar közönség figyelmét. A napilapok hasábo-
kon át ismertették azt a kulturális, nemzet-

enj:ő és valláserkölcsi munkát, amelyet a fele-
kezeti tanító századok óta végez. Míhozzánk
legközelebb természetesen az evangélikus ta-
nító áll.

Lapunk hasábjain is mcstanában több ízben
esett szó az evangélikus tanítóról. Lelkészek,
világiak és tanítók szólaltak meg. Mi is az evan-
gélikus tanítóról írunk ma. De nem arról, aki
életpályáját kizárólag kenyérkeresetnek tekinti,
nem arról, aki feladatát csak immel-ámmal
végzi, nem arról, akinek minden munkája egy
unott és fásult lelkülettel eltöltött esztendő
alatt a· szünidőre való készülődésben telik el,
nem is arról, aki a lelkipásztorban, legtermé-
szetesebb munkatársában ellenségét látja, ha-
nem arról, akiben magasztos küldetésérzet van,
arról, aki tudja, hogya gyermek megindulá-
sáért, az evangéliumban meggyökerezéséért, a
tiszta erkölcsben és hazaszeretetben való meg-
állásáért elsősorban ő felelős Isten és emberek
előtt.

Nagycsaládú, nagyeszmékkel és eszmé-
nyekkel telített, nagyhitű, de rendszerint kis-
pénzű és kiskenyerű iskolamesterek, de szere-
tünk benneteket, de jó érzésekkel, de nagy
bizalommal nézzük kertészkedésteket az egy-
ház veteményeskertjében. Tudjuk, hogy munká-
tok nem kisebbjelentőségű a prédikátor, a lelki-
pásztor munkájánál. Ezért örülünk olyan na-
gyon annak, ha a gyülekezetben lelkész és
tanító a legnagyobb egyetértésben, egymás
munkájának .kölcsönös megbecsülésében élnek.
Ezért olyan nagy a szomorúságunk, ha harc és

háborúság, meg nem értés és ellenségeskedés
dúl a gyülekezeti élet e két legfontosabb ténye-
zője között.

Nem tagadjuk, hogya ti arravalóságotok
íveltette felfelé akárhány embernek egyéni,
egyházi vagy közéleti pályáját. Nem tagadjuk,
hogy Isten országának akárhány munkását
csaknem egyedül nektek köszönhetjük. Nem
tagadjuk, hogy sok esetben élet vagy halál kér-
dése múlik azon, milyen volt első iskolameste-
rünk. Meghatva gondolunk arra, hogy a mi ke-
zünket is megfogtátok, hogyabetűvetésnek,
a minden tudományok alapjának rejtelmeibe
bevezessetek. Meghatva gondolunk arra, hogy
édesanyánk kezéből egyenesen.a ti kezetekbe
kerültünk és ti vittetek tovább azon az úton,
amelyet a betlehemi csillag fénye világít be.

Tudjuk azt is, hogy családotok, gyerme-
keitek sorából akárhányan szöktek egyházunk
és 'nemzetünk életének horizont ja fölé és hogy
a ti veretekből és kultúrverejtéketekből akár-
hány pompás és Istennek tetsző ember került
a' tömegek élére.·

A szűköcske falatok mellett bizony sokszor
lekicsinylés, mellőztetés volt az osztályrészetek,
de ti evangélikus tanítók az evangéliumban élő
tanítók vagytok, akik alázattal viseltétek el
mindig ezeket a fájó sérelmeket. Annál na-
gyobb az érdemetek, annál melegebb együttér-
zéssel és szeretettel gondolnak reátok azok,
akik munkátok nélkülözhetetlenségét és átfogó
hatását látják.

Amikor az új iskolaév küszöbén szavaink-
nak hálakoszorúját fonjuk becsületes homloko-
tok köré, arra kérünk, hogy a régi tudással, a
régi lelkesedéssel, a régi odaadással, a régi" alá-
zattal, meg nem alkuvó hazaszeretettel és egy-
házhűséggel végezzétek a kicsinyek lelkében
egyházépítő és nemzetmentő munkátokat!
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Sorompot a reverzálist-adók elé.
Mikor a fenti cím alatt megjelent előző cik-

kemet megírtam, a célom az volt, hog~ ezt, a
kérdést a zsinat küszöbén még egyszer vita tar-
gyává tegyem és a vita eredményével ~egéd-
kezet nyujtsak a zsinatnak ennek az egyhazunk
jövendőjére kiható, valósággal "sorsdöntő"
problémának a gyökeres megoldásához. Nagy
örömmelolvastam tehát ap "Evang. Élet" f. é.
augusztus 12-iki számában dr. Pazár Zoltán kir.
kúriai bíró úr cikkét, akinek soraiból kicseng
az öntudatos evang. lélek egyházával szemben
érzett komoly felelősségérzete. Cikkét nagy-
jelentőségűnek, mondhatnám "perdöntőnek"
tartom a reverzális kérdésben folyó nagy vitá-
ban, mert benne egy előkelő állást be~pltő jo-
gász hajlandónak nyilatkozik elfogadm azt az
álláspontot, hogy "az egyház kárára reverzálist
adó egyháztag az egyház tagjai sorából kizá-
randó". A reverzális kérdésben folyó vitában a
jogászok eddig, ugyanis csaknem kivétel nélkül
azon az állásponton voltak, hogy a vallási hová-
tartozandóság kérdése tisztán "magánügy': s az
egyháznak, mint "jogi testületnek" senkit sincs
joga az egyházból kizárni, vagy bárkit is meg-
akadályozni abban, hogy egyházunk tagja
legyen.

Dr. Pazár Zoltán kir. kúriai bíró úr az első
jogász e vita során, aki írásban is bátran leszö-
gezi magát ama álláspont mellett, hogy az egy-
ház nemcsak "jogi testület", hanem a Biblia és
az Ágostai Hitvallás' alapján élő lelkek közös-
sége is, amelynek a tagjai csak addig élvezhe-
tik a közösségből eredő jogaikat, ameddig hű-
séggel teljesítik a Krisztus egyházának a jö-
vendőbe való átmentésével szemben fennálló
kötelességeiket. Az érvényben lévő Egyházal-
kotmány maga is leszögezi az egyháztagok jo-
gait és kötelességeit (E. A. 35-36. §.), de arra
hogy ezeket a jogokat és kötelességeket
a gyakorlati egyházi életben egyensúlyban
tartsa, - már nem gondolt, pedig - azt hiszem
- az igazságnak és jognak egyaránt szigorú
követelménye az, hogy bármily .közösségben is
a tagokat cs-ak oly mértékben illessék meg a
jogok, amily mértékben teljesítik kötelességei-
ket. Így állt elő azután egyházunkban az a szo-
morú és fonák helyzet, hogy vannak. olyan egy-
háztagjaink, akik az E. A. 35. §-ában lefekte-
tett egyetlen kötelességüket sem teljesítik s
mégis teljes mértékben élvezik az E. A. 36.
§-ábím lefektetett jogokat.

És ami 'a legszomorúbb! - e tekintetben
a mi evang. egyházunk egyedül áll az egész
világon. Az állam hűtlén polgárait megfoszt-
hatja polgári jogaitól, minden alapszabályok
kereteiben dolgozó egyesület kizárhatja tagjai
sorából a hűtleneket, a kötelességmulasztókat,
minden iskola eltávolíthatjaaz oda' nem való
elemeket, minden egészséges szervezet a termé-
szet Isten-adta törvényeinek engedelmeskedve
önként kiveti magából a szervezettől. idegen

vagy beteg elemet - csak az evang. egyház,
amelynek pedig erkölcsi tisztaságban felette
kellene állnia minden testületnek, egyesületnek
és szervezetnek, - csak az tűri meg, sőt jogok-
kal dédelgeti soraiban' a hűtleneket és az áru-
lókat - feledve, hogy minden büntetés nélkül
maradt hűtlenség és árulás csábító - felhívás
egy újabb hűtlenségre és árulásra,

A magam részéről _tehát a legnagyobb
készséggel járulok hozzá dr. Pazár Zoltán
kúriai bíró úr ama javaslatához, hogy "az egy-
ház kárára reverzálist adó egyháztag az egyház
tagjai sorából kizárandó". Ámde ennek a kizáró
rendelkezésnek egyházi .törvényeink közé való
beiktatása ezidőszerint még ellentétben van a
már többször hivatkozott 1895 : XLIII. t.-c.-el
s így annak szentesítése nem remélhető. Ezért
ajánlottam én előző cikkemben annak az egyet-
len paragrafusnak a beiktatását, amely lénye-
gében csakugyan nem más, mint "szebb sza-
vakba burkolt kizárás", de amely - szerintem
- mégsem áll ellentétben az előbb említett tör-
vénycikkel, mert abban az egyház nem a rever-
zálist adót büntetné, hanem egyszerűen leszö-
gezné az evang. egyház »dogmat~kus álláspont-
ját» a reverzális-adás tény ére vonatkozólag.
A róm. kat. egyház ugyanis mindig azzal .érvel,
hogya reverzális 'kérdésben azért 'nem tehet
semmiféle engedményt, mert jelenlegi állás-
pontjára szigorú dogmatikai elvek kényszerítik.
A dogma teljesen' az egyház belügye. amélybé
senkinek, még az államnak sem lehet bele-
szólása. Nos! az evang. egyháznak is joga van
ahhoz, hogy a reverzális kérdésben leszögezze
a maga szigorú dogmatikus álláspontját s ha
az összeülő zsinat kimondja, hogy reverzálist
adni egyenlő az egyházból való önkéntes kilé-
péseel, ezzel egy olyan dogmatikai elvet szegez
le, amely kizárólagos belügye az egyháznak,
amibe beleszólása senkinek, még az államnak
sem lehet.

Ennek a dogmatikai álláspontnak a leszö-
gezése nem sértené az egyházból való kilépés
"önkénte.s" jellegét sem. Az 1894 : XXXII. t.vc.
1. §-a ugyanis csak azt mondja ki, hogy a há-
zasságra lépő felek házasságuk megkötése előtt
megegyezhetnek gyermekeik vallására nézve.
Tehát teljesen a házasságra lépő felek szabad
elhatározásától függ az, hogy kötnek-e reverzá-
list vagy nem? Ha már most az evang. egyház
zsinata dogmatikai elvként leszögezné azt, hogy
a reverzális-adás egyenlő az egyházból való ki-
lépéssel, akkor magának a kilépésnek a ténye
is önkéntessé van téve, mert hiszen a reverzálist
adni akarónak saját szabad' elhatározásától
függ az, hogy aláírja-e azt a reverzálist, ami
teljesen egyértelmű az, egyházból való kilépésé-
veI. Nem kényszeríti őt senki, hogy kilépjen;
egyedül tőle függ, hogy aláírja-e a számára ki-
lépést jelentő reverzálist. _- tehát, kilépése
"önkéntes" .

Éppen a fentiekben felhozottakala,pján
nem tartom célra vezetőnek Mayer Pál lelkész-
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testvérem ama indítványát, hogya közös prot.
bizottság keressen érintkezést a római kúriával
a "Ne temere" bulla visszavonása iránt. Nem
tartom célravezetőnek még a dr. Pazár Zoltán
kúriai bíró úr javasolt módosításával sem, azaz,
hogy ezt a lépést a m. kir. kormány útján kell
megtenni. A római kúria válaszát mindkét eset-
ben előre tudom: Sajnáljuk, de ebben a kérdés-
ben mi semmiféle engedményt nem tehetünk,
mert a mi álláspontunk szigorú dogmatikai
elveken nyugszik s az már nemcsak a "Ne
temere" bullában, de a "Codex iuris Canonici"-
ben is- dogmaként van leszögezve.

Az Evang. Papnék Országos Szövetsége
az elmult évben átiratot intézett a Kat. Nők
Országos Szövetségéhez,. kérve őket, hogy' az
ország' egysége és belső békéje ügyében hassa-
nak .oda, hogy az 1894 : XXXII. t.-C. eltöröl-
tessék. A válasz körülbelül ez volt: "Mélyen
meghat bennünket az evang. papnék nemes
törekvése, de mi ebben az ügyben semmit sem
tehetünk, mert mi a hercegprimás főhatósága
alá tartozunk."

Ideje tehát, hogy végre valahára komolyan
nézzünk a 'szemébe annak a ténynek, hogy a
római kúriával engedmények ügyében nem tár-
gyalhatunk, mert minden ilyen irányú kezde-
ményezés eredménye csak merev visszautasítás.
Dekomolyan kell végre-valahára szemébe nézni
annak a ténynek is, hogy a reverzálls kérdés-
ben -nem szabad =visszariadnunk a Iegradíkáli-
sabb megoldástól sem, mert különben csak-
ugyan bekövetkezik az, amit Pezenhofferék a
reverzálisok terén elért eredményeikre tekintve
büszkén _hirdetnek: Magyarországon 100 év
mulva nem lesz evangélikus!

Szerény javaslatom is ilyen radikális meg-
oldás akar lenni, mert 21 éves lelkészi műkö-
désem tapasztalatai arról győztek meg, hogya
legtöbb reverzális-adás oka az a könnyelműség,
az a meggondolatlanság és ldkiismeretlenség,
amely a reverzállsadót abba az illuzióba rin-
gatja, hogy ő a reverzális-adás dacára' hitét
~eg nem tagadja és ő továbbra is jó evangé-
likus marad. Nem egy esetem volt, amikor a
re~erz,~lisadásra készülőt arra kértem, hogy ha
szandeka mellett megmarad, akkor vonja le
végzetes lépésének a becsületes következményeít
s maga is térjen ki az egyházból. A válasz csak-
nem minden esetben az volt: "Azt már nem! Én
jó evangélikus vagyok s mint evangélikus ak~-
rok.meghalni." Kétségtelen tehát, hogy ha
n:aJd,rev~r::ál~st a~ni annyi lesz, mint az egy-
hazboi kilépni, .mmden reverzállsadásra ké-
szülő kissé jobban fogja meggondolni lépésének
végzet'es következményeit. Aki pedig hitének
elhagyása árán is hajlandó reverzálist adni az
jobb, ha minél előbb kiválik a Krisztusban iga-
zán és tisztán hívők közösségéből, mert ezzel
ez.a közösség' csak megerősödik és megtisztul,
mmt az a test, amelyboi az orvos kése .kívágja
a betegségetokoz6 kelevényt. . Irá . K 'll,rany~ amsu.

Az egvházltörvénvkezés reformjához.
Az 1869. évi IV. t.-c. kimondta a magyar közigaz-

gatásnak az igazságszolgálltat~stól való szétválasztá-
sát. És ez a szétválasztás mind a két áll-ami szerv
elönyére szolgált. Különösen az igazságszolgáltatás
indult rohamcs fejlődésnek. Olyan eltérő ez a két
állami funkció, hogy ez a kérdés állami életünkben
már nem is vitás, sőt a közígazgatás a saját terül etén
is megszervezte a független 'közigazgatási bíróságot.

Újabban az egyházi törvénykezésnek az egyházi
közigazgatástói való szétválasztása iránt erős mozga-
lom indult meg egyházi íróink körében. (L. Mikler
Károly cikkét a "Miskolci Jogászélet 1925. számában),
sőt most a szétválasztás kérdése az összeülendő novel-
láris zsinat egyik tárgya lesz.

Dr. Bruckner Győzőnek 1930-ban megjelent köny-
véből* olvassuk, hogy a -szlovenszkói ev. egyház ezt a
szétválasztást - szerenosés kézzel - már keresztül-
vitte, sőt az egyes bírák intézményét is - amely .a
magyar jogszolgáltatásban újabb időben nagy tért
hódított - bevezette. '

A mi Egyházi Alkotmányunk s. annak törvény-
kezési része is valódi rnestermü volt annak idejében.
Ne feledjük el, hogy 1893-ban sem a "Bűnvádi perrend-
.tartás", sem a "Sommás eljárási törvény" nem létezett.
De negyven esztendő nagy idő' s legfőbb ideje, hogy
alkotmányunkat kissé megfoltozzuk.

mn magam a teljes szétválasztás híve vagyok s
úgy szeretném megszervezni az egyházi törvényszéke-
'ket, hogy az a közigazgatási vezetöktöl teljesen füg-
getlen, lehetőleg jogvégzett s külön fegyelmi bíróság
alá tartozó, tapasztalt egyénekből ' alakuljon. A fe-
gyelmi ügyekben a feljelentésre beadott nyilatkozat
beérkezte, vagy az arra kitűzött határidő sikertelen
elmúlása után a. vizsgálat kérdésében már a törvény-
szék döntene.

ElVben hozzájárulok az "Ev. Élet" 15-17. szá-
maiban dr. Baltigh Árpád, a 21. és 24. sz-ban pedig
dr. Berzsenyi' Jenő tollából megjelent fejtegetésekhez
és Indítványokhoz. - Miután az E. A. 361. §-át a t~r-
vénytervezet 59. §. átvette, sőt kibővítette, utalok Ber-
zsenyi Jenő barátomnak arra a jogi aggályaira, hogy
büntetőpolitikai szempontból 'képtelenség, hogy az a
püspök vagy egyetemes felügyelő, aki nemcsak kíren-
deli a közvádlót, hanem akinek utasításait a közvádlö
követni tartozik, abban az ügyben mint a fellebbviteli
bíróság elnöke járjon el. Pl. megtörténhetik, hogy a
püspök utasítja a közvádlót a neki nem tetsző egyház-
megyei törvényszéki ítélet megfelebbezésére, a...kerületi
törvényszék en -pedig ugyanaz a püspök mint a ker.
tszék egyik elnöke és bírája a saját felebbezése felett
fog dönteni. .

A szétválasztást ellenzőknek két ellenvetését ta-
lálom megfontolandónak. Az egyik az, hogy tapasz-
talatom szerint az egyházi vétségek nagyobb része
úgy a dogmát, mint a lelkészi müködéssel szorosan
összefüggő kérdéseket érinti s így a bírás'kodásból a
lelkészi kar nem zárható ki, a másik ellenvetés pedig
az, hogy kevesen vagyunk s talán nincs elegendő al-
kalmas emberanyagunk arra, hogy a mindennapi élet
gondjaival küzködő világi hitsorsosainknak az a része,
amelyet elegendő hitbuzgóság hevít arra, hogy szabad
idejét egyházának szentelje és amelyre elsősorban az
egyház szempontjából fontosabb közigazgatási tevé-
kenység végzésére van szü'kségünk, - kizárólag tör-
vénykezési, vagy egyesületi müködésre szoríttassék.

Ez az aggály azonban - hála a mi kitünő isko-
Iáinkriak - csak kevés egyházmegyében merülhet fel.

Az "Ev. Élet" mellékleteként közzétett törvény-
cikktervezet a szétválasztást következetesen nem viszi
'keresztül. Én ezúttal, mellőzve ennek a kérdésnek tár-

* Dr .. Bruckner Gyözö: Felsőmagyarország ágo
hitv. ev. egyháZ'községeinek 'elszakítása és a szío-.
venszkóí ágo hitv. ev: egyház alkotmánya.
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gyalását, a tervezet törvénykezési részére óhajtanék
néhány gyakorlati megjegyzést tenni.

A 2. §. e ) pontjából a "tanárnők", nyilván toll-
hibából, kímaradtak,

3. §. d) p. "aki hivatalával visszaél", ez tág fUja-
lom; a magyar Btk. 471. §-a ezt a vétséget követkeZ?-
leg határozza meg: "a közhivatalnok, aki abból a cel-
ból, hogy valakinek jogtalanul" hasznot vagy kárt, vagy
más sérelmet okozzon, hivatali eljárásában vagy intéz-
'kedésében kötelességét megszegi, a hivatali visszaélés
vétségét követi el". Ezt a meghatározást át lehetne
venni.

3. ~. b) p. .elegendö volna ennyi: "aki a magyar
kírály, a magyar haza vagy a magyar nemzet ellen
izgat". .

3. §. i) pont "aki az álláshoz szükséges bizalmat
megingaqa." ~z a kitétel ~~m eg~szen.érth~tő: Mílyen
álláshoz? Talan így volna JO: "akI a htvatah allasahoz
szükséges bizalmat megingatja".

3. §. l) p. Ezt a pontot törölném, mert a benne
foglalt cselekményad) és h) pontok alatt nyerhet
megtorlást.

:A 4. §. utolsó mondatát.: "ismétlések esetén -
minősítendők", elhagynám, mert ha valaki. birságolás
ellenére is kötelességszegést vagy mulasztást követ el,
az már a 3. §. d) p. alapján vonható felelősségre.

Az 5. §. e) p. az áthelyezés kímondása, mint
fegyelmi büntetés nagyon kívánatos, de aggályom van '
az iránt, hogy ez az intézkedés az egyházközségek
autonómiájának sérelme nélkül megvalósítható lesz-e?

A 6. §-nál figyelmébe ajánlom a szerkesztöbízott-
ságnak, hogy az irodalom az "azon, ezen" szavakat
elhagyta és "az a, ez a" szavakkal helyettesítette, Nem
mondjuk tehát "azon körülmény", hanem "az a körül-
mény". Az azon, ezen szónak téves használata a ter-
vezetben többször ismétlődik.

Az, egyháztagok fegyelmezése tekintetében már
szárnos egyházi gyűlésen hangzottak el sürgető indít-
ványok. A tervezet óvatos kézzel nyul ehhez a 'kérdés-
hez a 8. és' 9. §-okban. Nem intézkedik azonban az
egyházközségi bíróság eljárási szabályai tekintetében,
már pedig a harmadik címben tárgyalt eljárás az
egyházközség! bíráskodásra nem alkalmazható.

A 15. §. g) pontja az egyházi közigazgatás terén
felmerülő ,és az egyházi törvénykezésrs tartozó vitás
ügyek közé sorozza az egyházi tisztviselők között egy-
házi hivatali eljárás ból folyólag felmerült becsidetsér-
tési ée rágalmazási eseteket. ' ,

,A magyar büntető törvényhozás a becsület védel-
mét oly fontosnak tartotta, hogy azt külön törvénnyel
szabályozta. Nézetem szerint ezt a pontot az egyházi
vétségekról szóló 3-ik §.esetei alá kell besorozni.

Nagyon fontos újítást tartalmaz a lelkéSzek át-
helyezéséről szóló V. fejezet. Amint az 5. §. c) pontjá-
hoz fűzött megjegyzéselmben is említettem, itt az
egyházközségek autonómiáján rést üt a tervezet. De
nem tagadom, a mult tapasztalatai mutatják, hogy
ennek a kérdésnek szabályozására szükség van.

A tervezet ezt a kényes kérdést nagy körültekín-
téssel oldja meg.

A 22. §-nál méltánytalannak tartom, hc.gy az
önhibáján kívül áthelyezett lelkész a két állás java-

,dalma közötti különbözetet csak három évig kapja
meg, mert így az áthelyezés végeredményekép mégis
a lelkész megkárosítá:sával jár.

A 23. §. második bekezdésében ez a három szó
"a ,lehetőségekhez 'képest", felesleges, mert ha megálla-
pítást nyer, hogy a lelkész működése sikertelen, akkor
az áthelyezést végre is kell hajtani.

25. §. Az áthelyezés oly - úgy az egyház, mint
a lelkész érdekeit mélyen érintő - rendelkezés, hogy
megfontolandónak tartom, ne adjunk-e helyet ebben a
kérdésben két fokú felebbezésnek ?

26. §. Az első bekezdés szerint az árthelyezést az
egyháZ'kerület elnöksége hajtja végre.

Ez ellen nem volna kifogásom, de akkor a 146.
§-t is így kell szövegezní, ment itt csak a püspök van
,a végrehajtással megbízva. . ,

30. §. A harmadik bekezdés szerint az egyházköz-
ségi bíróság az egyháztagok fegyelmezésén kívül, az
egyházközségi hivatalnc.kok és egyéb alkalmazottak
ügyeiben is eljár. .. .

Ez a bekezdés elmaradhat, mert nyilvánvaló,
hogy ezek a hivatalnokok és alkal~::~?ttak is e~y~.z-
tagok, tehát a 8. §. alá esnek. Kulon megemlítéaük
tehát felesleges s csupán zavarra adhat. okot.

Á 31. §. utolsó bekezdésének azt a rendelkezését"
amely szerint az első 3 év leteltével a közbírák fele,
kilép, elejteném. A bírói függetlenségnek, a pártat~an
ítélkezésnek nem válik előnyére, ha a bíró ki 'Van teve
annak az eshetőségnek, hogy 3 év muíva 'kíscrsolhat-
jáko Igaz, hogy újból megválasztható, de ha az elnök-,
séggel ellentétes nézeteket vall, újból val.ó m~gv~lasz-
tása kétséges lehet. Ha már az életfogytrglam válasz-
tás nem mutatkozik célszerűnek, válasszuk a bírákat
6 évre, időközi sorsolás nélkül.

A 32., 34., 36. §-ok szerint az ott ,felemlített egy~
házi hatóságok elnökei nem elnökölhetnek abban a
tanácsban, amely oly ügyekben dönt, amelyekben a
fegyelmi eljárást elrendelték, vagy az előkészítő 'el-
járásban részt vettek, vagy intézkedtek. Ez nagyon
helyes rendelkezés, de hogy 'egyeztethető össze ~ .cik-
kem elején már érintett 59. §. ama rendelkezésével,
amely szerínt a püspök (az utolsó bekezdésberiemlített
esetben az egyetemes f'elügyelö) rendeli ki a 'közvádlót,
aki a püspök utasításait követni tartozik. .

Elnökölhet és ítélkezhet-e a püspök a kerületi
törvényszék en, ha ö a közvádlónak utas~tást adott,
tehát mtéekedett t 1\A 29. és 37. §-okban érintett külön fegyelmi
bírósá~ot n:enőzhetőneJ: tartanám, mert. az eléje utalt
- amugy IS nagyon ntka - esetekben az egyetemes
törvényszék is eljárhat. ' ,

A 40. §. negyedik bekezdésében a "kérhetik" szó
sajtóhiba, "kérhetnek" helyett.

Az egyházi törvényszékek hatásköréröl szóló feje-
zetre 42-49. '§. csupán az a megjegyzésem, hogy
míután a 2. §. b) pontja szerínt az egyházi bírák is az
egyházi fegyelmi bíráskodás alá tartoznak, ebben a
fejezetben gondoskodni kellene arról, hogya, bírák
első fokú fegyelmi bírósága a közvetlenül felsőbb fe.kú
bíróság legyen. Tehát az egyházmegyei bírák fegyelmi
bírósága (az elnökség kivétel.ével, amelyre van. intéz-
kedés) az egyházkerületi' törvényszék, az utóbbi tör-
vényszék bíráinak fegyelmi bírósága pedig az egYe-'
temes törvényszék lenne.

, Helyesnek tartom, hogy 'az 57. §. harmadik' 'be-
kezdése a panaszt elutasító határozat felülvizsgálását
megengedi, de azt a módosítást indítványozom, hogy
a határozat ne hivatalból, hanem a panaszosnak 8 .nap
alatt beadható felfolyamodására terjesztendő fel a,
felsőbb fokú törvényszék elnökségéhez.

A 60. §-nál az a megjegyzésem, hogy nem lénye- '
ges vizsgálóbírónak nevezzük-e a vizsgálatot teljesítő
közeget, vagy pedig vizsgáló biztosnak, de - szabatos-
ság szempontjábel - csak az egyik kifejezést hasz-
náljuk. .

62. §. A tervezet a tanúk eskümíntáját az E. A.-
ból, ez pedig a régi perrendtartás ból vette át: Az új
polgári perrendtartás 311. §-a és a büntető perrendtar-
tás 217. §-a szerint az esküt arra kell letenni, hogya
tanú legjobb tudomása és lelkiismerete szerint az iga-
zat és csakis az igazat vallotta és hogy abból semmít
sem hallgatott el. '

Ugyanez áll a szakértők esküj ére is. A Bp., 358,
§..,aés a Bp. 233. §-a szerínt a szakértő arr-a tesz esküt, ,
hogy észleleteit híven és véleményét részrehajlás nél-'
kül, a legjobb 'tudása és lelkiismerete szertnt fogja
előadni. -

Nincs okunk, hogy az új törvények eskümíntátt
mellözzük s ezért a tervezetben közölt eskümínta he-'
lyett a most idézett esküminta bevezetését javaslom

A 7. §-nál célszerü volna meghatározni, hogy ki
lehet az egyházi törvénykezési ügyekben 'védő? A Bp..
55. §. szerint védő lehet az ügyvédi lajstromba 'bejegy-
zett ügyvéd, eg-yetemi vag-y jogiakadémiai tanár.
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A Bperrendta:r:tás 204. §-a a tanuságtétel akadá-
lyait a 205'. §. a tanuságtétel kötelessége alóli mentes-
séget, ,a 229. §. a szakértök alkalmazásán,ak k'orlát~it
tárgyalja. Tervezetünk ezekröl hallgat, pedig szószermt
átvehetnök a Bp., határozmányaít.

~A 80. §-ra az a megjegyzésem, hogy a 8 napi
hataridöt kevésnek tartom arra, hogy ez alatt az
ítélet a felek kezeihez jusson; a határidöt 15 napra
felemelném.

A 90. §. c) pontjára az: a megjegyzésém, hogya
bíróság senkit sem nyilvánít büntelennek, hanem vagy
megszüntetí az eljárást, vagy pedig felmenti a vádlot-
tat a vád alól. Tehát a ej pontot akként kellene fogal-
mazni, "ha a felfüggesztett tísztviselöt' büntetö úton
[ogerösen felmentették" . . . '

A 94. §-nál meg kell-határozni, hogy ha a fél nem
ügyvédet. hanem "meghatalmazottat" nevez .képvíse-
löjéül, - ki lehet ilyen meghatalmazott? A Bp. 55.
§-át megfelelö átszövegezéssel elfogadhatjuk.

A 117. §. utolsóelötti be'kezdése a perorvoslátok
korlátozását .tartalmazza és a Bp" 384. §. 9. pontjából'
és a fiatalkorúak bíróságáról szólö 1913, évi VII. t.-c.
39, ,§~ábólvan átvéve, A javaslott rendelkezést helyes-
nek találorn, annál is inkább, mert a büntetö perrend-
tartás perorvoslati ,részének módosítása tárgyában az
elmult télen megtartott 'elöadások és a semmiségi okok
takszativ relsorolásának mellözését óhajtják. A javas-
latból megállapítható, hogyaténykérdésben csak egy-
fokú perorvoslatnak van helye.De annak a megálla-
pítása, hogy az alsóbíróságok a törvény lényegét sér-
tették-e meg, nagy körültekíntést igényel, s a 118. §.
utolsó bekezdésében jelzett visszautasítás jogát nem
az elnökségre, hanem a tszéki tanácsra bíznám.
, A 129. ,§. utolsó bekezdését oda módosítanám,
hogy csak felebbezés esetén .kell az ügyet a felebb-
vítelf .bírösághoz felterjesztení.

, Végül kifogásom, van a 145. §, ama rendelkezése
ellen, hogy a végrehajtást foganatosító tisztviselö (a
140:-§:'-szerillt''törvllnyszekí' biró)" 'a közgyttlésnek tesz
jelentést. - A bírót a törvényszé'kének elnöksége
küldi ki, tehát csak annak tartozzék' jelentést tenni.

Dr. Pazár Zoltán
a m. kir. Kúria bírája.

