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AZ EVANGÉLIKUS PRESBYTER.
, Presbyterium ... Egyházunk bibliai szerve,

az Úr 12 tanítványának másolata; annaka ma-
gát építő, magát kormányzó szent kőzösség-
nek a centruma, melynek egyház a neve. Min-
den jó megmozdulás, mely a fellendüléshez, te-
kintély-gyarapodáshoz vezet, a presbyterium-
tói indul el: ez a szűrő, mely gondolatokat, ter-
veket és eszméket átbocsát, vagy megtart és
használatra elíogad; ez a gyülekezet kicsinyí-
tett képe, melyben annak harcai, válaágai és
győzelmei lefolynak ; a presbyterium meleg-
ágy, melyben a tervek megérlelődnek a kivi-
telre, mint palánták 'a termő talajba áttelepí-
tésre; a presbyterium a tábori-törzskar, mely
minden hadmozdulatot elindít és figyel.

Itt is szemben áll egymással az eszmény
ésa valóság. Egyházunk érzi, a benne élő ele-
ven lelkek látják" hogy egy nagy mulasztás
vádja mered elénk: nem neveZtünk presbuiere-
ket. Általánosítani lehet a tételt: nem nevel-
tunk egyházias szellemű, ép és élénk evangéli-
kus öntudatú, egyházunk lelkét megértő és azt
átvevő, egyéniségükön az evangelium pedagó-
giájának szépségeit vis elő presbytereket.

Egész oktatási, nevelési politikánk - vak.
Tanítunk, ahelyett, hogy nevelnénk ; eltávolí-
tunk, ahelyett, hogy kötöznénk, fűznénk. El-
méleteket adunk, ahelyett, hogy életet taníta-
nánk. Betűt, tömérdek betűt tanítunk, ahelyett,
hogy lélekkel lelket, azt a szent lelket ébresz-
tenők fel.

'Áldott vallás-oktatás, amelyik azt a pozi-
tív, a lélek mélységeit és magasságait átható
evangéliumi szellemet viszi és adja át a fel-
vonuló, rajvonalakba lépő uj nemzedéknek,
mely megtartja az egyént a hit boldog és dia-
dalmas megélésében s az egyháznak tud ter-
melní igaz, lelkesült és hozzá áldozatos szere-
tettel ragaszkodó tagokat. -

Le kell nyúlnunk a mélyre, hogy elérjük a
forrásokat.. , ',Ptt kell, kezdenünk a tisztítást,

ahol a gátló iszap megülepedett. Ne kiabáljunk
kétségbeesetten végromlásról, pusztulásról,
csak kislelkűség és rövidlátás gyávulhat el, in-
kább tiszta fejjel és megtisztult szívvel lássuk
meg "az életre vívő utakat." S

Ostromlott várban néha erőt vesz a küzdő-
~édő seregen' a csüggedés, s a gyengébb ideg-
zetűek legott árulást emlegetnek és a zászlót
be akarják csavarni, hogy megadják magukat,
holott egy kis bizalom, egy kis megállás meg-
fordítja a kockát s a helyzetet 'egészen meg-
változtatja. Van nekünk nyerésünk is, nemcsak
vesztésünk. Vannak nekünk áldott, ragyogó
vezéregyéníségeink Isten kedve szerint való
papjaink, buzgóságos öntudatú híveink, áldott
élethatású, bibliás, templomos presbytereink.

De nem teljes a seregünk.: nem mindenütt
ragyog az a világhódoItató isteni hatalom,
mely a mi hitünk, melynek az az Isten-ren-
delte és Isten-védte missziója, hogy áthassa az
elméket és szíveket s e válságba örvénylő vi-
lágnak új iránytvevéshez buzdítást, erőt adjon.
Hiába az ősi ellenség minden mesterkedése,
üres csillogása, lényeghiányt takargató forma-
gazdagsága, a világ lelke szomjúhozza az
evangéliumot, Jézust, mert meg akar állani
a lejtőn.

Csak. .. csak tudnók azt, csak látnók ezt
a missziót, csak készülnénk hozzá. Az evangé-
likus presbyterek, akik az élet ezer viszonyla-
tában élve ott, a maguk életvártáján, legyenek
a mi eszme-világunk képviselői, legyenek - óh
mily szép szó! - az Isten országának követei,
kik e földön egy jobb, nemesebb, hűbb és ki-
tartó, szavában és szívében tiszta, mindenek
felett igaz embertípust mutatnak, embert, aki
Istent fél és embert szeret; ezt várja egyházunk
a presbytereitől.

Majd ha visszajönnek azok a presbyterek,
akik egyházunkban csak, és csak egyedül az
egyház érdekeit szolgálják, akik úgy teleped-
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nek le a templomban, mint örvendező gyerme-
kek az áldott családi asztalnál s úgy ülnek a
gyűlési teremben, mint a Jókai-rajzolta l?csei
Fabriczius, ki magára is kimerte mondani azt
a nehéz szót, mely alatt szíve tört meg, de egy
érdek, egy hatalom állt előtte, mely előtt térdre
roskadt: a salus rei publicae s a honeatas vitae
privatae, akkor visszajön ide a mi templomaink-
ba, a tanácstermeinkbe a diadal, a győzelem.
az élet.

Neveljünk e régi. mintára új presby~e-
reket.

Duszik Lajos.

A lelkészek alkalmazásának
szabályozása és a zsinat.

(ll.)

A szab. rend. 24. §-a a jelölésből kizárást tár-

gyazza. " kk' 1"1' b "1 kiA felsőbb egyházi hatosago na a Je o es o 1-
zárást tárgyazó joga kétségitelenüí megszorítja az egy-
házközségek választási jogát. - Ez a jog különben
már. azzal is meg van szorítva, hogy lelkésznek volta-
képen bárkit nem is lehet megválasztani, hanem osak
oly egyént, aki Ierkészt oklevéllel bír. Mégsem zárkó-·
zom el az elől az elv elől, hogy az érdekelt egyházköz-
ségen kívül a felettes. egyházi hatóságok is gyakorolja-
nak befolyást a lelkészválasztásra.

Hogy azonban ez a befolyás annak gyakorlójára
nézve ne járjon jogkövetkezményekkel, hogy ezt a be-
folyást minden felelősség kízárásával gyakorolják, az
evangéli'kus szellemmel, az alkotmányos szellemmel, a
protestáns szellemmel összeegyeztethetönek nem
tartom.

A 25. és 26. §-oknak tehát, mint egyház alkotmá-
nyunk eddigi szellemével ellenkezőknek a törvényben
egy a törvény alapján hozandó szabályrendeletben nem
lehet helyük.

Érdekesnek tartottam e kérdésben is utána néz-
nem annak, vajjon református testvéreink törvényei
hogyan szelanak.
. A református egyház törvényei kőzt : "A lelké-

szekről és azok alkalmazásáról" egy külön törvény cikk
és pedig a II. t.-cikk beszél, melynek a II. részben
foglalt negyedik fejezete a "választás pályázat útján"
címet viseli. A jelölést a 40-47. §-ok tárgyazzák.
úgy veszem észre, hogya mi szabályrendelet szer-
kesztöínk az eszmét a református testvérek törvényé-
ből vették. Azonban túllőttek a célon, sőt a lövegek
félre is hullottak.

A jelölő bizottságot a református egyház tör-
vénye is ismeri. A különbség azonban e törvény és a
mi szabályrendeletünk között mégis jelentékeny.

A jelölésből kizárás eszméjét és a felelőtlenség
eszméjét a ref. egyházi törvény nem ismeri. A jelölő
bizottságot nem az egyházkerületnek, hanem az egy-
házmegyének 'kebelében szervezi meg. Tehát nem köz-
pontosít. (Nem centralizál.) Ezt természetesebbnek
találom azért, mert 'az egyházközség körülményeit,
különleges viszonyait jobban ismerhetik az egyház-
megyében, mint az egyházkerületben.

Azt kifogásolom csak, hogy a jelölést teljesítő
vegyes bizottságnak csupán az egyházmegye esperese
az elnöke. Az elnökségben tehát a világi elem nem
vehet részt.

A jelölő bizottság azonban nem határoz minden
esetben végérvényesen, mert a 43. §. akként rendel-
kezik, hogy: "A jelölő bizottság határozata ellen an-
nak kihirdetésétől számított 8 riap alatt a presbyterium
bármely tagja, valamint egyházi közérdekből az egy-

házmegyei ügyész, az egyházkerületi közgyülésnek
erre a célra választott bízottaágához felebbezéssel
élhet".

A református egyházi törvény tehát megengedi a
jogorvoslatat ott, ahol a mi szabályrendeletünk azt
kizárja.

Helyesnek tartanám tehát a Jelkészjelölést tár-
gyazó ezeknek a rendelkezéseknek az evangélikus
egyház törvényeibe, lényegük ben, - esetleg tökéletes-
bített afakban leendő átültetését.

Szabályrendeletünk VII. fejezete szól a válasz-
tásról. ,_

A 36. §. második bekezdése az egyházközség
önálló vagy vegyes házasságban élő nőtagjainak a
személyesen gyakorlandó szavazati jogot nem. adja
meg s őket a képviseltetésre szorítja. Ez a §. a tervezet
II. rész II. cikkének 41-42. §-aival összhangba lenne
hozandó, mert utóbbi' §-ok a nagykorú és 24. életévüket
betöltött nőket képviseLtetésre nem kötelezik, sőt az
utóbbi §. kimondja azt is, hogy: "A közgyülésnek nő-
tagjai ott teljes szólási és szavazati joggal bírnak";

Ezúttal is kifogást emelek a Sz. rend. 36. §. b)
p.-nak az ellen a rendelkezése ellen, amely az
egyházi és iskolai adójukkal hátralékban lévő egyház-
tagokat a választó jog, gyakmlMátólelzárja. Már a
tervezet tárgyalásakor is kifogást emeltem azzal,
hogy a gazdasági viszonyok romlása. folytán az adó-
hátralékok míatt méltánytalan dolog az egyháztago-
Ioat jogvesztéssel sujtaní. Bármennyire' hangoztatják
is egyesek, - a jelen közgazdasági viszonyok közt alig
lehet szó a fizetési készségnek a hiányáról, hanem
legalább is kilencven százalék erejéig a teljesítési ké-
pesség hiányáról. Éppen ezért ma is méltánytalan
eljárásnak kell a választó jognak ily okból elvonasát
jellemeznem. De nemcsak csekélységem ítélte el az
említett rendelkezést, hanem e lapok hasábjain is az
egyik crkkírö hozta fel azt, hogy könnyen megtörtén-
hetik ugyan az, hogya szigorú rendelkezes folytán a
hátralékos adót ki fogják egyenliteni, de hogy kinek
a zsebéből, azt nem lesz jó kutatni. A túlzott szigor
gyakran szül visszaéléseket. Ezeket pedig jobb meg-
előzni, mint felburjánozásU'kat engedni. '

Az emlitett szabályrendelet XI. fejezete 'a beik-
tatásról szól. Ennél csupán az 56. §. ellen van kifo-
gásom. Ennek is csak az ellen a része ellen mely a
megválasztott lelkész és családjának költö;ködési 'és
összes ingóságainak atszáüítas] költségeit" az egyház-
község terhére utalja.

Elvben méltányosnak találern azt, hogy a meg-
választott lelkész átk öltözködési költségeit a választó
egyházközség viselje. úgy látom azonban, hogy ez
ellen gyakortatt okok szelanak. Ez a gyakorlati ok
pedig az, hogy nagyon gyakran éppen ezek a költöz-
ködési költségek befolyásolják legerősebben a válasz-
tást. A félelem a dcöltözködésí költségek súlyától Okozza
nem egyszer azt, hogy egy nagyobb érdemü de korc.-
sabb pályázót elüt egy fiatal, esetleg jóképÜ tapasz-
talatlan egyén egy olyan egyházközségben, ahol külön-
?ÖzŐ oleoknál fogva volna nagy a szükség egy élet-o
Ismerettel rendelkező, egy emberismerettel bíró tapin-
tatos férfiúra.

A világi közéletben különben nincs olyan hivatal,
amelynek betöltésénél, - a hivatalból áthelyezést ki-
vév~ - az állam, a törV'ényhatóság vagy község, az
új tisztviselő költözködési költségeit viselné.' Már azért
sincs értelme annak, hogy az évszázados hagyomá-
nyolcra támaszkodó, - de ma már bajosan megokol-
ható rendszabályt fenntartsuk. .

Aki az állás elnyerését !kérelmezi, e kérelmezéssel
egyszersmind magára vállalja az állomás helyére köl-
tözködéssel járó terheket.

így aztán fontos állás ok vagy kedvezően javadal-
mazott állás ok betöltésénél a fiatalok, családtalansá-
guknál fogva, előnyt nem élveznének. . .