'FIGYELÖ.
"Mit kell minden katolikusnak tudni a

vegyesházasságról" címen Kausz József hévíz-
györki plébános egy füzetkét adott ki. Hát mit
kell szerinte tudnia? Hogy az Ószövetség sze-
rint.Abrahám megtiltja fiainak, hogy a pogány
kananeusok közül vegyenek feleséget, hogy Pál
apostol is azt tanácsolja a házasulandóknak.
hogy ne viseljék együtt az igát a hitetlenekkel,
mert a világosságnak semmi köze a sötétség-
hez; hogya katolikus ember az örök kárhozat
veszélyének teszi ki gyermekeit, amikor bele-
egyezik, hogy ne legyenek katolikusok; hogy
katolikus ember érvényes házasságot csak a
katolikus egyház előtt köthet, mert különben
elkárhozik stb., stb. A röpiratnak az egyetlen
érvelése a katolikus módra kőtendő házasság
mellett a szüntelenül visszatérő fenyegetés: el-
kárhoztok, mert a hitetlenség fiaival éltek
együtt. Kétség sem fér ahhoz, hogy az "illusz-
tris" szerző a pogányok és hitetlenek alatt első-
sorban minket protestánsokat ért. - Ez a, "hit- '
védelmi remekmű" nekünk -álmatlan éjszakákat
egyáltalán nem okoz, csak azért említjük, mert
alkalmas a kritikátlan tömegek megtéveszté-

sére. Mé~is c~ak,' .vakmeröség k~lL ;:t~;Hy,~'p,:
nyomtatvany kiadásához, amely nyiltan, .s~emf.:
be!ord':l! az álla~ tételes' törvényeiv~lt H~~~~
után kiáltez a fuzet, mert, a felekezetf l,~gatas
tényálLadéka egészen bizonyosan f~ri#f9f~~
benne. ~;;'?',i3~'.. , l' ,', ;,llf' ,í

Talán ennek a füzetnek a"megg.yŐ~~j!m~'
tása" alatt adott reverzálist egyházunk i,l5l~.:r,4m
és Róma 'javára a diósgyőr-vasgyá::r~'gey.~~lÍ
gélikus. egyház kántora? Reverzális.t~d~Íi~C~~f
sértetlenül folytatja még mindig mŰ~~~~R
nevezett egyházban. Bocsánatot k;ére}l:,Jl~~J,l)
"liberalizmus" mellett sohasem fogunk t'!lqP,Ji:
sikeresen küzdeni a reverzálisveszedelemeellen.

•. . ,:-; r- ~ "r ~~
.' ". . !,bi,.tl~,·d.,.

V~n egy jó hírnek Örvendő jogik~4:J~,(W
Miskolcon. Kiváló tanárok szolgálják, ott;-'Ví-lM'~
katedrákon az egyház ügyét. '.Mivo'lI?-a;~(~~~t~~t
a főískolával kapcsolatosan egy 'viláKIfe'2'é~j
tanszéket is kreálnánk, amelyen '_e~ang-~i~j#
őntudatra mevelnék if jainkat, egyh~zunkJ).b:'
~endőbeli' v,n~gi .vezére~t~ ~i volna, '~~,éJjNi~1'f:;
hku~, egyhazJogI SZeml?~rlUm. for~~~a~~r.-vel,
zetnők be, Itt evangélikus mtelhgencJa:í!l\9<t
azokba: a .dolgokba, amelyeket. tudriia'li:~lr~~%
az egy,há~nak a~arj.~ szentel~i tevékeri)t's~~W.~lt;,
egy reszet ? N ézetünk szerínt sem, revr.:r~fl.rlli!,.
sem 'hűtlenség, sem tájékozatlanság n~pcI:~~'~1
tőzné egyházunk világi vezetőinek egy'J·~~~t
ha ilyenféle berendezkedéssel' adnánk ~'acé16s'
fegyvereket kezébe. ,'.;':.:;=:==;:=~

•• ••
Özdon néhány napig tartózkodtak:áZ:ltiÚli

egyházkerületi közgyú1.ésre felgyülekezett ven-o
dégek. Az egész idő alattaz ózdi egy~~t.~q~<
ségnek voltak vendégei. Ozdon magas y,ilá,gj4iÓi
tornya van az evangéliumnak. Nem.xesoda!
Látni kellett, hogy a lelkész és egész csa:l~ü)a~
e napok alatt a szeretetnek mily~n álfa~~p'l1~r.~:
manenciájában voltak. Ahol" 'a peldaadaPljlYtlJ;l'l
ott az Isten áldása sem maradhat el. Özdonrma;
már a fehér holló ritkaságával jelentKeZiít!Rl
azok ,akik egyházunk kárára adnak re~,~~~Wi~~f.

Adótáiékoztató.
" ... , Ji!:J:l9!

" .ii::w
~ , ,"; fxrlB,tHs
. :.(-,._~'):!"Jaj

Ez év tavaszán panaszolta egyik 'egWIáz:.f.
község vezetője, hogy a felszaporodott: é'gyhá?,:i
adóhátralékukat behajtás végett átadtak:,a}§8,~;
litikai községnek: - ez a hátralék egy"~~s~~)
behajtotta ugyan, azonban a befolyt 'összegeh
lefoglalta az egyházközségnek hátralékos-l'köz-
adótartozása fejében s annak törleSit€~éri
használta fel. ' .'.,:_;~,;,_:~;

Valószínűnek tartom, hogy ugyanezen".eset
előfordult már más egyházközségnél is; M:r(flti~
nehéz g-azdasági viszonyok 'közöbt ma;~1(~l[
minden egyházközségünkben nagy az, aa,C{~~h
ralék s e míatt ,n~m képes' közadótartezását-
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fizetni, Feltehető tehát, hogy hasonló behajtási
r#ód;dal más politikai község is megpróbálko-
zott;" vagy meg fog próbálkozni. .
;." J Az ilyen helyzetben lévő, egyházközségek
fígyelmét felhívom a m. kir. Hatásköri Bíróság
48/932. sz. mostanában nyilvánosságra hozott
haJtározatára, melynek indokolásában --:- az el-
döntött hatásköri összeütközés alapját képező
fényállást is vizsgálat alá véve - kímondotta,
liogy a. közigazgatási úton közadók módjára be-
hajtott hítközségl adók minden tekintetben a
közadókra érvényes szabályok szerínt kezelen-
dők s így azokat végrehajtás alá vonni nem
lehet.

Igaz ugyan, hogy ezt az elvet az eljárás
alapját képező eset vizsgálata során a szóban
forgó. izraelita .hitközség adójára vonatkozóan
állapította meg a Hatásköri Bíróság, _- azon:
ban a határozatban felhívott rendelethelyekből.
valamint az egész, határozat szövegezéséből
il'em 'lehet vitás, hogy az nem kivételesen az

.izraelita hitközségek adój ára, hanem általában
minden vallásfelekezet egyházközségeinek adó-
jára ~onatkozik. . I

. Ha tellát a jövőben előfordul valamelyik
egyházközségünknél az, hogya politikai község
köztartozásban lefoglalja a .behajtott 'egyházi
adókat - úgy az érdekelt egyházközségek fel-
tétlenül éljenek panasszal az eljárás 'ellen a
fenti határozatra -., hivatkozással az illetékes
pémügyigazg,a tóságnál.
.-',-- - -drbv.

. ' Az '"Evang. Élet" '33-34.- számában, Kovács An-
abr békési 'főesperes tollából fenti cím, alatt megjelent
cíkkre ' a' következő megjegyzéseket teszem: .
: .: Nagyon téved a ciklÚri), mídön azt állítja, hogy
az állami anyakönyvek' életbeléptetésével az 'egyliázi
ánvakönyvek létjogosultsága megszünt s- így azok to-
vábbi vezetése céltalan és szükség telen. Hog:y meny-,
nyire nem, céltalan és szükségtelen, ,erre nézve én ,a
praxísomban előfordult néhány frappáns példát rogok
felhozni.' .. "",' .. - '

: . Az én lelkészi müködésem területén.v-> amely-
hez nagyszámú szórvány is tartozik, - nem egyszer
itíi-duit elő már olyan eset, hogy a szórványban szü-
letett evang: gyermeket katolikusnak anyakönyvezett
az áll. anyakönY'V,,,,e~ető._.-A,,tévedés ,c' a házasságkötés
alkalmával derült ki, amikor azután az általam veze-
tett egyházi anyakönyv volt a hiteles és ennek .alap-
ján igazíbiltták 'ki a tévedést.' ..

. Sőt volt mar olyan esetem is, hogy az illető anya-
könyvvezető -' valószínűleg .illuminált ..állapotban, -'-
ieánynak írt be .fiú. gyermeket, - amikor megint az-
én anyakönyvern alapján igazították ki az elöbbíek-.
nél is vaskosabb tévedést.
.. 'Tehát' az egyházi anyakönyvekre - egyéb fon-"
tos okoktól eltekintve, - már ezért is szükség van s
énsemmiesetre sem, helyeselném azok vezetésének a
beszüntetését.

Az egyházi anyakönyvek vezetésének különben
sem' az a célja és rendeltetése, hogy azok híveink és
családjaink beléletéről nyújtsanak világos" tükörképet ;
...c:.: .ezt a célt ll-családokról. vezetett törzskönyvek ' szol-
g~lják. Tehá,thagyjuk meg az egyházi anyakönyveket,
~ de metlettük -különösen népesebb gyülekezetekben!

- vezessünk családi törzskönyveket is; ez a: kettő
igen szépen és igen' jól megfér egymás mellett, lévén
mindegyiknek más a célja és más a. rendeltetése is!

Tompa Mihály.

A reverzálls kérdéshez.
Sok szó esik manapság a reverzálisról. :ms nem

minden ok nélkül. Ne is hagyjuk a napi rendről ezt le-
vénní, annál kevésbbé, mert annak káros kíhatáaaíval
szemben egyházunkat feltétlen meg kell védelmeznünk.

Legyen szabad Mayer Pál lelkésznek, azon indít-
ványához, hogy közös protestáns bizottság keressen
érintkezést a római kúriával a ,,Ne temere" bulla
visszavonása iránt - az alábbi elgondolásornat hozzá-
fűzni : '.

Nézetem szerint ez a lépés még akkor sem ve-
zetne célhoz, ha azt a m. kir. kormány útján és annak
a legteljesebb támogatásával végeznék. Kormányunk
evangélikus elnöke ugyanis túlságosan gyakran keresi
és meg is találja a r. kat. felekezetü főpapokkal való
személyes érintkezést - hol hivatalos,. de legtöbbször
magánjellegü látogatások formájában. Továbbmenő- '
leg ugyancsak ö a nagy nyilvánosság előtt az alábbi
nyilatkozatot tette: '

"Nem tehetek róla, hogy véletlenül protestáns-
'nak születtem."

Nem igen remélhető tehát tőle a;1: a szükséges tá-
mogatás, melyet semmiesetre sem a teljes felekezeti
egyenlőség, hanem a' minden vitán felül álló magyar
állampolgári legteljesebb egyenlőség követel meg. -
Jóllehet, e lépés megtételévei a sikert legkevéssé sem
látom elérhetőnek, még sem zárkózom el annak bizo-
nyos fokig, .valö helyeslésétöl. ,-,. ,... -,

De tovább menve, én, mínt teljes jogú, minden
külsö politikai és egyházi (felekezeti) hatalomtól fel-
tétlenül ;mentes magyar állampolgár, magyar törvény
adta jogorrmal fogva, azzal, hogy házasságot kötök,
kétségtelenül a mindenkí, tehát a bel- és külföldiek
által egyaránt feltétlenül tiszteletben tartandó polgárt
jogomat gyakorolom.. 'Választhatok magamnak r. kat .
felekezetű hitvestársat is. A gyermekek felekezeti
hovátartozandóságát magyar törvényeink világosan
szabályoazak. ' .

Mindezekkel pedig nem egyeztethető össze az az'
álláspont; hogy oa hazánk túlnyomó lakossága által
követett vallásfelekezet codexe rnereven szembe álljon'
fennálló, tehát érvényes magyar polgári törvényeink-
kel és egyrészről egyházi fenyítéket alkalmazzon azon
saját felekezetű tagjával szemben, aki evangélikus há-
zastársat választ magának, anélkül, hogy előzetesen
reverzálist kapott volna tőle; másrészt pedig, hogy a
törvényesen megkötött vegyes házastársakat, ameny-'
nyiben .azok nem r. kat. felekezetü templomban áldat-,
tak meg, egyszerüen nem törvényes házasságban élők-
nek, hanem vadházastársaknak - névezi, házasságukat
ágyasság-nak mínösttí és az ily, bár törvényesen meg-
kötött vegyesházasságok ból származó, tehát törvényes
gyermekeket f,attyaknak bélyegzi.

Igaz magyar meggyőződésem szerint semmiféle
felekezeti rendelkezés (autonom törvény), így tehát a
Codex juris Canonici sem állhat ellentétben a magyar
állam törvényeivel és amennyiben azokkal: mégis el-
lentétes rendelkezést tartalmaznak, azok érvény-
~~~ ,

A magyar államhatalomnak pedig' nem szabad
tűrnie az ilyen, a keresztyén .magyar, honpolgárok kö-
zötti sok százados békés, szeretö egyetértés megboly-
gatására, sőt egyes egyedül .csakls arra alkalmas, a
magyar néplélektől mindenkor is teljesen idegen, volf
és ma is idegen, külföldről becsempészett, a magyar i

nemzeti egységet megsemmtsüíéssej fenyegető rendel-
kezések hatályosságát. '
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Az államhatalomnak kell tehát igen sürgősen
odahatnia, hogy a hazánk összes felekezetei (egyházai)
által eddig és még a jövőben is alkotandó mínden-
nemű rendelkezései a-magyar állam törvényeivel össz-
hangzásba hozassanak és ne tűrje, hogy bármelyik
felekezet (egyház) is csak a "hit" , köpenyébe burko-
lózva, állam legyen az államban. '

Amennyiben törvényhozásunk ezt tető alá
hozza, úgy végérvényesen megoldódott a reverzális
kérdése is.

r!!-1IJ......•I!.o--_H_I_R_E _K_. __ ~
SZENTHAROMSAa UT ANI TizENÖTÖDIK

VASARNAp.

Galata 5>~5-6> 10.

A. mai evangéliumi és episiolai Ige 'között
szoros összefüggés van. Ott arról van szó, hogy
nem szolgálhatunk Istennek és a Mammonrwk.
Itt arról értesülünk> hogy lehetetlenség a test-
nek és a léleknek egyszerre szolgálni. ))Aki vet
a testének> a testből arat veszedelmet; aki pe-
dig vet a létekmek,«: lélekből arat örök életet",
Mit követel ,a lélek szerinti élet? Felebarátunk-
kal szemben tev.ékeny> el nem lanyhuló szere-
tetet. Szünetn'81küli- segítésUlrígykedés-tl!Jl men
tes örömöt> ha embertestvérünk fáradozását
láthsüá, vagy nem remélt siker koronázza. Ön-
magunkkal szemben pedig örökös gyakorlása az
örvizsgálatnak és ezen az alapon alázatos fel-
ismerése a mi érdemtelen voltunknak. Végül
szüntelen emlékezés arra> hogy jön az elszámo-
lás) az itélet, amelyben olyan nehéz az embernek
megálZania. Nem is tud 'megállni ön~gában.
Egyedü,Z.clMegváltó Krisztus érdemeire ttimasz-
kodhatik. "- A keresztyén ember> amíg a föl-
dön él; válogatas .nélkül segíti embertársait
testi-lelki ·bajukban. Mégis legközelebb hozzá
saját hitének cselédei állnak. Mi> akik az evan-
gélium világnézetében próbálunk vitéekedmi.
lássuk meg mindenekelőtt az evangéliumban
testvéreink dolgait é~ biztosítsuk először az ,6
testben lélekben megállásukat.

- Egyházfelügyelői beiktatás. A Tatabánya-
felsőgallai evangélikus fiókegyház mcst választotta meg
első felügyelőjét, Gaál Elemér müszakí tanácsos sze-
mélyében. Az új felügyelő beiktatása f. hó 9-én, va-
sárnap délelőtt fél 10 órakor lesz a bánhidai község-
háza tanácstermében.

- Lelkészválásztás. A bikácsi (Tolna m.) ' gyüle-
kezet 1934. augusztus 19-én egyhangúlag Rusznyák
Ferenc eddigi h. lelkészt hívta .meg rendes lelkésszé
a Rátz Károly halála által megüresedett lelkészi állás-
ba. -' Az izményí gyülekezet Szabó József nyugalom-
bavonulásával megüresedett lelkészi állását augusztus'
5-én Hoffmann Ernő pusztavámi lelkésszel töltötte be.

F.

_ Igazga~ótanító-választás. A kondorosi ev. egy-
"házközség - Czirbusz Endre ig. tanító nyugalomba-
vonulásával - a megüresedett igazgatói állásra egy-
hangúlag Velki Béla tanitót választotta meg.

- Egyházkerületi közgyűlések. A dunáriínnení
egyházkerület szeptember 13-án Balassagyarmaton, ,-:;-
a dunántúli szeptember 20-án Zalaegerszegen, -;-'-'a
bányai október 4-én Budapesten tartja évi rendes köz-
gyülését.

- Bezegh Sámuel nyugalomba vonulása. Bezegh
Sámuel, a bányakerületi püspökök' évtizedeken at -tít-
kára és hűséges munkatársa nyugalomba 'Vonult: He-
lyébe D. Raff.a.y Sándor püspök Ruttkay Miklian GyÜla
vallástanárt hívta meg titkárnak. Az így megüresedo
vallástanárí állást Csaba László köbányaí segédlelkész
nyerte el. . .

.- A budapesti esperesség szeptember 10-ér!.d. U:

6 órakor rendkívüli közgyűlé st tart a Deák-tér! ísko-
lák disztermében. amelyen az egyházközségek szavá-'
zatainak összeszámlálása kapcsán a zsinati képviselö-
ket fogják megválasztani és az elnöki bejelenté:s.e}{~~
hallgatják meg.

- Az iharosberényi egyházközség kettős üíJ.i{epe.
Augusztus 25-én és 26-án nagy ünnepség keretében
adták át rendeltetésének a száz évvel ezelőtt felépített
és most újjáalakított templomukat az tharosberényi
hivek. 25-én délután áhítatot tartottak az, Iskolában,
ahol a templomjavítás ideje alatt az ístentíszteleteket
tartották. Az igét Fábián Imre sárszentlőrinci lelkész
hirdette és D. Kapi Bél.a püspök imádkozott. 26-áp .llrZ
avatási ünnepen megjelent D. br. Radvánszky c.Albent
egyetemetes felügyelő is, akit az egyházkerület.j. ali:
egyházmegye és az egyházközség nevében..üdvözjl.tekl
A templom előtt Fábián Imre prédikált, benn,~'~
templomban D. Kapi Béla püspök, az oltári szolgá~:?-t9~
pedig Káldy József helyi lelkész végezte. Az ístentísz-
telet után ünnepi közgyűlés y~t Rl,n~lyel!_.ille!~é ~
ismertette a templom történetét, A közgyűlés kereté-
benüdvözölték Káldy Józsefet húsz éves lelkészívmü-
ködése alkalmából, akit a nőegyesület Luther-kabáttal,
az ifjúsági egyesület pedig rádióval ajándékozott Il).egl
A délutáni istentiszteleten Teke Dénes prédikálj, s ez-
zel befejeződött az egyházközség kettős ünnepe. -
Örömmel 'Vettük a hírt ennek az ősi gyülekezetnek: a
buzgóságáról és a templom iránti szeretö gondoskódá-
sáról. Az iharosberényi gyülekezet már 1775-ben it
harmadik templomát építette. Ma közel ezerötszáz lel-
ket számlál. .vÓr .

. - Segédlelkészi áthelyezés. D. Raffay Sándor
püspök BlatnicZ'ky Jenő Budapest-Deák-téri s. lelkésat
Cinkotára helyezte áto Helyére ifj. Kelló Gusztáv ke-
rült a Deák-térre. A köbányaí lelkészi körbe Liska F'e-'
renc nyert S. lelkészi elhelyezést. .

- Az osztrák protestánsok növekedése. AZ oszt"
rák protestáns egyház, amelynek 284.000 híve va~
Ausztria mostani megcsonkított állapotában és közü,
lök 270.000 evangélikus, 14.000 református, 130 'g'yülé-
kezetre elosztva, ez év februárjától kezdve hívei szá-
mában attérések folytán eddig példátlan növekédés~
mutat. Az elmult esztendőkben is évenként 3-'-4 "sZá~
zalékot mutatott a növekedés. De ;ebben aicésztetiiÍÖ2
ben február 1-től május 1-ig a protestánsokhoz csatla-
kozóknak a száma legalább 20.000 lélek."

- Leányinternátus. A FÉBÉ Evari'géüit~~
Diakonissza Nöegylet, Budapest, Vlll., .Iözsef-utea'<s r

szám alatti internátusában, mely RZev. egyetemes ;e.gy~
ház épületében, a tudományegyetem és R klinikák köz-
vetlen közelében van, és ahonnan különbözö középisko-
Iák is könnyen megközelíthetők, közép- és -föiskoH~.s\
leányok mérsékelt áron családi otthont nyernek.' lric
dokolt esetben némi kedvezmény kapható. Az -intet::
nátus diakonissza testvér vezetése és az intézeti föor-'
'Vosfelügyelete alatt áll.

-..,..Perzsia kapui mindjobban·kitárulnRk az 'evá~
gélium előtt. Alig egy évszázada annak, hogy le'fdt<li~'
tottak perzsa. nyelvre., a .Bíblíát (1812), -'de}áz~Thő

• .1 •••:':,ilt ..•~~-.JLfrf~
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misllz,i;onáriusmegrs csak ötven év mulva kezdhetett
Flll;lnkát, közöttük. A mtsszíonáríusok munkája év-
t{Z-édekigeredménytelennek látszott. A legutolsó év-
;l;je~<;lb.enmegváltozott a helyzet: az evangéliumnak
1!!:tr,:, ~.abad útja van Perzsia felé. Már alakultak per-
~s~·j?YülE!Kez.ete~.A perzsa keresztyének a keresztyén-
"séggel',egy:iitt nem fogadják el a nyugati szokásokat;
Íilég "á.!t egyházi énekeket sem vették át, hanem saját
szerzeményű énekeiket és dallamaikat éneklik, A
~iS"iiY>i állomásokat is saját maguk tartják fenn. Az
t!\~bbÍ. .é.~~kben a keresztyénség nagyelőhaladást tett
petz)3iában. '
~~ll.u",;;-:-; .w..:.:_"._ __ I , •

;~ú••'>s·•••••c Háztartási es továbbképző tanfolyam. Meg-
,p,..ii_J.i,Jij~~~pte!liberhavában a Luther-Szövetség védnök-
sége alatt az ev. leánygimnázium épületében, IV. ker.,
yer~s~Pálné-utca 36. sz. Telefon:' 84-1-31. Ma, amikor
~·.}?,9~$,:el;(.a::kenyérkereső .pályákon 'Való elhelyezke-
Bf~~~Jri~llfÜg,nehezeb~éválik, s a már szabadossá~,ba
c~~Q. .túlmodernség IS egyre nagyobb méreteket 'olt,
~~";lUíi.:·fontos és szükségee, hogy az iskolájukat be-
-Y:'égzeuJ"és az életbe kilépő Ieányírjúságot .vissza"
vezessük eredeti htvatásához, Felébresszük bennük az
óíHioi:é írántí szeretetet, felelősségérzetet és céltudato-
s~ils:~~'á:neveljük a családi életre. Hogy korunk túl-
1no\1efu, 'felületes 'asszonytípusátöl eltérő, nemes, jö-
iaíi1":gondolkodású, női hivatása magaslatán álló, szí-
.g6raaiPkeresztyéri erkölcsi alapon élő, családjáért
Ötö~er dolgozni tudö, a pénz, anyag, idő és erő he-
fY1!ii- 'f~lhasználásához értő; müvelt és sokoldalú házi-
fl.ss~!IDyokkáváljanak. A növendékek szakszerű veze-
les': mellett a modern nyelvek és az általános müvelt-
séghéi i: szükséges elméleti ismereteken kívÜl a fö-
ié!!b~n~"kézimunkában, fehérnemű és felsőruha varras-
ban-;:i:''';íÍlam'int-a csecsemő- és gyermekgondozás. illet-
v~~aYgyermeknevelésben is gyakorlati kiképzést nyer-
n~i:1l6gy :úgy -a háziasszonyi, mint a feleség és anya
:S~eht~:hívatását is híven betölthessék. A -tanfolyam
"égye\t€s..·Egyes szak ra 3 hónap. Felvilágosítás szemé-
ly~~n'?Ed.· e.. 19-12, d, u. 2~5 óráig), vagy postán
Wá1sba:n ,( válásabélyeg küldendő). Vidékiek bennlakást
~áp1J.al~~~.'
-~.;:1 e: ~ '4~ _'..... .

___9.:rLHázasság. Dr. Gyimesy Károly, gödöllői ev.
~llJ~~e:-~s.,Csaba Etelka áll. .tanrtönöképzö intézeti ta-
~!~:;'.1l?i§pt,emberhó .Iü-én 11 ór~ 30 perckor. tartják-es-
}füH~~-U!H:!t;a Budapest Bécsikapu-téri templomban. "
-.U,;.~Jj<eI;esztyén Otthon (Hospíz); A. FÉBÉEvan:
gélikus Diakonissza Nőegylet,Budapest; VIlI., , József-
.VJEfI."4. s~:;a,~atti Otthonában átutazók, ,akik budapestí
t~p~kodasuk idején keresztyén háznak akörnyezeté-
~Ji '-9!j.~jfanakIenní, mérsékelt áron szállást, valamint
~j~tlÍ~f ,kaphatnak. A vezetés díakoníssza testvér ke-
zeoen"va.n: ' " .

- Budán, mindenhez közeleső kertes házban,
IrtOfufoi-fos,'csendes otthont találhat több egyén.' A fize-
~gr léliét természetben is, megbeszélés szerint. Frenyó-
~;~~Í3uda,p'est,xr., Otthon-utea 31.
~;.~ C=.:.~~~áÍlygY,erme~et,telj,es' ellÚásra, havi 120.-
~,,~5t,:,1'.:>;epkertre nyíló lakasban, vállalnék, Kézdy-
y'-P;,sárlielyíZoltánné, ezredes özvegye, Budapest, 1.,
!~r~f§,tPi\ényi-út6. sz.'
--r.L'.E..i:::-:,:IJa.lál9záS.'Kemény Gaborné, szül:. Válics
Aranka, életén.ek 32. évében hosszú szenvedés után
X~ss~~~,'dt~lelkét T~r?mtőjének., Az elhúnYJ;ban~emé~y
Q!l90,r.;baJal -evangélikus lelkész- feleséget gyászolja.
';I:'~merés'é>szeptember 6-án' volt a bajai közös protes-
~!?s ~t.em~tőben. _ .
_:.;')2;.~l\,érelem. Az,Egyetemi Luther Szövetség elnök-
~gce,~z~la kérelemmel fordul hittestvéreinkhez, hogy
~it~i:i~, . ,korrepetit~r;, stb. szüksége esetén szíves
U!:~g:~er:.~sésUkkelpártfogolják a Szövetség tagjait.
GJm'l yIII.,;rózsef-könlt 42. sz. II. 11. A szerkesztésért felelős:

- Halálozás. Droba Mártonné ezül, Bunkovszky S Z Á N T 6· R 6 BER T O
s..~~{~):lll!,.,Droaa 'Márton 'mendei lelkész neje' szep- r.
t~m~,{:2:áp: BU<ila,pestenelhúny,t., 'Szeptember4-én SZERKESZTÖSÉG TELEFONSZÁMA.: '59-2-01
~~et&~k"o~el'~agy részvét mellett a mendeí evang. POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSÉKKSZÁMLA: j Í28
temetőben. . (BP. SZÉKESFÖV. 'KÖZSÉGI TAKARÉKPT.' CSEKKszAMLÁJA.)

Nyomatott ifj. KellDer Ernő könyvnyomd4j4ban, Budapest. V.•Cs4ky-utcal0. 80665

Evangélikus iskolai. hlttan! könyvek:
. Mérsékell árak.

ELEMI ISKOLÁK RÉSZÉRÉ :
Baltik: Maly katekizmus. Tót nyelven ~ P -.40
Blatniczky: Egyháztörténet P -.80
Blázy: Evangélikus káté P -.60
Győry~ Luther kis kátéja P -.80
Kemény: Bibliai történetek, I-II, oszt., kötve P 1.-

" Bibliai történetek, Ill-IV. oszt., kötve P 1.40
.Kemény-Kühn: Biblische Geschichten, I-IV. o. P 1.20
Klaár: Egyházt!)rténet, kötve P -.80
, •• Luther kis káté, kötve : . P1.20

Kovácsics: Rövid egyháztörténet P -.60
Majba: Luther kis káté, 17. kiadás (új szöveg) P -.40
Baffay: Evang. konf. káté.... . ' ..'.. P '-.64
Rlittkay:Evang. vallastan P .1.20

Elvang. egyháztörténet P ~;40
" Evang. konfirm. káté 1;' -.50

Szeberényi: Luther kis káté P -.50
Sztehló: Vallásban .... .... .... j:> -.40
Turcsányi: Bibliai .történetek, I. rész P 1.-

" Bibliai történetek, II. Tész .... ...J P , 1.80
Varsányi: Bibltat történetek, 1-11. oszt. P -.70

" Bibliai történetek, Ill-IV. oszt. P 1.-
Vértesi: Vallástan, I-IV. oszt., kötve .... P 3.60

Religionslehre, I-VI. oszt., kötve P -.50,

KÖZÉPFOKÚ ISKOLAK RÉSZÉRE:
Batízfalvy-c-Berecekye Bibliaismertetés P 1.40
Bereczky: Ószövetségi élet- és jellemképek,

I. oszt., kötve .... .... .... .... .... .... ..,. .... P
Jézus élete és tanítása, ,II. oszt., kötve P
Rövid egyháztörténet, Ill. oszt., kötve P
A keresztyénség megalapításának tör-
ténete, V. oszt., új kiadás .-.,. .... .... P
Hit- és erkölcstan, IV. oszt., kötve P
'Egyetemes ker. egyháztört. 1. (VI. o.) P

" Egyetemes ker. egyháztör. II. ('\TIl.o.) P
Frenyó: A Megválto eljövetelének története,

(1. oszt.) fl 1.40
Gaudy r A keresztyénség megalapításának I tör-

ténete '(V. oszt.) P , 1.80
A, keresztyén vallás a mai szellemi
életben (VIlI. oszt.) P 1.80

Győry: Luther kis kátéja .... ,... .. P -.80
Uetvényi: Ev. keresztyén világnézet P 2.,....,-

" E'v. rövid egyháztörténet ,... P 2.-
Klaár: Luther .kís káté, kötve P 1.20
Majba: Luther kis káté, 17.kiadás, új szöveggel P -.40
Pálfy-Bereczky: Egyháztörténet .. P 2.-
Raffay: Ev. vallástanítás mödszertana P -.64
Ruttkay: Ev. konfirm. káté P -.50
Schmidt: Valtástan :... P 1.40
Szelényi: .Elv, ker. világnézet P 1.-
Zsilinszky-Bereczky: Az evang. ker. életfel- ,

fogás tanítása (VIlI. oszt.) P 1.60

ÉNEKES KÖNYVEK:
Dunántúli evang. énekeskönyv, félvászonkötés P 3.80
Dunántúli evang. énekeskönyv, egészvászon-

kötés, tokban '''' P 4.50
DaUamos könyvecske, a Dunántúli ev. énekes-

könyvhöz P -.80
Evangélikus Hjúsági énekeskönyv, összeállította

Gaudy László P '1.":"
Mutatványpéldányt ingyen küld:. "

KOKAI LAJOS ::".l.:~:h~~:::':.s~
Budapest, IV., Kamermayer Károly-u. 3

2.-
2.-
2.-

2.40
2.~
2.60
2.20

A kiadásért. felelős: '

"FRJTZ LAsZL6



• ~ z sz ár urnakBp.VIII.Szentkirályi u.51.
~~:;.,',1,.",3~ :~~,JD.~1' J~.).';,~:r{

" Szerkesztöség és kiadóhivatal : -, - -.'-"
'BUBAI?EST, xu, !--ENKE-ÚT 56.
'" -, ~; J " '~"" Kiadja: ,,- ,'0\ 's:

AZ ORSZÁGQS; LUTHER S;>;ÖVETSJ!:G.
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J, ,. AZ' EVANGELIKUS TANuLó. / .. ',..'
~ 1.0, ••.• ••• ~ • .••• J •• ~, '- • t • " ..., .., - "'.. •

"Statiszti,kai'klmutatáSok "~~óhlak ,arról,' illő"hogi az eVfl;ngéHkuslanulő, egyh~unk :j6-'
hogy)v.ragy~r9r~zágóIi 'a lélekS:?;~~ar~,nYi véve veridője. meg is becsülje egyházát. Arról. lehét-
tekintetbe; J a, legtöbb -evangélikus, .gyermek . ne beszélni, hogy ez a -megbeesülés gyakran,
lép --intel>Jektuális,'pályára ma <is, amikorva hogyfest a gyakorlati életben, hara ',ta:n4,l§~i-,
tanulők ölyan. rostán: mennék': ~~resztjJ.I;' hogy. kerül, az Iskolából (éppen fiz; Intellektuális.osz- "
cS,a~,a T~gkiválóbbak' juthatnak előbbre.' Ez tályhoa.tartozó egyháztagjaink. adnak legköny-:
a .körülmény. az, evangélikus gyermek, arra- n'Y'ebben!,everzálistká:run~ra')., Pedig hát. mit:
valóságát mindenekfölött igiLzölja. Régi"tápasi.;t ér az egyház megbecsülése addig, amíg azísko-,
tala tunk, l:iogf'.az· evangélikus, gyermek tehet-. lai dresszura.: vagy "a vallástanár tekintélye
séges és -&úrrg,almas. "N.em",csoda,. ha 'a nemzet kényszeríti erre .az evangélikus eJ,nbert." "';'
v,ilá.gító'~fáklyái, közöttelsö helyen"cy.itézk-édtek il '-":':A:z~eyangélikus fanulQnak:az iskolába .Ié- ,
mindíg az eva,ngélikusok.' ':" ;".,':- ; ,péspil~,anat,át91kez4vea~ élet isko~áláh,áp,yaJq
:': :,'Ugyanc~;~':staJt~'ztikabészél arr61''is".hogy" vltézkedésen .keresztül a "koporsó -bezáiitáig ,

a bűnözők. és a törvénykönyvvel összeütk6zők' éreznie kell, hogy az egyház a legáldottabb szel- ;
legkisebb százaléka-kerül 'ki 'áz"-evangéliktis.ok: lemi hatalomfelette, amely afegyelmet a sze-
közül. 'Kell tehát 'valami-hatalmas valIáserk'öl-' retét által gyakorolja: és szeretet útján akarja.
~~ erőnek és ; tőkének 'lenni, amely az evangé-' a .Ielkeket az üdvösséghez vezetn,i., ~-
likus ember lelkében felhalmozódik.,' , " " ',., :,\ ,Az',új iskolaévküszöbén 'különöSen azokat-
, ,Hogy 'az evangélikus' gy'ermek .tehetségé., a' gyermekeket '4:öszöntJÜ'kméleg' -szeretettel,

p~rlagqri 'nem 'J:j_e:vyr,-,azeJs~,sQrban,az evangé-. akik most eI<S~ ízl1en fipegnekaz'iskohi kapui'.
likus iskolának, az egyház veteményeskertjé- felé, akik csak ezutárifogja'J{' tapasstalni.thogy'
nek ,;köszönhető.' Azonban, ha 'mélyebbre pil-. , az élet' nem játék és nem tündérország" hanem :
lantunk-a dolgok Iényegébe.Tmár itt is' az' egy-. nehéz gond" a kötelességteljesítés :gondja.tÖh
ház .kezét kell ' felismerni.. Azt a kezet,' amely drága kicsikék. tudjuk; hogy" keserves dolog :.a,
minden áldozatotcmeghozott, hogy. iskolák és szabadságból, amelyet 'a szülői ház "biztosít; .az'
kiultúrin~éz~én;yekalapíttassanak" , .,' ,,;'.' iskola, fegyelméne$.korláta{'k,özé .lépn{'Tud-

" " ' >, , jU1k;, -hogy ,könnyhullatás leszegyakranss, kénye- '.
~' );logy ~"az:ev,ange1iku.:s' ember ".Jegritkábhan, retek, amikor édes ügyemmséggelr.ójátokIYl~Jd'

kerüliszembe a törvénnyel, az meg egyenesen. az a~1}...:-c-t.', j\..' kis 'és Íl.agy':'betY}r,~t#,t apr:Ó:
annak a nevelőhátásnak .. tulájdonitható.iame-, manók és koboIdok "álmaitokban is üldözni.
lr.e~;azvevangélikue" egyház .gyakorol "a ~hi.vek fognak. Ezen azonbanaeraegyház, 'sem iskola,
lelkére. ,,',. " 'c ' "1 "', . '''' "1'" , 'th t' M 't" ·'t"l~;:'; ,'., , , , - " " " " 8ems,zu o nem segl e :" cer ,vereJ €:'!he.,mJr~:,
,'iNem, olyan' nagy jszerencsétlenség, ha,az vetés 'vezethet, e~aka, ,til.dom.á~Y,ismeret~iUe.k"

eyangé,lilills ~gy~á:z::zajö~"üi}i!~p'~k~t.:~s ünriepí., 'elsajátitásához. ':,',,",', ,': •. ",:L :' '

.felvonulásokat nem rendez, nem olyan-eíagy ,1,' 'Azök: a iparányi betük, amelyekmost 'In'ég'
baj" ha 'az újságok' egy-egy evangélikus ,:meg- értelmetlenül táncolnak,~ieníeitek előtt, az .rs..
mozduláaról nem akarnák-tudomást venni. Az'. ten országának J,rövetei.,Mipél többet-tanultok.
ev~~géli~us egyház ,<:!:;;,öndben,végzi a maga lé·: annál közelebb léptek majd az Istenhez. " ': ,
lé~",és, embermentő.znunkáját hazánkban." '" Az evangélikus egyháznak é~ evangélíkus :
".', ';Ha"pedig az evangélikus-egyház és- evan-v iskolának véger~diIlép'yp~n', c~ak, '~gy .célja .van.,

gélikus i~kol~. ennyi sZ~p'~,4n~át. :vég~~Ai"<fvai1-'; vce~~F~k:,mindnyájato~~t; '~ste:rrJ{oielép~, 've~'
geli'k.~~fJ~lJt~k~elt':rsre:n~'felé:~yaló; .v:~íetésébeni zetIiU i.<,;"'" r',,; \:',:""': ,,:--:' :/~' " ; ":,,::,', :,'''' ",';:"'#~';~;"'~_:ft-,.'~ -;. ~ _..... ',' ... ~.. "''0' ;.



A'.z~egyházt~ok fegyelmezése,
,.hítelveínk és, államf törvényeink.

A ~inat" íjgyelmébe •.
. t:',; ,

'. A' reVerzá~fssal'J.kap~sOI'8.tos es míndegyre sz~'k-.
segesebbé váló i,iD.téz~.edésreelhangzott )avasl!l:.tdk ltQZ~
igen tekintéÍyes<körö)tbeil;i'i; hajlik.ca -közfelfogás ab~
a~ irány,ba,. ~~y a .~reverzálist adó egyházunkból kí-
lepettnek teklll~ndö.', . ,'.

Szükseges:~rám~tatni jl.rra, hogy ez a Javaslat tul
lö 'a célCt!l.·Egy{ittal azonban nem is hajthatóvégre.

Bá.i:ín.enn~r.e kívánatoa is az erélyes intézkedés,
de azado:ttk~~ete~~n .~úlr~ nem mehet, anyaezentegy-
házunk.:> /'. '. j , .'

, .A, rEi:-verz~iss'ti.).\kapcsolatos kízáráa azértrő tm a
célon, mert'ad~AJ(~:a törvényes lehetőség-arra, hogy
a ireverzálíá :me~ÉIDím:~S1·tt~ssék.A megsemmisítés .ese-
tében az. intézkedés·.t-á:fgytallÚlná válván.. újabb ..mödo-
zatok megállapítása válík szükségessé arra, Ihogy a
megtérő míként vétessék vissza az egyházba.

Viszont törvényes hatállyal nem is érvényesíthető,
mert/ a felekezetekhez való hovatartozást . nálunk az
országos törvények .szabályozzák, amelyeknek hatályát
belterületi egyházi intézkedés nem érintheti.

Az, ebben a vonatkozásban egyedül lehetséges
megoldásaz adott körülmények között csak úgy lehet-
séges, ha meg különböztetjük: .

1. AZ c,rs:oágos törvényekben meghatározott egy- .
házi ker~tet és .

, 2. ezen belül az egyház által őrzött és irányában·
fenntartott hitbeli lelkíközösséget, Elz a lelkiközösség
a tulajdonképeni egyház. .

Az első pontban rögz1tet( keretet jelenleg nem
mödosíthatjuk, deoníncs is szükség -reá, ",

. Amivel foglalkoznunk 'lehet és kell is, az il. más 0-·
dik pontban' foglalt Ielkiközösségre vonatkozik.

Az országos törvényekben keretezett egyház el-
len 'véteni tulajdonképen nem Is lehetséges. Legfeljebb .
csak egy esetben - ha valaki kilép az egyházból. .

A lelkiközösséget képviselő egyházzal szemben
azonban a vétsegeknekegesz sora Iehetséges, Ezek
'közé tartozik a kárunkra adott reverzáHs ís.

Van egy magyar törvény, az 1895.. LUl. 4. §-á,
amely 'így intézkedik: Egyházi fenyíték nem alkalmaz-
ható senki ellen abból az okból, mivel az illető törvény-
ben rendelt vaIamelypolgári kötelességét teljesítette,
vagy valamely törvényben tiltott cselekvést nem vitt
véghez, vagY' pedig inivel törvény által engedett ipol-
gáriJogait'szabadon -gyakorolta.

A reverzáfísadás is ezek közé a polgári jogok közé
tartozik, tehát véle 'kapcsolatban a római részröl alkal-
mazott egyházi. fenyítékek .ís törvén,yellenesek -és még
inkább törvényellenesék azok .a fenyítékek, .amiketa
más felekezet templomában való házaSságkötésekkel
kapcsolatban -alkalmaz.

, Hiába törvényellenes azonban míndez; a gyakor-
latban, mégis érvényesül. Ha érvényesül, mégis annak
oka míndenesetre az államkormányzat, amely tételes,
bár szankcióval el nem 'látott törvényünknek vagy nem
kíván, vagy nem tud érvényt szerezni. :Mind 'a ,két'
eset hiba.

Ha pedig az államkormányzat megengedi, illetve
elnézí az ilyen. törvényellenes cselekvéssort - mínt ,
ezt· á tények mutatják -, akkor ugyanez az eset az
evangélikus egyházzal kapcsolatban -ís,

Ennek a törvénycikknek meghozatalakor 'az egy- .
házi fenyítékek alkalmazása nem volt olyan általános,
hogy a köznyugal'fhat befolyásolta volna. Az azóta
kihirdetett újabb római' ködex. rendelkezése éS, annak
kíméíetlen érvényesítése már ebbe is belevág. Intézke-
dés azonbán de facto mégsem történik a kormányháta-
lOIÍl.részéröl, .

Intézkedésre azonban szükség' van, arról a rész-'
röl, ahonnan ez' egyáltalán Iehetséges. .

llyen intéz'kedésre hivatottés jogosítQtt tényező
a most összeülő zsina.tunk, amely :elömunkálata.i 'SOl'ábá.'

felvette ,azegyháztagok fegyelmezésének a kérdését
is és .errevonatkozölag hivatalos. javaslata is van,a.,
9. §-ban. . . ..

Éz a javaslat. szellemében az, országos torvénye~-
ben meghatározott 'keretekben mozog -és azon .belül
ramden >lehetöséget ki is merít., _,', .

Ha azonban a fentemlített .distinctióra is tekintet .•
tel van, úgy .szélesebb'körü fegyelmezés~: eshet~.ségre és
szankcíókra 'is ,nyíUk .möd.: ha az. országos .torvények
keretein belül a hitközösseg, kereteit .is tekintetbe
veszi. _

Erre vonatkozólag ra 'kell mutatnomarra, hogy
az egyháztagok fegyelmezésének elvi }!térdése tekinte~
tében általában tájékozatlanság uralkodík 'egyházun:k
közvélemény.ében. , . ' " .''0.;, ' • •.

Egyházalkotmányi rendelkezés u~an, ,nem Intéz-
kedik külÖn e tekintetben, deo haeb~l ,hip;nyzik i:S
ilyesmi, nem hiányzik az hitvallási irSltáinkból ésma-
:gából a .szentírásból. ., -c . '

'e Expr,essis verbísiad utasítást a, Máté .18, J.5-17.
'a"többi mly mellett, a.nii.e kérdésre VQnat.koz~k.p,gyaD.~
csak 'kifejezetten intézkedik hítvallásísírataínkban az
Art. Schmaleáld. IX. tézise. '.

Egyházalkotmányunk az egyházi életnek' csak a
világban jelentkező ,kU!.sőéletmegnyilatkozásait szaba-
lyozza. Bensö, lelki tantalmát nem érinti. Legfeljebb
ennek -elveít érvényesíti az -egyházkormányzásban.

A benső llelkitartaimat 'teli~t' a 's~entírás 'ésa hit-
vallási iratok kristályosítják és adják. Ebben. pedig
kifejezetten -szerepelvén a hitbeli 'közösséghez tartozók
fegyelmezés é ís, az errevonatkozó tájékoztatáaok nem-
csak irányadók,hanem érvényesek is és kötelezők "ís,
még akkor is, ha a-gyakorlatban csak elszórtan jelent-
keznek azok müködésében, akik - a Jeg-nagyobbrészt
véletIenségböl·~ de ,·mégis tudnak .róluk. v

'Ennek a Iegyél'IÍ:iezésnek gyakor.,l'ati"a]'k(llfuaz~sa
időrendben legutóbb egyházunk/ban ;)80,' ''scnmalkaldeni
hítcíkkekben inyert szabályó,zástés hozzá .;rllínden,az
eva~gélikllS. egyházhoz tartozora ár~ii;íános ;;~'rvénny;e4i,

hiszen a lelkészek ma is esküt tesznek, ra.. ,.::' . .. ,
Az úgynevezett kísebb kiközösít~~~ aJ;lyi!~.

vános és .megátalkodott 'bünösöketnem bocs~""'áz
úryacsorához ésaz egyházi :k;özösséghe,z,<míg meg nem
javulnak, .ez. a hitcikk a míníster eeelestae-ra "bízza·,s
még fígyelmeztetí is, hogy ne tévesszék 'össze ezt 'a
civil, a polgári büntetésekkel, _ . .

19y tehát ezen ma is érvényben lévő' hitcfkk"szé- ..
rint az egyházfegyelmezési jog nemcsak ,hogy' megv.an,;
de még szabályozottan az eg.yház szolgáira,.a lelké-
seekre- is rá van bízva. Az ·ő kezükben vaIite'há:t 'ez a
ha:talCim. Annyíra,hogy aki evangélikus és hítelveínk
alapján áll, annak ezt épúgy el kell ismernie és elfo-
gadnia, mínt egyházunk .egyéb hítelvett. Mert -ha wt
nem-teszík, úgy nem ennek az evangélikus egyháznak
a tagjai. Talán a saját maga által 'kíválogatott
hitcikkekből állónak alapján áll ez esetben; de ez
míír nem a hivatalosés a magyar törvények által.
befogadott vallás.' Mert ez a. magyar törvények által,
befogadott vaIIás 'ezt a hítcikket is tanítja éli vallja. .
Miből az is következik, hogy aki ennek a .valláanak
a híve, az ezt a tanítását is el 'ken, hogy fogadjá, ....

.Ez lévén .a tényleges helyzet a fegyelmezési jog
kérdés'ében,ha továbbiakról egyáltalán Iehet.rszó, úgy"
az legfeljebb az lehet, hogy ezt 'a jogot '~ esetleg a ..
most összeülő zsinat - ne. hagyja a. echmalkalderrí IX.
hitcikk rende1kezése szerint kízárölagosan' a lelkész
kezében, ami öI1kény'kedésre adhat .alkalmat hanem
enriek az alkalmazását .. és 'gyakOo1'lati 'keresztülvitelét
szabályozza. ..

Errevonatkoz<ilag tárgyalási alapul szolgálhat a'
következö tervezet, amely a zsinati bizottság .terveaett
9. §~a helyébe jqhetne:' . .
. 9. :§. I. Az egyháztagok fegyelmezésa tekintetében
eljárásnak van helye a következő esetekben: T. Egyház~
gyalázás. 2. Az egyháznak .okozott. szándékes :k~rtevés.
3. Evangélikus egyházunk kárára adott reverzáhs. .'

_ II ..FegyelfuezéSi ~IJáráSformák: 1. !Lelkészi meg~ .: .
íntés. "2. fEgyházta.n~csi "htegintés. 3. XlíitbeH'közösség-'-
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töl való ideigl~nes 'távoltartás az egyházvétség tarta-
mára. Ennek fokozatai: a) iráJ3beli felhívás, hogya
vétkes tartsa magát távol 'az, egyházi közösségtől, ami~
'véfsége felettI' bűnbánatát it lelkésszel nem ':közölte;
bk írásbeli mvatalos ~elhív,ás, hagy míg li. vétség fenn-
áll, tartsa távol magát az úrvacsorátöl ; c) a. Yéts~~,
ha ezek, után:i~em tétetik jóv,á•.ill. szüník m.eg•.az ut~.
asztalénál a',vétkes számára, a: kegyadományoki ki, nep ,