Az 56. §. első mondata tehát egyszerüen kic
hagyaadó. Az ezután kiírandó pályázati hirdetmények-
ben pedig közzéteendő lenne az, hogy a költözködésí
költségeket a megválasztandö lelkész viseli.
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EZlíel kapcsolatban ' figyelemre méltatand6nak
találok még egy, a református egyház törvényeiből
meríthető eszmét. Ez a különleges lelkipásztori állás ok
vagy az elterjedt kifejezés szerint az Ú. n. "védett
parochiák" eszméje, melyet a református egyház U.
t.-cikkének 25. §-a a következőképen határoz meg:

"Az egyházkerületi közgyűlés a Ielkípásztorí
állástik közül .különleges viszonyaik alapján, az egy-
házmegyék meghallgatásával 'kijelölhet egyeseket,
amelyekbe lelkipásztorrá, akár meghívás, akár pályá-
zat útján csak az választható, aki előzően mint lelki-
pásztor vagy mint teologiai tanár legalább két éven
át müködött, vagy aki egyéb lelkészi szolgálatot a
teljes lelkészi képesítés megszerzése után legalább öt
éven át teljesített".

E §. keletkezésének az oka bizonyára az, hogya
református testvéregyház kebelében is belátták alít,
hogy nemcsak a nagyobb javadalmazás indokolja a
kivételt, hanem az illető egyházközségben észlelhető
környezet, a hívek netáni elhagyatottsága vagy támo-
gatásra szorults ága teszik fontos őrhellyé az állomást,
amely a lelkészre oly kemény feladatokat ró, hogy
annak megoldását csak tehetségesebb, képzettebb és
aztán tapasztaltabb erőtől lehet elvárni.

A szorgalmat és ügybuzgóságot tanusító kiváló
erök megérdemlik azt, hogy egy szerényebb parochiá-
ról egy megfelelőbben javadalmazott parochiára jus-
sanak s aztán pedig egy városi egyházközség, számos
értelmiséggel és müvelt közönséggel határozottan meg
is ,kívánja azt, hogy ne egy szürke egyériiséget, hanem
lehetőleg egy kiválóságot .állít.sanak oda, aki az evan-
gélikus .egyház őrhelyét méltóan tudja majd betölteni.

Minthogy pedig e kérdésnek megfelelő megoldását
nem lehet mindig kízárölag 'az egyházközség tagjaira
ráhagyni, hanem az általános egyházi köztgazgatás
különböző tényezőinek Iközrehatása a kívánatos, szük-
ség van a református egyházi törvényben foglalt rend-
szabélynak- megfelelő rendelkezés felvételére.

A szövegezés esetleg némi eltéréssel a ref. egy-
ház II. törvénycik'ktéIiek 25. §-ban foglalttal azonos
lehetne. I

Dr. Berzsenyi Jenő.

Bangha páter és egy Proviantmeíster.
A pesti napilapok egyetlenegy olyan alkal-

mat sem mulasztanak 'el regisztrálni, amikor
derék szerzeteseink a nagy nyilvánosságtói a
Vigadó pódiumán búcsúznak, el, a részükre
valójában ismeretlen. budapesti kőzőnségtől s
mennek missziói munkára. Bangha és Nyisz-
tor páterek a nyár elején missziói paranccsal
utaztak Dél-Amerikába. Erről az utazásról je-
lentéseiket ők maguk írták meg a Magyar Kul-
túrában, s ebben a cikksorozatban egy olyan
mondat is le van nyomtatva, amilyent érdemes
a .mi történelmünk számára feljegyezni.

Az 1934. IX. 5.-i számban olvassuk az ö

tollából a következőket: Majdnem hitvitába is
keveredtem a Proviantmeisterrel. Jámbor, bib-
liás ember, aki azonban valami rémes külön-
teológiát szerkesztett magának s derüre-borura
boldogít az idézeteivel, miután előzőleg meg-
kérdezte: "Sind Sie einigermassen mit der Bi-
bel vertraut?" I

Hihetetl'en merészség az tényleg: egy papi
ruhában sétáló embertől megkérdezni azt, hogy
olvassa-e és ismeri-a a Bibliát. A magyar és
a külföldi protestántizmus papjai már régebben

is találkoztak ezekkel a kérdésekkel s ezelőtt
egy emberöltővel a protestáns lelkészek is
majdnem ilyen fenhejázva emlékeztek vissza
az ilyen kérdésekben bennfog1alt sértésekre.
De ma?

Ma Örülünk már az ilyen kérdések nek s
talán vannak már olyanok a mai lelkészek kö-
zött akik, ha a nyilvánosságnak nem is, de ön-
maguknak hevallják azt, hogy esetleg az élel-
mezési ember, jobban ismerheti a Bibliát. Sőt
azonfelül még örülni is tud annak! Bár való-
ban minden hajószakács éa inas Bibliaismere-
tének birtokában beszélhetne velünk ilyen for-
mán. Bangha a sok utazása és olvasása közben
sohasem hallott arról, hogy az egyházi és
missziói gyűlésekre utazó híveink az utazás
fáradalmait s talán unaimát is, azzal enyhítik,
hogy nem a divatról és gazdasági problémák-
ról beszélgetnek, hanem egymás között az Irás
szavait idézgetik. Talán szebb lett volna ez az
útleírás, ha egy-egy szentírási helyet mondtak
volna egymásnak s így találkoztak volna egy-
mással az Evangélium összekötő erejében.

Kedves volt Banghától az, hogy ezt az
epizódjelenetet őszintén megírta. De mi még
jobban örülünk annak, hogy még vannak n~-
met s politizált testvéreink között olyanok! akik
megmaradnak a Biblia szereté se mellett. Eppen
ma öröm ezt feljegyezni a 400 éves Biblia ün-
neplésekor s azért is, mert legalább egy hajót
élelmező emberünknek volt annyi hite, hogy
Banghának közvetlen közelről megmondta azt:
a mi zsinórmértékünk a Biblia.

S ha ezt a bizonyságtételt Bangháék még
mindig kevésnek értékelik s ha ők ma még
mindig azt hangsúlyozzák, (Serédi mondta az
Akadémián), hogy a szent hagyományok fon-
tosabbak, mint az Írás, mí, nem velük, hanem
azokkal a lelkekkel tartunk, akiknek velünk
együtt mindennél fontosabb az, hogy jól meg-
ismerjék az Irást s abból azt, aki ami testben
talán gyenge, de lélekben erős egyházunk
Ur.a.

G.L.

Harc a gyermekért.
Adalék korunk lelki-r:ajzához.

J.M. 1922 május 5-én született X. megyei város-
ban. Édesapja ev., édesanyja róm. kat. lévén, reverzális
híján vallása róm. kat.-nak jegyeztetett be. Az édes-
anYa gyermekeinek evang. szellemben való neveltetését
biztosítandó, hozzánk tért, miről neki az x-Í ev. lelkészr
hivatal 1929. évi május 5-i keltezéssel ellátott szabály-
szerű áttérést bizonyítványt adott.

Az anYa boldogan vitte az iratot az anyakönyvi
hivatalhoz, arra kérve az anyakönyvvezetőt, hogy e
bizonyítvány alapján a kislány szül. anyakönyvi be-
jegyzésének Jegyzet rovatában a vallásváltoztatás
tényét jegyezze föl s a leány vallását is, mível 7. élet-
évét még nem töltötte be, evangélikusnak álla-
pítsa meg.. .

Az anyakönyvvezető a kérésnek helyt adott s a
följegyzést ilyen értelemben eszközölte is.
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Tudomást szerzve a dologról az x-í róm. kat.
apátplébános. a város potgármesterénéí panaszt emelt
a leánynak az ev. vallásra történt átírása miatt és az
átírás hatálytalanítását kérte. A polgármester az 1904.
XXXVI. t.-c. 18. §-a alapján - közbevetett tudakozódó
eljárás lefolytatása után - felügyeleti. hatáskörében
elrendelte az anyakönyvvezető által foganatosított be-
jegyzés törlését és bejegyezni rendelte, hogy a leány
vallása továbbra is róm. kat.

E polgármesteri határozat ellen felebbezéssel
éltek egyrészt az x-í ev. egyház, másrészt az érdekelt
szülők s az ügy másodfokú elintézés végett a vármegye
alispánjához, mint másodfokú anyakönyvi felügyeleti
hatósághoz került. Az alispán az ügyet felülbírálta, a
felebbezésnek helyt adott és a polgármesteri határo-
zatot megváltoztatva; az anyakönyvvezetőnek az át-
térésre vonatkozó utobejegyzését tartotta fenn érvény-
ben azzal az indokolással, hogy "a gyermek hetedik
életévét 1929. éví május hó 5-én 24 órakor töltötte be,
annál is inkább, mert azon körülményt, hogy melyik
napszakban született, a születési anyakönyv nem
tünteti fel".

Az apátplébános nem nyugodott s az al ispú r '

végzést a V. K. M.-hoz megfelebbezte. A V. K. M.
.... sz. alatti iratában úgy döntött, hogy "a leánynak
a róm. kat. vallásról az ev. vallásra történt áttérése
ellenkezik az 1868. évi LIll. t.-c. 14. §-ával s ezért az
törvénytelen". Megjegyezte a miniszter, hogy az állami
anyakönyvekbe való mindennemű bejegyzés és kiiga-
zítás ügyében történt döntés elleni felebbezés a kir.
bíróságoknak hatáskörébe tartozik s fölhívta az alís-
pánt arra is, hogy törvénymagyarázatát a vonatkozó
hatóságokkal közölje. Igy jutott az ügy az x-í kir.
járásbírósághoz. .

A kir. járásbíróság az alispán határozatát meg-
változtatta és úgy rendelkezett, hogya leány továbbr:".
is róm. kat. vallású. Határozatát azzal indokolta, hogy
"a 7. életév betöltése a gyermekre nézve jogszerző
hatállyal bír. Márpedig a magyar magánjognak álta-
lános érvényű szabálya, hogy amennyiben a jogszerzés
bizonyos idő elteltéhez fűződik, a határidő utolsó napja
már az első perc bekövetkeztében úgy tekintendő,
míntha egészen letelt volna. Minek folytán a leány
1929 május 5-én a 7. évet már betöltöttnek veendő s
így a leány róm. kat. marad".

A kir. járás bíróságnak ezt a döntését most már
az x-í ev. egyház felebbezte meg az illetékes kir. tör-
vényszékhez. Ez az egyház felebbezését visszautasí-
totta s a leány vallását róm. kat.-nak rendelte megál-
lapítani azzal az indokolással, hogy "amennyiben az
áttérő szülö gyermeke a 7. életévét 'elérte, úgy a saját
jogát szerezte meg ahhoz, hogy a kcorábban bejegyzett
vallásban megmaradjon, az állami anyakönyvben be-
jegyzett vallását szabadon gyakorolja s ebben a jogá-
ban őt másoknak jogi ténye nem akadályozhatja és
nem korlátozhatja, A leány jogáról lévén szö, reá
nézve, illetve az ő javára 1929. évi május hó 5. nap-
jának kezdetével beállottak azok a joghatások, amelyek
részére a róm. kat. vallásban való megmaradást _
az anya attérése ellenére is - a róm. kat. vallásnak
szabad gyakorlatát bizteostíják. A határidő számítási
módja tekintetében a törvényszék is irányadónak mon-
dotta ki azt a jogelvet. hogy, ha időhatár elmulásahoz
kötött jogok szerzéséről van szö, akkor a jog az illető
nap kezdetével szereztetik meg, e nap "tehát már az
első percben úgy tekintendő, míntha egészen lefolyt
volna".

5 évig tartott a harc. El lehet mondani róla, hogy
sok hűhó semmiért, rnert, amikor a szülök a kir. tör-
vényszék döntését megkapták, belefáradva az izgal-
makba, abbahagyták a még rendelkezésre álló felsőbb
fórumokori az igazság keresését, kérelmet riyujtc.ttak -,
be az árvaszélohez, hogy az immár 12 éves leányuk
áttérhessen közös vallásukra. Az árvaszék hozzá is
járult, úgyhogy 'a lány boldogan tanulja megszeretett
evangélikus vallását.

Megemlítésre méltö talán még csak az, hogy a
vidéki plébános, .amikor a törvényszék végzését meg-

kapta, a legrövidebb idő alatt kinyomoztatta, hagy
J. M. melyik fővárosi középiskolában tanul s ki a
hitoktatója. Elküldte neki a törvényszéki végzést s ö

annak felmutatása mellett az iskola igazgatójával az
iskola év befejezte előtt 2 héttel átvezettette a leányt a
róm. kat. vallástani órákra. . .

Van ebben a harcban valami 'komikummal hatá-
ros szomorúság, de van benne kiáltó tanuság is.
Drága-e nekünk ennyire a mi fiúnk, a mi lányunk?
Tudunk-e hitében való megtartásáért ilyen leonek ke-
ménységgel küzdeni? .

Magócs Károly.

Öszi béke.
Ma találkozóm volt a nyárral~
Fürdőző vídám alkalom,
De vámtlanul jött az ősz - és
Besivított az' ablakon.
Hervadt falombot hajígált be
É3 jeges esőcseppeket
És elhozta a nagy palettát,
Melyen pirosat festeget.

Pirosat)sárgát~ rozsdabarnát,
S a műoéeeetért tapsot vár: -
A gólyaszárnyak csaitoqását .
Már küldi messziről a nyár!
Virágesőt is. küld még vissza
És fog,adja a győztes ősz: -
A nyár már nem tér vissza többé)
De ő a portáján időz.

MataláZkozóm volt a nyárral~
De ő az ősztől megszaZadt:'~
S szemben vagyok a hervadással
Borongó hűvös ég alatt.
Milyen szomorú: árván nézni
Kifelé ,könnyes ablakon: .s: ,
Úgy megválni a drága nyártól)
Hogy nincs is búcsú alkalom!