szelgáltatbatök. Erről azonban a szertartás alatt ~
úrvacsorátöl távoltartandó az egyházfi útján - CSÖJl4-
ben - külön' i~ értesitendő.: , ,' ;

I;n. i..Yé.Íség megszünése ~setéÍl: ha az' egyhá~-
gya1ázást visszavonja s ezt a lelkész tu~<>:másárahoz~a,
a kárt a bíeóí útra terelés előtt megtérítí, a reverzállát
megszüntetr -::.".a' teljes jog'ú ~gyháztagok sorában ld-
vőnek te'kiiitendő.·1
, IV. Az adott esetek mérlegelése, elbírálása és fl
fegyelmezési ~QkQzatok alkalmazása a lelkész és fel-
ügyelő elriQkl~.te mellett az egyházközség' tiszti'kar4-
nak köteles'~~~e, melynek ülése a szabálysze~J:I kiért.~-
sítés esetén.a; megjelentek számára való tekintet, nél-
kül határozatképes és végzése' ellen felebbezésnek
helye ninc.s.' :;,' - '{' .'

" V. RE{ver-tá~ises~tén a fegyelmezésí formák köz~l
csak a b) és e) alatti forma alkalmazható.

Ebben:.catervezetben úgyahitelv, mint a-gyakor-
lati keresztülwitel praktikumának elve telj el:!mérték-
ben érvényesü],

Mindeze~ alapján a hitelveink megváltozhátat-
lansága alapj!Ín álló zsinatunk vegye fel a jelen egy-
házalkotmány; 65. §-ába kiegészítésül egy f) pont alatt
a következöket: ' ,

Indokolt és a 9. §~ban meghatározott esetekben
végrehajtja az egyház hitbeli közösségétől ideiglenes
távoltartásra vonatkozó rendelkezést.

, Egyháiunk fegyelmezésí jogának ilyenképen sza-
bályozott atkalmaaásával teljes mértékben megmara-
dunk, hítelveínk erre vonatkozó .rendelkezésének 'ke~
retében, általa semmi újat nem' hozunk, be :.,az egyház
életébe, legfeljebb csak újra életbe léptetés ésal~alm~-
zás történik, eleje vétetik az esetleges önkénykedésnek
és végül' nem' érintjük az állami törvények 'egyébként
is' meg nem szUntethető hatályát.

Dr. Csengődy Lajos.

A tanítóság zsinati kívánságaí.

Az evangélikus népoktatásügy egyik leg-
fontosabb 'kérdése ma a .novelláris. zsinat elő-
készítő munkálatai kapcsán felmerülő tanügyi
kérdések zsinati rendezése. Nagy területre szét-
ágazó, szövevényes jogviszonylatai -rniatt noé-
hezen áttekinthető kérdésekről van itt szó. Ha
a zsinati irományok 1. füzetéhez 'fiizött meg-
jegyzés szerint 'csupán abból a szempontból
lenne felveendő a novélláriszsinat tárgysoro-
zatábaazEgyházi 'Alkotmány tanügyi részé-
nek reformja (IV. R.), h6gya népiskóláknál
az időközben hozott' állami törvényekkel össz-
hangot teremtsünk, másrészt iskolatípusaink a
negyven évalatt bekövetkezett változásoknak
niegfelelően szabatos megjelölést nyerjenek;"
akkor is súlyos okokállanak előttünk. s ' évtize-
des' változásokkal járó, mődosítások ' válnak
szükségesekké. a tqnUgyÍ kérdések egyházi é~
állami jog:Viszónyainak .kapcsolatában. ,Nem
volna azonban ennek 'a zsinati előkészítő mun-
kánakkiiridulásacélravezet6 és egész folya,
mata ,~i~l.~gjtŐJ .ha,.csak .azokon a pontokon
hozna változtatást, ahol a ma fennálló jogi

helyzetet meghaladta a fejlő4és' életmegnyíl-
vánulása ahol a 40 évóta megmerevedett egy-
házi tanUgyi kérdések diszh~tmóI:lÍ~ba kerül-
_tek. a népoktatásügyi kérdése~, ~ll,~ml vona~ko-
zású változásaivalc mindig.: b9"vul<?.keretem~k
újszeHreműváltozásaival. 1', ",".'

Ha CSak az állami rendelkezésekkel rneg-
teremtendő kívánatos összhahg, vagy iskola-
'típusaink -40 év óta bekövetkezett ,:válto~á~?i-_
nak szabatosabb megjelölése lenne az .az .osz-
tőnző erő ami 'a tanügyi rész reformját köve-

, 1 '" .,

teli, de a rnunka nem látja maga elott a tavo-
labbí célikitűreseket, a jövő fejlődés, 'a haladás
útját akkor nem alkotott a jővőezámára, ha-
nem 'csak a multak mulasztásait pótolta. .

Az a kőrülmény, hogy két évtized óta va-
júdik a zsinat- ügye s mindaz, ami a két év-
tizeddel ezelőtti javasliatokban, mint korszerű
kív*nságszerepelt, ma sok tekintetben idejét .
múlta, arra indítja a .Ielkiísmeretes tanügyi
munkást, hogy a zsinatelé terjesztendő kíván- .
ságokat újra öntse formába; illetve. legalább
általános szempontok 'szerint kőrvonalazza,
hogy' így a részletes tárgyalásnál adva legyen
a keret, amit tartalomnial 'kellkltölteni. Remé-

.Iem, hogy az illetékes tényezők nem állanak
meg a zsinati törvény négy évtized kívánta
módosításánál, hanem; mint minden törvény-
alkotásnál, itt is szem előtt tartva "a fejlődés
útját s, a .haladó élet követelményeit, :azt is
figyelembe veszik, hogy esetleg ismét évtize-
dek számara alkotnak egyházjogi kereteket.
Munkájuk 'ezért nagy felelősséggel jár s mi~-
dent el kell .követní, hogy e törvényalkotó es
módosító tevékenység mennél tökéletesebb
legyen. ,

E .kőrülmény- s az ev. népoktatásügy nagy
kérdéskomplexuma minden kis ' mozzanatával
szemben érzett felelősségtudat indít arra, hogy
az ev. tanítóság 'Zsinati kívánságai tekinteté-
ben; annak részletes megvitatása előtt ía.álta-
lános szempontokat hozzak fel s kőrvonalaz-
zam, miben látom a, tanügyi reformok keresz-
tülvitelének útját. Nem' támaszkodom 'ez alka-
lommal-a' tanítói kőzösség: részéről' letárgyalt
és 'elfogadott javaslatra, nem is óhajtok annak
eléje vágni, csak dire~tiyákat" irányjelző gon-
dolatokat sorakoztatok fel. E pontok az ev.
népoktatásüagvel fo~dlillk'ozásom,a mai helyzet
alapos tanulmányozása és a jövőre Irányuló
elzondolásom nyomán 'nyertek határozott for-
mát s hiszem, hogya zsinati bizottság meg-
értésével s a tanítósáp, megelégedésével is ta-
lálkozni fognak.

Ha a tanítóság eddigi zsinati javaslatai-
na:k nyomán óhajtanák haladni" most, míelőtt
közölném elgondolásomat, hosszadalmas fejte-.
getésbe kellene bocsátkoznom 'a tanítői hivatás,
a tanítói munka értékét, egyaázépítő jelentő-
ségét illetőleg s ezen'a:z:,al,apon mintegvbátor-
ságot venni a javasolt kívánsázok előterjesz-
táséhez. Bizonyitanom k,ell~e,_.hogy a tanító-
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~á{,d(jli~~rii kiván-~gYház~~t ... Nem követem
ezt.'az ui~t. Beszélnek helyettem a 'fények. :Fe1-
mént ~,hos~z?-darrria13'b~zonygatlÍs',alól a tanító
egy.háztársad~lmi szerepenek s .müvelődésterü-
leü jelentőségének a negyven év.előttível össze
sem hasonlítható" hatalmas , lerü!etet " átfogó
~~j' :féJiő<;l&l'~oka:,ai a vallási és nemzeti kul-
túrteljeSftmény'!.,amit "nagy, .kultúrértékek'" '~~
rriunkaalkotások sorozata sa" tanítói hivatás-
nak .küldetést ,reprezentáló jelentősége hirdet
és tanusit. Hol yag~unk' ma 'képesítésben, mun-
.kakörünk, tevékenységünk .hatósugaraiban, az
'egyháztársadalmi s nemzeti murikásság r~árilr
háruló ,míívelési ,területeinek. méreteíben a fél-
század' elötti időkkel szemben, amely időkre a
mai zsinati rendelkezések tö·rvéiiYpóritoka~. al-
.kottak ? ' Bár a kellő méltánylása e tényeknek
még ma sincs, meg es 'elég gyakran a túlságos
konzervatív felfogás áll útjában a népoktatás
igazí jelentősége, a. mai tanítói hivatás meg-
kívánta magasabb' képzettség elismertetésének,
mégis, .a- múló évtizedeik nyomán előbb-utóbb
ki kellett és ki' kell rajzolódnia a tanítói
munka kellő helyreállításának s az anna:kmeg-
felelő jogok és befolyás biztosításának a mun-
kás részére. . ."."

, Az, a helyzetünk, hogy két, szervezetbe:
egyháziba és államiba is bele kell ,'jlle~zked~
nünk, fonákadottságok~t' . hozott magával.
Munkánkra, annak nagyjelentőségű építő hatá-
sára .számít és valóban megtisztelő . értékelés-
sel vár egyházi. és. 'nemzeti társadalmunk egy-
aránt. Jogok" csupán a. hivatásteljesítéshez
megkivánt intéző szerepünk, a szabadabb moz-
gási lehetőség munkamezőnk barázdáin, a kellő
irányítási .é,s , a . sikeres alkotótevékenységet
bíztosító közreműködés, a jövendő, f'ormáló
szerep azonban nem állnak rendelkezésünkre
kellő mértékben sem egyházi, sem állami szer-
ve~~tüJjkk~l vonatkozásban. Pedig erre a jövő
fejlődés szempontjából szükség van. Fokozet-
tább joggyakorlásra a tanítóság érett és amint
jelentőségteljes munkája mennyísége é,s minő-
sége együtt fejlődött a múló évtizedekkel, épp-
úgy jog -és ható tevékenység, nagyobb befolyás
tekintetében-Is érett. és méltán várhat ':a fejlő-
déssel járó magasabb értékelésre és méltányos
élbánásra. " '

A rég-i egyházi .alkotmánymegalkotása
idején, még. nem voltak 'kiépitve a tanítóegye-
sületi szervezetek, 11;a már az egész, vonalon
kiépültek. . Az egyesületi szervezet bázís, . a
megfelelő egvházkormányzatí szervekbe való
belekapcsolódásra. Az 'egyesületek kiépítésé-
vel.megszűnt a .tani tóság. széttagoltsága. 'Egye-
sületi működése kapcsolatot tart fenn az .egy-
házkormányzat egyes fokaival s ahol. még nincs
meg ez a -szerves kapcsolat, a zsinat van .hívat-
va annak, megalkotására, Ez egyesületek rnű-
ködése .egyházunk. ellenőrzése alatt áll, tehát
nem tőrténhetík sem egyház-, .sem államellenes
irányban; , Nem imaradhat Tenn azra helyzet,

liőgy"ez ,egyesuiét~., elnök ei' :lJ,eM:.nYeI1Í~k'l).i"a:.
,talból-tagságot a,mégf~lelőfokaiJ;l egyházi: éle-
tünk megrÍyilvánulásának.DeJlogy az" elnöki
képyiséltetés .meg' ne'inere\Títse' a tanítóság
meg:iiyna~kpz'ásflehet5ségét az' ~gyházi~lét ke-
.reteiben, ném-építeném -teljesen ' az egyesületi
'elnöki' rendszerre 'a -képviaeltetést. : Ólyan szé-
Ieskörűáz-a tudás, az a.;~ismeretanyag.. amire
.ama, tanítójának szűksége van.hogy, )egyenek
bár az elnökök a Iegképzettebbpedagógusok is,
el merik-e mondani magukról, hogy-az ev; nép-
oktatá:sügymiriden ágazatában szakerőnek.
kellő, 'készültségű képviselőknek ;,ér?ik magu-
ka t ? Nem, hiszern !', .Igenis az ,~lnök mellett
más tagoknak 'is szerepet kell nyerniöle a tan-
ügyi kérdések intézése terén. A.-helyes munka-
megoeztáaelve, is ,e,zLkívánja., Azért kell min-
denütt az elnök tagsága mellett jogot nyerni
egyesületi tagoknak is, .hogymindenütt ia leg-
megfelelőbb szakerők álljanak a munka helyén
f;s építsék a jö~endőt.", ' " '
',' A.zért az egyes presbitériumok tagj~i,'közt

kivánjuk .a megfelelő egyesü1etelnökének tag-
ságát s mellette c a zsinati javaslat szelleméhez
mérten egy választott tag tagságát is, hogy
íg~ a tagok közt ~azegyházi, kormányzat mind-
egyik ágára, tehát a tanügyre vonatkozólag is
valóban megfelelő szakerők foglaljanak he-
lyet. Csaik az ügy. szeretete ésa 'mennél jobb .
megoldás. az Igazi 'szakképviselet' megalkotásá- ,
nak célja vezet ez elgondolásomban, Egy, tag-
sági hely nem ejthető el csupántakarékesságí
szempontból. Eznem-vólna helyes,' taká-
rékoskodás! .." ,," ,

J •.c '

Ami.rnost már egyéb.kívánságainkat-ílleti,
azokat elgondolásom szerint a kővetkezőkben
kőrvonalazom.-: " ",,' ,< ' ,' .• ',,': ," ~.' r.."- , , ....' - . '.

, A, taní~ó~e~ye ,az }~g~házk.(j,~~~gben:
1. A tanító az egyháztanácsnak .és..az .is-

koíabízottságnak ,tagja, ha azonban az egyház- ,
községben több .tanító , van, akkor hivatalánál
fogva az Igazgató s minden ,5 tanító után 1:-=1
választott képviselő.

'2. Ha az egyházközségi jegyzői tisztetta-
nító látja el, 'ezen rnunkájáért külön -tísztelet-
díjban' részesítendő.' ., r-

3. 'Három tanítóval bíró' iskolánál ' igaz-
gatói állás szervezendő.: 'Az 'igazgát:ót az' egy-"
ház tanács választja meg, lehetőleg 'a "rangidős'
tanítót. ' . . . . ,; "

4. 'Eva~géli~l,ls' lskolanál' ,~1~Ős6rbaiioly .
tanerők alkalmazandók, akik '~angé1ikU:s'iskő-
lában végezték tanúlniányaíkat 'és kántori ők':
levelet isszereztek. 'A nem evángéiiktrS tanító-
képzőkben végzett tanítók' pedik, 'lhi'ev: elemi'
iskolánál kívánnakelhelyezkedni; ':a:"~allástání-'
táshoz és a kántorí 'teendőkhöz ;>szüldéges 'kepé-'

, sítést szerézzék meg. ".. " ;:':-"':' "

b
. A taní tó K~pvfs,elfét~~e a,~·.'~~1~,~zm:e.~,€-'

en,
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1. Az egyházmegyei közgyűlést összehívó
levél egyidejűleg az egyházmegyei Tanítóegye-
sület elnökének is megküldendő.
,,2. Az·egyházmegyei közgyűlés tagja hiva-

talból az egyházmegyei Tanítóegyesület elnöke.
Tagjai továbbá az egyesületenként eddig vá-
lasztott 2-2 tag.
. . 3. Az egyházmegyei presbitériumnak hi-

vatalból szintén tagja az egyházmegyei Tanító-
egyesület elnöke, továbbá egy választott tagja.

Mindezeknek fuvar- és napidíját az egyház-
megyei pénztár viseli.

A tanító képviseltetése az egyházkerü-
letben.

1..Az egyházkerületi közgyűlést összehívó
levél egyidejűleg 'az' egyházkerületi Tanító-
egyesület elnökének megküldendő, valamint a
kerületben lévő egyházmegyei Tanítóegyesüle-
tek elnökeinek is.

2. Az egyházkerületi 'I'anitóegyesületnek
elnöke hivatalból tagja' az egyházkerületi köz-
gyűlésnek..Tagja továbbá az egyházmegyei Ta-
nítóegyesületek minden 80 tagjára eső egy-egy
választás útján kiküldött képviselője. A szám
tekintetében minden megkezdett nyolcvanas
szám teljesnek tekintendő. . .. '

3." Az egyházkerületi közgyűlés szabály-
szerűen .hitelesi tett jegyzőkönyvének 1-1 pél-
dánya az egyházkerületi Tanítóegyesület elnö-
kéne"k,valamint a kerületben műkődő egyház-
megyei Tanítóegyesületek elnökeinek is meg-
küldendő. ,

. 4. Az' egyházkerületi presbitériumnak hi-
vatalból tagja az egyházkerületi Tanítóegye-
sület elnöke, valamint egy választott képviselő.

A tanító képviseltetése az egyházegye-
temben.

. 1. Az egyetemes' közgyűlést összehívó le-
vél egyidejűleg a:zországos Tanítóegyesü1et el-
nökének is megküldendő, valamint az egyház-
kerületi Tanítóegyesületek elnökeinek is.

2. Az egyetemes' közgyűlésnek hivatalból
tagja az 'Országos Tanítóegyesület elnöke, to-o
vábbá egyházkerületenként minden 200 tag
után választott 1-1 tag. (A szám tekintetében
mínden .megkezdett. kétszázas szám teljesnek
tekiritendő.) Fuvar- és napi díjai kat az egyete-
mes.pénztár fizeti. A közgyűlés jegyzőkönyve-
nek.egy példánya az országos egyesület; vala-
mint. a kerületi tanítóegyesületek elnökének
rriegküldendő. .

3. Az egyetemes presbitérium nak hivatal-
ból tagja az Országos Tanítóegyesület elnöke,
valamirit egy választott képviselője.

4. A zsinat törvényhozó testületének tagja
hivatalból az Országos Tanítóegyesület 'elnöke,
valamint' minden 200 egyesületi tag után 1-1
választott képviselő. (A 'Szám tekintetében min-
den megkezdett kétszázas szám teljesnek te-
kintendő.) , "
. '. Szakfélügyelet az elemi iskolákban,

Elemi iskolai szakfelügyelövé csak oly ki-
váló tanítók ajánlhatók és választhatók, akik
megfelelő gy.akorlattal (a nemzetiségi iskolák-
nál megfelelő nyelvi tudással) . képzettséggel
rendelkeznek, a tanügyi irodalom terén is ki-
tűnnek feddhetetlen életűek és kartársaiknak
mindenképpen követendő 'például szolgálnak. .

A szakfelügyelők illetménye egy fizetési
osztállyal magasabb, mint az ugyanannyi szol-
gálati idővel rendelkező állami tanítóké.

E javaslatban elmentem a tanítóság részé-
ről a legszerényebb kívánságok határáig. Ko-
rábbi zsinati kívánságok több jogot felöleltek.
Azzal is hangsúlyozni kívántam azonban kíván-
ságaink komolyságát és valóban megszívlelés-
re és teljesítésre méltó voltát, hogy a legmél-
tányosabban alkottam meg javaslataink kere-
tét, abban a reményben, hogy a zsinati bizott-
ság részéről ugyanilyen méltányossággal talál-
kozik elg:ondolásom s oly komoly fogadtatás-
ban részesül, hogy megvalósulása . biztosra
vehető.

Ha egy-két példával meg akarnám világí-
tani az e javaslatok alapján előálló- helyzetet,
azt a következőkben tehetném. 'Most az
egyházkerületi Tanítóegyesület . részéről az
egyházkerületi közgyűlésnek 2-2 választott
tagja van. E, tervezet szerint pedig a dunán-
túli kerületben a tanítóságnak .6 képviselője
lenne. (Egyik az elnök, továbbá a 360 tag után
minden '80 tagra eső - összesen: 5 tag.) A
zsinatnak az eddigi 4 tanítótagja helyett 6 ta-
nítótagja lenne. Es így tovább.

E pontok várnak megvitatásra s erős a hi-
tem, hogy annyira megfontoltak az itt felso-
rolt kívánságok, hogy teljesítésük, esetleg né-
hol bővítésük is bizalommal várható egyházunk
törvényhozó testületétől. A cél csak egy lehet:
a bővülő keretek közt nagyobb hatáskörrel s az
ezzel járó fokozottabb munkateljesítménnyel és
felelősséggel építeni egyházunkat, szolgálni
evangélikus magyar iskolaügyünket és ezzel
egyházunk és hazánk boldogabb jövendőjet.

Körmend, 1934. szept. 4.
Somogyi Béla,

az Orsz. Ev. Tanítóegyesület elnöke.

Az uj liturgiáról.
Erde'kes jelenség; hogy az egyház élete hátranézve

előrehaladás: mindíg, valahányszor újít, a régivel iga-o
zolja; mindíg, valahányszor előre lép, oamúlthoz igazo-
dik és így vesz lendületet.

Liturgiánk tervezett reformját is így; á réginek
felújításával s a rég inek kijáró tisztelet, kegyeletés
tekintély palástjába burkolva akarják bevonuitatni
templomaink egyszerü s mégis oly meghatóan szép
belviJágába.

Ismétlem: nem ismerem a liturgia egyes alkotó
részeinek lélektani értékét és történelmi kialakulását,
csa'k egyet tudok: azt, hogy a XX. század gyermeké-
nek más az idege, más az élet-ritmusa, csak azt tu-
dom, hogy siet a ma embere s- mindent leegyszerűsít,
nem szeretí a bonyolultat, a hosszadalmasságot; ma
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még építkezésünk stílusa
dús pompázatával ékes.
értéke is az egyenesség,
az igazság.

Nem személyeskedem. .Hála és tisztelet él lelkem-
ben azok iránt a vezérférfiaink iránt, akik a már évek
óta felzsongó 'közóhajnak, egyetemes közgyűlési hatá-
rozattá váltközakaratnak engedve megalkották azt a
tipus-liturgiát, vagy liturgi:a-tipust, melyben - meg-
győződésük szerint - átmentik a lutheri liturgia
értékes szépségeit a mi holnapunkba. Megmaradok az
elvi vitatkozás tisztes területén s ha: szölok, lelkemben
egy érdek mély és komoly tisztelete él: a lelkeket építő
egyházunk minél fokozottabb dicsősége. Ha e dicsősé-
get fejleszteni, növelni fogja az új liturgia, szívvel,
lélekkel, lelkesedéssel és komoly meghódolással kiáltom
felé: salve, salve.

Azonban eddig is megállapíthatjuk, hogy kisiklás
történt; ez a fentebb emlitett közóhaj nem új liturgiát
követelt, hanem 'istentiszteleti egységet, ami fogalmilag
merőben kettő.

Többen vagyunk, akrk immáron elég hosszú szol-
gálat folyamán leszűrt tapasztalatokra támaszkodva
nem a liturgia-tan, hanem gyülekezetein'k géniusza,
belső élete igényeinek ismeretében nem tudunk lelke-
sedni a római stílusú liturgia iránt még akkor sem,
ha az a reformáció klasszikus földjén immáron évszá-
zados patinát és patentet nyert is.

Az . első tétel, melyet leszögezek, az, hogy egy-
házunk lelke variansokat terrnelt ki. Állítom, hogy
egy mély és szent egység felszínén, mint az egységes
óceán felületén a pittoreszk színfoltok, egyházunk
liturgiájában is variánsok, különféleségek hullámza-
nak. Más a szláv, más anémet és míndkettötöl eltérő a
magyarnyelvű gyülekezeteink kultusaa, liturgiája; de
lényege mindegyiknek az Ige souverenitása, az Igében
magát kíjelentd Isten elötti egyetemleges, pásztort és
gyülekezetét egybe ölelő hódolat. Ha velünk szemben
történetre hivatkoznak, ám mí is történetre, a mi ma-
gyarnyelvű egyházközségeink immár történelemmé
nőtt életére hivatkozunk. ' Ez is fejlődés, kialakulás,
melyben kötelező erő rejtőzik.

Az a kérdés: tudunk-e e nyelvi különbözőségeken
túlnövö és ezeket átívelő egységet érvényre emelni
liturgiában? Vagy átvesszük míndegyikböl az értékes
és vonzó elemet s úgy alkotunk egyet, melyben benne
van mindegyik; vagy pedig a legszélesebbet építjük ki,
mint amelybe belefoglalható a mási'k két csoport is? ...

Luther áldott nevére ne hivatkozzunk; köztudo-
má~ú, hogy Ö gondviselésszerű bölcs mérséklettel, nem
forradalmi revolucióvá tüzesí tette a reformációt ha-
nem evolucíóvá, fejlődéssé; a mult értékeinek a jeÍenbe
átmenő gondos és bölcs oekonomiájával rá bízta az
egyház reformációját az idők és korok lelkében a
maga üdvterveinek szál ait átvezető Lsten 'kezére.

Ma - alszik egyházunk közszelleme. Egy bá-
gyadt lethargikus hangulattalanság fojtogat. Mi pász-
torok látjuk, érezzük ezt. Nagy kérdések sem tudják
hullámosra 'szántani a nyugvó vizeket. Egy-két lélek
reagál, gondolkozik, szól; de a közérdeklődés áldott
izgalma, az a termékeny, termő és irányt vevő izgalom
még nem kapott be~e a lelkek csendes hárfájába.

Ha a Itturgia-mozgalom felélénkíti ez aluvó köz-
szellemet, máris áldás jár vele s ha halkszavú ellen-
zékíességemmel ezt elértem, márís szolgálatot tettem
egyházunknak. , '

Volt. idő, amikor, a racíonalízmus kíszíkkaszta
egyházunk vérráját sakkor' ilyen próbálkozásról emlí-
tést se lehetett tenni. Ma aziídö kedvez ilyen akciónak
Ma nem Wíttenberg és. Genf felé orientálódik a világ,
han~I? bagyadt megadással hajlong a világtörténelem
Iegkíáltöbb contradíctío-ja, a királypápa előtt.
. Talán nem kijavíthatatlan tévedés, ha azt állít-
Juk, hogy ez a közszellem áradt be a mi liturgia-
reformunI:ba s inkább a római szellemnek tesz enged-
ményt, mmtsem megállana a jézusi elv áldott terü-
letén: az Istennek lélekben és igazságban, tehát őszin-
teségben. lényegben és nem bonyolult szertartásokban

is egyszerű s nem a barokk
A mi istentiszteletünk örök
az érthetőség, a világosság,

való imádása mellett. Hadd mondjam itt el, hogy Ö
- Jézus - a liturgiának olyan végsö ídeálját adja
s az istentiszteletnek olyan égiesen fénylő körvonalaít
vonja meg, melyben még templom sem lesz (Ján. IV.
23-24.) .. A Jelenések könyvében megint. e csodás,
szent eszmény ragyog fel a - "templomtalan'" város-
ban, melyben Isten a templom. '

A mi liturgiánkon, amint az kialakult, rajta van
multunk kézjegye: mi üldözött, templom nélkül is
kultuszt végző' egyház vagyunk, nekünk elég volt egy
Biblia, hogy azt halvány gyertyafénynél kínyítva, bele-
merítsük szívünket a kegyelem fénytengerébe, nekünk
elég volt egy-egy drága éneknek a szrvünk mélyén
őrzött foszlánya, hogy az ajkról ajkra szállva fel-
fakassza a hit és testvériség forrásait. '

Most, hála az isteni kegyelemnek, nyugodt és
biztonságos hitéletet élhetünk, tehát jöjj.ön a müvészet,
az ábrázoló és hangfűző müvészet és tegye széppé,
vonzóvá a rní kultuszunkat, tegye, de csak addig' a
határig, amig az Ige-hirdetéshez készíti' a lépcsőzetet;
mert az a magaslat, a csúcs, melyet nem külön-csúcs-
csal mellékessé, hanem aláépítkezve kíemeltté kell
tennie. '

De a lelket keresi, szornjazza a lélek. A gondo-
latot, mely gondolatokat ébreszt, a szót, mely szólásra
indít, a meghatódást, mely az evangélium .hatását
átvesz! és átviszi. Keresi a lélek az örök, és egyetemes
Lelket, hogy belemerüljön. ' , '

A reformáció lényege a gondolkozó, látó, mérle-
gelő és kritik'ai szellem jogának érvényesítése. Luther
abban a pillanatban lett reformátorrá, amelyben a
hangokon és színeken, a certmoníákon és varazsláso-
kon túl akart látni.

Ma is ez a kérdés: gondolkozunk-e, vagy nem?
Ha nem, ám mondjuk a erede-t, ám ismételgessük az
antifonákat, responsoriumokat, de a gondolkodó lélek
a szavakon túl, sőt a szavak szívébe, tartalmába néz.
Kell-e nekünk, hogy majd jöjjenek kérdezöTelkek, kik
az ősi credo-t elemezve olyan lezárt, elaltatott kérdé-
seket támasszanak fel, melyeket ma a kegyelet fátyola
szépen letakar. Tisza István grórot csak egyéniségének
hatalmas súlya és tekintélye tudta megvédeni a furor
theologicustól, mídön krrtílcaí elmével nézett bele az
ősi 'credo gondolat-szöveté be. '

Ez kell?
Ne becsüljük le "szónoklattá" az Ige-hirdetését,

mert ezzel - és ez a leszólás terjed, mínt a tüz ~
magunk, egyházunk alatt vágjuk-ront juk a fundámen-
tumot. Ne mutassunk ujjal a prédikáló prédikátorokra,
mert ezzel meghasonlásunk árkait ássuk' hiszen a mi
hivatásunk talán mégis csak az Igének,' ez örök fák-
lyának marathoni futással átvívése a korok on és nem-
zedékeken. Szomorító jelenség ez a leérté'kelése az
Ige-hirdetésnek: mintha Hamletté vált volna egyhá-
zunk, ki elvesztette' s azért keresi önmagát.

Igaza van egyik buzgó, eleven lelkű nőtestvé-
rün'knek, midőn két kultusztípus bevezetését ajánlja;
legyen egyik teljes liturgiával, de azon aztán énekeljen
é~ ne ~recitative szóljon a pásztor s legyen ,egy Ige-
hírdetéses, me!yben a mai "leegyszerű:;;ített formájú"
~e?"Illarad~a. Igy vélnérn egyházunk életét megóvni 'a
vttázásoktöl: legyen mindkét irány híveinek alkalma az
Isten előtt leborulásra.

Vé~ül még egyet! Mi lesz a mi énekeskönyvünk-
kel? Ml .Ie~z a z.ni .gyönyörű énekeink kel, melyekben
e?"y-egy imádkozo lelek egész. belső fényességét fel-
tarta, hogy abban oltári láng reszket aZ Isten magasz-
talására.

,~ Hadd hivat~ozzam itt én is Lutherre, aki .maga
mondá, hogy ~~enekelte a reformációt a tömjénfüstös
?ó.J?-0!f csendjébe, Énekes'könyvünk kincs és drága
orokseg. Am elássuk-e Idncsünket, mint az egy tálen-
turnos szolga? Mer~ nem' marad idő e gyönyörű' és
hangulatos, szívtísztulást, felemelkedést hozó" éne-
kei~~ végig éneklésér~, ami pedig mai "leegyszerűsí-
tett .kUI~uszun.knak lS -egyetlen fö-fog'yatékoasága.
Megs~.r~tJ.~~~l, e~eket a kiszoruló, vagy', Iesorvadö,
megrövídülö enekemket, melyek minden liturgiánál ha-
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A fenti cím' alatt az "Evang. Élet" hasábjain
megjelentcikkek már több oldalró! 1I'J megvilágították
ezta kérdést. De egy 'oldalát még mindig homályban
hagyták, azt' t. i.: mi'az 'ifjitság evangélikus szellem-
benvaló nevelésének -egyik leohatásoeabb esekoees
Errőlakarok jelen cbkk keretében röviden szólani.
, Minden nevelésnek, így a vallásos szellemben való

nevelésnek is egyik hathatós eszköze a fegyelem!
S hogya 'kat. egyház híveiben sokkal nagyobb a val-
lásosságés egyházhűség, mint a mi híveink ben, ennek
egyíkoka-az isa sok "):(özül,hogy a katoükus egyház
sokkal több gondot fordí)taz ifjúság vallásos neve-
lésére.mint a mi egyházunk. Kezdik ezt már az elemi
iskolában,'ahol 'a tanítók gyermekeiket nemcsak a
vasárnapiistentiszteletre, de a köznapi 'könyörgésekre
ls testületíleg elvezetik. S folytatják a középiskolák-
ban,ahol 'nemcsak a tanévben követelik meg növén-
dékeiktől a rendszeres templomlá:togatást (még köz-
napi'könyörgéseken is l}; : hanem még a szünidőkben
ls, amit, az illetékes lelkészföl hozont bizonyítvánnyal
ellenőriznek,De náluk nem is fordulhat ám elő olyan
eset,- a mi nálunk, sajnos, elég gyakori! - hogy
középiskolák'tanulói nemcsak a nyári, de még a kara- .... ". A
csonytéshúsvétí szünidőben sem jelennek meg gyüle- . :- A budapesti egy.hazme~ye ~ozgyűl~. 'buda-
keietük templomában. Hogy ilyen esetek a jövöben pes.~legyházmegye Kemeny LaJOSes d:-...~lkl~: K~r~iy ,
ne forduljan:ak elő;"hozzon minden kerület oly ér-telmű' -- elnokletevel szept.~mb~r. 10-én r~ndk;vuh. kozgyulest
hatáeozatot, hogy a középiskolai ifjúság nemcsak a tarto~t. Eze~ a kozgyule~.en megállapítottak, hogy ll:z
tanévben,-a tanítási idő tartama alatt, hanem a szün- egY:laz.me?ye~ez tart?zó osszes egyhazkozse~ka Z!:l1-
idÖ'kbenis-tartozik gyülekezete templomában a vasár- nati kepvlseloválas~tassal .kapcsolatban Kem~ny Lajos '
napi istentiszteleten megjelenni, mít a szünidő végén e~peresre és dr. Mtkler Karoly egyh~zme.?~el .~e.~ugye-
a lelkészétöl. kapott bizonyítvánnyal igazol. Aki pedig lore adták le szavazatukat. - A közgyülés oromme~
ezenkötelességének nem tesz eleget, az úgy maga- vette ~udomásul, h?gX. B~d~~ok városa a budaf'okí
viseletb6l,mint hittanból a különben megérdemeltnél evangélikus templorn:eplte~ celJalra .10.000 P-t adoma-
alacsonyabb,osztályzatot ilmp.' nyozott és hogy u jcíspestí egyház IS ~1l:?lódon nemes

-Sokan talán azt' fogják ez ellen felhozni, hogy ~domány folytán egy 2000 négyszogoles telekhez
az-ílyen, kikényszerített -templomjárásban nem sok Jutott.
köszönetvant De ha' meggondoljuk azt, hogya szokás - Tanárnöválasztás. A Levíus Ernő tanár nyu-
természette váli-k! s aki fiatal 'korában megszokja a galombavonulásávaj megüresedett tanári állást dr.
tem.plombajárást,az felnőtt korában sem tud el lenni Benkő Mária a magyar irodalom és a történelem tanár-
anélkül,- mégis nagyobb vallásosságot és nagyobb, nője nyerte el a szarvasi Luther-tanítóképző Intézetben. '
~házhüséget vánhatunk aZ ilyen kényszer-templomba-', - Esperesek értekezlete, D. Raffay Sándor banya- ,
Járásbannevelt ifjakltól, mint azoktól, akiknek telje- kerületi püspök kerületének espereseit szeptember 4-re'
senszabad tetszésére van bízva a templomlátogatás. ' esperességi értekezletre hívta össze. Az értekezlet
~ek megint a kat. egyházban látjuk világos pél- főtárgya a zsinattal összefüggő kérdések megbeszé-
dáJát, ahol az ilyen szellemben és ilyen módszerrel lése volt.
nevelt ifjúságba~ sokkal, na.gyo?b a. kat. öntudat ~s - Az aszódi gimnázium igazgatói teendőinek
egyházhfrség,mínt a mi, .t~l h~e:~h!l szellemben es ellátásával a D. Raffay Sándor és dr. Pesthy Pál
szabadságbannevelt evangélrkus lfJusagunkban.! . elnöklete alatt tartott aszódi gimnáziumi nagybízott-

Tompa M·ll.aly. ság a folyó tanévre Szever Pál tanárt bízta meg.
- A szarvasi fögimnázium felügyelőbizottsága

az 1934-35. tanévre az internátusi teendők végzésével '
Pálos György matematika-fizika szakos tanárt bízta
meg. Egyben óraadói minőségben tanerőüI is alkal-'
m.azta. .

- ARANYLAKODALOM. Apró emberkék, ser-
dülő leánykÓJk, fiúcskák karonfo.gva léplcednek: Kis
kezük.ben virágcsokor, lelkükben édes boldog - öröm.'
Nagyapa., nagymama esküvőjére lépkednek öregbüsz~'
kén. Fiatal párok, őszülő elegáns hölgyek, urak remegő
~.zívvel vo~u~nak a. nászra ... Gyermekek ... Két fiatal-
~reg =».be la drága, seemet csillog óvá varázsló,
e~es szép'.nasemenetet. Egymásba karolva, mosolyogva,
ftat,alosbusz.kén néznek előre, a Luther-kabáto.s ,pap
vezette hosseom. feZfelé kígyózó menetre., S az itttest

talmasabbctn,,mindig változatosan, friss en és üdi3n ve-
zetik a lelkeket a mi kultuszunk csúcsám: az Igéhez.

E pillanatban fénylő szellem-sereg suhan át
fejemfölött, a mi énekköltőink, Gerhardt Pál, Kiss
János,Csengey Gusztáv, Sántha Károly, Zábrák Dénes
gl6riásszelleme ... ' ' .

Ök mít szólnak a liturgia reformhoz?
Duezik Lajos.

"NeveH~nk evangélikus ifjuságot IH

~I....'__ H_I_R_E_K_. __ ~
SZENTHAROMSAa UT ANI

TIZENHATODIK VAsARNAP.
Ef,ezus 3.13-21.

A keresztyé~Úldöző Saul' farizeusi gőggel
n€ztele wind!azokiit,akik nem laz ő faja hoz tar-
toztakée könyörtelen volt saját véreivel szem-

ben) ha elfordultak alrégi szoká-soktól) az' ősi
istentiszteleti formától. A datrnaskusi út után
pedig a Pál ap'Ostollá lett Saul. ~ amint a, mai
igéből olvashatjuk - könyörögni tud a pogá-
nyokért. A Szentlélekértkönyörög) hogy áltaUi
a híve.k lelki élete megerősödjék. Imádságban
kéri) hogya Krisetus lakozzék' a s"Zívükben ée
így megismerhessék a ;Krisztusi 'szeretetet. Di-
csőíti az I stent~akif/,ek a kegyelmébŐl mindez
megtörténhetik éeImeg is történ~k sokkal, na-
gyobb mértékben, min;t ahogy, azt az ''ember
kéri) vagy elqondolja; Testvér) aki hi'tközöny-'
nyel) sőt pogányság'gfd taldilkozol niJ,gyqrí sok» '
szor la magát kereeztqénmek. vallo emberiség- L

ben) ne csüggedj et ne ess (kétségbe. Demeis,
elégedj meg aeeal, hogy önmagadban" . fJbren
tartod a hitet, hanem könyörögj a Seent-'
lélekért) hogy embertársaidben is feléledjen a'
hit lángja. Imuidkozeál, hogy mindnyájan bir:'"
tokosai lehessünk a krisztusi szereteinekés di-
ceoited. az Istent, aki mindezt ooJó'riaválthatja)
előbb. és inagyobb mériékben, mint ahogy azt
mi gondoljuk és reméljük J. P.
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- FeJ!hivás tanítönöt kereső ev. gyülekezétekhez l
Dr, Halmí Béla volt somorjai ev. lelkész árvája 'keres
ev. tan1tónői állást. Mindenki tudja, hogy nevezett
lelkész mílyen hősies küzdelemmel tartott ki a fel-
vidéki magyar' ev. fronton - tragikus módon bekövet-
kezett haláláig. Mindenki tudja, hogy Halmi Béláné
férje után miképen halt el .szintén tragikus módon.
Nem lehetne nyugodt' a magyar ev. társadalom lelki-
ismerete, ha a téljesen árván' maradt tanítönö leányát
nem tudnánk elhelyezni. Szeretettel arra-kérem azokat
az egyházközségeket, amelyek tanítónőt keresnek,
hogy Halmi Mária elhelyezésébert legyenek segítsé-
gemre, mert, nemcsak róla, hanem másik két teljesen
árván maradt testvéréről is gondoskodnunk, kell. 'Érte-
sítéseket i Ev. Lelkészi hivatal, Szeged címre kérek.
~.J!iS?~,~!Lj9~;körútlo,): , .." .. ",. . .

- Lelk.ész~salád.házve.zetőnőt keres, aki. a ház-
tartás minden ágában jártas és.egy vidéki lelkészcsalád
háztartását önállóan tudná .,vezetni. ÉrdeklődÖk a kö- SZERKESZTÓSÉO TELEFON.SZÁMA:' 59~2-O't
vetkezö címre írjanak.' .Ev. 'Lelkészi' Hivatal, Mende : POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CS!,KKSZAMLA :1,~ .
(Pest megye). ' . ," .., - (BP. SZÉKESPÖV. KÖZSÉGI TÁKARÉKP'r. CSEKKSZÁMLAjA.)'

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdá.já.ban,Budapest. V.. Csllky-utca 10. a0704

.1

két' ~laa7,áti, a-.templom élőt.tJa tEjm.pZom1:lanott áll, ott
szorong -r-" Zemplén m,egye. "

Az {)r:gonabúgás; a pap Itlaása 50 évi t(iretlenül
boldog. házasságra tette fel a megbecsülés, a szeretet,

, a megértés; a' boldogsrJ;fJ fénylő, vil4gító glór~áját.
, Os.utörtökön tartotta' 'Szerencsen. dr.' Erőss János,

a szerencsi egyházunk felügyelője' és neje aranylakodal-
mát, 50 ,évi házasság!Uk évLordulóját. Az ar:anymeny-
nyegzőt zém{:thn' Zoltán tázlyai l6Íkész, egyházmegyei
főjegyző áldotta meg. Az· e"&kuvő után a tisztelők hatal-
mas tábora, s a ·társadalmi. egyesületek qrat.uláttalc,'este' p.edig az egyház dalárddja lampio,nos seerenááot
adott az ünneplő párnak. .'

,..:....A 'pesti felső evangélikus egyházmegye tanító-
egyesületének ..közgyűlését Gqdöllőn tartották meg.
A-közgYüiést istentisztelet nyitotta .meg a templomban,
melyet dr.' Gyimesy ..Károly lelkész végzett. A hősök
emlékénél V'arga Géza mogyoródí ev. tanító beszélt,"
A-~közgyűlésen Róth Kálmán ígazgatö elnökölt, A köz-

s-, gyűlés -megnyítöja után vitéz Szügyi Károly igazgató
a Kormányzóról emlékezett meg. A közgyülés lelkes és
egyhangú határozattal köszöntötte a Kormányzót.·
Blatniczky Pál főesperes elnökletével zsinati képvise-
lőül egyhangúlag Mendelényi János kískörösí igazgató-
tanítot választották meg. Előadók voltak: Hegedüs
Pál, Késmárszky Gyula, Szeberényi Samu, dr. Pozsonyi
Károly tanítók. Felszólaltak Blatniczky Pál főesperes,
ChugyikPál tanügyr esperes, dr. Horváth Károly egy-
ház,i ügyész, dr. Gyimesy Károly lelkész és Varga János
tanitó. A.tárgysoroz.atot eszmecsere követte. A gyűlés
közebéddel zárult.

_ A Budapest-kelenföldi evangélikus egyház-
község' szeptember s-én rendkívüli közgyülést tartott,
amelyen 'egyhangú lelkesedéssel járult hozzá az egyház-
tanácsnak ahhoz a határozatához, hogy orgonát épít-
tet a templomba, Az orgonaépítés.munkálatai aRieger
orgonaépítő-gyárban már folynak és az új modern
orgonát előreláthatólag karácsonyeste adják át ren-
deltetésének.

.._ Lelkészavatás. Szeptember 6-án a Deák-téri
templomban D. Raffay Sándor püspök a lelkészi vizsga
megtartása után lelkészekké avatta Bagyinka János,
Detre László és V~rady Lajos lelkészjelölteket.

- A birodalmi püspök beiktatása. Müller Lajos
Német birodalmi püspököt szeptember 26-án iktatják
ünnepélyesen hivatalába a Berlini Dómban.

. - Gyáminté~ti ~özgyűlés. A budapesti ev. egy-
házmegyei Gusztáv Adolf gyámintézet szeptember
19-én d. u. 6 órakor a Deák-téri iskola tanácstermében
Brosohkő Gusztáv Adolf és vitéz Sárkány Jenő elnö'k.lete
alatt évi közgyülést tart. Tárgysorozat: Elnöki be-
jelentések, számadások és aegélyek, jelentés az ifjúsági
gyámintézetek munkájáról, kérvények, alapszabály-
módosítási javaslat, az egyházkerületi gyámintézet
közgyülésére kiküldendő 'képviselők választása.
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·EGYRÖL-MÁSRÓL.
. Ha: az ország bármely kisebb-nagyobb vá-

rosába vagy községébe érkezem, (foglalkozásom
miatt) először a helyi újságokat keresem. Ha
van ilyen. (már pedig egészen kis helyeken is
találok legalább havonta vagy hetenként meg-
jelenő lapot), azt' elsősorbán üzleti ügyeim
szempontjából tanulmányozom át, majd egye-
bek között az ottani evangélikusság sorsa,
külső életmegnyilvánulása .is érdekel. Testvér
a testvér után kutat.' Nem teheték róla, de ez
már így van nálam. .' "

Ez utóbbi vizsgálódasom azonban "általá-
ban" meglehetősen lehangoló eredményekkel
zárul. Még olyan helyeken is, ahol a lakosság
nagyobb fele köztudomás szerint is evangéli-
kus. Sőt' ezekben a városkákban vagy közsé-
gekben talán még inkább!

Mert mit látunk?
A vezércikkeket rendszerint a helyiplé-

bános vagy más helyi r. kat., esetleg világi ha-
talmasság írja. Hogy r. kat., ezt onnan tudom,
mert egyikük sem mulasztja egyetlenegy eset-
ben sem a neve, rangja és foglalkozása mellé
még a vallást is odabiggyeszteni. '

A vezércikk után pedig hosszú-hosszú ha- .
sábokon átegyebet sem olvashatunk, mint kör- .
menetekről és a különböző r. kat. credo-egyesü-
letek, női szövetségek, stb., stb. gyűléseiről
szóló, szép szinesen megírt tudósításokat. Bő-
ven részletezve, hogy kik voltak jelen s hogy
ezek az urak és hölgyek milyen világr.aszólóan
nyilatkoztaka szőnyegen lévő tárgyakkal kap-
csolatban. E beszámolók címei persze 2~3 ha-
sábosak, jó kövér betűkkel szedettek és az al-
címek is arányosan több 'sorból állanak. De a
többi közlemények között is szétszórva r. kat.
értesítések, stb: Szóval egy 6-8 oldal terjedel-
mű lap számnak 3-4-5 oldalán!
.~·E#e.Iszemben, csak elvétve, néha, a hírek

között akad egy-egy .kisebb - mondjuk- - fel- '
hívás, pár sorban, míntegy . jelezve; hogy- ott :
evangélikusok-ts előfordulnak.

N-em akarok senkit sem bántani. De ha'
igaz.az, 'hogy az újság az élet hű tükre, akkor
ezek szerint az ilyen helyeken az evangélikusok
nem - dolgoznak. Ezt pedig nem akarom el-
hinni. Azonbán azt sem nagyon hiszem 'el, hogy
ottani hittestvéreink ne lennének tisztában az
újságban rejlő propagativ erő nagy jelentősé-

. gével. Különösen akkor, amikor az ellentábor
ugyanott - enyhén szólva - minden jobbra-
balranézés nélkül 'rohan jól. megtömni a ma-
gunk számára jogosan követelhető hasábokat
is, amelyek emellett még teljesen ingyen is áll-
nak a rendelkezésünkre.

Hogya legtöbb helyen szívesen fel is van-
nak a hasábok ajánlva nekünk, vidéki lapszer-.
kesztő barátaimtól hallom, amikor nem is sejt-
vevhogy mi fáj nekem, panaszkodnak (köztük
nem egy r. kat. is!), hogy milyen nehéz egy-
egy cikket-kihúzni a mi embereinkből.s hogy
sokszor csak másodkézből, egészen véletlenül
értesülnek valamely helyi evangélikus egyházi
eseményről, már pedig 'nekik üzleti érdekük is,
hogy a helyi evangélikusok számára is adja-
nak valamit.

:Jól tudom, hogy nálunk nincsenek körme- .
netek s hasonlók.,Azt is jól tudom, hogy ami
egyházi férfiaink (lelkészek, tanárok, tanítók) .
rendkívül elfoglalt emberek s hogy nálunk egy- .
egyemberre annyi munka, szívesen vállalt
munka szakad, amennyit a gazdag r. katoliku-
sok 3-4 emberrel végeztethetnek el, - és
mégis mindent el kell követnünk, hogy hit-
testvéreink a vidéken. se legyenek kénytelenek
helyi Iapjaikbólcsak olyan dolgokkal táplál-
kozní.amelyeket nem ellensúlyoz a mi életerőnk '
és nagy igazságunk . .

*, *
Bizonyára nem én vagyok az el~ő,aki, fel-

fedezem, hogy templomaink a vidéken mennyi-
re kiesnek a centrumokból. Ahol régi a temp-
lom, ott még megértem a dolgot. Üldözött egy"'" ,
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ház, jobban mondva., akkor még csak be' sem numnak szeretnek hirdetni, csak emberi jog, amely~t: a
vett felekezet volülIlk.De hogy egészen új -józan belátás és !),Z államraíson szempontjalÍlegvál~~:

'toztathat. , " , , "
templomaink sem kerülhetnek a: városok bel- , Az az állítólagos "dogma" -amel!yel a békés meg~:
.sejébe, ebbe már kevésbbé lehet, belenyugodni, "egyez.;és-ellen olyan elkeseredetten v~dek~z~ek' =; n~,

, '1' . t ik .', t k ll' , ' . más, mint szemf'ényvesztés, hogy valamlkepe!fe~zeb~i'Bármi y SZIVeSenIS eSZI ',mler e Jen ma .1S ne jusson valakinek is, a reverzálisokkal űzött'l~l~:\,:,;,
az öregeknek és gyermekeknek-a város egyik rabló akciók ellen bármit is megkísérelni. Ha mar a
végéről a másikra gyaloglótúrákat tenniök, katolikus világiak, a történelem ,ismeretének telje,s:
'esőben, hóban, fagyban, sárban, ha az Isten hiányában,' jóhiszeműen .elhíszík azt a,,,dogmatikai~:,,
házába akarnak menni?! akadályt, legalább mi ne higyjük el. Sőt vi~ágosítsuR:

fel a magyar nemzeti érzésű katolikus, társadalm,at,:
'*' * hogy annak a magyar nemzet szempontjaból. annyira

Miír únom ezt a sok szént :város és utca- kívánatos békének .níncsen akadálya. Csak .az ~ell
k B d t II tt . ' ., , t hozzá, hogy emelkedjék fel a katolíkus : magyar~ágnevet. Csa, u apes me et IS JO egypara ' arra a szellemi magasságra, amelyre egy Lonovies és. a

kereszteltek szentté mcstanában. ~lég csak "Ne temere" idejében való magyar katolikua r püspökí
Pestszenterzsébetet és a Soroksárpéteriből lett kar emelkedett. Meg vagyok 'győződve,' hogy ehhez, a
Pestszentimrétfelemlíteni. És' azt a sok Szent magyarkato,likus társadaJomb§m,~eg, van a nemzeti
Imre herceg útat és .utcát l Hiszen ezeken a érzés es a becsületes szándék." De .ezt a 'szándékot ,
helyeken protestánsokIs laknak. Kellene tehát akarja éppen .meg törnt az. az Irányzat; amelyík'v.bár:

a történetből' tudja azt, hogy az, 'ámit "mí kíváriunk,
némi tapintatnak lenni.az Illető urakban s loya- híthü katolikusok müve volt, ma mégis dogmasertés-
litásból ugyanakkor néhány-nagy emberünkről sel fenyegetig azokat, akik a régí békés állapotot
is elneveztethetnének egy-egy utcát. De tapin-: " akarnák-helyreállít.aní.". Mikor Lonovics, akit senki se

, vádolhat azzal, hogy dogmák ellen lázadozott, a maga
tat r Loyalitás.? .Odaát ? IH~mze'tfbékemeri.tő útját~ómM'a~egtette,' legnatha-

Por Pál. tósabban a bécsi udvar és Metterních Kelemen támo-.====================== gatták. Ezek is belátták, hogy a telekezetí víllongás
nem üdvös, , " . , ' " , '

A hatalmas monarchía belátta azt,' hogy a ke-
resztény társadalom megoszlása.- az egymás Iránt.
váló féltékenység és gyűlölködés nem üdvös az ország
érdekére. A monarchíának volt annyi hatalma, hogy ,a
maga akaratát érvényesítette es a római cúrtát jobb
belátáara bírta. Addig nem volt dogmatikai akadály,
amíg azáűlamhatalom hatalmas volt. .Amíkor a náború
végén meggyöngült az .államhatalom; amikor nagy-,
hatalom ból az európai koncertben "elhanyagolható
mennyiség" .Iettünk - .akkór;,a 'znéltányos belátás ,he-
lyébe lépett a dogmatikai akadály. De l-eg1l.l,ábl)~i

. protestánsok ne hígyjünk vennek,a. kemolyságáfían.l-Ha
a Habsburgok és Metterních Kelemen belátták - ál-'
Iamraísonböl - hogy mennyire káros ez a vmq~gá,s, .
beláthatna a mai katolikus társa'tlaloni;:~, .~ -nemzetí
érzésból. Az "Aranyhidat" mí is kívánjuk, de 'olyan,
aranyhidat nem kérünk, ahol csak az egyik oldalra!
van szabad bejárat,
, De bízunk abban, hogy idővel' a nemzeti-érzés erő-

sebb lesz a felekezeti elfogultságnál, bízunk abban",
hogy támad még egy újabb Lonovích, .akí kínyítja az '
aranyhíd másik kapuját is.

'.Ép 'ezért magarn is azt hiszem; hogy az' olyan'
szigorú szabályoktói, meíyekkel a könnyelműen, tudat-i.
lanságból, -gyávaságból reverzáltst adó-felet végleg ki-
taszít juk. az egyházból; el kell tekintenünk" 'Helyes
volna az ilyen szabályozás,lla ez a cselekmenynem"
volna jóvátehető. De igen gyakran látjuk példáját an-"
nak, hogy van, aki megbánja és igyekszik jóvátenni:
a' hibát. ' ..., ' .. ..'

, Ismerek egy, evangélikus urat, aki ifjúkorában,
könnyelmüen reverzálist adott és egyetleh fia katoli-
kus 'lett. Később magához térve, őmaga vOltáz, aki
fiának evangélikus Szellemben 'való neveléséről.' gon-
doskodott és a fiú 18 éves korában áttért az 'apja
hitére. Vajjon lehetséges lett volna-e ez, ha az .apát :
kítaszították volna?

Ismerünk egy másik esetet is. Egy evangélikus ,
vallású repülőtiszt elvett egy katolikus 'leányt. Rever-'
zálist adott. Egy napon a -géppel Tezuhant és.,meghalt,
feleségét és egyetlen kis fiát· árván hagyta. Az asz-
szony boldogult férjének iratai közt naplöjegyzeteket :
talált; arnélyekböl megtudta. hogy férje mennyire .meg-
bánta az egyházhoz való hütlenségét ésmennyire ke-.
reste a jóvá tétel módját. Ennek hatása alatt az öz-,
vegy - hogy' Jóvátegye' azt, amit hősi férje. .ellen .
vétett - áttért az. evangélíkus hitre, 'fiát: is. ab"

A reverzálls kérdéséhez.
Az "EvangéIÍkusÉlét" folyó évi .szeptember 9-iki

számában Irányi Kamill felveti azt iaz eszmét, vajjon
nem helyes-e dr. Pazár .Zoltánnak 'az' az elgondolása,
hogy ha evangélikus férfiú egyháza kárára reverzálist
ad - ezzel a nyilatkozatával az egyházból kilépett-
nek tekintendő. "

Azzal' indokolják . ezt az álláspontot, hogy ka-:
tolikus részről dogmatikai akadályai vannak a kérdés
békés rendezésének.

Csodálatos, hogy nemcsak katolikus oldalon, de
protestáns részről. is adott tényként fogadják el ezt a
"dogmatikai" akadályt. ' -

Nézzünk egyszer szembe ezzel a dogmatikai'
kérdéssel. '

Mint, már több ízben volt alkalmam ismertetni,"
a Codex iuris canonici életbelepte előtt fennállott jog-
állapot - amely nem tiltotta meg a katolíkus lelkész-
nek a vegyes házasság megáldását, amelyik nem mon-
dotta .kí az evangélikus lelkész által -megáldott vegyes
házasságot érvénytelennek - pápaí vbrévén alapult,
amelyet LonovicsJózsef csanádi r. kat, püspök esz-
közölt ki, s amit szerkesztöje, Lambruschíni pápai ál-
lamtitkár nevéről keresztelt ek el. Hát a pápa, a csa- :
nádi püspök, a pápai államtitkár olyasmit tettek, ami
dogmatikailag tilos?' . '

. A híres "Ne 'I'emere" bulla - előhírnöke a Co-
dex rideg házaaságjogí álláspontjának ...:....megjelené-
sekora magyar püspöki kar tiltakozott annak hazánk-
ban való érvényessége ellen, és kieszközölte az előbbi
áUapotot fenntartó "Quos vestros" brévét, Hát az egész
magyar katolikus püspöki kar olyasmit tett, .amí "dog-
matikailag" tilos?

, Hát ami 1918 húsvétja előtt nem 'volt dogma,
az+ma, dogma lett? A katolikus egyházjog is csak II
"iuSdivinum"--ot . tartja megváltozhatatlannak, és
nem a '"ius, ecclesíaatícumot". Világos" hogy az
olyan rendelkezés, amelyet a régi' évtizedes szabályozás
dogmatikailag helyesnek tartott, nem lehetett a ius
divinum megszegése. Tehát nincs "dogmaként leszö-
gezve" semmi sem, sem a rég'í.. sem az új rendelkezés
szerint. Az, amit ma egyesek <!og,rn.ának,'é~; íus divi-

* Protesfáns Szemle, -1932.' május; Magyar 'Pro-
testánsok -Lapja, 1994..~ jÚni~s., ,',' "", 'r. tC,
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ban neveltette és megfogadta: férje emlékét azzal en-
geszteli ki, hogy egyetlen fiából az evangélikus egy-
háznak hű katonát nevel.

Inkább ne' rakjunk, sorompot a reverzálist adók
elé, ha' ezzel elzárjuk az utat azok előtt is, akik, bün~
bánólag vissza akarnak térní.: Ne felejtsük el azt, hogy
nagyon sok emberben csak később, élettapasztalatok
után fejlődik ki a vallásos öntudat, csak akkor ismeri
fel azt, hogy mit vétett a hűség ellen, Ha ekkor már
ki van taszítva, nem fogja keresni a jóvá tétel útját,
mert a kitaszítottat hamar. befogadja m.ás, ahol fel-
támadt lelkiismeretét elaltatja a külsö hatások kábitó
vígasztalása;

"Suaviter in modo".
Dr. vitéz Pétery Aiadár.

A nyaralóhelyek lelki gondozása.
Szinte paradoxnak látszik az, hogy az elszegé-

nyedés időiben ez a kérdés tárgyalásra kerül. Való-
színütlennek látszik az, hogy akkor, amikor a középosz-
tály gyermekeinek nevelési költségeít alig tudja elő-
teremteni; akadjának egyházi emberek, akik a fenti
'kérdést sürgősen rendezendőnek tartják.

S mégis- ez a helyzet.
.Éppen a gazdasági viszonyok alakulása, a külpo-:

litikai helyzet állandósuló bizonytalansága az egyházat
arra kényszeríti, hogy ezt a kérdést tartsa felszínen.
Boldogság tudni azt, hogy az elmúlt nyáron a Balaton
mentén: Balatonfüreden, Révfülöpörr, Gyenesdiáson,
Kesethelyen és Balatonszemesen állandóan tartottak .
evangélikus istentiszteletet. Az elmúlt években Ba-
latonkenesén aszékesfővárosi üdülőtelepen is voltak
evang. istentiszteletek s reméljük 'azt, hogy erre a jö-
vőben is meg lesz a lehetőség. Fonyódon az ott tábo-
rozó szegedi egyetemi ifjúság,' a Szárazón üdülő 'pro- -
testáns árvaház és az Akaliban létesülő KIE tud al-
kalmat talál'ni .arra, hogy vasárnaponként egybegyüjt-
hesse istentiszteletre a nyaraló evangélikus testvére-
ket. De ugyanígy gondolni kell arra, hogy Lillafüreden,
a Kékesen s a Duna látogat6tt nyaralóhelyein: Vi-
segrád, Nagymaros stb. tartassanak lehetőleg vasár-
naponként istentiszteletek.

Erre szükség főként azért van, mert nyaralóhelye-
ken olyanok is elmennek az istentiszteletre, akik kü-
lönben rendes lakóhelyükön templomkerülők (komoly
tapasztalati igazság), de azért is igen fontos ez a
munka, mert a ma sokkal vallásosabb városi lakosság
a nyáron rendezert istentiszteleteken való részvételé-
vel vallásosságában és egyházi öntudatában megerősíti
azokat, '3Ikikkülönben a megnevezett szórványhelyeken
hitükben meggyengültek.

A római egyház ügyes en végzi a megnevezett he-
lyeken a lelki gondozást. Nemcsak vasárnapi és hét-
köznapí miséket -tartat, hanem esti, imádságos áhíta-
tokat is,' amelyeknek nincs katolikus liturgiája, hanem
amelyek külsőben az imádkozni akaro protestáns lé-
leknek is nyújtsanak valamit. Szomorú azonban az ő
szolgálatukkal kapcsolatban. rámutatni arra, hogy pl.
az egyik balatoni fürdőhelyen a vasárnapi míse után
minden résztvevötöl 60 filléreket gyüjtöttek az ott fun-
gáló lelkész panzió költségén ek fedezésére. S tették
ezt ott, ahol 'a "hasonlóan panzióban nyaraló evangéli-
kus lelkészek természetesen és szívesen fungáItak in-
gyen. Azt ma még nem merjük hinni, hogy a nya-
ralóhelyek íntenzív lelki· gondozásában olyan nagy
eredményeket is tudunk elérni, hogya délelőtti hangver-
senyeket egy evangéltkus kerál eljátszásával fogják
kezdeni, ami nem is olyan régen még a külföldi fürdő-
helyeken rendes szokás volt, de remélnünk lehet teljes
joggal azt, hogy ez a munka szükséges és kedves
evangélizáló alkalom lesz -egyetemes egyházunk 'ér-
dekében. . . .

Azt' is örömmel kell e kérdés tárgyalása' kapcsán
megemlíteni, hogya' református testvérekkel való
együttmüködés a tapasztalat .szerint zavartalan' és jó-

hatású volt s a jövőben is együtt kell haladni főként
azzal a céllal, hogy az evangélium igazságának azonos
tanításával meggyőzzük a nem evangéliumi és nem
hívő lelkeket _arról, hogy egyek vagyunk Krisztusban
s abban 'a munlcaprogramban is, hogy az -evangélíum
mínden :helyen, mínden alkalommal mindenkinek hir-
dettessék '

G. L.

A zsinat és a Pesti Napló.
A Pesti Napló 1934. július 22-iki számában "Iz-

galmak a Budapesten összeülő eva~gélikus zsinat
miatt" címmel egy közlemény jelent meg. Ebben a
novelláris zsinat anyagával roglalkozva megállapítja,
hogy az a hívek, nagyfokú ellenzését váltotta ki, mert
"alapjaiból akarják kiforgatni az egyházat." Végeze-
tül pedig annak -a véleményének ad kifejezést, hogy
a zsinat a kifejtettek folytán nem fog tudni összeülni.

Ha csak arról volna szó, hogy a közlemény a
Pesti Napló felfogását ismerteti zsinatunkról - iga-
zán kár volna vele' foglalkozni. 4- Pesti Napló azon-
ban nem a saját felfogását, vagy véleményét adja,. ha-
nem egyik egyházi tisztviselőnk, lándorí Kéler Berta-
lan, a dunán inneni egyházkerület törvényszéki bírájá-
nak informálása alapján azt, mint az evangélikusság
nagy részének véleményét és aggályát tárja fel.

Ez a beállítás már kihívja a bírálatot s arra
kényszerít, hogy e lap hasábjam úgy annak külső meg-
nyílvánutásával, mint tartalmával foglalkozzunk.

Míndenekelött : mi szükség volt arra, hogy egy
ilyen igazán belső egyházi ügyünk egy polítíkaí napi-
lap hasábjain tárgyaltassék?

Mindig volt és.lesz olyan egyházi kérdés, melyre
nézve eltérőek a felfogások és komoly megvítatást
ígényeliiek. Egyházunk szeretete és tisztelete azonban
megkívánja, hogy az ellenvélemény nyilvánítása, a
megvitatás, megfelelő alakban és külsőségek között
történjék. ,

Ma már több nívós egyházi lap áll rendelkezésre,
ezek szívesen nyitják meg hasábjaikat az objektív
kritika keretében mozgó ellenvélemény nyilvánítására.
E lapok olvasótábora az evangélikusság belső ügyei és
fejlődése iránt érdeklődő hivek sorából kerül ki, ezek
megértéssel fogadnak mínden egyházunk életével kap-
csolatos vítát vagy véleményt s az ezek előtt meg-
indult vita feltétlenül kitermeli a viszonylag legjobb
megoldást.

Mindez egy politikai napilap hasábjain közölt nyi-
latkozattal nem érhető el. Egy politikai napilap s
annak olvasótábora nem a fent ismertetett szempont-
ból nézi a mí belső ügyeinket, a napi eseményeket tár-
gyaló lap nem adhatja ,hasábjait egy ilyen, a nagykö-
zönséget nem érdeklő vita tisztázására.

Nem tudom elhinni, hogy az informáló feltételez-
hette: a Pesti Napló közleménye alkalmas eszköz lesz
a vélemények tisztázására s az evangélikus hívek ezen
lap hasábjairól kívánják a zsinat állását megismerni.
El nem. vitatható, hogy e véleménynyilvánítás nem
szolgálta az egyház érdekét, sőt a rosszulmegválasz-
tott alak és mód igen sokat ártott egyházunknak.

De nézzük a véleménynyilvánítás érdemet is. Itt
kénytelen vagyok megállapítani, hogy az informáló
elott véleménynyilvánítása, alkalmával csupán a zsinati
bizottság irományainak I. sz. füzete állott - nem vette
figyelembe a MELE konferencia lényegbevágó' fontos
határozatait s nem terjedt ki a f'ígyelme a zsinati bi-
zottság irományainak 'akkor már közölt II. és Ill. si.
füzeteire, sem. Igy véleménye és megállapításai nem
símulnak a tényleges állapotokhoz, söt sok helyen a
kellő előkészület hiányát mutatják. Ha az Informáló
nyilatkozatának megtétele előtt alaposan átnézte volna
a fent hivatolt hívatales kiadmányokat - bizonyára
nem állapítja ' meg, hogy "a . zsinat a :közigazgatási
hivatalnokok' és vezető emberek gyüiekezete lesz" és
hogy "újl'a"ineg akarják -~állapi-tani-az egyházi hítval-
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lás alapjait", ----;-nemtalált volna :,elképzelhetetlen és
megdöbbentő reformokat", - nem tiltakozott volna
,,;az egyházközségek jogainak és az egyházi demokrá-
ciának szükítése, a püspököknek a -papok sorából való
kiemelése, az egyházközségek lelkészválasztási jogá-
nak elkobzása ellen", - De az alapos tanulmányozás
után bizonyára nem jut el arra a konklúzióra sem,
hogy a németországi egyházi események ismerete -és
eredménye előtt nem lehet zsinatot tartani nálunk.

Jelen közlemény keretét túlhaladná a Pesti Napló
.közleményében felvetett összes téves megállapítás
helyreígazttása, avagy azzal való polémízálás.

A zsinati anyaggal komolyan foglalkozók előtt
nyitvánvaló a közlemény megállapításainak helytelen-
sége, és a, hivatalos kiadásokban foglaltakkal ellentét-
ben állása. Meg vagyok győződve, hogy ha az infor-