. . . . De őszi békét hoz szívembe
A három, apró gyermekem) .
Akik vitázva megjelennek
A kis szobámban hirtelen.
Es újságolják: jön az ősz már)
A kedves adoont és a tél: -
És aztán jön a gyermek Jézus,
Akiről minden szív beszél!

Miklós vitéz.

Az egyháztagok fegyelmezéséről.
Az összeülő zsinat sok olyan kérdést vet fel, me-

lyek lázas izgalomban .tantják az 'egyház sorsa iránt
érdeklő híveinket. A reverzálls kérdés és az azzal kap-
csolatos .egyháaí fenyítékek alkalmazása - úgy lát-
szik - a kérdések kérdése. . .

A világi emberek, akik a liberalizmus emlőjén
nőttek fel, valósággal lelki egyensúlyt vesztenek, -
persze tisztelet a fkivételnek -' ha erről a kérdésről
csak szó is esik.

Minek az egyházfegyelem ? Mire való egyházi
bíróságok kérdése a fegyelem gyaJkorlása. céljából?
Mire való- az a sok, hű-hó, az' a nagy lárma egy-két
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reverzálistadó miatt ? - mondogatják. Egyházi fenyí-
ték alkalmazása nélkül is eddig egészen szépen meg-
voltunk, létesítettünk intézményeket, jártunk a temp-
lomba - ha ritkán is!, Egyiházunk mindig a szerétet
egyháza volt. Lelkizsarnokság távol állt tőle! Mi az?
Már a római despota szellem akar úrrá lenni a mi
egyházunkban is?

Nem lehet nálunk egyházi fenyítéket alkalmazni,
egyháztagokat :kizárni, mert hiszen akkor a hívek há-
romnegyed részét is odaálüthatnánk az egyházi bíró-
ságok elé - szólnak a sötéten látók.

, Az mégis csak borzasztö, hogy az evang.. egyház
nem _gyakorolja az egyházi fenyítékéket,- mikor erre
éppen neve is 'kötelezné, hiszen erre Jézus és az apos-
tolok is adnak utasíbist - szólnak a máshitűek,
szekták

Vannak akik azt ál'lítják, hogy egyházi életünk
azért lett olyan élettelenné, azért van közöttünk a sok
konkoly, a lelkileg halott, e világnak élő ember, mert
nálunk nincs szígorú egyházfegyelem. .

A baptísták által megfertőzött híveink pedig azt
szeretnék, ha a visszaeső bűnösöket végképpen kízár-
nók a gyülekezetből, mert e nél'kül a világ és Isten
országa egybevegyül.

Amint látjuk, e kérdés körül nagy a hangzavar.
Miért? Talán azért, mert sokan nem ismerik e kérdés
elvi alapjait.

Az egyházfegyelem gyakorlásának szükségessége
vita tárgyát nem szabad hogy 'képezze, Nincs e földön
olyan er.kölcsi alapokon nyugvó intézmény, mely tagjai
sorából ki ne zárná azt, aki a közösség 'ellen súlyosan
vétett. Természetesen a ikizárást mindig figyelmezte-
tések előzik meg, Ebből pedig világosan következik,
hogy egy- olyan .magasztos és nagyjelentőségű erkölcsi
intézmény, mint az egyház, bizonyos esetekben köteles
tagjait fegyelmezni. Es az egyház ezt gyakorolta is.

Már az apostolok korában is alkalmazt~k egyházi
fenyítékeket. -A megbotr-ánkoz.tatö, súlyos bűnösöket
először pásztorüag megintették (Máté 18" 15" 16,;
I., Tim. 4., 13., 5., 1-8; II, Tim. 4., 2..) 2., azután nyil-
vanosan megreddték (Máté 18" 17: v.). Es ha ez sem
használt, a gyülekezetből kiközösítették (Titus 3., 10;
1. Kor. 5., 9-13,). Ha az ílletö megbánta a vétkét,
megtért, akkor ismét felvették a gyülekezeti közös-.
ségbe és így ismét élhetett az úrvacsorával.

Annyi bizonyos, hogy a nagyon súlyosan vétkező
gyülekezeti tagot, az apostoli időkben kiközösítették
(a vérfertőző esete). A rendetlen életüekkeí szemben
Tess, 3" 6. alapján jártak el. Ez a hely így szól: "A mí
Urunk Jézus Krisztus nevében pedig rendeljük néktek
atyámfiai, hogy vonjátok el magatokat minden atya~
fitól, aki rendetlenül él ... " Az apostol azt akarja
n;;onclani,hogya rendetlen életü egyháztaggal szüntes-:
suk meg a testvéri es érintkezést, ne testvérnek tartsuk,
hanem ,pogánynak, misszíóí területnek. Tehát (lz apos-
tol nem akarta, hogy az ilyen embereket kidobják,' ki-
zárják a gyülekezetből; eltiltsák az Ige hallgatásától,
az istentiszteletről - amint azt a szekták teszik bűnös
tagjaikkal.

Az I" II. és lll. században is gyakoroltak az egy-
házfegyelmet. Az apostoli rendtartás szerínt a bálvány-
imádókat, a megkeményedett szívü egyháztagokat,
vagy az eretnekség bűnébe esettek et excommunicálták.
De a bűnbánókat ismét felvették a gyülekezetbe. Eze-
ket azután egy 'bizonyos forma szerint vették fel. Ez
a forma - mely az V. századig volt érvényben - a
következö volt: A bűnbánók gyászruhába öltözötten
állottak a templom ajtajában és onnan :kérték meg a
lelkészeket és a gyülekezetet arra, hogy őket ismét
befogadják. Azután már egy meghatározott helyről.
végighallgathatták a prédikációt és a szentírás olva-
sását. Később már térdrerogyva vehettek részt az
imádkozásban. Majd részt vehettek az egész isten-
tiszteleten, de az úrvacsorával még nem élhettek, Ami-
kor azután már a nyilvánosság előtt megvallották bű-
neiket, Ikapták a feloldozást és a testvéresókot.

A törénelmi idő:k folya:mánezek a formák, bár
változtak, ugyan, de az egyházfegyelern gyakorlása nem

szünt meg. A ·reformáció korában is igen szigorúan
gyakoroltak az egyháztagok fegyelmezés·ét. Később
azonban, a liberalizmus hatása .alatt nálunk teljesen
kiesett a gya:korlat!b6l.

Amikor tehát az új zsinat foglalkozik ezzel a
kérdéssel, akkor rálépett. a helyes útra. Egyházi fegye-
lemre szükség van. Erről már vitázni sem szabadna.
Nem is új dolog ez, hanem régi gyakorlat életrekeltése.
Vita tárgyát csak az képezheti, hogy milyen legyen ez
a fegyelmezés és ki gyakorolja!

Az egyházi fegyelmezés legyen evangéliumszerű.
Legyen tehát lélekreható és nem rendörhatöság í. Le-.
gyen a lényege az a szeretet, .mely utána megy a kár-
hozat karjaiba zuhanó léleknek, az elveszett bárány-
nak. A beteg tagot ne vágjuk le az egyház testérőL
Ne veszítsük el velE( szemben t,ürelIp.ü~ket,· hanem
hordozzuk öt Imádságos lélekkel. Ne tiltsuk öt el a
prédikációtói, áz istentiszteletről egy rövid időre sem
- mint ·tették a II, és lll. században: A gonoszokkal,
a hűtlenekkel nem szabad mínden gyülekezeti közös-
séget-cnegszaleitanív--vmint egyesek szeretnék·- mert
nem tudhat juk, hogy életünkkel, példaadásunkkal. buz-
góságunkkal mikor - vezetjük vissza a gyülekezeti
életbe! A :konkolyról és búzáról szóló példázat alapján
nincs is jogunk ilyen fegyelmezést gyakorolnunk. /1"
nem a mi dolgunk, hanem az Istené és az ö angyalaié.
Nem engedhető meg, hogy Isten élő gyermekei csak
önmaguknak, egy szük, hasonlóan buzgó, vallásos kö-
zösségben, elkülönül ten éljenek. Ez a legnagyobb fokú
önzés volna és a legnagyobb farizeizmus! Ha egyhá-o
zunk erre az útra tévedne, soha sem lehetne egyetemes.
egyház. Ha egyházunk csak csupa újjászületett hívöböl
állna és a névleges keresztyéneket kiközösítené magá-
ból, akkor ez nem a keresztyénség, 'hanem a pogány-
ság malmára hajtaná a vizet. Emberek élnének körü-
löttünk minden vallásos befolyásolás nélkül.

. Az egyháznak pedig - a Krisztustól kapott mísz-
sziói paranos szerint - éppen az a legnagyobb köte-
lessége, hogy a legnagyobb bűnösöket is, ne kizárja -
hanem megtérítse.

Ha pedig olyan fegyelmi mtézkedéseket hoznánk,
mínt azt a szekták azeretnék látni, akkor ellenkezésbe
jutnánk Krisztus szellemével.

Aki pedig azért hagyja el gyülekezetünket, mert
abban még bűnösök és hitetlenek is vannak, azoknak
azt üzenem: Ne hagyjátok el a gyülekezetet, az egy-
házat, hanem segítsetek neki abban a munkájában,
hogyasúlyosan vétkezők is megtérjenek. Ment nem
az egészségeseknek, hanem a betegeknek van szüksé-
gük az orvosra. Az egyház egy nagy kórház, amely-
ben mindenféle Iel'ki betegek is vannak. Gyilkosok azok,
akik a betegekról nem gondoskodnak, hanem részvét
nélkül, segítés nélkül nézik vergődésüket, pusztulá-
sukat.

Ilyen gyilkosok volnánk mt is, ha beteg, elesett,
megtévedt híveínkröl egyszerűen levennénk a kezünket,
az egyházból loízárnók.

AZ;egyházból való kizárás nem jelenthet mást,
mint a megátalkodott .bünössel megsaakítaní a test-o
véri közösséget, vagyis az úrvacsorától való eltíltást.
Az egyik hitvallási iratunkban, 'a sohmalkaldení cik-
kekben ez benne is van. Az úrvacsorától való eltiltás
a legsúlyosabb fenyíték. Szomorú dolog az, hogy en-o
nek a kötelességnek a gyakorlása is elmaradt a ma
egyházi életében. Sokszor olyan nyilvánvaló bűnösöket
engedünk az Úr asztalához, akik 'bűnös életűket tovább

. folytatják, Igaz, hogy ők ezért számolnak majd a nagy
ítélet napján, mert hiszen tudják, hogy aki méltatIanul
járul az úrvacsorához, az kárhozatot eszik és iszik, de
éppen ezért az egyház nagyon komoly kötelessége ör-
ködni a felett, hogy az ilyen könnyelműen ne járulhas-
son az Úr asztalához. .

Más kérdés az, hogy ki, gyakorolja ezt az eltil-
tást. Luther ezt az igehirdetők re bízta. Ez a módszer
ma kivihetetlen volna, mert rengeteg bajnak lehetne
a forrása. .

Az eltiltás jogát rá bíznám a püspökre, vagy az
új zsinati törvényekben Icontemplált egyházközségi
bíróságra.
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Most már minden'ki tudhatja, hogy az egyház-
tagok fegyelmezése nem új találmány, nem is római
árúcikk; nem" is a hitleri szellem bevonulása az ev.
egyházba, hanem' az ev. világában meglévő szükséges

J rendfenntartó erő.
Csak örömmel köszönthetjük .a zsinati bizottság-

nak ezt a javaslatát, azzal a kéréssel, hogy a fegyelmi
büntetések sorába vegye fel az úrvacsorától való el-
tiltást is. Az úrvacsora nem vendégség, melyen min-
denki részt vehet, hanem a legnagyobb szentség, 'mely-
lyel csak az igazán bűnbánók, megtérésre elszánt hívek
élhetnek.

Nem akartam én most semmi újat sem mondani.
Célom csupán csak az volt, hogy a nyílváncsság előtt
is rámutassak az egyházfegyelem gyakorlásának szük-
ségességére és evangéüumszerüségére.

Limbacher Zoltán.

A reverzálls és a katolicizmus.
Egyházunknak a reverzális terén szenvedett sérel-

mei arra bírták az egyik gyűlésünket, hogy magától a
hercegprimástól és a magyar kormánytól kérjenek
orvoslást és enyhítést e kérdésben.

Mindjárt az elején kezdem: szomorú tény és meg-
alázó, hogy egyházunk bármilyen fa'ktora vagy közü-
lete a római egyháztól kér' engedmények et és épp attól
az egyháztól, amelynek a protestántizmus a maga'
puszta létezésével is halálos ellenfele. Teljesen elhibá-
zott dolog a harci feltételek módosításának kéreime a

.jelen esetben is, mert mi, a róm. kat. részről engedmé-
nyeket nem kérhetünk és ilyeneket nem is kaphatunk:
Ismét kitettük magunkat a megalázó elutasításnak és
ott mutattunk engedékenységet, ahol nem kellene s
ott meg, ahol .kelíene - mindent megengedve és el-
tűrve - hallgatunk.

A római egyház álláspontja válto,zhatatlan, így
náluk nincs mít keresnünk. A kormány és a törvények
addig elmehetnek, hogy vallásszabadságot biztosítanak
a felekezetek számára, de 'az egyes egyházak bel-
ügyeibe nem nyulhatnak, ha csak nem - erőszakkal.