máló átnézí a hivatalos kiadásokat - sietni fog állás-
pontját revídeálni. Bízouyos, ha a Pesti Napló irifor-
mátora előbb maga is kellően ínformálódík, nem tár
a napilapok nyilvánossága elé egész sereg olyan kér-
dést és tényállást, melyek egyházunk belső berendez-
kedésének téves megitélésére alkalmasak s nem, tár-
gyalja azt olyan formában, melyből az egyház belső
bömlására lehet következtetní.

Ne romboljunk. Új sebek ejtése helyett inkább
gyógyítsuk a régieket, - építsük, erősítsük egyházun-
kat: Ua pedig mégis kerül elő olyan dolog; melynél
szembenállunk - intézzük azt el a magunk portáján
s ne tálaljuk azt fel a kárörvendők asztalára.

drbv.

MéghívÓ.
A Magyarhoni Ág. H. Ev. Misszióegyesület

őszi konferenciáját és 25. évi közgyűlését Cell-
dömöll.:őn tartja f. évi október 6-8. napjain.
A konferencia alaptárgya : Hogymn támad
életre a még alvó missziói lélek?

Sorrend a következő:
. Október 6-án: Déli 12 órakor: A konferen-

da megnyitása. 1. A misszió és az Ótestámen-
tum. Dr. Deák János egyet. tanár. %2-kor:
ebéd. D. u. 3-kor: II. A misszió és a képek.
Sztehló Gábor, hatvani missziói lelkész elő-
adása vetítéssel polgári iskolai fiúk és leányok
számára. 4-kor: A Missziói Tanács ülése. 5-kor:
Ill. A misszió és az imádság. Belák János gér-
cei lelkész. 6-kor: Vallásos este a templomban.
A misszió és (J, finn lélek címmel felszólal Ka-
ranko Jouko finn ev. lelkész. IV. A misszió és
a m;agyar lélek címmel előadást tart Turóczy
Zoltán, györi lelkész. Bibliamagyarázat: A
misszió és én. Dr. Molnár Gyula kir. táblai bíró,
Bpest, a Misszióegyesület világi elnöke:

Október 7-én:, %9 órakor: Ifjúsági isten-
tisztelet. Ittzés Mihály, .győrl ifjúsági lelkész.
Ugyanakkor elemi iskolások I---:-IlI. osztálya
számára missziói óra két csoportban. Horváth
Kató, székesfehérvári misszióegyesületi jegyző.
Póczy Mária, .győrí diakonissza.

%10 órakor: A celldömölki Ev. Ifjúsági
Otthon alapkőletétele. D. Kapi Béla püspök.

10 órakor: tJnnepi istentisztelet. Prédikál:
D. Rapi Béla püspök. Ugyanakkor Alsóságon
prédikál: Rimár Jenő, bpesti vallástanár, '

11 órakor: közgyűlés a templomban. Meg-
nyitót mond: Dr. Molnár Gyula. Üdvözlés ek. V.
Első misszionári·usun.k - Vasmegye szülöttje!
címmel emlékbeszédet mond Bőhm Sámuel 'ha-
lálának 75 éves fordulója alkalmából Németh
Károly esperes, egyesületi elnök. Utána titkári,
pénztárosi, kiadóhivatali, iratterjesztési, elIen-
őri jelentések..

,D. u. 4 órakor: VI. konferenciai előadás:
A misszió és a Kereszt. Johnson Gisle, norvég
lelkész. 5 órakor: Ker. Ifjúsági Egyesületi' ösz-
szejövetel. VII. A r(l,isszió és az ének. Erőss
Sándor KIE lelkésztitkár. Ugyancsak 5 óra-
kor ugyanezen tárgyról serdülő leányok részére
előadást tart Huber 'EteI - györi diakonissza-
főnöknő. '

6 órakor: Vallásos este a templomban. A
misszió és a norvég nép - címmel felszólal
Johnson Gisle. VIlI. A misszió ésannak .mncn-
'kása. Megemlékezés Garey Vil,mosról. Dr. báró
Podmaniczky Pál, egyet. tanár. Bibliamagya-
rázat : A misszió' és a,z élő gyülekezet. Szapó
József, györi püspöki másodlelkész. Persely a
misszió javára. '

Ugyanezen témákról Celldömölk, környé-
kén is lesznek evangélizáló összejövetelek. D. u.
3 órakor ; Alsómesteriben: Benzing István és
Ittzés Mihály. Kemenessömjénben: Dr. báró
Podmaniczky Pál. Este 6 órakor: Bobán: Rácz
Sándor meszleni lelkész és vitéz Muray Endre
tanár, Székesfehérvár. Kemenesmihdlyfán: Má-
lyusz Tibor, kispesti mérnök és Belák János
lelkész. Simonyiban: dr. Deák, János. Vönöc-
kön: Drenyovszky János kispesti valIástanár.

Október 8-án: %9 órakor: áhítat. Molitó-
ri sz János, kemenesaljai esperes.

9 órakor: IX. A misszió és a hittanóra:
Nitschinger János soproni tanító és Gáncs Ala-
dár bpesti vallástanár. 10 órakor: X. A misszió
és a gyülekezeti munka. Rimár Jenő és Rácz
Sándor meszleni lelkész.

11 órakor: A konferencia bezárása: XI. A
misszió és '.annak Ura. Németh Károly, elnök.

A kbnfe;enciára jelentkezni lehet szept,. 30-ig
Bácsi Sándor ev. lelkész, Celldömölk, vagy Gáncs Ala-
dár titkár, Budapest, 'VI., Hermina-út 35/d. Szállást és
reggelit ingyen ajánlottak fel celldömölki hittestvé-
reínk. Közös étkezésnél ebéd 1.- P, vacsora' 60 fillér.
Akik kedvezményes vasúti jegyet óhajtanak, szívesked-
jenek ezt külön jelezni. A vonatköltség Budapesttől
Celldömölkig Székesfehérváron át 33%-os -kedvezmé-
nyünk felhasználásával oda és vissza összesen 12.50 P.
A buda:pestiek közös indulása -október 6-án reggel ,6.10-
kor a Déli vasútról. Évkezés Celldömölkt-e 11.4I'-kor.

A konrerencíára egyházunk és egyesüIetünk min-
den tagját, közelebbről a eelfdomollcl és környéki gyü-
lekezeteket, valamint - különösen a hétfői napra - a
kemenesaJjai egyházmegye lelkészeit és tanítóit igaz
szeretettel meghívja. --.: 95. Zsoltár, 7, 8. üdvözletével

Budapest, 1934.. szeptember hó.

az Egyesület Veeetősége.:
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Két tudós tanár és rro halálára.
-Az egyik Rmacsola. János, a dorpati egyetem ~heol.

fakultásának, majd az összeomlás után 1921 ota a
pozsonyi, ma Ú. n. bratiszlavai theol. ak~démiának,
másik Rácz Lajos,'a sárospataki ref. kellegtum theele-
giájának· nagyhírü. tudós tanára, A szellemi kapcsolat
ícözöttük Comenius tanári és írói egyénisége volt.
Mindkettő Comeniusnak és .korának a legalaposabb
kutatója és legjobb ismerője volt. Év~izedek óta íro-
dalmi összeköttetésben állottak egymással. - Kvacsa-
lával egy. időben tanultunk a külföl dön. Ö a lipcsei,
alulírott a halle-wittenbergi egyetem teol. fakultásán.
Gyákrabban találkoztunk, de egymás iránt fölmele-
'gední nem tudtunk. Mindkettő "nagy név a pedagógia
irodalmában. .

Kvacsala Petrovácon, Bács-Bodrog várniegyében
evang. tanító családból született 1862 febr. 5-én.· Kö-
zépískoláít Sza.rvason végezte s a teológiát' Pozsonyban
és Lipcsében. Szar'vason a nagy Tatay és Benoka Gyula
úgy látszik nem voltak befolyással hazafias érzületére,
mínt ' később a csehszlovák Stefanik tábornokra és
Csoberda püspökre sem. Tót .nacíonalízmusára jel-
lemző, hogyadorpati egyetem teol, fakultására való
meghívásakor reverzaltst . adott és szlávság'a mellett
hitet tett. Legalább is nem cáfolta meg, amikor a Deb-
receni Prot. Lappal egyidőben 'külföldí : értesüléseink
alapján azzal vádolttik. S az is jellemző, hogy az ősz-
szeomlásker azonnal sietett a töttá, sőt csehhé lett po-
zsonyi teol. tanszék elfoglalására, ahol 1921-től egész
haláláig müködött. 1892. kiadta "J. A. Comenius. Sein
Leben und seine Schriften" c. nagy müvét, amelynek a
bécsi teol. doktori cimet és Dorpatba való méghívását
köszönhette. Fabriczky János eperjesi kolleg. tképzöínt,
tanár 'érdeme szerint ismertette a Ballagi-féle "Prot.
Egyh. és Isk. Lap" hasábjain. Nagy tótsága dacára

_CCl1l).eI;li~s~ltQJá:ró!.,éli !lÍ~ei!:9~:E1~~rul. is írt, ~rtékes
. tanulmányokat, főleg Drabtk-ról, Alstedtről sfb., a

Századokban, a Bpestí SzemIében és az Evang. Egy-
ház és Iskolában .. 70 éves korában a nagy tudóst

.középisk. tanari nyugdíjjal menesztették. E csehszlovák
hálátlanság nagyon 'elkeserítette. Az új fakultáson
sem. alkalmazták. Meghalt ez évi június 9-én.
Requieseat ... !

Egészen más tudós tanári és írói jellemkép a ma-
gyar prot. tudományosság szempontjából Rácz Lajos,
a sárospataki főiskola professzora és Warga, Mitrovics,
Rcuiácsi és Novák professzoroknak méltó nagy tanít-
ványa, majd késöbb tanártársa. Az országszerte, sőt
a 'Ikülföldön is ismert, nagytekintélyű tanár és író 1864
ápr, Is. a hegyaljaí Mád-on született, hol atyja ref.
lejkész volt. 1872 óta tanult Patakon a gimnáziumban
s a teol. akadémián s külhoni egyetemek látogatása
után ugyanott 1889-től 1929-ig, nyugdíjaztatásáíg, 18
évig a gimnáziumban, majd 23 évig a teológián mükö-
dött. Nagy tanárainak, majd kartársainak példájára
csakhamar feltűnt fáradhatatlan kötelességérzetével,
lelkiismeretes pontosságával és mélységes tudás ával a
pedagógia s a filozófia terén. A hűség és tanár példa-
és mintaképe volt. Ez évi aug. 1-én húnyt el Patakon.
Gyászszertartásán a főiskola udvarán méltóképen bú-
csúzott el tőle Mátyás Ernő teol. akad. igazgató, a
ref. temető családi sírja fölött imádkozott .Zsiros Jó-
zsef, s utolsó Istenhozzádot mondott a főisk. tanári
kar és a "Pataki Diákok Orsz. Szöv." nevében Novák

, Sándor; közigazgató. Külön gyászkeretű Rácz-számot
adott ki a "Sp. Ref. Lap"; amelyben a temetési beszé-
deken kívül Rácz Lajost, mínt tanárt méltatta mar-
káns vonásokkal Szabó Zoltán, mint írót és tudóst s
mint egykori szerkesztöt Gulyás József s mínt a 400
éves főiskola hü fiát Mátyás Ernő. Mint íróval
'4 évtizeden at irodalmi levelezésben álltam vele.
Magyarország tudósai között elsőrangú Rousseau- és
Comenius-kutató 'volt. A 'modern filozófiában elismert
.szakember volt., Leíbníz, Rousseau, Comenius, Renan,
és Wundt-röl szóló müvét a M. Tud. Akadémia adta ki.
"Rousseau mint ,moralista" c.. müve miatt polerniában

I :' I ' .

voltunk egymással.. "Nagy moralistának" nem mond-
hattuk azt a Rousseaut, ki érdekből változtatta ref.
vallását és lelencházban neveltette gyermekeit. De
bizalmasabb viszonyunken e polemin nem változtatott.
Még csak nemrég levelet váltottunk Comeniusnak
sárospataki tanársága és korábban eper~esi meghívása
tárgyában. Végül megemlítjük, hogy. Überweg nagy-
hírű Bölcselettörténetének legújabb kiadásába ö szol-
gáltatta a magyar bölcselet történetet. A 8-ik kiadás
magyar részlete a mi toUunkból való. Egyik legmara-
dandóbb becsű munkája Harnack "A keresztyénség
lényege" c. munlcájána'k magyar fordítása. Nagy taná-
rával, Radácsi György-el együtt egyik legjobb barátom
és írótársam húnyt el benne. utóbbi Kenessey Bélával
és Szőt;s Farkassal legnagyobb befolyással voltak írói
munkásságom fejlődésére. Aldás emlékeze tükre.

Dr. Szlávik Mátyás.

A dunáninneni evang. egyházkerület
közgvülése Balassagyarmaton.
A dunáninneni csonka egyházkerület ez évben az

Ipoly.menti kies városban: Balassagyarmaton tartotta
évi rendes közgyülését - az ottani városháza diszter-
mében. A kerület elnöksége, dr; Sztranyavszky Sándor
egyházkerületi felügyelő és D. Kiss István püspök már
szeptember 11-én megérkeztek a tanácskozások meg-
nyitás ára - melyeknek megkezdése előtt Kardos Gyula
alesperes és Kondor Vilmos egyházfelügyelö a presbi-
térium élén ragaszkodó érzésekkel üdvözölték az egy-
házkerület vezetőségét és kiküldötteit. Szeptember
ll-én és 12-én az összes bizottságok megtartották
üléseiket, amelyeken a tanügyi, jogügyi, pénzügyi és
számvevöszékí javaslatok készültek el, s szeptember
12-én "este a vármegyeháza .nagytermében az- Orsz.
Bethlen Gábor Szövetség tartotta meg a kerületi kőz-
gyűlés tagjainak jelenlétében "kultúrestélyét", ame-
lyen D. Kapi Béla dunántúli püspök mondott nagysza-
bású beszédet "a nemzeti egység templomáról" s tas-
nádi Nagy András államtitkár, a Bethlen Szövetség
elnöke, a Szövetség céljait ismertette közvetlen beszé-
dében. . Az estélyen, melyen megjelent Balassagyar-
mat városának közönsége különbség nélkül, a legkivá-
lóbb müvészek és müvésznök.: Dullien Klára, Szalay
Erzsébet, Riger Tibor, dr. ifj. Szász Károly - léptek
fel és egy minden tekintetben magas színvonalú estély-
lyel gyönyörködtették a megjelenteket.

Az egyházkerület plenáris Ülése szeptember 13-án
folyt le, melyen részt vett, mint vendég: D. Kapi Béla
püspök -és Tasnádi Nagy András államtitkár,' elnök is.
Dr. Sztranyavsaky Sándor, egyházkerületi felügyelő
mély gondolatokban gazdag, megragadó és a tanács-
kozásoknak irányt szabó megnyitó beszédét mondotta
el, amelyben a nemzeti összefogás, nemzeti egység fel-
tételeiről, barátairól és ellenségeiről szólott, majd el-
parentálta az egyházkerület halottait, megemlékezett
Dókus Ernő ref. egyet. konventi elnök gyászos halálá-
ról, a lelkészi karból Meskó Károly galgagutai lelkész,
egyházkerületi számvevőszéki' elnök váratlan elhúny-
táról, búcsúzott a hosszú érdemes működés után nyug-
díjba vonuló Balogh István esperestöl, üdvözölte az új
fuzikcionáriusokat, Podhradszky Jánosesperest, Ma-
gyar Géza alesperest, Szekej Andrást 25 éves papi ju-
bileuma határpontján, majd odafordult az' egyházkerü-
let galambősz püspökéhez és igen meleg szavak kísé-
retében kérte Istennek bőséges áldását életére és mü-
ködésére életének 70 esztendős határpontján.

A tartalmas megnyitó beszéd elhangzása után
nagy lelkesedésselolvasták fel annak a hódoló felirat-
nak a szövegét, amellyel az egyházkerület vitéz nagy-
bányai Horthy Miklós kormányzöt üdvözölte a nemzeti
hadsereggel való bevonulásának 15 éves évfordulóján.
, Ezután következett D. Kiss István püspök terje-
delmes évi jelentése, amelyben feltárta a főpásztor hű-
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ségévei egyházkerületének minden mozzanatát - az
elmult esztendő fény- és árnyoldalait, Megemlékezett
a lelkészi- és tanítói kar súlyos anyagi küzdelmeíröl,
elismeréssel szólott a Kultuszmínísaternek ' ama nemes
elhatározásáról és szándékáról, mellyel a felekezeti
tanítók helyzetén, súlyos anyagi bajain eredményesen
segíteni akar, - s felhívta Ielkészeit, tanítóit és fel-
ügyelőit, hogy áldozzák oda sokat szenvedő Hazánk-
nak és benne Egyházunknak lelki és testi aján-
dékaikat.

Az 1848. évi Xx. t.vc. végrehajtásával kapcsolat-
ban Kardos Gyula nógrádi alesperes körvonalazta a
kerület álláspontját, hogy addig is, míg jogainkat e
tekintetben érvényre juttatjuk - a gazdasági helyzet
némi enyhülésévei kérjük a csökkentett államsegélyek
felemelését, - va~amint tekintettel a lelkészi kar sú-
lyos helyzetére és a Kultuszminiszter úrnak határoeott
ígéretére - felirattal kérjük az egyet. közgyűlést a
lelkészi korpótléknak a k@rmány' által leendö 100 szá-
zalékos kifizetésére. A közgyülés a javaslatot nagy lel-
kesedéssel egyhangúlag elfogadta. A lelkészi nyugdíj-
intézet helyzetéről Kirchner Rezső püspöki titkár' ol-
vasta fe} jelentését, a pénzügyeket Irál\Yi Kamill pénz-
ügyi előadó, a tanügyet Kardos Gyula alesperes, a
számvevőszék jelentését Kirchner Gyula elnök, a, jog-
ügyi biz. javaslatait dr. Haendel Béla egym. felügyelő
terjesztette elő. D. Kovács Sándor a missziókról,
Podhradszky János a kerületi Gyámintézet áldásos
munkájáról, . Révész Alfréd a ker. lelkészi értekezlet
témáíról, Bérczes Lajos igazgató-tanító a 'kerületi ta-
nítóegyesület 'közgyüléséről terjesztette elő jelentését,
végül letárgyalták a kórházi és fogházi lelkipásztori
gondozásról szóló referádát. Az összes tárgyak közül
a leg.nagyobb vítát a jogügyi biz. két javaslata váltotta
ki: 'az egyik az Úrvacsora kiszolgáltatásának a kér-

•dése, nevezetesen az a kérdés, hogy nem evangélikus-
nak kíszolgáltatható- az Úrvacsora a mi oltárunknal.
- pro és contra történö felszólaláso'k után elfogadta
túlnyomó többséggel a püspöknek és az egyház-
kerület felügyelőjének határozott formában kifejtett
azon .álláspontját, hogy - tudva - e.gy evang. lelkész
sem szolgáltatlvatja ki más vallásúnak az evang. ottár-
nál az Úrvacsorát, rnert az Úrvacsora nem vendég-
látás, de a legnagyobb, és legmagasztosabb szentség,
.melyet árú cikk gylmánt odadobni nem szabad, mely-,
nek előfeltétele, a hitnek egysége és a konfirmáció.

A másik vitatott kérdés, a reverzális-hajszával
kapcsolatban dr. Osengődy Lajos salgótarjáni lelkész
indítványával viharzott fel, akí nevezetesen azt java-
solta, hogy a Schmalkaldl cikkek 9. pontjában foglalt
excommuniatio minor alkalmazására hívja fel a
püspök a lelkészeket, mely szerínt a nyilvánosan is-
tentelen 'életet élők addig, míg meg nem javulnak, el-
tiltandók az Úrvacsorától. A vitában részt vettek' D.
Kovács Sándor, Kardos Gyula, Szekej András, akik a
mellett foglaltak állást, hogy az egyházfegyelmi kér-
dések komplexuma, melyhez tartozik az Úrvacsorától
való eltiltás is, csak zsinatilag rendezhetö, mert a
Schmalkaldi cikkek hivatkozott pontja egyházunkban
alig volt alkalmazásban, a jelen időkben egyáltalában
nincs, s a közgyülés elfogadta dr. Haendel Béla hatá-
rozati javaslatát, ebben a kérdésben csupán az 1894.
évi t.-c. megszüntetését és az 1868: évi 53. t.-c. ér-
vényre emelését tartja szükségesnek - dr. Csengődy
indítványát elvetette.

A közgyüléssel kapcsolatban az egyházkerület
gyámintézete is megtartotta szokásos közgyülését, a
gyüjtés eredménye a mult évit meghaladja, amennyi-
ben a mult évi 1138.- P gyüjtéssel szemben ez évben
annak eredménye 1184.- P-t tett ki. Az egyházkerü-
leti segélyek 50-50.- P-ős összegekben a következő
egyházaknak adattak: Legénd, Rétság, Szirák. Bánk
és Kétbodony kapta a Laszkáry-alapítvány 55.- P-ős
kamatát. A gyámintézeti istentiszteleten Magyar Géza
fejérkomáromi alesperes hirdette az Igét, s Jel. 2, 10.
alapján a >Jmin<;ihaláligtartó hüségröl" beszélt.

A lelkészi értekezleten, Szücs Sándor magyaróvári
lelkész tartott értékes írásmagyarázatot, és Limbacher
Zoltán előadást a "presbitert rendszer kiépítéséről."

A kerületi tanítóegyesület Bérczes Lajos elnök-
lete 'alatt tartotta meg ülését. Szó volt 'a protestáns
egységek feldolgozásáról, s Gyarmati József okI. tanító
a rajzoktatás reformjáról tartott érdekes előadást.

A közgyűlés tagjai - lélekben meggazdagodva,
szép emlékekkel távoztak el "a virágok városából":
Balassagyarmatról.

K. Gy.

HIREK.

SZENTHAROMsAa 'UTANI
TIZENHETEDIK VASARNAP.

Efezus 4 :1-6.

Az efezusi levél 1-3. fejez'éteiben Pál
tapostol. a Jézus Krisztusban élő gyülekezet
nagyszerűségeit írja le. A 4. iejezetben. kezdi
leírni azt a szellemet> amelynek ~bben a gyüle-
kezetben élnie és uralkodnia kell. Kezdi mind-
járt a lélekben. való egység dicsőítésével és 'az
erre való intelemmel. A fenyegető szükség és
a veszedelem> 'amely a mai emberiséq életét Ikö-
rülve8.zi) ugyanilyen parancsoló szükségszerű-
séggel ,kJényszerítenelk minket erre az egységre .
Hitetlenség) a bűnnek szoloasáqa, :lelki zsarnok-
ság és vallási gyülölködés tombolnak körülöt-
tünk. A menekedés egyedüli Út.ia /ebbőlla vesze-
delemből a szellem iés nem a betű 'szerinti egy-
ség. Nem a :g'ondo~at egysége ~zJ hanem szív-
beli egység) amely az oláeoton, a szeiuiséqen, ,
a türelmen és la szereteten vezet keresztül. En-
nek az egységnek meqdonthetetlen fundámen-
tuma pedig la 'keresztyén üdvigazságOkkal szem-
beni közöny helyett megragadása laz egy test)
egy lélek, egy reménység) egy úr) egy hit" egy
keresztség) egy Isten> a mennyei Atya qondo-
latánaJk. Dicsőséges meglátás> amely a Krisz-
tusban megváltottak majdJani teljes egységié-
hez) az egy akol és egy pásztoreszményének
megvalósításához fog oezetni.

- Dr. Oraveez Ödön emlékezete. Az aszódi Pe-'
törí-reálgtmnázíumunkban szeptember hó 10-én volt a
megnyitó ünnepély. Hamrák Béla vallástanár szívböl
rakadó megnyitó imája után az intézet jelenlegi meg-
bízott igazgatója, Szever Pál, tartotta a megnyitó be-
szedet, amelyet elődje, Oravecz Ödön emlékezetének
szentelt. A baráti és kartársi meleg azív odatárta a
tanári kar és az ifjúság elé a kiváló pedagógus képét,
aki a nehéz időkben alkotásokkal gazdagította az
evangélikus tanügyet. Az új iskolaépület, az intézet
jövőjének a biztosítása és az egyházi és a szaklapok-
ban megjelent cikkeinek a sorozata bizonyítják, hogy
az elhunytban evangélikus egyházunk egyik legkivá-
lóbb fiát vesztette el. Áldott az emléke annak, akinek
nevét alkotásaiban őrzi az anyaszentegyház.

- Halálozás. Özv. Peer Jánosné, szül. Jány Zsu-
zsánna, életének 84. évében szeptember lO-én Duna-
szerdahelyen visszaadta lelkét Teremtőjének. Az el-
húnytban Peer Péter Sándor vallástanár édesanyját,
Jány Gusztáv ezredes, a Ludovika Akadémia parancs-
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noka, a. budapesti. katonai egyházközség felügyelője,
nagynénjét' ·gyás'zoIJa.

Kolbenhayer ' .Iózseí' kíshcntí főesperes (megszál-
lás alatt) augusztus 2-án 67 éves korábanelhúnyt.

-Vrablica Béla oláhpataki (megszállás alatt) lel-
kész, hosszú .szenvedés után augusztus 17-én húnyt el.

- I

." . - Kegyeletes' ünnepségek. Szép és pedagógiai te-
kintetben is jelentős, hogy a budapesti evangélikus
Ieányg'ímnázium nem. feledkezik meg nagynevű taná-
ráfról é's tanári kar és ifjúság évről-évre kivonul a tan-
év .kezdetén sírjukhoz. Szeptember 15-én a Kerepesi
temetőben Vidovszky Kálrnán sírjánál, szeptember
18-án a Farkasréten dr. Szelényi Ödön sírjánal- jelen-
tek meg, ahoi kegyeletes szavakkal és a hála virágai-
val áldoztak emléküknek. Az előbbi helyen Ruzicska
Lászlö, az. utóbbin Nőtel Elza tartott emlékbeszédet.

--.:.A bányai egyházkerületi közgyűlés október
4-én ül, össze Budapesten. Akik kedvezményes vasúti
jegy' váltására jogosító ígazolványra tartanak igényt,
szeptember 25-ig jelentsék ezt a bányakerületi püspöki
hivatalnak.

-- A, Soproni Ev. Liceumi Diákotthon felavatása.
A dunántúli ágo hitvallású ev. egyházkerület elnöksége
folyó hó 21-én avatja fel és adja át rendeltetésének új,
középiskolai f'íúínternátusát.: a soproni Evangélikus
Liceumi Diákotthont. Az ünnepélyerr dr. Töpler Kál-
mán ny. polgárméster, a felsőház volt tagja, a Diák-
otthon építési bizottságának elnöke, jelentést tesz az
építesi munkálatok befejezéséről és az épületet átadja
a- rénntarto tegyházkerület elnökségének. Az avató be-
szédet D. Kapi Béla püspök mondja,

'. _. Medgyesegyházán evangélikus hitoktatói ál-
lást' szerveztek. Erre a hitoktatói állásr.a Liska Ferenc
Budapest-köbányaí segédlelkészt hívták meg.

-; Mezőhegyesen··szeptember- 2'-án vezette hiva-
talába Breuer Oszkár missziói lelkészt Benkóczy Dá-
niel egyház~egyei. főjegyző.

i - Új főesperes. A zól'yomi egyházmegye (meg-
szállás alatt) új főesperese Lícskó Sámuel zólyomi lel-
kész lett.

'-- Lelkészválasztás. Weisz Frigyes Vilmos keme-
neshőgyészi lelkészt a kőszegi egyházközség szeptem-
ber 9-én egyhangúlag 'lelkészévé választotta.

-é Abonyban, Cegléd fiókegyházáb.an, 120 ev. lé-
lekkel, ',a}kik,,3 éve szervezkedtek meg, a hitbuzgóság
eredményezte" hogya kis fiókegyház szeptember 23-án
fölavathatja saját temetöjét, valamint leleplezheti a
"Hegyi beszédv-et ábrázoló oltárképét. mely utóbbiról
azt reméli" hogy nemsokára végleges helyére juthat a-
fölépítendő Imaházban.

- A, csailád-csongrádi egyházmegye zsinati kép-
viselői vitéz Purgly Emil és Egyed Aladár. •

- A miskolci evangélikus jogakadémián a be-
íratkozások az 1934-35. tanév első felére szeptember
1-20. közöbt folynak.

- Az egyetemes egyházi kozgyülésre szóló ked-
vezményes vasúti igazolványok. Mindazok, akik az
egyetemes egyházi közgyüléssel kapcsollatban kedvez-
ményes vasúti jegy váltására jogosító igazolványt
óhajtanak igénybevenni, f'elkéretnek, hogy ezen szán-
dékukat a kiíndulö állomás és a vasút (Máv.; Győr-
Sopron-c-Ebenfurt-í ) pontos megjelölésével október hó
6-ig.közöljék Kuthy Dezső egyetemes fötitkárral (Bu-
dapest, VIIL', Űllői-út 24., I.), mert később beérkező
kérések. intútán a vasutakkal szemben az igénylés .az-
nap lezáródík, sajnos, nem vehetok figyelembe.

- Soproni E'v. Teol. Otthon. Szeptember 1-én nyi-
totta meg kapuját az 1934-35. tanévben is a Teol.
Otthon. A 33 sZObát.magában f()glaló épület ezidén

már kicsinynek bizonyult és így egyre több teológus
kénytelen nélkülözni az Otthon áldásait. A gyönyörü
"finn szobá"-nak ez évben Laitinen 'I'oívo, Viljanen
Paavo és Danell Ousztáv Adolf után, Karanko Jouko
finn lelkész lesz. a lakója. Karanko Jouko szept. ll-én
érkezett meg Sopronba, aki, mint már ismeretes, aug.
1-től kezdve tartózkodik hazánkban. A kedves vendé-
get .az állomáson ünnepélyesen fogadták az Otthon la-
kói. Az Otthonnak lesz egy másik külföldi vendége ís;
Kerékes János erdélyi magyar segédlelkész személye-
ben. Mindkettőjüket örömmel és testvéri szeretettel
fogadjuk szép Otthonunkban.

- Kopenhága új püspöke. Dánia fővárosának, Ko-
penhágának püspöki székét most töltötték be Dr. H.
Fuglsang Damgaard, eddigi kerületi lelk ésszel, Az egy-
házi közvélemény örömmel köszönti az új püspököt,
aki a világháborúb.an való részvétele után a teológiai
fakultáson és kerületi lelkészi szolgálatában bizonysá-
gát adta annak, hogy vezérkedésra alkalmas ember.
A dán egyház, mely oly lelkesen dolgozik a belmisszió
munkamezöín, benne jó belmtssztonáríust nyert.

- Magyar teológiai !hallgatók külföldön. Az új
tanévben Kemény Péter Halléba, Lehel László Párizs-
ba, ZoÍlgor Endre györí segédlelkész Finnországba
megy.

- Egy orosházi kisgazda-mecénás. Orosházáról
jelentik, hogy egy ottani gazda, Paskumí Kovács Ist-
ván, az evangélikus egyházközség szegénygyermek-
gondozottjaínak segítésére ezer pengöt, az ugyanottani
árvaháznak pedig kétezer pengöt adományozott. Az
Orosházai Evangélikus Nőegylet emléktáblán örökítette
meg a gazda-mecénás nevét.

- KERESZTYÉN VAGY KERESZTÉNY? A ta-
nuló Tinódiról írt dolgozatában a költő keresztnevét
így írta: Sebestény.

Kérdi a tanár, hogy Iehet -Sebestényt ír~i, mikor-:-
az Sebestyén?

- De kérem, tanár úr, - feleli a tanuló - ha
christianus-ból keresztény lett és mouienféle magyará-
eatta; azt vitatjdtk, hogy ez a helyes, akkor Sebastianus-
ból csak Sebestény lehet.

Persze, persze, akkor Matthias is magyarul Mátás, '
hostia meg osta, Mátyás ée ostya helyett. . "

- A Biblia Spanyolországban. Madridban az idei
"könyv-vásár" alkalmával a Brit és Külföldi Bíblia
Társulat igen nagy forgalmat csinált.Samper mínísz-
terelnök megtekintette a Társulat sátorát is és néhány
percig elbeszélgetett Araujo Adolffal, a Társulat Spa-
nyolországi képviselőjéveL Olyan nagy volt a tömeg
és olyan élénk volt a kereslet Bibliákban, hogy a Bib- .
liatársulat nyolc alkalmazottja nem tudott vele meg-
birkózni. Egy nap alatt 10.000-nél több példány kelt
el. A könyvvásár 10' napja alatt elkelt 1.382 Bfbli?-,
1.054 Ujtestámentom és 32.272 egyes Bibliai könyv;
összesen 34.708 kötet. .

- A jezsuita rend, a modern világ egyik leg-
nevezetesebb vallásos szervezete, négyszáz esztendeje,
1534 augusztus 16-án alakult meg. Loyola Ignác 'és hat
társa, köztük egy pap, ezen a napon fogadták meg,
hogy mint misszionáriusok elmennek a Szentföldre, ha
pedig ez nem volna lehetséges, akkor a pápa rendel- .
kezésére bocsátják magukat bármilyen szelgálatra.
Ebből a kicsiny kezdetből lett a jezsuita rend. Magá-
nak Loyola Ignácnak, de még inkább nagynevü társá-:
nak, Xavéri Ferencnek az 'élete mutatja, hogy milyen
hatalmas mísszíóí tüz lobogott a rend alapítóiban.
Késöbb az államok politikai életébe annytra beleártot-
ták magukat, hogy a 18. században majdném mínden
róm. kat. államból kíüzték őket s 1773~ban XIV. Kele-.
men pápa a rendet feloszlatta. Negyven év 'multával
VI. Pius pápa a rendet megint visszaállította. Olasz- .
országból 1872-ben, Franciaországból 1880"ban .~wzté1:i.·

./
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őket. Jelenleg a pápai politikának ők az irányítói a
világon, nálunk is.

_ A Miss:úóegyesület 'I'anáesa az apostagi kon-
ferencia alkalmából aug. 16-án ülést tartott. Örömmel.
vette tudomásul, hogy a Lipcsei Missziónak 1.202.73.P
adományt küldhettünk. Több helyről érkezett havi
megajánlás Chrtstarianda Indiai missziója .számára.
Ji... gyermekszövetségek jövedelmének fele a helyi ala-
kulatok óhajára felhasználb.ató -hazaí belmissziói sze-
retetíntézmények támogatására, de az ellenőrzés pon-
tossága kedvéért az adományokat a központ közvetítí.
A munka kiépítésére a Missziói Tanács a következö '
Gyermekszövetségi körzeti megbizottaikat .kérte fel:
Alsó Tiszántúl .Abaff'y Gyula; Tiszai egyh. kerület
Belák Sándor; Alsó Dunántúl Cséry Lajos; Felső Du-
nántúl Ittzés Mihály; Kemenesaljai egyházmegyében.
Belák János; Vasi közép Rácz Sándor;' Sopron Nit-
schinger János; Dunáninnen . Horeczky Béla; Pesti
egyh. megyék: Torda Gyula, Kiss György, Wolf Lajos.
Intézkedés történt Böhm Sámuel Vas Ipegye megszállt
részén, Kiéléden levő szülöházának emléktáblával való
megjelö1ésére. Október végén lesz 75 éve, hogy ez az
első magyar' földről megindult misszionáriusunk a
trópusi láz martirjaképen meghalt az afrikai Arany-
partokon. A Misszióegyesület őszi konferenciáj.a és
közgyűlése Celldömölkön lesz '. október 6-8. napjain.

- Ausztriában tovább folyik az evangélikus lel-
készek üldözése. A közelmultban ismét két evangéli-
kus lelkészt tartóztattak le és ezzel a letartóztatott
evangélikus lelkészek száma nyolcra emelkedett. Azzal
vádolják őket, hogy nemzeti szocialista eszméket ter-
jesztenek.

- Házasság. Balczó András kondorosi. lelkész
folyó hó 14-én tartotta esküvőjét Budapesten a Deák-
téri templomban Paulíny Edit okI. tanítónővel..

- Felhívás tanítónőt kereső ev. gyülekezetekhez!
Dr. Hailrni Béla volt somorjai ev. lelkész árvája keres
ev. tanítónői állást. Mindenki tudja, hogy nevezett
lelkész milyen hősies küzdelemmel tartott ki a. fel-
vidéki magyar ev. fronton - tragikus módon bekö-
vetkezett haláláig. Mindenki tudja, hogy Halmi Bélá-
né férje után miképen halt el szintén tragikus mó-
don. Nem lehetne nyugodt a magyar ev. társadalom
lelkiismerete, ha a teljesen .árván maradt tanítönö
leányát nem tudnánk elhelyezni. Szeretettel arra ké-
rem azokat az egyházközségeket, amelyek tanítónőt
keresnek, hogy Halmi MáriaelhelyezésébeIi legyenek
segítségemre, 'mert nemcsak róla, hanem .másík két
teljesen árván maradt testvéréről is gondoskodnunk
kell. Értesítéseket: Ev. lelkészi hivatal, Szeged, cím-
re kérek. (Tisza Lajos-körút ',16.)

- Lelkész-család házvezetönőt keres.. aki a ház-
tartás minden ágában jártas és egy vidéki lelkész-
család' haztartását önállóan tudná vezetni. Érdeklő-
dők a következő címre írjanak: Ev. lelkészi hivatal,
Mende (Pest megye).

- Kroeker Jakab: Egyedül' a Mesterrel című
könyvét adja ki a Bethánia-könyvkereskedés Szikszai
Benjámin utazótitkár fordításában, mintegy 8 ívnyi
terjedelemben. A könyv a mai időkben igen nagy szol-
gálatot fog tenni, mert fáradt ember van a legtöbb
és a könyv a fáradság okaira, a felüdülés lehetősé-
geire mutat rá. Németországban több kiadást ért meg
és 20 ezer példányban forog közkézen. Gyűjtőívet kész-
séggel küld és minden 5 előfizetett példány után egy
terjesztői tiszteletpéldányt ad a kiadó. Előfizetést el-
fogad és gyűjtőívet küld a Bethánia könyvkereskedés,
Budapest, VIlI., Gyulai Pál-utca 9.

- A Magyar Keresztyének Naptára, leszakítós
tömbnaptár 1935. évfolyama könyvalakban is megjele-
nik. Aki a tömböt bekötve szeretné megszerezni, szí-
veskedjék értesíteni a Bethánia könyvkereskedést
(VIlI,. Gyulai Pál-utca, 9., Budapest), mert így csak
annyi példány készül, ahány igénylő lesz. .
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A MI F·ELÜGYELÖINK.
Irhatnám így is: a mi zászlaink, a mi ve-

zéreink, a mi mintáink, minta-evangélikusaink.
Most -valahogy előtérbe került ez a kérdés

is. Szó volt róla sok is, de nem elég. Kényes
és igen-igen nagy tapintatot igénylő kérdésünk
ez, mert nagyon-nagyon fontos életszervünkről
és . . . és beteg életszervünkről szólunk; be-
teg szívet 'nem szabad kemény szóval érinteni.
, Szívügyünk ez. Hiszen egyházunk szíve a

felügyelő; már ezért is, egyébért is szívügyünk.
Mi, lelkészek, az ágostai hitvallás szövege sze-
rint .á gyülekezet élő organizmusán a száj, az
ajak és a kéz vagyunk, az Igét hirdető száj s
a szentségek et odanyújtó kéz. Elég szép és ma-
gas hiv.atás, hogy hozzá megtisztuljunk és fel-
emelkedjünk.

'. A felügyelő zászló: benne jut kifejezésre
az egyház méltósága, megbecsültsége, elől-
járása, benne él a történelmünk lelke; múltunk
viharainak, keserves próbáinak : számkivetett-
ségünknek és ostoroztatásunknak ártásait ki-
védő Grál-lovagjaink ők. Felügyelőink szellemi
leszármazottjai, hivatásörökösei a templomaink
védelmére kardot villantó és elsemmizett jo-
gainkat visszakövetelő patrónus földesurak-
nak, kiknek udvarképességén, vitézi érdemén,
kőzélétí. vezérségén, mint bűvös páncélon meg-
tört az ellenreformáció dúlása. Papjainknak
'Szegényes, foszladozóLuther-öltönye mellett az
ő díszes, érdemjeles mentéjük, a mi tilalmaz ott
Bibliánk mellett az ő ékköves, de éles kardjuk,
.a mi pásztoraink és prédikátoraink ínséges és
bizonytalan kenyere mellett az ő adni kész, gaz-
dag kezük volt az a kivédő, kiegészítő, ki-
egyensúlyozó tényező, mely viharos napokban,
zord idők zehernyegében egyházunkat e föld
hatalmai és "levegőbeli hatalmasságai" előtt is
tiszteletet parancsoló tényezővé tette .

. ' Kegyelet őrzi a mi defensor fidei-kért ki-
seállani, kiállani merészelt, templomépítő, pap-
védelmező és..adnimindig szívesen .szerető pat"

rónus felügyelőink emlékét; kincsünk az, mely
szent, mint a hadiárva előtt az ő hős atyja vér-
foltos kardbojtja; varázslatot magáb.an rejtő
hagyaték, melyből ihlet, tanítás, intés és buz-
dítás száll ki; egy hosszú glóriás sor az 'evan-
gélikus patrónus felügyelők serege, melybe
beletartozhatni minden romlatlan evangélikus
szívnek édes becsvágya, melegítő álma lehet.

Ez-é, ilyen értékelésű-é ma a felügyelői
méltóság! Szolgálat-é, melyhez emelkedni kell,
vagy emelkedés-é, melyre készülni, érdemesül-
ni kell?

Ma nem fenyeget semmi külső veszedelem.
A mi államunk oly.an hatalmas tételekben nyújt
segítséget, hogy azért csak hálát érezhetünk.
(Többre van igényünk, de a múlthoz viszonyít-
va ez is hálára ösztönöz.) Templomot szabad
építeni, templomba szabad, óh, nagyon szabad
mennünk, ott teljes biztonságban, boldog bé-
kességben "gyakorolhat juk" vallásunkat. Egy-
kor földönfutó papjaink élet- és szolgálat biz-
tonságát védi már a törvény és a közvélemény,
melynek hatalma minden kardnál erősebb.

Mégis kell, nagyon kell ez a fontos szerv,
ez a szív, a felügyelői intézmény. Csak meg kell
gyógyítani e szívet és ha egészsége visszatér,
új virulás és élet tér a mi egyházunk testébe.
Csak át kell értékelni ezt az állást. Csak a JY1ai
idők szellemének tisztító, izmosító átáramlásá-
ban fel kell üdítenünk.

A mai felügyelő minta. Az' első. ember, ki-
től irányt vesz, kihez igazedik az egész gyüle-
kezet. A lelkész termelhet még oly ragyogó
ideákat, elindulhat még oly okos, jó és elérhető
célok felé, mindaddig nem sikerül terve, míg
azt a felügyelő magáévá nem teszi. A templom
mindaddig nem telik meg egészen, míg a fel-
ügyelő nem. kezdi el' benne ahelyfoglalást.
Nincs ott béke, egyetértés, egyirányba elindu";
Iás.. ahol a felügyelő nem áll aJelkész mellett,
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De ahol egy és osztatlan az "ikerelnökség:'
akarata s ahol nincs külön gyülésező egyház és
külön tempZomjáró gyülekezet) tehát 'ahol nem
két malomban őrlődik fel az egyház és lelkész

. élete és energiája, hanem az együtt-imádkozás
és együttes igehallgatás áldott melegében öle-
lik át egymást az egyház elnökei, ott van élet
és van fejlődés.

Ma az imádkozó, a hitet megbizonyító minta-
evangélikusokat várja a mi egyházunk, kik
az áldozatban és hűségben, az evangéliumi ke-
resztyén hit boldog, diadalmas és hódító meg-
élésében, gáncs tal an élet-tisztaságban, a min-
den szervezeti lovagiasságnál szebb evangélikus
jellemszilárdsághan, elismert nemes lelkűség-
ben ékes példák.

.Jaj lenne, ha e nemes nemzedék' kiveszne!
Mai felügyelőink! Legyetek ti holnapi felügye-
lőinknek ilyen mintái! . .

Duszik Lajos.

A lelkészek alkalmazásának
szabályozása és a zsinat.

Irta: Dr. Berzsenyi !enő.

A lejkészek ailkairnazásáról már van egy egye-
temes jellegü szabályrendeletünk. Ez a tény azonban
szerény nézetem szerint nem teszi feleslegessé azt,
hogy a zsinat a lel'készek alkalmazását tárgyazo szabá-
lyokat alkosson. Erre jogi szempontból is szükség van
azért, mert az egyetemes jellegü szabályrendelet meg-
alkotását csak az a körülmény tette elkerülhetetlenné,
hogy zsinat hiányában alkotmányszerü törvényt akkor
nem lehetett hozni s ezért ezt az egyetemes egyház
kénytelen volt egy szabályrendelettel pótolni.

Most azonban a zsinat egybe lévén híva, mi aka-
dálya sem lehet annak, hogy a törvénytervezetbe a .
lelkészek alkalmazását tárgyazó szabályokat is fel-
vegyük. .

A tervezetnek a Ill. füzetbe foglalt tőrvényjavas-
lata, a II. rész 72. §-ában kimondja ugyan azt, hogy:
"A lelkészválasztási eljárást egyetemes szabályrende-
let szabályozza." Azonban szerény véleményem szerint
általában a törvényeknek és így a zsinati törvények-
nek sincsen visszaható erejük, tehát a legrosszabb
esetben is az egyetemes' egyháznak egy újabb szabály-
rendeletet ke1lene hoznia.

. A törvényben szabályozást azonban határozottabb
.és szilárdabb ténynek vélem.

Hivatkozom e tekintetben is a református testvér-
egyház törvényhozására, amely a lelkészválasztási
eljárást is a törvény keretébe vonta.

A szabályrendelet szövegének változtatás nélkül
felvételét azért nem helyeslem, mert máris több, a.
gyakorlati élet által felvetett hibát hoztak fel a sza-
bályrendelet ellen. A hiányok és hibák pótlására s
helyrehozására és 'a szabátyzat tökéletesbbítésére a leg-
jobb alkalomnak a zsinat kínálkozik.

Sőt az egyes helyreigazításokra azért is van szük-
ség, mert a szabályrendelet egyes részei Egyház Alkot-
mányunkkal nem' míndenben hangzanak egybe s az
újabb szabályoknak törvénybe iktatásával az összhan-
got is meg lehetne teremteni.

Az emlitett szabályrendelet sorrendjében haladva,
mindenek előtt az 1. fejezet 8,§-a, nevezetesen ennek
a harmadik bekezdése ellen lehet kifogást emelni azon
az alapon, hogy az az E. A. 75. §-ával áll ellentétben,
mert az időközi lelkészi jaV'adalmat a törvényszerű
egynegyed évet meghaladó időn túl is a lelkészi jóléti

intézményeknek, illetve az egyetemes, .nyugdíjíntézet-
nek juttatja.

A szabályrendelet említett rendelkezése nemcsak
hogy a törvénnyel ellenkezik, de sérti az egy~á~k~zség
önkormányzati jogát is azzal,' hogy. a lelkészi Java-
dalom felett az egyházközséget, bármi okból történt
üresedés folyamán, - beláthatatlan ..időkig semrengedr
rendelkezni. Pedig erre a rendelkezési jogra az egynáz-
községnek nem egyszer lenne szüksége azért, ~hogy
netání zilált pénzügyi víszonyaít rendbehozhassa.

Megengedem azt, hogy a~ok a jóléti intézmények
és az egyetemes nyugdíjintézet rá vannak utalva az.;
ilyen mellékes gyarapodásokra, ámde egy anya egyház
létének vagy nem létének a kérdése sem kevésbbé fon-
tos, mert .az evangélikus egyház egy őrhelyének a fenn-
maradása, vagyelsorvadása rnélyen belemarkel egyhá-
zunk életébe.

Az említett harmadik bekezdés tehát egyszerüen
el lenne hagyandó.

Ertesülésem' szerint különben meg is történt az,
hogya dunántúli egyházkerület egyik anya egyházá-
han az egyházközség zilált vagyoni viszonyaira tekin-
tettel tényleg el is. tértek a. fent emlitett él'l többek
által helytelenített szabálytól.

. E helyütt egy kis kítérésre kell engedelmet kér-
nem a tárgy összefüggésénél fogva.

Az E. A. 71. §-a aképen rendelkezik, hogy:
"Azon egyházközségbe, amely a lelkészi hivatal meg-
üresedese napjától számítva' félév elteltével" - "sem
fog a Ielkészválasztáshoz, a püspök helyettes lel-
készt küld".

Távol legyen tőlem az, hogy e §. e11enbármi gán-
csot is vessek. Ez a rendelkezés a késlekedő egyház-
községgel szemben egészen. helyén. való. Azonban nem
hiába mondjn a latin közmondás azt, hogy: "null,a
regula sine exceptíone". Az élet tényleg azt. is mutatja, .
hogy nincs az a szabály, amely alól egyes esetek ne.
követelnék meg a kívételtételt, Ezt bizonyítja az előbb.
említett dunántúli egyházközség esete is. Epp ezért
célirányos lenne a 71. §. után egy következö "szövegű
§·-t beilleszteni: .Jndokott esetben az egyházmegye.
közgyűlése az egyházközségnek rövidebb vagy hose-
szabb időre haladékot engedélyezhet".

További észrevételem a fenti §-ra nézve az, hogy
a törvény a renitens egyházközséggel szemben nem jár
el határozottan, nem jár el véglegesen. s a bizonytalan
helyzetet nem szünteti meg a folytonos helyettesí-
tésekkel.

Az E. A. 71. §-a lényegében egy "lex imperfecta".
A mulasztásnak hatékony sanctíöj., nincsen. Epp ezért
tartom talpraesettnek református testvéreink szabályát.

Ott a II. törvény cikk 56. §-a értelmében "a ma-
kacskodó egyházközség helyett a választást a legkö-.
zelebbi egyházmegyei közgyülés teljesíti titkos szava-
zással".

Egy ily rendelkezéssel .a kérdés végleges en meg-
oldható, amiért is helyesnek vélném a mi törvényünk-
ben a 71. §. után, vagy ennek toldalékaképen a Kövei:~
kezö szöveget:

"További félév elteltével az egyházközség helyett
a választást a legközelebbi egyházmegyei közgyűlés
tetjeeiti", .

Az egyetemes jellegű szabályrendeletnek a lel-
készi állásra jelölést tárgyazo IV. fejezete 23. §-ának
utolsó bekezdésére nézve ezúttal hozom fel azt, hogy
ennek az utolsó bekezdésnek az eredeti, t. i. az egyház-
megyei és az egyházkerületi közgyülések elé terjesz"
tett szövege a következö volt:

"A pályázónak azon egyházmegye területen, ahol
a betöltendő állás van, a választás megtörténtéig tar-
tózkodni csak abban az esetben szabad, ha ott' rendes
egyházi hivatalt visel, vagy ha a lelkészi állás meg-
üresedése előtt már állandóan ott lakott".

Ebből a szövegből a természetes magyarázattal
az következik, hogy a helyettes lelkész éppen annál az
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oknál fogva, hogy rendes egyházi hivatalt ott nem
visel, - a pályázatban részt nem vehet. A helyettes
lelkészeknek a pályázatból kizárása iránt különben
nemcsak határozott vélemény, de az érdeklődök kíván-
sága is többször nyilvánult már meg.

Úgy az egyházmegyei, mínt az egyházkerületi
gyűléseken a fentebbi szöveg szolgált a véleményal-
kotás alapjául.

Az egyetemes közgyülés elé azonban már oly
szöveg került, amely a helyettes lelkészt is azok közé
sorolja, akiknek a lelkészválasztás elött álló egyház-
község. terül etén szabad tartózkodniok. A javasolt
szövegne'k ekként történt megváltoztatásáról a köz-
gyűlés tagjai közül kevesen birhattak csak tudomással
s köztük csekélységemet is meglepte az új szöveg,
amelyet a közgyűlés megtartása után körülbelül egy
év mulva a végérvényesen elfogadott szabályrendelet
kinyomatása és közzététele után ismertem csak meg.
Az egyetemes közgyűlésen tehát, - ahol az idöközben
eszközölt változtatást nem emelték ki, - e tárgyhoz
hozzá sem szólhattam. A pótlandót tehát pótolom ott
és alokor, amikor és ahol erre alkalmam nyílik.

Az emlitett toldás annál is inkább meglepett,
mert okom volt azt hinnem, hogya törvényszerkesztök
szándéka is a helyettes lelkészek kízárására irányul.
Volt okom erre gondolni már azért is, mert az eszmét
már hét évvel ezelött vetették fel egyik egyházkerületi
közgyűlésünk atkalmaval. Volt okom erre azért is,
mert református testvéreinknél már nagyon régi rend-
szabály az, hogy a helyettes lelkész a pályázatban nem
vehet részt.

(Lásd: "A magyarországi ev. ref. egyház alkotmá-
nyos szervezete" (régi törvény) Ill. rész, VI. fejezet,
210. §-át, illetve "a magyarországi ref. egyház törvé-
nyei" II. t.-cikk VI. fejezet 39. §. 4. és 5-ik bekez-
déseit.)

Bizonyára nyomós okaik voltak a ref. törvény-
hozókna:k is arra, hogy azt a régi, bizonyára helyesnek
kítünt szabályt továbbra is fenntartsák. Ez okok közt
nem lehetett az utolsó az, hogy a helyettes lelkésznek
a pályázatban részvétele ennek a részére jelentékeny
elönyt, a többi pályázó részére természetesen jelenté-
keny hátrányt nyujt.

Itt is tehát az eredetileg tervezett szöveg helyre-
állítását és utána egy új §. vagy új szövegtoldat beil-
Iesztését javasolom a következőképen:

"A helyettes éea segédlelkészek abban az egyház-
községben, amelyben az említett minőségben működ-
nek, csak abban az esetben választhatók meg, ha a
lelkészi állás megüresedése után azonnal [elmentéeiiket
kérik és lq,kq,sukat is más egyházközség területére
teseik: át,"

. "A. pályázni kívánó helyettes lelkész, vagy segéd-
lelkesz felmentése és áthelyezése irámt a piíspök hala-
dék nélkül köteles intézkedni."

Minthogy a pályázat ban részvételre vonatkozóan
a segéd.'lelkész is ugyanezen tekintet alá esik, a segéd-
lelkészt is ugyanoly szabálynak kell alávetni.

~ helyettes és segédlelkészeknek a pályázatra
engedese csak abban az esetben lenne némileg érthetö,
ha a pályázók hiánya miatt 'kellene panaszkodni. Erröl

. azonban ma szö sincsen és valószínűleg a közel jövö-
ben sem lehet róla szó.

Ezzel kapcsolatban említem meg azt is, .hogy a
szab. rend. 23. §. b) p.-ban elöírt egyévi lelkész-
gyakorlati idöt, amely valamikor a paphiány korában
s az egyszerübb és könnyebb viszonyok közt tán még
n;egfelelönek mt:tatkc.zott, - ma már elégtelen 'kel-
leknek találom. Ugy tudom, hogy nincs ils olyan pálya,
a~el~en By rövi~ időtartamú gyakorlat után engednék
a Jelolteket egy onálló hatáskörrel járó állásra. A gya-
korlati időt tehát legalább két évre felemelendönek
tartom.

(Foly tat juk.)

Szintén a zsinat figyelmébe!
"Úgy-e, akkor nem járulhatok többé az

Ürvacsorához, amit pedig nem tudnék elvisel-
ni ... " - kérdezté a napokban tőlem egy ev.
hajadon, akit másvallású vőlegénye reverzális-
adásra kényszerített. Meg kell jegyeznem
egyébkent, hogy ezúttal a vőlegény református
v.a.llású volt> akit viszont a reverzális ,követelé-
sére - a protestáns testvériség nagyobb dicső-
ségére - a rej. lelkész únszolt.

.És amint a leány ott állt előttem, rettegve
a megerősítő választói és mégis szinte várva és
kérve azt: - két dolog lett világos 'előttem!

Az egyik, hogy vannak még híveink) akik
az Úroaceora vételéta házasságnál is nagyobb
boldogságnak és drágább kiváltságnak tekin-

. tik. Készek lemondani inkább az egyház iránti
hűtlenséggel kezdődő házasságkötésről, mint. ki-
tenni magukat annak a borzasztó büntetésnek,
hogy a lelki békét, örök üdvöt nyújtó Urvacso-
rát megvonja tőlük a megsértett, súlyosan meg-
károsított egyház.

A másik az, hogy ezek a híveink maguk
.óhajtanák, ha hűtlen tagjait így büntetne az
egyház, mert ezt tudva, szilárdabban állhatná-
nak meg a kísértésben és erre hivatkozva köny-
nyebben kényszeríthetnék visszavonulásra,
követeléseinek elejtésére, vagy legalább mér-
séklésére a kísértőt.

Ime, az élet adaléka az egyháztagok fegyel-
mezésének szükségességéhez !

* *
"De kérem, hiszen a másik lelkész úr nem

vette olyan szigorúan . .. Egy hasonló eset-
ben egészen másként járt el, mint Nagy tiszte-
letűséged!" Egy több lelkésszel bíró gyülekezet-
ben mondta ezt igazgató-lelkészének az egyik
egyháztag, aki egy fontos ügyben nem volt haj-
landó egyezkedésre, megalkuvásra, engedé-
kenységre. .

Egyházi életünk fontos kérdéseiben csak
úgy lehetne az egyháztagok neveléséhez olyan
szükséges egyöntetűséget, egységes irányveze-
tést biztosítani, ha .a több lelkésszel bíró egy-
házközségekben az igazgatás egy kézbe volna
letéve és nem vándoroina évenként más-más
lelkész kezeibe.

Igy van ez 'a katolikusoknál, akiknek egyh.
szervezete valóban mintaszerű ebben a tekin-
'tetben és így volt s talán van Németországban
is, ahol a nagy ev. egyházak "Stadpfarrer"-jei
intézik és irányítják -"- természetesen felelős-
ség mellett - az egész egyházközségre kiter-
jedően az igazgatást.

Nem volna-e időszerű, ha ezzel is foglal-
koznék a küszöbön álló zsinat?

"El kell hát pusztulnia ennek a gyermek-
nek, csak azért, mert . . . . . i illetőségű?" ...
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kiáltott fel kétségbeesetten egy szegény kis
árva hozzátartozója. - Az illetőségi hely ev.
árvaházában megtelt a létszám. Nem lehetett

,felvenni! A távolabbi ev. árvaházban lett volna
hely, de a vezetőség csak a 'saját kerületének,
ill. egyházmegyéjének árváját vehette fel.
Kénytelen volt tehát elutasítani a szegény
gyermeket!

A bányakerületi árvának, nyomoréknak v.
aggastyánnak el kell hát valóban pusztulni.a
azért, mert nem dunántúli. Ennek pedig azért,
mert nem tiszáninneni? . . .

A válságba jutott ..... i szeretetintéz-
mény szétküldte a maga S. O. S. jeleit az ősz-
szes kerületek és egyházmegyék gyámintéze-
teihez. Alig egy-kettő sietett a megsegítésére.
Bizonyosan azért, mert az intézmény más ke-
rülethez, ill. más egyházmegyéhez tartozik ...

A reformátusok észrevették a rendszerte-
len, elszigetelt, szűkkörű, helyi szeretetmunka
veszélyeit, tökéletlenségét és egyetlen nagy
szeretetközösségbe tömörítették egyházuk szo-
ciális és karit.atív erőit. Egy intéző szerv gon-
doskodik azóta az egész ország ref. elesettjel-
ről s elhelyezi őket itt, vagy ott, nem tekintve
azt, hogy hová valók. Egy pénztárba folyik be
minden segély és adomány s innen megv a se-
gítség a legjobban veszélyeztetett intézethez.
tekintet nélkül arra, hogy melyik kerület, vagy
egvházmegye terül etén fekszik az. Azóta nem-
csak hitben, de a cselekvő szeretetben is egy
család az egész ország reformátusság.a! S mert
országos ez a ref. szeretetszövetség, nagyobb
súllyal nagyobb előnyöket is tud magának ki-
vívni. Kormányzói jóváhagyással megkapta a
Kerkápoly-- Bodor-alapitvány mintegy 100-110
ezer pengőt kitévő kamatait. A belügyminisz-
ter 3000 P rendkívüli segélyén kívül meg-
engedte, hogy az elhagyottakn.ak nyilvánított
réf. gyermekek ezentúl ne más szellemű intéze-
tekben, vagy megbízhatatlan egyéneknél he-
lyeztessenek el, hanem utaltássanak be tartás-
díj mellett a Szövetség szeretetintézményeibe,
ahol ref. szellemű nevelésben részesülhetnek.
Szatmár-Bereg és Ugocsa vármegyék a Szö-
vetségnek adták át.a kb. 35.000 P értékű fehér-
gyarmati kórházépületet. Ha ezeket a i
árvaház, vagy . . . . . . . . i diakonissza ott-
hon kérné, bizonyosan elutasítják. De ha egy
Országos Evang. Szeretetszövetség lépne fel a
kéréssel: biztosan célt érne.

Bizony, bizony üdvös volna, ha a zsinat a
szétfutó akciókban egységet és tervszerűséget
teremtene nálunk is!

-v.

Az amerikai lutheranizmus
es Dr. Harry Emerson Fosdick.

A nyáreleji nagy szárazság idején főként az ame-
rikai keresetyénséget foglalkoztatta az a 'kérdés, hogy
szabad-é esőért imádkozni istentiszteletek alatt? Er-
dekes megemlíteni, hogy igen sok amerikai kat,
püspökség megtiltotta azt, hogy a hívek ezért imád-
kozzanak.

Be kell rnutatnunk egy mondatban a címben fel-
tüntetett testvérünket: több könyve forog közkézen
magyar nyelven. Egyiknek címe: Az imádság értelme,
Könyvei a Magyar Evangéliumi Diákszövetség kiadá-
sában jelentek meg. Egyházi hovátartozandóságát mi
nem ismerjük.

(Az alább íkövetkezö szöveget .a Philadelphiai Lu-
bheríscher Herold 1934. július 5-iki számaból vesszük.)

A The Christian Century két kérdést intézett az
amerikai lelkészekhez: Van-e az imának valami hatása
az időjárásra? Milyen módon mutatkczík ez a hatás?
Fosdick a következő választ adta: Az imádság termé-
szetesen semmi hatást sem gyakorol az időjárásra. A
durva és megvénhedett supranaturalízmus az, amelyik
esőért imádkozik s ez szégyene a mí vallásunknak. Ha
a mai ember istenhitét ilyen mágikus alapra helye-
zik, abba a gyanúba kerülünk •. hogy nagyobb jelentő-
séget tulajdonítunk a hitnek, mint amennyit ér.

Fosdick a legnépszerűbb rádíöszónok. 'A beszéd
művésze és olyan megvesztegetö hatású szónok, hogy
a krttika nélküli tömeg rabja lesz beszédének. Minden
vallási véleménnyel szemben türelmes, kivéve a ko-
moly bíbltaolvasókat, Teológi-ai, filozófiai és termé-
szettudcmányí tudása felületes. Szellemi képességei
valójában alatta vannak egy átlag lelkésznek Hall-
gatóit nagyon lebecsüli. Logikájában is rengeteg téve-
dés van. Egy félig-meddig jóképességü konfirmandus
is tudja azt, hogy mí nem az atrtka; néger varázsla-
tával akarjuk elérni az esőt. Nem a fellege'khez imád-
kozunk, hanem Ahhoz, aJki 'a szeleket és a fellegeket
is igazgatja. S aki megígénte nekünk, hogy meghall-
gat minket. Ezt tudja természetes em Fosdick is s ha
ezek után az esőért való imádkozást mágiának tartja,
akkor ezzel az egy'házat és annak gyermekeit a leg-
brutálisabb gyanúval illeti és tudatosan sérti.'

* *
E közleményhez a magyar evangélikusok emlé-

keztetése érdekében csak annyi hozzátenni valónk van,
hogy a régi imádságos könyvekben voltak esőért és
szárazság'ént való imádságok s a régebbi lelkészgene-
ráció együttímádkcota azokat a gyülekezet tagjaival.

G. L.

Az uj istentiszteleti rendről.
H6D<apO'kóta élénk figyelemmel 'klsérern, miként

fog bevální az új istentiszteleti rend? Tudom, sokan
vagyunk, akik izgatottan várjuk, miként fog az egye-
temes közgyülés e fontos kérdésben határozni? Hogy
összeegyeztethetö-e a liturgi-ai istentisztelet egyházunk
közszellemével, vagy nem, azt döntsék el a szakembe-
rek. En az egyszerű hívő egyházszeretetéveI óhajta-
nék e fontos kérdéshez hozzászólni. '

Fövárosunkban pont egy óráig szokott az isten-
tisztelet tartani. Ez az idő elég is volt mindaddig, amíg
liturgia nél'kül végezték lelkészeink az istentiszteletet.
De kevésnek 'bizonyul, amióta liturgia vezeti be az is-
tentiszteletet. Azóta az idő körül súlyos bonyodalmak
mutatkoznak. Kivált azoknál az istentiszteleteknél,
amiket rádión továbbítanak. Lelkészeink nem tudják
egy öra alatt az istentiszteletet befejezni. Hol több,
hol 'kevesebb hiányzik az istentisztelet végéből. Ez a
csonkasag nagy !kárára van istentiszteleteinknek. Hi-
vein'k sitt elsösorban a megszállott területen lakók,
megszoktálk, hogy az evamgélííkus Istenttsztelet Him-
nusszal fejeződik be (s ebben a többi egyházak is utá-
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noztak bennünket), a legnagyobb mértékben fájlalják,
hogy mind sűrűbben marad el az istentisztelet lélek-
emelő befejezése, a Himnusz. Nem tagadhatjuk, a litur-
gia az egyórás istentiszteleti keretet szétrobbantotta.

, Ez így nem mamadhat. Ezen sürgósen segíteni kell.
Érzik ezt lelkészeink is. Próbáltak is rajta segíteni.
Sajnos, kevés eredménnyel. Emlékszem, hallgattam
olyan rádiós istentiszteletet, ahol a liturgiát a szószo-
ros értelemben ledarálták, hogya prédikációra is ma-
radjon még idő. Hallgattam olyan rádiós istentiszte-
letet is, ahol az tllusztrts szónok a prédikáció után már
nem ért rá imádkozni, még 'a Miatyánlwt 'lern mondta
el," nyílván azért, hogy az istentisztelet záro részei
még belekerülhessenek 1) rádiós közvetitésbe. Végül
hallgatbam olyan rádiós istentiszteletet is, ahol a pré-
di'káció alig tartott tizenöt percig. 'Hogy 'ez a kurta
prédikáció nem tudott a mélybe hatolni, azt nem kell
mondanom. Meg 1S vannak ennek a szomorú követ-
kezményeí. Vc.lt idő, amikor egy-egy evangélikus isten-
tisztelet valósággal esemény számba ment. Hivata-
lunkban Ca póstaigazg'atóságnál) a más vallásúak az
áradó magasztalás hangján széltak a mi istentisztele-
teínkröl s azok fénypontjáról. a prédikációról. Ma már