Nekünk más tennivalónk e téren nincs mint
hasonló rendszabályokat életbeléptetnünk: a' rever-
zálistadó egyéntől meg kell tagadni az úrvacsorát, a
temetést és minden templomlátogatási jogot - nem
"kizárni", (ezt a katolikusok nem teszik), hanem így
"élő-halottként" kell az ilyen egyháztagot kezelni. Ha
el merte követni egyházával szemben a hűtlenséget,
ám viselje következményeit, menjen úrvacsorára oda,
ahcvá odahajolt és temettesse el magát a róm. kat.
plébánossal.

Határozottan amegtorlás hiánya az eredő oka
minden reverzális-veszteségnek. Akkora "öntudat" u. i.
még a kat. félnél sincs, hogy ebből kifolyólag nyerjen
csatát, ott is a meatéiemutée az, amely eredményeket
~oz nekik. 20--.-22 éves fejjel ritkán akadnak hitbelileg
on!udatos és kiforrott egyháztagok. azért az ilyenekre
szep beszéddel hatni nem is lehet, hanem csakis ko-
moly megtorló rendszabályokkal. Evangélikus fél ed-
dig minden utókövetkezmény nélkül adhatott reverzá-
list s a katolikus fél állandóan evvel a helyzettel élve
azzal érvel: te adhatsz reverzálist, a te egyházad nem
tagadja meg tőled' a gyónást, az áldozást és a teme-
tést, ?e ha én adok reverzálist, mindezektől elesem.

Igy tehát mi is tagadjuk meg a hitehagyás ilyen
elkövetőitől az úrvacsorát, a temetést, vagy pláne az
egyházi tisztséget, s ha "mégis" bejön a templo-
munkba, tekintsük mint más vallásút. Kesztyűs" kézzel
itt nem lehet rendet csinálni, azt már látjuk. Ha a
katolikus hívek itt-ott velünk szeretetben is élnek s
ha papjaik minket nyiltan nem is támadnak, akkor se
feledjük el, hogya hivatalos katolicizmus nekünk en-
gedményeket a maga rovásál'a nem adhat és nem is
cui soha. Csak gyengeségünk jelét látják kérésünkben
amely még erősebb akciókra sarkallja Őket a jÖvőben:

. Ezért ne folyamodjunk belső bajaink orvoslása
végett ellenfeleink "jóakaratához", mert ha minket

már csak ez tud megmenteni, akkor elérkeztünk age-
nizálásunk első stációjához. Nekünk - ilyen belső be-
tegséggel szemben - saját magunknak kell kitermel ni
azokat a védőanyagokat, amelyek révén nemcsak fel-
épülhetünk, hanem még - nevünkhöz méltóan - si-
keres ellenakciót is indíthatunk. Ezért hagyjuk abba a
katolicizmuStól váró segélykiáltásokat, a á a.LJgo:

atások •... és vegyünk ostort a kezünkbe ...
B.E.

Az E. A. és a tanítóképző-intézetek.
(A zsinati képviselők szíves figyelmébe.)

Kétségtelen, hogy azok az intézkedések,
melyek az Egyházi Alkotmány 98. §-nak c)
pontja, 148. §-nak c) pontja, 168. §-nak 3-ik
bekezdése és 173. §-a szerint "a hazai evan-
gélikus tanitóképző-intézetekre vonatkoznak,
módosításra szorultak, mert elavultak és mél-
tánytalanok. Módosításukra, illetőleg javítá-
suk ra kiváló alkalom kínálkozik a november
10-én megalakuló ú. n. novelláris zsinatban,
melytől mulhatatlanul és méltán elvárható,
hogy az egyház .szempontjából sajátlagosan
alapvetőnek s irányítónak mondott tanítóképző-
intézeteket nemcsak hogy kiveszi az "algimná-
ziumok" közösségéből, hanem mint tényleg
aZapvetően és irányítóa;n ható eixmqélücu» nép-
neveZő és oktató intézeteket (1. E. A. 201. §. d)
más intézetektől függetlenül legalább is mind-
azokkal a jogokkal látja el) amelyeket az E. ,A.
az Ú. n. főgimnáziumoknak biztosít. Így azután
aligha történhetik meg, hogy az evangélikus
egyház tanítóit képező intézetek ne legyenek
intézményesen képviselve', zsinaton, egeytemes
egyházi közgyűlésen, tanügyi bizottságban stb.
Lám az Országos Közoktatási Tanácsban, mely
az ország közoktatásügyének legfőbb vélemé-
nyező és irányító szerve, a tanítóképző-intéze-
tek 4-5 tanítóképző-intézeti tanárral, igazga-
tóval mint előadó tanácsossal, illetőleg rendes
taggal vannak képviselve, ami azt mutatja,
hogy az állam nem csupán hirdeti, hanem tény-
leg méltán.yolja a tanítóképző-intézeteknek a
nemzet szempontjából alapvető és irányító
munkáját.

Kioánatoe, hogy az evangélikus egyház a
maga szempontjából is hasonló méltánylással
cselekedjék!

Hamar Gyula.

Szorvánvgondozás.
Szórvány-egyház vagyunk. E jellegünket itt a

nagy magyar Alföldön bizonyítja az a körülmény is,
hogy gyülekezeteink népességének legnagyobb része
kora tavasztól késő öszlg szétszórtan kinn lakik a ta-
nyákon. A városokban és falvakban csak az öreg szü-
lők laknak, akiktől iskolába járnak az unokák és ház-
őrző idegen párok, akik jelzett hivatásukért az alsó
épületben kapnak lakást. Egész nyáron át üres az
"öreg" ház", de népes a tanyák világa, ahol aratás és
cséplés idején öreg és fiatal, gyermek és felnőtt egy-
aránt élvezi a szabad természet áldott örömeit. A ta-
nyák népe' csak vasárnap, ünnepnapokon, heti- és és
országos vásárok alkalmával szokott nagy tömegben a
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községbe hazavonulni. Ilyenkor az egyletek reggeltől
estig telve vannak, a piactereken rengeteg ember hem-
zseg s megtelnek legtöbbnyire a templomok is.' Hagyo-
mányos szokás, hogy legalább a nagy ünnepeken, te-
hát évente háromszor lehetőleg minden épkézláb ember
elmenjen a templomba. Ezt éppen olyan törvényszerű
következetességgel ,megteszi~(, mint ahogy őseikhez,
apáikhoz méltó módon, hagyományos hűséggel ragasz-
kodnak evangélikus egyházunkhoz.

Azt nem mondhatni, hogy itt a nagy magyar Al-
földön mélyen gyökerezik és magasan buzog fel a val-
lásosság á lelkekből. Magyar és tot anyanyelvű né-
pünk inkább tradícióból ragaszkodik vallásához, egyhá-
zához, becsületes lélekkel tartja és őrzi az őseitől rá-
maradt örökséget is. Évszázadokon át családról csa-
ládra, apáról gyermekre száll a szent kötelesség, a
belső hivatás teljestíése: a vallás- és egyházszeretet
gyakorlása. Amennyiré hozzá van forrva népünk a ma-
gyar földhöz, a magyar föld rögéhez, annyira hozzá
van f'orrva elszakíthatatlanul az evangéliumi hit és
vallás szelleméhez is.

Nekünk, lelkipásztoroknak 11 szent tradíciók meg-
őrzésére és megtartására buzdítás mellett különösen az
a feladatunk, hogy híveink lelkében mélyítsük az evan-
géliumi igaz vallásosság érzését, fejlesszük az evangé-
likus öntudatot és élővé, elevenné tegyük az ev. egy-
házi életet.

A hit minden ember lelkében rnegvan, azt minden
lélekbe Isten lelke oltja be. Nekünk az a kötelességünk,
hogy ezt a hitet a hozzá tapadó földi szennytől meg-
óvhassuk és lehetőleg tisztán tarthassuk. Azután köte-
lességünk az, hogy a hitet megnyilatkozáshoz segít-
sük, vallástételre bírjuk s vallásosságban való élethez
juttassuk. Ez azután már az emberek közösségében, a
társadalomban történik s itt a hitnek és a vallásosság-
nak az egyházi életben való gyümölcsöztetése a felada-
tunk. A hit a lélek belsejében, a vallás a lélek megnyi-
Iatkozásaíban, a~egyház-pe€l-j.g-.-a-küls0Ieg megszerve-
zett, látható földi közösségben tölti be Istentől meg-
nyert rendeltetését. .

Mi lelkészek Isten sáfárai vagyunk, de nemcsak
sáfárok, mert minden egyes ember sáfár, akire kin-
csek vannak bízva, hanem pásztorok is vagyunk, akik-
nek a reájuk bízottakért felelnünk kell.

Ez a pásztorkodás sohasem kívánt több gondot,
munkát, nagyobb odaadást és hűséget, mint ma.

.Hajdan a lelkész prédikátorságát tartotta leg-
többre, solcan úgyszólván csak ennek éltek, úgy gondoi-
kodtak, hogy templomi szolgálatukkal és a funkciók
elvégzésével tisztüknek eleget tettek. A hívek hasonló
módon gondolkodtak. Az elmondottakon kívül alig kí-
vántak valamit a Ielkésztöl. Idegen, világi befolyás
alatt nem állottak a hívek, hitetlen kísértők, hamis
apostolok téveszméíket, gonosz gondolkodásukat, isten-
telen és hazátlan elveiket nem igyekeztek az embe-
rekre erőszakolni: tehát a cura pastoralis, a lelkigon-
dozás nem volt olyan mérvben szükséges, mint ma.

Ma más világot élünk; más csillagok járnak. Az
a gyülekezet, melynek lelkésze csak prédikátor, szabad
prédájává válik a mai idők gonosz szellemeinek. Ma őr-
állóknak kell .Iennünk, pásztoroknak, akik nappal és
éjjel, jó és rossz időben vigyáznak a nyájukra. utá-
nuk mennek a juhoknak, felkeresik őket a mocsarak-
ban, ingoványokban is és visszaterelik őket a nyájhoz.

~a nemcsak beszélni, hanem cselekedni is kell.
Nemcsak az igét hirdetni, de az igét élni is kell. A mai
lelkészkedésnek igazi szolgálatnak kell lennie. Enélkül
a lelkész nem lehet apostol s nem lehet pásztora a
Krisztus nyájának.

Én nemcsak beszélek, én ezt régen már át is
éltem.

Előbbi gyülekezetem 30 községre terjedt. Egy-egy
községben egy pár evangélikus ember lakott, sok köz-
ségben egy sem. Én minden egyes községet bejártam,
valóban szétszórtan élő híveimet egyenként, házuknál
felkerestem, esszeírtam, családi állapotukra, életükre,
életkörülményeikre vonatkozólag feljegyzéseket eszkö-

zöltem; az Evangélikus Családkönyvet én már 35 év-
vel ezelőtt megcsináltam, nyilvántartottam őket s ahol
és amelyiknél szükséges volt, újból és ismét megjelen-
tem. Istentiszteleteket a központon kívül a nagy szór-
vány két ellenkező pontján tartottam, mindig úrvacso-
rával, biblia, énekeskönyv s egyéb vallásos iratok ter-.
jesztésével összekötve. Meghívtam az istentiszteletre a
nagybirtokost úgy, mint a cselédet. El is jöttek mind.
Ha idegen vetődött sorainkba, így jellemezték azt hi-
veim: "az nem közülünk való". E kijelentésből kicsen-
csendült az evangélikus öntudat vallomása, de volt
abban bizonyos nemes büszkeség is arra vonatkozólag,
hogy mi az evangélium népe vagyunk.

Az általam végzett lelkigondozásnak nemcsak a
hibbuzgóság és az összetartozás tudatának a megerő-
södése volt a következménye, hanem gyümölcse volt
annak a régebben teljesen elhanyagolt gyülekezetnek
az újjászületése, lendületes fejlődése, szellemi és anyagi
megerősödése is. Odamenetelem után a 4 év alatt meg-
újított templom s rom-lakás helyén faluhelyen ritkán
látható pompás új papilakás s megfelelő melléképüle-
tek hirdették az élő hit és alkotó buzgóság Istenáldotta
sikereit.

nt a nagy Alföldön, ahol tehetség, erő, gazdag-
ság áll rendelkezésre, csodákat lehetne müvelní, ha
lángolöbb volna a 'hit, elevenebb a vallásos élet s na-
gyobb az áldozatkészség. Be mindez meglehet,' csak
mélyebben kell szántanunk s belterjes ebben munkál-
'kodnunk.

Előttünk a tanyák világa. Úgyszólván érintetlen,
ősi föld. Belevágni az ekét, testvéreim, szántani, vetni,
gondozni a vetést s a bibliai gazdag aratás meglesz!

Felkeresni a tanyák népét, a lelkeket mérgező
nemzetközi apostolokat meg kell előzni, az álkegyes-
kedő szekták küldötteit félre kell tóini! Bekopogtatní
aszalmafedeles és cserepes tanyá:k ajtaján, megláto-
gatni. a cselédet, a iharmadost úgy, mint a gazdát, a
polgárt, a szolgát úgy, mint az urat. Érdeklődni élet-
körülményeik és sorsuk iránt! Amennyire lehet segí-
teni ott, ahol nyomor van, vígasztaini ott, ahol .szo-
morkodnak és szíveket puhítani ott, ahol morcosan
fogadnak.

Akik nem jönnek a sok helyen 5-15-km. mesz-
szire eső templomba, azoknál házi istentiszteletet kell
tartani, őket szent könyve'kkel ellátni, velük testvéri
egységbe olvadva Istennek áldozni.

Tanyai köröket kell alkotni, a szórványok ösz-
szes népeit bizonyos területen belül összevonni, össze-
szoktatni, Istenhez vinni, egyházban tömöríteni!

Mindez nehéz, de nem lehetetlen. A mi egyhá-
zunk sorsa attól függ, azzal áll vagy esik, hogy meny-
nyire töltjük be hivatásunkat.

Akik már fent írt módon dolgoztak vagy dolgoz-
nak, azok tudják, hogy micsoda öröm az olyan munka
és hogy milyen nagy az ilyen pásztori munkának az
áldása.

Kovács Andor.

~ ----------------------~--HIREK.

SZENTHAROMSAG UTANI'
TIZENKILENCEDIK VASARNAP.

. Efezus 4:22-28 ..

A hívő ember számára állandó munka-
programmot ad az apostol. Aki Jéz'us Krisztus
hűséges követője akar lenni, annak meg kell
való$ítania~ a mind:ennapi életében kell végig-
élnie azt~amit az apostol a mai igében határo-
zott parancsként mond 8 megkövetel minden
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hívőtől. Le 'kell vetkeznünk napon ent> a meg-
'-romlott ó emberúmkei, hogy !elöltöztessük az
újat) amely Isten szerint teremtetett. Ehhez
a le~ki átöltöfjködéshez egyrészt bűntudaira és
bűmbámatra, másrészt hitre van szükségünk. De
a mindennapi munkaprogrammba nem csák: a:z
önmagunkkal való !ogZalkozást állí.totta -az
apostol. Az embertársasnknak hirdetni kell az
igazságot) amely reánk ragyog az evangélium-
ból. Keresni kell velük a békességet) hogy a
na.p le ne menjen a. haragunkkal. Támog,atni
kell .a szűkö~ködőket> akik testi> vagy lelki
szúkséqet- ezenvedmek, mert ez kedves áz Isten
előtt. Amint látjuk az igéből) ez 'az állandó
munkaproqramon, amelyről az apostol írj nem
gépies munka, nem teszi ,az emberi közönyös8é)
mert hiszen naponként új) meg új munkaalkal-
mat, lehetőséget állít elénk) csak el kell végez-
nünk azt) amire az Isten elhívott.

I

J. P.·

- A Luther-Otthon jubileuma. Az evangélikus
egyetemi és főiskolai hallgatók részére alapított Lu-
ther-Otthon 25 éves jubileumához érkezett el. Ezt a
negyedszázadot október 14-én délelőtt ünnepélyes hála-
adó -ístenttszteietteí zárják le, mely alkalommal dr.
Raff'ay Sándor püspök végzi a szolgálatot.

_. ·Templomavatás. A kőbányai evangélikus lel-
készi .kör tisztviselő-telepi templomának felavatása ok-
tóber 14-én d. e. 10 órai kezdettel lesz Simor-utca 33.
sz. alatt. A felavatást dr. Rarray Sándor püspök' végzi.

- Házasság. Ruttkay-Míklían 'Géza szentatornyai
evangélikus lelkész és Schneider Margit október 7-én
tartják esküvőjüket a soproni evangélikus. templom-
ban. Lapunk belső munkatársát ebből az alkalomból
meleg szeretettel köszöntjük.

- Lelkésziktatás. Schrauf Endre lelkészt szep-
tember 2-án iktatták be a keszőhidegkúti lelkészi ál-
lásba.

Az Egyetemes Gyámintézet évi nagygyűlése.
Az Egyetemes Gyámintézet október 14-én délelőtt 11
órai kezdettel tartja évi rendes közgyülését Miskolcon.
A közgyülést megelőző napon, október 13-án a köz-
ponti bizottság üléseztk.. Ugyanezen a napon délután
a főiskolai és középiskolai tanulőknak gyámintézeti
előadást tart Nagy Miklós zalaegerszegi lelkész. 13-án
este 6' órakor vallásos -est lesz a templomban, amelyen
D. Geduly Henrik püspök mond bevezető beszédet. Elő-
adást tart dr. Bencs Zoltán, az Országos Luther Szö-
vetségv.elnöke. Október 14-én a közgyűlést istentiszte-
let előzi meg, amelyen D. Kapi Béla püspök hirdeti az
19ét. Délután 4 órakor pedig gyermekistentiszteletet
:tart!j.nak, amelYet, Zíermann Lajos lelkész, az egyet.
gyámintézet egyházi elnöke végez.

- Lelkészválasztás. A bokodí egyházközség a
Balogh István esperes nyugalombavonulásával meg-
üresedett lelkészi állásra Pohánka Sándort válasz-
totta meg.

- Heinzelmann superintendenstól a lapunkban is
ismertetett pásztorlevele miatt az osztrák kormány
személyi járandóságait megvonta. Az ausatrtat pro-
testánsokra még nehéz napok várakoznak. Karínthíá-
ban egy díakontsszát tartöztattak le.

- Konfirmáltak munkája. A Kelenföldi Konfir-
maltak .Egyesülete szeptember 29-én tartotta első fel-
olvasó ülését és szeretetvendégségét. A -Deák-térí Kon-
firmáltak Egyesülete. szeptember 30-án jött -.össze mü-
soros' szeretetvendégségre.' , .
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- A reformátusok nemzetközi kongresszust . tar-
tanak október 23-26-ig Amsterdamban.

- Tanítói jub'ileum. Megható ünnepe volt szep-
tember 23-án a fancsali evangélikus, gyülekezetnek és
vele együtt az egész községnek. F'ídler Nándor, a helyi
evangélikus iskola ~köztiszteletben álló tanítója ez év-
ben töltötte be fancsali tanítói müködésének 25. esz-
tendejét, A jubileumi ünnepség templomi istentiszte-
lettel vette kezdetét, amelyen az Igét Varga 'László
abaújszántói ev. lelkész hírdette. Istentisztelet után disz-
közgyülés volt, amelyen Tóth József fancsali ev.lelkész,
tb, főesperes, dr. -Mauks Ernő kir. tanfelügyelő és töb-
'ben mások köszöntötték a jubilánst és átadták neki a
gyűlekezetajándékát: egyaranyórát. Az üdvözlésekre
Fidler Nándor meghatott szívvel válaszolt. Elsősorban
Istennek adott hálát, aki mindeddig megsegítette és
köszönettel adózott míndazoknak, akik ragaszkodó. sze-
retetükkel körülveszik. Este az ·iskolás gyermekek
ünnepi előadás keretében adóztak ünnepelt tanítójuk-
nak, akik Nikodémusz János -helyi s. lelkésznek ez
alkalomra írt ünnepi színjátékát adták elő. '

. - Luther Szövetség védnöksége alatt álló "To-
vábbképző- és háztartási tanfolyamot" f. hó 15-én fé-
nyes keretek közt nyitotta meg Mágócs Károly, a Szö-
vetség alelnöke. Beszédében végigvezette a nö típusait
a legrégibb időtől napjainkig. Kimutatta a tanfolyam
mai szükségességét valláserkölcsi, szociális és gazda-
sági szempontból. A növendékekhez intézett buzdító
szavai .után a Himnusz eléneklésével ért véget az ün-
nepély. E tanfolyam, amely egy éves, a modern nyel-
veken és az általános müveltséghez szükséges tantár-
gyakon kívül a főzés, szabás-varras és kézimunkában
is teljes kiképzést nyújt. Felvilágosítással szolgál a
tanfolyam vezetője: Budapest, IV., Veres Pálne-utca
36. (Varrás és főzésre külön 5 hónapos kurzust is ren-
dezünk.)

-' Tanévnyitás a hittudományi fakultáson. A
pécsi Erzsébet-tudományegyetem teologiaí fakultásá-
nak ünnepélyes évnyitását közgyülés keretében október
hó 7-én tartják Sopronban, Az ünnepi istentiszteletet
báró Podmaniczky Pál dr, egyetemi tanár végzi. Az
ünnepi közgyülésen beszélnek: dr. Mansfeld Géza, a
pécsi egyetem rektora, dr. Kíss Jenő prodékán és dr.
Deák János dékán. A hittudományi kar új hallgatóit
is ezen a közgyülésen iktatják.

. - A gyakorlati teol. tanszék betöltése. A kor-
mányzó a pécsi egyetem soproni ev. teol. fakult:isán
üresedésben lévő gyakoríatí teol. tanszékre dr. Jánossy
Lajos révkomáromí lelkészt ny. rendkívüli tanárrá ne-
vezte ki.

A kelenföldi evangélikus Nöegyesület október
13-án délután fél 6 órai kezdettel rendezi ezidei első
müsoros pengős teadélutánját, amelyen előadást tart
Szántó Róbert lelkész.

- ASzarvasi Öregdiákok Szövetsége október
6-án este 6 órakor az "A.lkotmány"-étterem külön ter-
mében évnegyedes választmányi ülést tart. Ezen a gyű~
lésen adják át dr. Mérey Oszkárnak a Szövetség disz-
oklevelét. .

- Ujpesti Evangélikus Értesítő címen az újpesti
egyház negyedévenként megjelenő lapot ad ki. 4-z ok-
tóber elsején megjelenrt szám foglalkozik a gyülekezeti
élettel, ismerteti a nőegyesület munkáját, amely min-
den szerdán tartja összejöveteleit a gyülekezeti terem-
ben és roglalkozík a cserkészcsapat müködésével.

A szerkesztésért felelős:

SZÁNTÓ RÓBERT
A kiadásért felelős: '

Dr. FRITZ LÁSZLÓ

. SZERKESZTÖSÉG TELEFONSZÁM A : 59-2-01

POST AT AKARÉKPÉNZT ÁRI CSEKKSZ~MLA: 1,228
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NÉGYEN
Beszélt először Hóman Bálint kuItuszmi-

niszter a katolikus nagygyűlésen. Beszéde ha-
tározott,' nemes, nagyvonalú és megnyugtató
volt. KözelmuItból és történelmi átértékelési el-
méletéből ismert gondolkodását nem tudta
ugyan teljesen megtagadni, amikor így szólt:
"Ezért a katolicizmusnak a maga eszményei és
törekvései v.édelmében fegyvertárs at kell látnia
míndazokban, akik -ha katolikus hitünk sze-
rint vallási kérdésekbere téves úton járnak is --
a vallás és erkölcs eszményeinek hódolnak, ezek
érvényesítésére törekszenek" ... de hát így is
.köszönjük neki azt, amit mondott, mert évtize-
dek óta az első hang odaátról, amely ami lét-
jogosultságunkatés küldetésünket a nemzet
é1etében elismeri.

. Beszélt azután Serédi hercegprímás. Ez a
beszéd is eltért azoktól, amelyek száját addig
elhagyták. Nem támadott, nem egyedül üdvözí-

'tősködött, hanem az egyházi házasság és anya-
könyvvezetés vissz.aállí tás ának szükségességé-
ről szólva azt mondta: "Az volna ennek a jubi-
láris katolikus nagygyűlésnek az egész magyar
nemzetre .legüdvösebb eredménye, ha ezt a tör-
vénymódosító javaslatot nem katolikus testvé-
reink is magukévá termék és támogatnák." A
polgári házasságról és anyakönyvvezetésről ne-
künk ugyan 'egészen más véleményünk van,
mint katolikus testvéreink hivatalos vezetői-

'nek. Nekünk jogaink viszonylagos védelmét
éppen a polgári házasság és anyakönyvvezetés
biztosítja, de örvendünk ennek a hangnak is.
Ez is az első ilynemű hang évtizedek óta kato-
likus főpap ajkairól. Tétova és reszketeg ugyan
a kéz még, amely felénk, a "testvérek" felé
nyulik, de úgy látszik odaát újra kezd diadal-

, maskodni az a belátás, amely a kommunizmus
bukása után olyan szép virágokat kezdett haj-
tani, hogy egyháziatlanság, ateizmus, erkölcs-
telenség ellen csak akkor sikeres a küzdelem,
ha Krisztus összes megváltottal egy arcvonalba
tömörülnek. .

Ezekre a beszédekre következett a bányai
ezvházkerííle ét illusztris vezetőiének a, mep'-

BESZÉLTEK.
nyilatkozása a nyilvánosság előtt. Pesthy Pál
is, Raffay Sándor is kitért Hóman beszédére
és meghatott, ujjongó örömmel állapították
meg, hogy ezen az úton meg lehetne indulni és
ilyen módon meg lehetne. menteni a felekezeti
békét országunkban, amellyel áll, avagy esik
egész nemzeti Iétünk, Amíg gyűlölködve egy-
mást paskoljuk, a föld alatt kacag a sátán és
seregei készülnek ismét eláraszt ani ezt az
amúgy is sokat próbált országot. Mihelyt ősz-
szefogunk. nincs többé a sátánnak és csatlósai-
nak erejük felettünk.

Raffay és Pesthy beszédéből valahogy ez
az erő és meggyőződés áradt a bányakerületi
közgyülés tagjai felé. Valahogy úgy éreztük,
hogy itt az alkalom a magyar kultuszügyek
vezetőjével leülni és szorgalmazni azoknak a
sérelmes törvényekn:ek megszüntetését,' ame-
lyek a fókusai annak a gyül öletnek , amely ed-
dig, más felekezetű testvéreinktől elválasztott.