senki sem beszél rádiós ist-entiszteleteinkről. Nem cso-
dálom. Itt gyö1keres intézkedésekre van szükség. Vagy
vissza kell ténni a régn egyszerű formákihoz, vagy
egyéb beosztást .kell találniok lelkészeinknek, hogy mí
újra mélyenszántó, félórás prédikációkat hallgat-
hassunk.

A másik súlyos 'aggályom az új renddel szemben
az, hogy én úgy látom, hogy ami egyházunk a legna-
gyobb elönyéröl mondott le, amikor istentiszteletét sta-
bilizálta. Az élet ös törvénye az, hogy mindig új és új
formákat hoz létre. Ez a változatosság imábanés
prédíkáoíóban engem sokszor megkapott. De nemcsak
engemet, hanem a más vallásúakat is. Egy katolikus
'a1taiú- Kamánsáfri'11:5izofiysagottett előttem arról, hogy
ami öt sokszor evangélikus templomba vonzotta, az
volt, hogy az evangélikus lelkészek nem holt sablóno-
kat olvasnak fel, hanem "a szivükböl" fakad minden
szó. Míért vágja egyházunk önmaga alatt a fát laz-,
által, hogy azt vetí el, ami eddig a legnagyobb erős-
sége volt? Míént 'kell a Ierkészeknek a bűnbánatot és
az Isten ezeretetet új évtől új évig mindig ugyanazok-
kal a szavakkal hirdetni és 'ez által kopottá tenni a
Bib1ia legmagasztosabb szavaít ?

A tapasztalat az elmélet próbaköve. Mit mutat a
tapasztalat? Többen 'Vannak a templomban, amióta az
új rend van bevezetve ? Sikerült az uj rendnek a
templomjárók szémát megduplázni? Erre oa kérdésre
csak határozott nem-mel lehet felelni. Az új rend
nem tudott vonzerőt gyakoreani a hívek szélesebb ré-
tegeire. Ellenkezőleg, hidegen hagyta őket. Ha ez így
van, akkor ezen a ponton kétszeres óvatosságra van-
nak lelkészeinlk !kötelezve.

'Emléksz-em, egyik vezéremberünk az új rend be-
vezetését azzal indokolta, hogy Luther Mártonra hi-
vatkozott és 'ezzel minden ellenvetést elnémított. Hát
csakugyan csalhatatlan pápánk nekünk Luther Már-
ton? Több évvel ezelőtt nagy reformátorunk . eredeti
német nyelvu Kis Kátéja került a kezembe, amelyben
szájtátva azt olvastam. hogy Luther arra 'kötelezí a
kegyes családfőket, hogy naporrként este s reggel
imádkozzanak és imádság után vessenek keresztet.
Miért tértünk el ebben Luthertöl? Miért reformálta
meg egyházunk ezen a ponton a nagy reformátort?
Nyilván azért, mert -Luther sohasem akart az igazság
mcarnabíója lenni, hanem csak útmutató ahhoz, aki
így szólt: "Én vagyok az igazság", Krisztushoz.

Dr. Kelecsényi János.

* Cikkíró nyilvánvalóan téved, mert a legsúlyosabb
bibát követte volna el a szónok, ha a Miatyánkot elhagyta
volna. Ezért a hibáért fölöttesei clött is felelnie kellett
volna. Szerk.

A dunántúli evangélikus
egyházkerület közgvűlése.

A dunántúli evangélikus egyházkerület szeptem-
ber 20-án tartótta évi rendes 'közgyülését Zalaegersz~-
gen. A közgyülést megelőzően a különbözö bizottsá~Öl;;
üléseztek és a kerületi Lelkészegyesület és a TamtóC
egyesület tartotta közgyülését. A kerületi közgyülést
Mesterházy Ernő felügyelő nyitotta meg. Tartahn~'~
beszédében külöriösen arra mutatott rá, hogy nemcsak'
a külpolitikai életben vannak áldatlan állapotok.ode
még az egyes egyházak és felekezete'k közöttí béké~
együttélés és harmónikus együttműködés sincsen meg.;
Pedig mai e'lesettségünkből csak akkor támadhat~l'tk
új életre, ha egyesek, egyházak és nemzetek teljes ~R"'
telodafordítják szívüket az Istenhez. és beléje vetett"
hitükröl cselekedeteikkel is bizonyságot tesznek; Amíg'
ez a bizodalmas Istenhit nincsen meg,' amig az erribecl

rek cselekedeteikkel' megtagadják az Istent, addig .h~nF
remélhetjük szerencsétlen helyzetünk jc.bbraforduJás,il~>

Ezután D. Kapi Béla püspök tartotta meg "miIiÍ~\
denre kiterjedö évi jelentését. Jelentésében részleteserít
ismertette egyházunk mai helyzetét, amelyre a német-
országi események tagadhatatlan hatást gyakoroUalV
Igaz, hogy csak egy kis csoport az, amely a né1net~
evangélikus egyházban for.radalmat támasztott, Ip-égis
kedvezőtlenül hatott ez egyházunk életére. Egyrészt:'
ellenségeink láthatják kárörömmel azt, 'hogy a Szérit'..;
írástól, hitünk egyedüli alapjától és életünk szabalyiS'l"
zójától, valamint a hitvallási iratoktói el lehet térrií,
másrészt pedig fájdalmat és elkeseredést ébresztettek"
azokban az evangéliumi lelkekben, akik úgy tudják,
hogy evangélikus egyházunk a Szentírástöl és a hitvalL""
lási iratoktói elválaszthatatlan. ,''',1'\'

Az evangélikus egyház belső életének ismer-tetései-
során D. Kapi püspök fogla:lkcowtt azokkal az égétQ'1
kérdésekkel, amelye'k orvoslást mindezideig nem nyer~~
tek. Ismertette a lelkészek, tanítók, kántorok nehéz"
helyzetét, akik hiába várják anyagi .helyzetük meg-"
javítását. Majd foglalkozott a felekezetközi hetyzettét;''
Ezen a téren is meg mindig súlyos lelki és jogi sérel-
mei vannak egyházunknak. 'Szomorúan kell látmúm;"
hogy a vallásegyenlőségi törvényeket nemcsak a fát"!'
sadalmí, de még az állami alakutatoknál sem tartjá:í:rl;
meg; pedig a vallásegyenlőségi törvények adta joga:iniÍ\:'}v
ról nem mondhatunk le, hiszen ezek szükségesek &h-.
hoz, he.gy hívatásunkat betölthessük. ';/'~""

Az egyes bizottságok jelentéseinek meghallgatiiíUF'
után a közgyűlés felterjesztést tett a kormánylÍoZ?'X
hogy azokon a hazafias ünnepségek en, amelyeken más
egyházi funkció is szerepel, az evangélikus egyházat'rll'\ .
állítsák be a programm ba a teljes egyenlőség alapján .•
Kifejezte továbbá azt az óhaját, 'hogy a kormány mir}?"-'
denkit kényszerítsen a felekezeti kise'bbség jogaid~'.R~~
tiszteletére. Üdvözölte Purgly Lászlót, az új erdél§.i'
egyházkerületi felügyelőt és ezzel kapcsolatban ,ha!lclf~'~
súlyozta, hogy az elszakított evangélikus testvérek'k'ef'
örökre egynek érzi magát a csorrkamagyaroeszágí
evangélikus egyház. Több előterjesztés után a közgyí.ít'lÍ
lés véget ért. .

KatoIikus Lexikon.
A fellendült katolikus élet figyelemre méltó al-

kotása a hatalmas kötetekben megjelenö Katolikus
Lexikon. Bamgha 'Béla szerkeseti és a Magyar Kultúra
adja ki. Ezzel a tájékozott olvasó tudja már, milyéfflf'.:J
szellem hatja át ezt a kiadványt. ;'J..6·~l.

Mégis.megérdemli a figyelmet, hogy egyes vonat-re:
kozásokban milyen magyar kultúr:át akar teremteni iez.nj
az irányzat. '

Például azt hinné ae ember, hogy földrajzi k@~;icr
leménuekbe nem lehet célzatos felekezetiséget bele-ev;
vinni .. Ajka veszprérnmegyei községröl ezt közli:' Era •.:;)
detileg Icisebb ,kálvinista falu volt, bányája miatt n;D. t(
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vekedett fel. Ma már lakosságából 1981 katolikics, kik
csak újabban kaptak papot. A kálvinisták száma 580,
lelkészséfjgel,fl, lutheránusoké 203, szint~n ~ülö;z- le!kés~-
séggel, a zsidók száma 54. Az 1000 fony~ banyaszsag
úgyszólván kivétel nélkül katolikuso
.•.,' Akaliról ez olvasható: 276 katolikus lakosa van,

'kik: a hegyek között fekvő plébániához tartoznak.
'Bemplomuk azonban van. De van a 65 lutheránusnak
isy,Alsóőrsről ezt találjuk: 592 lakossal, kik közül 408
kálvinist,a és csak 172 kata.l~kus. 1900-ban még csak
62 katolikus volt, kálvinist,a akkor 43-al több volt, mint
ma. Ezzel kapcsolatban szól Felsőőrsről is és közli,
hogy 549 katolikus lakosa van 301 kátoinieto. mellett:
De . megjegyzi, hogy törzslakosságában mége lcatoli-
klu,8 és prépostsági falu is kálvinista,. A jelenlegi nagy
kClitolikus többség "Csak a katolikus expanzió és élet-
e},ő..eredménye."

\ Ha földrajzi közlemények ilyen cétzatosak és ka.-
totüeu« olvasóit semmi másról nem akarja tájékoztatm,
mini a községek felekezeti megoszlásáról, - megjegy-
zf;na.ő,~hogy mindig "kálvinistát" és "lutheránust" ír,-
egészen természetes, hog.y irodalomtörténeti lcoelemé-
nYeit is gondosan megrostálja .
. ' , Például mindjárt az elején Arany János és Ber-

zSf1nyi ,Dániel hiányzik a lexikonból, mert ; szerencsét-
lfmségükre, nem római rítus szerint keresztettéle őket,
~em magyarul. Igy jár a magyar irodalomnak sok
más kiválósága, mert valahogy a magyar szellemi élet
v.ezetésében nincs meg az a 67 százalékos többség,
amire' úgy seeretnek hivatkozni. Ezen azonban könnyü
sf!-jJ,íteni. Nem kell tudomásul venni a magyar lélek
nfLgyjait.

r, Azonban Arany János, Berzsenyi Dániel és sok
mqs,.magy magyar ·alko.tó helyett megfelelő ,kárpótlást
nyújt a lexikon. Igy megtudjuk belőle, hogy Adányi
András ;jezsuita író, aki 1716-tól 1795-igélt, latin
n..ije~vű verseiben jeldolgozta a magyar történelmet.
Ugy szintén meg kell tudnunk, hogy Alapi Konstantin
kegyesrendi tanár, aki 1698 és 1752 között élt, latin
verseket írt. Ez csak elég kárpótlás az indexre tett
mjigyar író kért!

, ,:.:, Ezért nem kell csodálkoznunk, hogy hiányzik a
na:.gy magyar irodalomtörténetírónak, egy hosszú kor-
sz;q,k irodalomtörténeti vezérének, 'Beöthy Zsoltnak, a
~ve is, de ha már Zsolt kell, ott van helyette a könyv-
br:!f1:;.Alszeghy Zsolt, mint irodalomtörténetíró.

.' . A "Bevett vallások" címe alatt olvassuk: Ezek a
haÍÍ$eregnél, állami közintézetekben, polgári és katonai
kórlJ,áij:!akban "tagjaikat" saját egyházuk lelkészei ál-
tal; részesíthetik hitoktatásban és lelkészi szolgálatban.

'.' " Ebből az következik tehát, hogy teatolücu«, imtée-
m~n,yekben ehhez joguk nincs.

," " A "Bibliaolvasás tilalma" című cikkben szabad-
koz,ik az ellen a lehetetlen tilalom ellen, mely a keresz-
tyén ember kezéből kiveszi ae Isten igéjét és fejt ege-
té.~~t ezzel a mondattal fejezi be: Egyébként Krisztus
nem az otcasaet, hanem az Egyház igehirdetését ren-
de,~Jf el a hit eszközéül. Lektor.

i,:,.' Rátérünk még a reformációval lcapcsolatos köz-
leménsiekre is.

•
Viszontválasz

Gríeszhaber Endre Henrik
,ll' igazgató úrnak

,,'0,'

", ',Lakóhelyemtől ideiglenes távollétem míatt még
csak most olvastam Grieszhaber Endre Henrik igaz-
gaté úrnak az "Evangélikus Élet" 33-34. számában
megjelent sorait, melyekre cs-ak röviden kiváriok vá-
laszotní :

Mi sem áll tőlem távolabb, mint az, hogy a ta-
nítói kár, különösen az evangélikus tanítói kar kétsé-
gen' !kívül álló érdemeit elvítassam. Az avangélí'kus
tanítói kae híven teljesítette kötelességét úgy a mult-

. ban» mínt. napjainkban is. 'Önzetlen munkásságáért a

legnagyobb elism:erés és dícséret illeti meg. , '
Ami azonban az egyházi bíráskodásban résztvéte-

lét illeti -- az újítás iránt az érveket, - sajnos, -
sajat ta:pasztall'atombÓl kellett merítenem, mely arra
engedett köveUkeztetnem, hogy '8; tanítói kar· e,zt ,a
résztvételt nem váHalja örömmel és maga s-embanna,
ha ebből a köztevékenységből kihagynáilli.

Magam fogok örülni annak, ha az ellenkezöket
lesz alkalmam tapasztalni, magam fogok örülni an-
nak, ha a régi Egyházi A-lkotmány erre' vonatkozó
részét is renntartnattuk. '

Nem mulaszthatom el azt sém, hogy az Igazgató
úrnak 'kerelkdeden és szépen megírt cíkkéért a leg"
melegebb elísmerésemet ne fejezzem ki. ,

Zsédeny, 1934. évi szeptember hó 12-én.

Kiváló tisztelettel:
Dr. Berzsenyi Jenő~

Az evangélikus és görög-keleti
lelkészek konferenciája N árvában.

A Narova-folyó és a Peipus-tó vidéke (Esztország
és Szovjetoroszország határán), mely két szellemi világ
választóvonalán fekszik, a keresztyénség szétszakado-
zottságának különösen kírívö példáját mutatta évszá-'
zadokon áto A lutheri evangélikus és a görög-keleti
egyház állottak egymással szemben a határon. Az
evangélikus egyház az utóbbi évtizedekben inkilábbvé-
dekezett, a görög egyház pedig olykor idegen érdekek
szolgálatában súlyos határsértéseket követett el.
A rossz viszony tulajdonképpeni magva azonban nem
a harcos ellenségeskedés volt, hanem a teljes elzárkó-
zottság, a kölcsönös és teljes idegesség, annyira, hogy'
a szemlélő nem láthatott mást, mint két .egymástól-.
egészen elütő szellemi világot, melyeknek a legkisebb
közük sincs egymáshoz, mintha nem is a keresztyén-
ség kétféle megjelenési formája lenne előtte. Közös
tényezők nem voltak, csak. elválasztok. úgy látszott,
hogy itt két olyan egyház áll egymással szemben,
melyek egymástól teljesen eltérő tartalmú szellemtör-
téneti központból indultak ki, így egymást teljesen
idegeneknek érezték és még a lehetőségük se volt meg
arra, hogy megismerkedjenek. Hiányzott mínden alka-
lom, melynélegymást megismerhették és becsülni meg-
tanulhattak volna. Csak egyes kimagasló egyéniségek-
nek sikerült a tulsó' táborban is tiszteletet kívívní. De
ezek nem voltak képesek a bizalmatlanságot .meg-
szüntetní.

Fordult a helyzet az 1917-19-es üldöztetések
idején. Az egyházak viszonya teljesim megváltozott.
A két egyház vezetőit közös harcvonalba kényszerí-
tették a küzdelmek, a szenvedések és a támadó isten-
telenség elleni harc. Az egyházak közötti ellenséges
viszonyt a vértanuság szüntette meg teljesen, úgyany-
nyira, hogy ,az elválasztó tényezők összezsugorodtak,
viszont előtérbe lépett a közös érték, a .közös Evan-
gélium.*

A régi határvidék egyházait ma már nem fenye- '
geti közvetlenül az üldözések vihara. Hitvallóik és
vértanúik ma is megvannak a kelet felé eső közvetlen
szomszédságban. A legerősebben hatott rájuk, hogy a
vallás miatti üldöztetést mint saját sorsukat élték áto
S az üldöztetésekben nemcsak a teljesen eldurvult em-
berek értelmetlen pusztítását és a proletárok szenve-
délyes bosszújának a kitörését látták, hanem Isten
kérlelhetetlen, szent és egyháztisztító ítéletét tapasz-
talták meg. '

A vértanúság irtózatos emlékei azonban a nép
széles köreiben csakhamar elhalványultak.' Ismét elő-

'" Ehhez hasonlót nálunk is átélt ek . az egyházak
vezetői. Többen emlékeznek még arra a jelenetre, amikor
a kommün idején Prohászka Ottokár rk. püspök a Deák-
téri evangélikus püspöki lakásba becsöngetett! '
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térbe léptek a hétköznapok. A régi állásfoglalások
újból erőre kapnak. A régi bizalmatlanság és a régi
elválasztó momentumok ismét felélednek. De ma már
nem a régi korlátlan hatalommal, mert szemben áll
velük a vallás miatti üldöztetés közös emléke. Mindkét
egyházban égető szükség van arra, hogy a közös érté-
keket ápolják és a vértanúságban való nagy találkozás
emlékét ébren tartsák. Mert a mártírság nemcsak az
Isten ügyének szolgálatára való felhívás volt, hanem
egyszersmind felszólítás is egymás kölcsönös szolgá-
latára.

A két egyház helyzete 1920 óta megváltozott.
Úgy látszik, hogy a Balti részek evangélikus egyháza
felett az istenítélet gyorsabban áthaladt, míg a görög-
orthodox egyház mintha ma is ezt az ítéletet szen-
vedné. A Balti határvidék görög-keleti egyháza a régi
anyaegyházzal való összeköttetést elvesztette és csak-
nem kizárólag önmagára van utalva. Az evangélikus
egyház pedig kiépíthette és megerősíthette összeköt-
tetéseit azokkal az" evangélikus egyházakkal, melyek
ezen a ,tisztítótüzön nem mentek áto Mégis mindkét
egyház egymásra van utalva, a kölcsönös testvéri
segítségre míndkettö reá szorul.

Ez különösen a közös konferenciákon érezhető.
Az első közös tanácskozást 1932 augusztusában, a má-
sodikat folyó év júniusában tartották Narvában. Mind-
kettőt a "Baltische Russlandarbeit" vezetősége ren-
dezte. Mindkét alkalommal a két egyház kölcsönös
segítőmunkája állott a tanácskozás középpontjában.
A két egyháznak a megjelenési formákban való külön-
bözöségét a konferenciákon nem' igyekeztek eltörölni.
Mégis megragadóan jutott kifejezésre újból és újból,
hogya Krisztus egyházaiban milyen hatalmas a közös
érték: az Evangélium.

Az első konferencián a bizalom egészen közvet-
lenül kifejezésre jutott, különbözö formákban, pl. ab-
ban, hogy a közös problémákat és bajokat nyiltan
megnev:ezték. A. másodík.i.konrerencíán ez a kölcsönös
bizalom még sokkal nagyobb mértékben azt eredmé-
nyezte, hogy közvetlen hangú közös tanácskozások
folytak gyakorlati természetű feladatokról és rend-
szabályokról, miközben a résztvevők az egyházi munka
legfontosabb területein és a keresztyéni szolgálatban
szerzett tapasztalataikat elmondották. Szinte magától
értetödö volt, hogy a résztvevők szívélyes bizalommal
viseltetnek egymás iránt. Tudták egymásról, hogy a
bizalommal senki se fog visszaélni.

Előadá~okat tartottak a következő tárgyakról:
Egyház és gyülekezet, Egyház és ifjúság, Az egyházi
vértariúság és annak jelentősége a ker. világ lelki élete
szempontjából. Korunk missziói feladatai. A szekták
és propagandájuk. '

A konterencía folyamán állandó volt a megemlé-
kezés a vértanúkról és azokról, akiket Oroszországban
a hitükért üldöznek. Hangsúlyozták, hogy az egész ke-
resztyénségnek össze kell fogni az istentelenséggel
szemben.

Az egyik főpap a konferencia végén így nyilat-
kozott: "Az előző alkalommal egymást megismertük,
most pedig megértettük." Ezzel ö a közhangulatnak
adott kifejezést. Az igazi munkaközösségnek és a biza-
lomnak a lelke lebegett az egész konferencia felett.
Szinte érthetetlennek tetszett, hogy a két egyház eddig
nem találta meg egymást és hogy lelkészeik évszáza-
dokon át el tudtak menni egymás mellett köszöntés és
kézfogás nélkül. Mintha e hosszú idő alatt lelkileg
vakon éltek volna és csupán az elválasztó tényezőket
vették volna észre, amelyeket pedig sokkal könnyebb
volt áthidalni, mint ahogy azt előbb gondolták. "Azok
a falak, melyek bennünket egymástól elválasztanak _
mondctta egy résztvevő - nem érnek fel Isten tró-
nusáig." A konferencia abban a bizonyosságban élt
hogy Isten ma közösfeladaJokat ad, közös szolgálatot
kívá~ é~ ehhez közös erőkkel ajándékoz meg. De min-
denkí bízonyos volt afelö! is, hogy ezt a közös testvéri
munkát megáldja az Isten.

(virág.)
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SZENTHÁROMSÁG UTÁNI

TIZENNYOLCADIK VASÁRNAP.

1. Kor. 1:4-9.

Sok nyomorúság és sok szegénység van az
emberek világában. Sokan boldogoknak 'láf.sz'a'-
nak 'és mégsem azok> mert hiányzik bennük fl

lélek békessége. Csak a lelki> a szellemi qaz-'
dJagság igazi vagyon. Ennek aeonba» birtdkéf,'-'
ban lehet a legszegényebb ember is. Megva,n;e"
bennünk ez a gazdJagság? Attól függ) megvain;;e'
bennünk iazig·azi ismeret) a Jézus Krisetus , tá._,J
nainak igazáról való meggyőződés. Attól függ~'
az lsten igéje) amely naponként hirdetteHk~e~'
künk) mint penge, és mint éles tőr járja-e' át
szívünket. Attól függ) mindeni, amit gondo-.
lunk és cselekszünk az lstenige ítélőszéke elé.
állítunk-e! Ez a gazdagság természetesen nem,
bennünk és a mi erőnkben> hanem abban a ke-
gyelemben található) amelyet lsten a Jézus
Krisztus :által nyújtott nekünk. :Az így meq-.
gazdagodott ember annyira tele van kegyel~'
mi -ajánd~kokkal) hogy minden S<X!JOO lés
minden cselekedete az istenembert muta,tjit:
Nem veti ugyan meg a földi 'dolgokat).
de szemei laz örökkévalóságra függesztvék) vár-;
ván a Jézus Krisztus napjának beköszönté.sét.'
A lelkileg meggazdagodott keresztyén ember-'
nek egyetlen vágya van: Krisztussal közös~ég,.,
re lépni) vele egyesülni. Az ilyen ember mindél;
nestül a Krisztusé. . . 1! :,'

'j

, - A bányai egyházkerület évi rendes közgyűlését,,:
október 4-én tartja Budapesten a Deák-téri iskolák
termeiben. Október 2-án a kerületi Luther Szövetség,
3-án a kerületi Lelkészegyesület és a kerületi Gyám~'
intézet tartja évi közgyűlését. Október 3-án d. U. 6'.
órakor vallásos est it Deák-téri templomban. '0'0

- Evangélikus egyház létesül Békésen. Amit a
mi lapunk is már több ízben sürgetett, hogy a békési
evangélikusokat egyházközségbe kell tömöríteni, az«
most a megvalósulás stádiumába lépett. Dr. Szeberényí,
Lajos főesperes és Bárdy Ernő alesperes a békési 'kö:z;,o

ségházán szeptember 10-én az evangélikus hívekkel
értekezletet tartottak, amelyen határozatba ment, hogy
egyelőre fiókegyházat alakítanak. Nézetünk szerint
annyi evangélikus van Békés városában, hogy rövide-
sen meg kell alakítani az anyaegyházközséget.

- Lelkészválasztás. Francisty Mihály békéscsabai,
segédlelkészt a békéscsabai egyházközség külterületí
lelkésznek választotta meg. '

- Országos református kiállítás. A református
egyház vezetöi szeptember 30. és október 10.-e között
Budapesten az Iparművészeti Múzeumban a Nemzetf '
Múzeumban és a Teológiai Akadémián 'nagy refoZ;.'
mátus kiállLtást rendeznek, amelyen bemutatják az ette
az alkalomra az egész országból felszálUtott református'
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gond vállalásáért a gyülekezet érdemes gondnokai,
Imre ,János· és Makár Ferenc külön ' elismerést, érde-
malnek.

_ Pályázat evangélikus lelkészi állásra. A Buda-
pesti Közlöny (kiadóhivatala Budapest, 1., Kapisztrán-
tér 1. sz., ára példányonként 20 fillér) 1934. évi szep-
tember hó 15-én megjelent 208. számában pályázat-
hirdetés van egy m. kir. honvédség'í evangélikus lel-
készi állásra október 13. határídövel. Az állást novem-
ber 1-én kell elfoglalni. .

- A somorjai ev. egyházközség szeptember 30-án
ünnepli 150 éves jubileumát annak, hogy hitbuzgó elő-
dök a templomot felépítették. A gyülekezet erre az
ünnepélyes alkalomra megújította a templomot, ame-
lyet dr. Osusky Sámuel, a nyugati kerület püspöke ad
át újra' rendeltetésének. Az avatási ünnepséggel kap-
csolatban gazdag .müsorú egyházi összejöveteleket
tartottak.

mŰkincseket és történeti emlékeket. A kiállítás sal kap"
&soJátban istentiszteletek, konferenciák és más ünnep-
~ég--eklesznek a városban.
~------'- A -Magyarhoni Egyetemes Gusztáv Adolf
Gyámintézet .október .14-én tartja ezévi közgyűlését
Miskolcon.

- A Gusztáv Adolf Egyesület ezévi nagygyűlését
szeptember 27~i kezdettel Königsbergben tartja. A ma-
gyarhoni evangélikus egyházat ezen a gyűlésen Zíer-
mann Lajos és Schóltz Ödön ·képviselik.

" (1 ~ .. A' csanád-csongrádi egyházmegye hírei: Az
eid'házmegye papnéi Szegeden jöttek össze .~lsö H;0n-
fehiri'ciájukra szeptember 21-én. A konf'erenciát; áhitat
v~ette be, (Keken András)" majd. Egyed ~la~árné
A papné mint munkatárs", Szt.ik Gusztavne "A

p.a.pné a 'gyülekezet szegényei között" és Wikkert
L,ajosné "A papné a nöegyletben" cimmel tartottak
elŐádásokat. - Másnap, szeptember 22-én az egyház-
me'gye nöegyleteínek konferenciája volt, amelyen 60
ngegy~eti tag vett részt. Istentisztelet után a k?vet-
kezö előadások vezették be a megbeszéléseket: "Jezust
ke'l"ésö'asszonyok" (Benkóczy), ."Jézust hallgató asz-
szanyok" (Keken), "Jézust szolgáló asszonyok" (Anna
cÍ.\testvér) , "A nőegyletek hivatása" (Janákynéj. Kon-
ferencia után a vendégeket az egyház belmissziós ter-
mében a szegedi Ev. Nöegylet látta vendégül nagy
szeretetteL Legyen Istennek gazdag áldása a konf'e-
reneia munkáján. - Szegeden szept. 19-én, Kossuth
l-iJl.19S születésének évfordulóján az evangélikus temp-
lomban hálaadó istentisztelet volt, amelyen a város,
kiítonaság és az összes hatóságok képviseltették

magukat. .
,. - Harangszentelés Abaújszántón. Néhai Roz-

rJ'a:Yln Dezső egyházközségi felügyelő emlékére az
A~újszántóról már elköltözött Rozmann-család eg'y
5~9~»:g.súlyú. szép har~ngot önttetett. ~zt ~ ~arangot
szépt, 'hó 16-an adta at magasztos' hívatásának D.
Geauly Henrrk püspök. A szórványból, a szomszédos
gyülekezetekből és az .anyaegyházközségből hatalmas
törheg gyült egybe a szép ünnepre. Varga Lászlo helyi
lelkész és Zemann Zoltán tállyai lelkész vezetésével
kívonult az állomásra a presbitérium; az ifjúság és a
hív'ek serege és lovasbandériummal, díszes, cimeres
ökl-Ösfogaton hozták a harangot a templom elé, ahol
a _p.üspök kíséretében Duszik Lajos, Tóth József és
Marcsek János lelkészek fogadták. A püspök áldó sza-
vatiután felhangzott .a .harangot körülvevö lelkészek
aj}f,áp.az ősi áldó ének: áldjad meg Isten e munkát ...
A 't~mplOniban a püspök tartott beszédet Mt. 22:2
alapján. A szép ünnepség en résztvett dr. Zelenka Lajos
egyházkerületi felügyelő is több világi egyházi ve-
zet~véL

)Í,(- ,
.,,; - A rudabányai evangélíkue fiókegyház temp-

lomát; amely a hívek áldozatkészségéböl és a Rima-
nwrány-salgótar-jáni vasmű rt. támogatásával épült,
szeptember 23-án adta át rendeltetésének dr. Geduly :
H~n~lk tiszakerületi püspök.

1«'.":-. A surdL(Somogy vm.) anyagyülekezet f. hó
9.M lélekemelő ünnepély keretében adta át újra 3200 P
kÖltséggel átalakított iskolaépületét és tanítói lakását
m-á;~asztos rendeltetésének. A szép ünnep a templom-
bifi"kezdődött. Az oltári szolgálatot Mesterházy Sándor
végezte. A szószéken Horváth Lajos esperes hirdette
a:itOigét. Az ünneplő közönség ezután az iskola udva-
ráí'á 'vonult, ahol folytatódott az· ünnepély. A megújí-
tott iskolát az esperes avatta feL Kiss József helyi. lel-
k~?: az ev. iskola 'vallásos, emberbaráti és hazafias
irf!gyú hivatását kiemelve vette át az, iskolát, mire a
tanulók "Ifjúságom teremtője" kezdetü ének 1. versét
én~.kelték. Egy ifjú; Nagy Lajos: "Térj .ki, ha tudsz" c.
kq~ményét szavalta. Majd Németh István egy~. m. SZERKESZTÓSÉÖ TELEFONSZÁM A : 59'2-01
ta~itóegyesületi elnök intézett az ünneplő gyüIekezet- :POSTATAKAR.ÉKPÉNZTÁRl CSEKKSZÁMLA: 1,228
h~g"~buzdító beszédet. :j!Jlismerésre méltó a surdi gyü-
lek~zetáldozatkészsége. A sok utánjárás, építkezésí (BP. SZÉKESFÖV. KÖZSÉG! 'TAKARE,KPT. CSEKKSZÁM~ÁJA.)S,i .' __'~'~" _

:2ü~·'Nyomatott ifj. Kellner Ernő köriyvnyomdájában, 'Budapest. V.. CSáky-utca 10.

,
- I).érelem. A szentetornyai egyház a templom-"

épttésböl visszamaradt. adösságaínak részbeni törlesz-
tésére a belügyminisztertel országos adománygyüjtésí
engedélyt nyert. Gyüjtöínk. már elindultak, hogy kegyes
szívek támogató szeretetét egyházunk megsegítésére'
megnyerjék. Kérem elsősorban lelkésztársaimat, de
minden hittestvéremet is, hogy ha bekopog tatnak hoz-
zájuk gyüjtőink, segítsék és támogassak őket, emlé-
kezve az apostol intésére: "hogy egymás terhét hordoz-
zátok." Ruttkay-Miklian Géza lelkész. -

-- Felépülhet-e a budapesti' evangélikus Leány-
gimnázium ? Gömbös Gyula miniszterelnök a- budapesti
evangélikus Leánygimnázium építési alapjára 1.200.-
pengőt adományozott.

-- A budapesti evangéÍikus Leánygfmnáztumnak
ebben a tanévben 505 tanulója van, 36-tal több, mint
az elmult tanévben. Az evangélikus tanulók száma 300.

- Lelkészmeghívások a Felvidéken. A kassai
evangélikus tót egyház' egyhangulag meghívta lelké-
szének Raab György nagyrőcei lelkészt. - A bártfai
magyar-német egyház Smid Lehel aranyosmarótí lel-
készt, az érsekújvári egyház pedig Tasler Mátyást
választotta lelkészéve.

- Hollandiában az elmult nyáron ünnepelték a
hollandiai Bibliatársulat 120 éves jubileumát.

. - Az Institutio 400 éves. 1935-ben lesz 4pO éve,
hogy Kálvin alapvető rerorrnátort iratát, az Institutiót
megírta. Ebből az alkalomból a párisi nemzeti könyv-
tar március közepétöl április közepéig Kálvin és a
francia reformáció Címmel kiállítást rendez.

- A Martin Luther Bund szeptember 15-1B-ig
tartotta évi nagygyűlését Eisenachban. A gyülés kö-
zéppontjában a szovjetoroszországi evangélikus egyház'
melletti hatalmas manifesztáció volt.

- Blblíamagyarázat; Lukács evangéliumának
magyarázata, melyet Lukácsy Imre dunavecsei lelkész
H. Burton után angolból dolgozott át magyar nyelvre,
szeptember hó folyamán megjelenik s aimegrengelök-
nek a Sylveszter nyomda szét.küldí csekklap mellék-
léséveL Akik még október közepéig beküldik a meg-
rendelést, . kedvezményes áron kapják: fűzve 4 P,
kötve 5 P és 20 fillér portó. Bolti' ára: 5 és 6 P lesz,
azonkívül a' portó.

A szerkesztésért felelös :

SZÁNTÓ RÓBERT
Akiadásért felelös:

FRITZ LÁSZLÓ

80784