Mi magyar evangélikusok eddig is úgy tud-
tuk és azt vallottuk, hogy magyar katolikus
testvéreink közel állnak hozzánk már a vérségi
kapcsolatok révén is. Ha a magy.ar katolicizmus
mostani vezetője testvéreknek nevez minket,
akkor a legjobb úton vagyunk, hogy ezt a test-
vériséget meg is valósíthassuk. Ehhez azonban
az szükséges, hogy minket is meghallgassanak
és felfigyeljenek arra, amit Raffay püspök a
testvériség és a békesség megkötése sine qua
non-jának állított oda. Szerény, de jogos köve-
telés. . ,

Evangélikus testvéreink egy része ezekre
azt fogja mondani, milyen naivitás! Csak nem
gondoljátok, hogy a katolicizmus egy jottányit
is fog engedni eddigi merev álláspontjából?
Csak nem gondoljátok, hogy ott, ahol testvéri-
séget hangsúlyoznak, azt. komolyan úgy is gon-
dolják? Erre csak azt mondhatjuk: Mi hiszünk
Magyarország feltámadásában! Már pedig en-
nek útja csak a keresztyén és keresztény egy-
házak testvéri összefogásán keresztül következ-
hetik be. Ezért kell ennek a testvériségnek

2:-V5l.JÓSll Jni""I..lI ~_----
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A törvénykezés és közigazgatás
szétválasztása,

A törvénykezés és a közigazgatás elvál asz-
tásának kérdésében azért van olyan sok ellen-
tétes nézet, mert sokan nem veszik figyelembe
azt, hogy ennek a kettőnek a szétválasztását
kell, hogy egy másik szétvál.asztás előzze meg.

Egyházalkotmányunknak egyik hiányos-
sága az, hogy az egyházi bíróság büntető ha-
talmát (a fegyelmi eljárást) és az anyagi igaz-
ságosztó hatalmát (a magánjogi igények felett
való törvénykezést) egészen egyformán szabá-
lyozza, ugyanazon .eljárásnak veti alá és ugyan- .
azon bírák elé utalja. Pedig a kettő között
igen éles elvi különbség van. '

A fegyelmi bíráskodást soha semmiféle
hatóság a maga kezéből nem engedi ki. A fe-
gyelmi bíráskodás a kormányzásnak egyik al-
kotó része, amit a céltudatos kormányzás a
kezéből teljesen ki nem adhat, még a független
bíróságnak sem. Bizonyítja ezt az állami és a
törvényhatósági fegyelmi eljárás egész szerve-
zete.

Legkevésbbé volna, helyes ez a szétválasz-
tás egyházpolitikai ·szempontból. Az egyház-
kormányzás jól felfogott érdeke, inkább azt kí-
vánja, hogy fegyelmi szempontból, n:inél ,er,ő-
sebb minél döntöbb legyen az egyházi hatosag
joga: A bíróság feladata ebben csak annyi,
.hogy a"förvéfíytelénséget es ,az 'egyéni üldözest
tégye lehetetlenné. Nem szolgálná az egyház
erdekét az, ha az Ú. n. független fegyelmi. bíró-
ság szembehelyezkednek az egyház vezetőségé-
nek intencióival. Nagyon könnyen elképzelhető
az az eset, hogy valaki valamely egyházi tiszt-
ség betöltésére annyira alkalmatlan, hogy ott-
tártása az egyház érdekeit súlyosan veszélyez-
teti. Vajjon' ilyenkor nem az egyház érdeke kö-
veteli-e meg azt, hogy inkább érvényesüljön az
egyházi szempont mint a perrendi ? U. n. szak-
bíróságtói nem is kívánhat juk azt, hogy teljes
perrendi bizonyíték nélkül hozzon ítéletet. A
szakbíróságot köti a "fiat iustitia, pereat mun-
dus" elve - a fegyelmi bíróságot: "salus rei
publicae suprema lex". Kisebb bajt látok ab-.
ban, hogy a püspök utasítja a vádbiztest és ő
elnököl a kerületi törvényszék en is - mint lát-
nék abban, ha a püspök elvesztené minden be-
folyását az egyházi fegyelmi bíráskodásra és
discretionális, fegyelmező intézkedését vala-
mely szakbíróság dezavuálva - .az egyházi fe-
gyelmet bontaná meg. Hogy igazságtalanság
itt ne történjék, arra elég biztosíték a bíróság
többi tagjának független személye. Tévesen al-
kalmazzák erre az esetre azt, hogy "senki sem
lehet bíró a saját ügyében" - mert az egyház
vezetősége, ha fegyelmi ügyben ítél, nem a sa-
ját ügyében, hanem az egyház ügyében hoz ha-
tározatot.

Ez mind csak a szorosan vett fegyelmi in-
tézkedésre 'vonatkozik.

Az egyházfegyelem érdeke az, hogy az
egyház vezetőségének inkább több jogot ado,
junk mint kevesebbet. Hány botránynak, fel-
tűnést keltő és az egyház érdekét épen nem
szolgáló, nagy port felverő ügynek vehe!tük
volna elejét, ha a túlzásba vitt és sokszor felre-
értett autonomiatisztelet nem cipelt volna sok
olyasmit a nyilvánosság elé, amit más egyház
hatalmi szóval intéz el és nem tárja fel a rossz-
indulatú kajánsággal figyelő szomszédok előtt.

Jogdogmatikai és perrendi elveknek hát-
térbe kell szorulniok, ha az egyház érdeke mást
kíván!

Egészen más a helyzet az egyházi testüle- .
tekkel szemben támasztott magánjogi ügyek-
ben (az Ú. n. egyházi törvénykezési ügyek). Itt,
teljes mértékben áll az a szabály, hogy senki a
maga bírája nem lehet - és itt helyes az olyan
független bíróság felállítása, amelyikben az ér-
dekelt hatóságok vezetői részt nem. vehetnek.
Még az is helyes volna, ha a fegyelmi ügyek-
nek a magánjogi következményei tekintetében
- sokszor a fegyelmi ítélet ténybeli. megállapí-
tásaitói függetlenül - a független bíróság ha-
tározna.

Ezzel a szétválasztással elérnők a kettős
célt: az egyházi fegyelem megóvását és az
anyagi igazság érvényesülését.

Dr. vitéz Pétery Aladár.

Egyházi tömegmozgalmak.
Lezajlott a római katolrkus nagygyűlés. A buda-

pesti nagy református megmozdulás is ~e~lö ~yi~vános-
ságot kapott. A zsidó nagy ünnepek napjai sztntén nem
multak el hatás nélkül. .

Mindegyik egyházhatalom bizonyságát adja éle-
tének, Nyilvánosságot kél' és kap. A magyarhoni lu-
theránizmus többévi kísérletező próbálkozás után már
talonba tette e tervét s ezért aktuális a fenti napi je-
lenségekkel kapcsolatban megszölaltatní reflexiónkat.

Mennyi evangelizáló alkalmat jelent a tömegfel-
vonulás ? Vajjon a mai eléggé élesen elkülönített fele-
kezeti, határok esetében lehet-e reménye bármelyik
egyháznak arra, hogy idegenekre olyan erős' hatást
gyakoroljon, amely kellő számú áttérésben nyilvánítja
eredményességét? Ez még a katolicizmus mai helyzeté-
ben sem valószínű.

Vajjon az egyházi sajtó nem merítette-e ki már'
azokat a témákat, amelyek a nagygyűlések keretében
elhangzottak s így a nagygyűlések nem megölői-e annak
a nagyfontooságú sajtóvállarkozásnak, amelynek exís-
tenciája nem is olyan régen a Ieghatalmasabb egyhá-
zaknál életbevágóan fontos volt? '

Vagy a nagygyűlések tömegfelvonulásai, a leg-
népszerűbb szónokoknak megszólaltatásaí nem a tömeg
tudatában benne élő, de lappangó hitetlenség és kez-
dődő egyháziatlanság preventív gyógyítása akart
lenni?

Mind olyan beállítások, amelyeknek helyességét
meg lehet kérdőjelezni, de amelyek talán mégis súrol-
ják a helyesen megállapított diagnózis felületét.

A magyar katolicizmus ünnepe preludium a volt
talán' egy újabb egyházpolitikai hadi előkészületnek,
amelyben félhivatalosan bejelentik a polgári házasság
eltörlése érdekében megindítandó mozgalmukat, A ma-
g-yar református egyház erőforrások ért a magyar
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multba 'nyúlt, abból tárta fel értékeit s ezzel akarta
Igazolní önmaga és a. magyarság előtt, hogy jelenlegi
pozicióján felüli jogosultságra is igényt tart.

S mít akar a Iutheránizrnus ? Mit akar a magára
maradt magyar lutheránizmus? Az' intelligencia, a
műveltek és a kiforrott egyéniségek egyháza nem ki-
vánja a tömegmegmozdulásokat. Kitaníttatást nem kér
senkitől sem, hithűség tekintetében már legalább is
eléri .a református, vagy katolikus .hasonló jellegű test-
vér hithűségét. A falu és a. vidék evangelikussága él
abból a hittartalomból, amelyet ősei jól megalapozot-
tan -,átörökítettek.

A lutheránizmusnak nincs szüksége budapeatl
nagygyűlésekre és ünnepélyes deklarációkra. Lehetet-
len a legintelligensebb egyháznak észre nem venni azt,
hogy megmunkálni való a városokban alig maradt már.
A városi közönség inkább Krisztusé ma, -mínt valaha.
De látnia kell egyházunknak azt, hogy a két ,magyar
nagyobb egyház lélekszám tekintetében maximális ma-
gasságokban mozog a mai magyarországi népesedési
lehetőségek mellett. Missziói és evangelizáló esélye a
meg- és attérések reményében kiváltképen azevange-
likus egyháznak van.
. S épen ezért fájdalom nélkül gondoljunk arra,
hogy nem nekünk valók a nagygyűlések. De a városo-
kon kívül élő és evangelium után sóvárgó -rnagyar test-

.vérek érdekében való volna az, ha belmissziói, missziói
és evangelizáló programmjaink kidolgozása közben már
embereket is szabadságolnánk jelenlegi beosztásukból
s a reformá.qióí ünnep idejétől kezdve egészen a hus-
véti ünnep befejezéséig 20-30 ,lelkész járná az orszá-
got és gyüjtené az evangelikusokat.

Egyházunk tradicióihoz méltó munka volna ez!
S annyi érték és önfeláldozó készség van egyetemes
egyházunk va1amennyi emberében, hogy a jól kiépített
terv eredménye egy Isten akarata szerint való nagy
lutheránus gyüjtés lenne. G. L.

Meghívó
az Országos Luther Szövetség 1934 .. évi októ-
ber hó 23. napján) kedden d. e. 12 órakor Bu-
dapesten (IV.) Deák-tér 4. sz.) tartandó

RENDES: ÉVI KÖZGYÜLÉSÉRE.'

Tárgysorozat :

1. Elnöki .megnyitó.
2. Évi jelentés letárgyalása.
3. Számadások megvizsgálása és a [el-

mentvények megadása.
4. KöltségelőiráriY!iJa,t megállapítása.
5. Alapszabály módosítás.
6. Választások:
7. Alapszabályszerű időben beérkezett in-

,dítványok.

Budapest) 1934. szeptember hó 22.

AZ ELNÖKSÉG.

KIVONAT AZ ALAPSZABÁLYOKBÓL. Alapsza-
bály módosításhoz a tanácskozásra jogosított tagok
kétharmadának megjelenése és ct megjelentek kéthar-
madának szót6bbséges hozzájárulása szükséges. (18. §.
utolsóeZötti bekezdés).

A liturgía-vHához.
Néhány szó a liturgia kérdéséhez címen Jánossy

Lajos e lap 35. számában foglalkozik a Lelkipásztor
7-8. számában megjelent "Az evangélikus istentisz-
telet szellemi alkotó részei" c. felolvasásommal. Sokáig
gondolkoztam azon, hogy reflektáljak-e a cikkre? A
hangja ugyanis .- hogy Eckhardt Tibor magyar fő-
megbízottnak a francia Massigli beszédére mondótt ki-
tételét idézzem - feloldana a kötelezettség. alól, hogy
reá válaszoljak. 'Azonban olyan. tárgyi tévedések van-
nak Jánossy kritikájában, amiket mégsem hagyhatok
észrevétel nélkül .. 'Elörebocsátom, hogy a liturgia SZÓ"
ban való eIírásra nézve igaza van. Egyébként azonban
minden egyes kikezdése egy-egy .tévedést tartalmaz.

1. Téves mindenekelőtt az a megállapítása, hogy
éppen a sacrarnentumot nem említern az istentisztelet
"sacramentális elemei" közt; holott én éppen azt írom

-Icífog ásolt cikkemnek mindjárt az elején, hogy "a kul-
tusznak központja a verbum divinum a .maga kettős
mívoltában: mint verbum audibile és verbum visibile".
Hogy 8, verbum visibile alatt a sacramentum értendő,
azt minden teológus tudja. Hogy' -az elvi megállapítás
után a továbbiakban erről többet nem szólok: világos;
hiszen tanulmányom alcíme egyenesen azt mondja:
"Észrevételek az új liturgiatervezethez". A liturgiai
tervezet ben pedig a sacramentumról nem esik szö .

2. A lesajnált "tekintélyekre" vonatkozólag csak
azt jegyzem meg, hogy éppen velük szemben hangsú-
lyozom: "A confessío, mínt -a gyülekezet hitbeli közös-
ségének a kifejezője, kétségtelen,. hogy teljes jogosult-
sággal bír az evangélikus istentiszteletben". . .

3. Ugyancsak téves azon állítása, hog~ 'követke-
zetcsen felcserélem az "építés" és "épülés" szót; ha-
sonlóképen mintha én azt állítanám, hogy a gyüleke-
zet önmagát építi. Sőt ellenkezőleg: a kultusz célját

'-Ql'lmagttnkra venatkozölag ismételten+is z" pülés-
ben" határozom meg. .

4. A "hangulatra" vonatkozó kifogás ára azt jegy-
zem meg, hogy evangélikus felfogás szerint a kultusz-
elemek - sem az ige, sem a szentségek - nem hatnak
opus operatumként, hanem igenis kell ahhoz a lélek-
nek is bizonyos "dispoziciója". Az ezt elösegítö, vagy
előkészítő "hangulat" szó, ha azt nem triviális (Laune)
értelemben vesszük, nem kelthet megütközést. Mert
mit jelent eredetileg a hangulat? A Tudományos Aka-
démia nagyszótár-a azt mondja: hangolat; vagyis a
léleknek a kultuszelemekhez való hangolás a, consen-
susa. \

5. Mikor az "ige elötti kultuszelemekröl" írok, az
összefüggésböl nagyon világos, hogy a prédikáció elötti
részek értendők alatta. De mível az előző két mondat-
ban is míndegyí'kben szerepel már a prédikáció sz6, a
kakofónikus ismétlés elkerülése végett a prédikáció he-
lyett vele azonos - szükebb - jelentésben az ige szót
használom. Nagyon önkényes követ}reztetés ~ehát,
míntha "az, ami a prédikáció előtt van az isteIítlszte-'
letben nekem nem volna "ige", míkor előzőleg azt
írom, 'hogy az istentiszteletnek e Iényegét is központját
alkotó ige a .kultuszban mint lectio, igehirdetés, abso-
Iutio és áldás ér-vényesül". Amiből világos, hogy a
prédikációt természetszerűleg megelőz~, i!l. a bünval-
lást követő absolutio és oltári lectio is igei elemek.

6. Hogy az állandó - mínden vasárnap megismét-
lődő - credot ellenzem, annak nagyon komoly oka
van; és távolról sem a credotóI való idegenkedés, ha-
nem inkább annak a magasra értékelése. Mert attól
tartok, "hogyavasárnapról vasárnapra való ~as~ná!at
mellett nem fog-e az megszokottá, unalmassa valm s
a majesztása nem reg-e lassanként lekopni? Ebben le-
het, hogy tévedek, s örülnék, ha az aggodalom felesle-
gesnek bizonyulna; de nem' tud~k szaba?ulni. ~ sablo-
nossá tétel gondolatától. S úgy látom a Iíturgtaí terve-
zethez való hozzászólásokból. hogy velem együtt mások
is féltik a credo ünnepélyességét.

7. A Miatyánk konkrét voltát, mikor a prédikáció
utáni homiletikai imádsághoz való viszonyában azt "ál-



4. oldal. EVANG~LIKUS ~LET 41. -szám

Szeretném, ha e közgyülés minden egyes tagja, de
különös en evangélikus anyaszentegyházunk valamény-
nyi pásztora és felvigyázója a felelősség teljes komoly-
ságával átérezné a' felvállalt munka felséges voltát és
a reá váró kötelesség minden dicsőségét. Mert evangé-
likus egyházunk, mint a kor is, amelyben él, válságban
forog. E válság küzdelmeiben korunk a bomlás; egy-
házunk pedig. a hanyatlás jeleit mutatja. Elsőbb is meg
kell állapítanunk, .hogy meghanyatlásurrkat nem pusz-
tán az ellenség ereje, hanem a. magunk erőtlensége
okozza, De az ..apostolok is gyengék és erőtlenek vol-
tak a világgal szemben, mégis ők győzték le a világot.
Mert lélekben, hitben, lelkesedésben és önfeláldozásban
a vJlág fölé emelkedtek. Nálunk ellenben folyton fogy
az evangélikus öntudat. Hanyatlik a hítvallásos erő,
lankad a megállás, sorvad az egyházhűség, pusztul az
összetartás és megingott a veszteség szégyenét és ká-
rát elhárítani képes éber őrködés szelleme. Elsősorban
is magunkat kell tehát felerösítenünk, hogy erőnkön
álljon egyházunk is. A magunk felerősítése pedig Isten
bennünk való kegyelmi munkája.

Kívülröl ne várjunk sokat. Minket nem testvérek
tábora övez ezen a világon. Hiába vagyunk a magyar
hazána'k évszázadok óta hűséges polgárai, kultúrájá-
nak sokszor úttörő harcosai, a legtöbbször mcstoha-
gyermekként bánik velünk. A haladás és fejlődés útján
tett minden kis lépésünket könnyes küzdelemmel és.
fájó szenvedéssel kell megváltanunk. Tisztelet és el-
ismerés illesse azokat. a vezető személyiségeket, akik
a hatalom polcán is megértő szívvel ígvekeznek küz-
delmeinket megkönnyíteni. Az alantasabb közhatósá-

Október 4-én tartotta a bányai egyházkerület evi gok azonban ma is vallás szerint osztályozzák és tá-
közgyűlését D. Raffay Sándor püspökés dr. Pesthy mogatják az embereket. Ennek következtében híveink
Pál ny. miniszter-egyházkerületi felügyelő elnöklete az érvényesülés útjáról. újabban mind· tömegesebben
alatt. A közgyűlést Pesthy Pál elnöki megnyitója ve- azorutnak le. Embertelen ez az osztályozás.
zette be. Mindenekelőtt arról emlékezett meg, hogy Sajnálattal vagyunk kénytelenek megállapítani
most :van.15 esztendeje.rannak. .hogy...l:IQrtl.l.y .MJlü(is, '~!.aztIs, h~gy ~ tö~J:?~e~yház :é~zéről ~e!lő meg~~tés I;te-
Magyarország korrná.nyzója Budapestre bevonult és a lyett csak növekvő ridegség'et tápasztalunk: 1f. római
magyarságot tetemre hívta. Beszélt a kormányzó soha katolikus egyház ma is hadjáratot folytat ellenünk. A
el nem évülö érdemeiről .és öt új honalapítónak nevezte. vegyesházasságok. terén gyakorolt hadviselés nem-
Ezután áttért az egyházi aktuaIitásokra. Ez az éva csak erkölcsi károkat, hanem tetemes számbeli vesz-
felekezet'közi helyzetben változást nem hozott, kisebb- teséget is okoz egyházunknak. Ez a magatartás a fe-
ségi helyzetünk folytán bizony itt-ott tért veszítettünk. lekezeti súrlódások átkát növeli. Bizonnyal ennek fel-
De van védekezés ez ellen: a hitben való megerősítés ismerése indította Hóman Bálint· 'kultuszminísztert
és az evangélikus öntudat erősítése. Anémet .egyhází arra, hogy emberséges gondolkozással szöt emelt az
viszonyok az evangélikus egyházat nemzetközi vönat-' idei katolikus nagygyűlésen a felekezeti békessé" ér-
kozásaiban is bizonyos mértékíg hátrányba juttattak, dekében. A püspöki jelentés ezután a kultuszminiszter
de lehetetlen ennek muló jellegét el nem ismerni. Hála beszédének egy szakaszát szószerint közli. Majd így
és elismerés illeti Hóman Bálint kultuszminisztert a folytatja:' Régóta vártuk ezt a kijelentést. A magunk
katolíkus nagygyűlésen mondott nagyvonalú, megértő részéről teljes őszinteséggel kijelentjük, h015Y boldogok
beszédéért. Ez az az út, amely a kulturhar c megszün- volnán'k, ha a ténylegesen fennálló kultúrharc meg-
tetéséhez és a felekezeti bé'ke helyreállításahoz vezet- megszünnék.
het. Fo&,l~lkozik a küszöb?n álló zsinattal és helyesli a Kétségtelen, hogya miniszter felszólalásának
presbyten rendszernek mmden fokozaton való keresz- volt a következése, hogy Serédi hercegprimás az idei
tülvítelét. Elbúcsúztatja Bezegh Sámuelt, aki mint püs- katolikus nagygyűlés utolsó ülésén a polgári házasság
pöki titkár 43 esztendeig szolgálta a kerületet és meleg ellen tartott beszédében hozzánk, protestánsokhoz is
szavakkal üdvözli az új titkárt, Ruttkay-Miklian Gyu- üzenetet küld és ez nem hadüzenet 'hanem testvéries
lát ...Megilletődötten mondott Istenhozzádot dr. Oravecz szó csendül felénk. Összefogást sürget, hogy a polgári
Odonnek, az aszódi gimnázium fen'költ lelkű ígazgatö- házasságkötéssei szemben ismét az egyházi házasság-
já?ak és. üdvözölte az új helyettes igazgatót, Szever kötés és anyakönyvvezetés vezettessék be. Örvendetes
Palt. Majd a magyar egyetemes életére tért áto Be- ez a testvéri hang, de a két nagy keresztvén közösség
szélt az. ú~ .széthúzásí törekvésekről, de ama hitének testvéri es együtthaladásának legelemibb föltétele,
a?o~~ kifejezést, hogy a m~gyarság. erős hite és kul- hogya római katolikus egyház a vegyesházasságok
túrája ..folytán meg fog állrii. . kérdésében elfcl~lalt elvi álláspontját Változtass.a meg-
. Kovetkezett D.. Raffay Sándor' püspök évi jelen- és ismerje el, hogy a/vegyesháza:;;ság. bármelv e=vhaz

t~~e.: .~melynek kiemelkedő. részleteit az alábbiakban papja előtt köttetik is, mindig és mínderrben teljesen
kőzöljük : azonos erkölcsi értékkel bír. Ennek szükségszerü kö-

Az evangélium egyházára Isten akaratából rász a- vetkezménye a reverzálisokról való lemondás, az. 1894.
kadt próbáltatás e válságos esztendeiben - úgymond évi XXXII.' t.-c. törlé se és az 1868. LIll. t.-c. vissza-
-- sza'kadatlanul hallom lelkem mélyén a Megváltó állítása. Ez idöszak bekövetkezését református test-
szavát, amelyet apostolaihoz intézett: "Kicsoda a meg- véreink kel szemben is bizalommal várjuk. Mert amióta
bízható és okos szolga, akit a gazda egész cselédsé- lejrújabb Agendájukban azt olvastuk, hogy a nem re-
nek felvigyázójává tett, hogy idejében adjon azoknak formátus jegvestől a reverzállsadás kérését elmulasz-
eleséget ? Boldog az a szolga, akit az ö Ura, mikor taní nem szabad és hoav a nem református félt a refor-
megjön, így talál tisztében eljárva." (Máté 24. 45-46.) mátus vallásra való attérésre kell bírni, az évszázados
Evangélikus egyházunk rninden egyes vezetőjének és jó testvéri viszony' szenved és megindul a református
felvigyázójána'k lelkét naponként e kérdés tükrében egyházbanTs a tőlünk is' híveket, .elhódíta~i törekvő
kell megvízsgální , . . munka.

talános tartalmunak" írom, éppen. nem vonom két-
ségbe. Igenis, a Miatyánk a legkonkrétebb imádságunk,
mert hiszen míndenkí megtalálja .benne a maga egyéni
szükségletét; de éppen mert mindenki megtalálja. azért
másfelől általános is. S ezen általános volta. miatt hac
náljuk azt minden egyházi f,.unkciónál. Úgy, hogy a
Miatyánk ezen lényegében bizonyos paradoxonszerűség
van; ami különben a teológiai terminológiában nem is
olyan ritkaság. Vasady Béla sárospataki professzor
egy egész csokrot szedett össze. s egy külön tanulmányt
irt "A paradoxon a teológtat gondolkozásban" címmel.

A hangra vonatkozólag csak azt volnék bátor
megjegyezni, hogy a tervezett Iíturgtáról pro és kontra
még valószínüleg sok szó fog esni. Azonban a furor
theologicust küszöböljük ki a hozzászólás okból ; mert
azzal az ügyet nem visszük előbbre. Nagyou kornolv
dologról van szö, amelyet csak 'komoly, higgadt, tár-
gyilagos hangon és érve'kkel tudunk dülöre juttatni ...
Külörrben, hogy mennyire helytelenül és tévesen fogta
fel s ítélte meg Jánossy az új liturgiai tervezethez fü-'
zött észrevételeimet, mindenki meggyőződhetik arról
tanulmányomnak .az elolvasása után. Azért, aki érdek-
lődik iránta, egy levelezőlapon kifejezett kérésre, in-
gyen és bérmentve szíves készséggel küldöm meg neki.
Cím: Kiss Samu ev. lelkész, Nagybarátfalu, Győr m.

bányai egyházkerület
évi közgvülése.
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-Kicsoda" a megbízható szolga ?' Mi vagyunk-e
azok. Erre a kérdésre adjon feleletet idei jelentésem,
amelyet az egyházmegyék és iskolá'k jelentéseiből és
saját hivatalos tapasztalataim ból á Iítottarn össze. A
püspöki jelentés ezután dícsérőleg emlékszik meg az
ideipresbyteri' 'konrerencíáknak és az egyházmegyei
lelkészértekezleteknek alapos .munkájáröl, amelyek a
belmisszió, .az :istentiszteleti rend és a zsinat kérdéseit
öleltek föl.. Ezután az egyes, egyházmegyék belterjes
mun'kájáról emlékezik meg. Foglalkozik egyenként az
egyházmegyei felügyelők közgyűlést megnyitóbeszédei-
vel és az espereseknek az évi jelentésével. Azután át-
tér a középiskolák, majd' az ·elemi iskolák -éví jelenté-
seinek ismertetésére. Majd az 'egyházkerület szeretet-
intézményeinek elmult évi munkájáról ad átfogó képet.
A püspöki jelentés szól ezután arról a· kiváló köz-
egyházi munkáról, amelyet az "Evangélikus' Élet" c.
egyházi lap magyar egyházunkban két év óta 'végez és
felhívja az egyház világi vezetőit és presbytereít, hogy
haladéktalanul rendeljék meg a .lapot. Ismerteti, a bá-
nyakerületi törvényszék elmult esztendei ítéleteít, majo
beszámol az elmult közigazgatási évben végzett szemé-
lyes püspöki hivatalos ténykedéseiről, amelyek azt mu-
tatják, hogy a legkülönbözőbb alkalmakból fáradhatat-
lanul járta egész esztendőben az egyházkerületet..

Az esztendő statisztikai adatai. a következők: ..A
kerületben élő hivek lélekszma 281.403, anyaegyházak
száma 80; leányegyházaké 15; fiókegyházaké 29; szór-
ványoké 124; van 93 rendes lelkészí állás; 29' segéd-
lelkészi-, .37,vallástanári; középlakolák száma 5; polgári
iskola v.an'1; tanítóképző 1; elemi is'kola 45. Örvende-
tes, hogy az Urvacsorával élők száma .meghala<;lta a
80 ezret. Házasságkötések száma 2266; ezek között
tiszta' pár volt 1412. A javunkra kötött reverzállsók
száma 433. A, püspöki jelentés a továbbiakban a 'sze-
mélyí változásokkal foglalkozik.

Kösz.önti. dr" br., Prónay Dezső volt egyetellles fel-
ügyelőt házasségárrak 60: évfordulója, Kiss István tpüs-
pököt életének 70. évfordulója, Józan Miklós unitárius
püspöki vikáriust lelkészi szolgálatának 40. évfordu-
lója, -dr. Antal Géza, dunántúli' református' püspököt
püspökgége 10. .évfordulója alkalmából. Köszöntí -dr,
Kubacska András budapesti gímnázíumí. tanárt, akit
az egyetemes felügyelő igazgatói címmel tűntefett ki,
a szarvasi főgimnáziumot, fennállásának 100; a tápió-
szentmártonigyülekezetet ,fennállásának 150. évfor-
dulója alkalmából. Ezután az év halottaitól. nevezete-
sen dr. Dökus Ernő református egyetemes Iconventt el-'
nÖktŐl,.dr, Oravecz Ödön aszódi igazgatótól, Kiss Kál-
mán volt tötadarácí lelkésztől, Szeberényi Zoltán fóti
lelkésztől búcsúzik. Emelkedett hangon mond utolsó'
Istenhozzádot Hindenburg Pálnak, a német birodalom
nagynevű elnökének.

A püspöki jelenlésnek egy előző szakasza foglal-
kozott az új liturgikus istentiszteleti renddel. Ezzel
kapcsolatban, a püspök azt a javaslatot terjeszti a köz-
gyűlés elé" hc.gy az új liturgi'kus rendet az .ünnepea
félévben vezessek be ismét a bányakerület összes ma-
gyar egyházközségeiben. .

A püspöki jelentés zárójavaslataí a következők:
Elfogadásra ajánlom, hogy a kerület rendelje el

minden gyülekezetben' a családi anyakönyvek' veze"
tését.

Hívja fel a kerületi közgyülés az egyházközsége-
ket, hogy a templomokat necsak vasárnap délelőtt, ha-
nem vasárnap este, valamint hétköznapokon is akár
este, akár reggel nyissa meg a hivők számára, E felhi-
vással kapcsolatban rendelje el a kerület, hogy vala-
mennyi gyülekezetben kellő beosztással minden vasár-
nap, de lehetőleg hétköznapokon is a más nyelvű isten"
tisztelet mellett magyarnyelvű Istenttsztelet is tar-
tassék.

Hívja' fel a kerület a telkészeket. hogy gyermek-
istentisztelet, vagy., vasárnapi.' iskola keretében az
ifjúsággal külön i.s foglalkozzanak.

Rendelje el a kerület, hogy az Ur szent vacso-
rája ádventben és bőjt ben minden vasárnap,' valamint
minden hó elsö vasárnapján kiosztassék. Természetes,

hogy az ünnepek minden egyes napját urvacsoraosz-
tással kell megülni.

Hívja fel a kerületi közgyülés a lelkészeket, hogy
igyekezzenek a hiveket arra vezetni, hogy a keresztség
szentségére, . az istentisztelet keretében vigyék fel a
templomba a. keresztelendöket. Ezzel kapcsolatban
i.gyekezzenek arra; hogy -az egyházkelés (avatás) régi
szokása ismét felújíttassék.

Hívja fel a kerület a lelkészeket, hogy az összes
egyházhívek, tehát a kisgyerrnekek temetését is meg-
felelő lelkészi 'közreműködéssel végezzék; a halotti bú-
csúztatókat pedig igyekezzenek elhagyni.

Rendelje el a kerületi közgyűlés, hogy a lelkészek
az esperesnek féiévenként tegyenek jelentést az anya-
egyházhoz" beosztott fiIiáliso'k és szórványok gondozá-
sáról; a, végzett hitoktatásról, a konfirmálásról és .a
hivek látogatásáról.

A püspök évi jelentését azzal az: emlékeztetéssei
zárja, hogy ebben az évben van 400 esztendeje annak,
hogy Luther teljes bibliafordítása megjelent. A ma-
gyarhonievangélik.us egyház ennek emlékezetére jubi-
leumi emlékérmet fog nyomatni.

A püspök évi jelentését a közgyűlés nagy lelkese-
désel és megértéssel fogadta és összes' javaslataihoz
hozzájárulását adta.

,A tárgysorozat r letárgyalása szinte szekatlan
gyorsasággal, egyöntetűséggel és nemes méltósággal
folyt le. Kiemelkedőbb pontjai voltak: Bódy Pált egy-
házkeriiIeti törvényszé'ki biróvá választották. Betérjesz-
tették az egyházkerület évi zárszámadását és 1935. évi
költségvetését. Dr. Rell Lajos a középiskolákról, Bar-
tos Pál az elemi népiskolákról tett jelentést. A püspöki
birtokkal kapcsolatos kérdések letárgyalása után Szt-
monidesz Lajos fölebbezéseit a közgyűlés elutasította.
A közgyűlés Rá'koshegy és Rákosliget fiókegyházak
panaszának helyt adott és kötelezte a rákoskereszturi
anvaegyházat, hogy közgyűléseire a 'fiókegyházak tag-

~jait meghívja. A hatvani-- misszió megalakításáhoa-a
kerületi közzyülés hozzájárul, deo CSak azzal a felté-'
tellel, hogy Hatvan továbbra is a bányakerülethez tar-
tozzék. A szórványvédelem megszervez~sét (Dedínszky
Gyula javaslata) .a közjryülés életbevágóan fontoimak
tartja, de anyagi, föltételeine'k megállapítását. a követ-
kező közgyűlésig elhalaszt ja. .

A közgyűlés hozzájárul a, mátyásföldiprotestáns
hivek ama tervéhez, hogy református és evangélikus
templomot építsenek közös erövel olyanformán, hogy
először a református templomot építik meg és az evan-
gélikus templom felépítéséig az evangélikus hivek
egyenlő jogokkal használhatják a református temp-
lomot.

Megállapítja a közgyűlés, hogy a kerület közép-
iskolát Mikola Sándort és .dr. Bánkuti Dezsöt, .a kerü-
let elemi iskolái pedig Mendelényi Jánost küldték ki
zsinati képviselőkül. .Külőnbözö bizottságok és kerületi
egyesületek jelentéseinek meghallgatása után a kerü-
leti közgyűlés dr. Pesthy Pál. lelkes záröszavaíval és
D. Raffay Sándor buzgó imádságával véget ért.

A kerületi közgyűlést megelőző estén a Deák-téri
templomban vallásos este vett, amelyen Ba.kay Péter
esperes -tartott előadást: "A várakozástól. a meg-,ie1e-
nésig" .címen. A közgyűlés regg-elén gyámintézeti isten-
tisztelet volt, amelyen Bakay Zoltán alesperes, duna-
egyházai lelkész hirdette az Igét.

A közgyűlést megelőző napokon a kerületi Luther
Szövetség a kerületi Gyámintézet és a kerületi Lelkész-
egyesület tartották szép látogatottság mellett évi köz-
gyűlésüket. A lelkészek közgyűlésén Chovan József
csabacsüdi lelkész tartott előadást.

BerzeviczyAlbert emlékkönvve.
. A .díszesen kiállított testes kötet nemrég jelent

meg a. Magyar Tud. Akadémia nagynevű elnökének
tiszteleti taggá választása 30. évfordulója alkalmából
a. Franklin Társulat nyomdajában. Szövegét 'írói tisz-
telőinek gazdag sorából írták: Herceeq F., Császár E.,
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Do.manovszky S., Entz G., Gombocz : Z., Horváth J.;
Károlyi A., Kornis Gy., Láng N., Lenhossek M., Luki-
nich J., Melich J., Nagy M., Navratil A., N~meth Gy.,
Papp F., Pukánszky B., Ravasz L., Szinnyey J., Tolnai
V., Voinovich G., gr. Zichy I., Zsirai M., Győry T. és
Kéky L., mint az Akadémiában tagtársai.

Az írók sorait Herczep F. nyitja meg, ki, "Berze-
viczy Albert útja" címmel azokat a dinamikus lelki
tulajdonságokat ismerteti, amelyek Berzeviczyt Ma-
gyarország vezérlő kultúrpolitikusának díszes polcára
emelték. Apponyi halála után ö ma elsőkultúrharco-
sunk, akihez csak 'Koniis 'Gy. hasonlítható. 'Sáros vár-
megye főjegyzői s az ősi eperjesi evang. kellegtum jog-
tanári székéből indult ki, már ,1879. orsz. gyül. kép-
viselő, majd az 1883.középisk. törvényjavaslat tárgya-
lásakor tartott nagy beszéde után, Trefort míníszter
alatt a közoktatásügyi politika szolgálatába, majd an-
nak élére s később az Akadémia elnöki székébe 'ker-űl.
Kortársai a nyugateurópaivá lett magyarság írói és
szónoki képviseletében korán fölismerték és megbe-
csülték vezéri hivatottságát. Nagy kultúrálts energiája
az irodalom terén is "Régi Emlékezések", "ltálva" s
;,Az abszolutizmus 'korn" c. nagy értékes történeti mü-
veiben tüník 'ki. Előbbi kettő' klasszíkusnak mondhatö.
Gazdag irodalmi munkásságának, főleg képviselőházi és
Akadémiai beszédeinek jegyzéke az Emlékkönyv vé-
gén van felsorolva. A magyaron kívül írt és szönokolt
különböző alkalmakkor német, francia, olasz és spa-
nyol nyelven, de mint sárosi ember a tötot is érti. Csa-
ládjából méltó társa a. régebbi nemzetgazdásznak s az
ismertnevű történetírónak. '

Csúsz(k E. "Az író és közönsége" címen irodalom-
elméleti alapon a kettőnek egymásra való hatását és
kapcsolatát rajzolja meg - folytonoe figyelemmel és
utalással Thienemann, Négyessy és Hor-oáth. "J. i. v.
úttörő felfogására.

A többi ~m:lékezések és tanulmányok közül Kor-
nis Gy.' "T~domdnyelméietés .tiulomátYiypolitika", Papp
F. "A hazatért író" (Gyulai Pál), Ravasz L. "Ars
Hungarica" és P'!tkánszky B. "Lenau és a magyar föld"
c. tüník ki. Ezt Ravasz így jellemzi: "Egyetlen 'közös
kíncsünk, nemzeti vagyonunk,' titkos jegyesünk és leg-
hűbb képünk a magyar nyelv. Bástyánk, lélekgyepünk,
védelmi rendszerünk, hódító hadseregünk az, s oly
szent kapunk, amelyi'k kizár és befogad, menedéket
nyujt és otthonunkat jelzi. Nincs nemzeti vallásunk -
úgymond végül -; müvészetünk, tudományunk és jog-
rendünk épúgy Európáé, mínt a mienk; egyedül a nyel-
vünk a mi külön sajátunk és senki másé. Ezt beszélni
és mívelni: az igazi "Ars Hungarica". -:- Pukánszky,
e téren közismert kutatónk, Lenaunak -a, magyarsághoz
való viszonyát ismerteti s úgy találja, hogy Lenaut
német költészete és Liszt Ferencet népi és nemzeti
kötelékeken . felülemelkedő világot járó zeneművészéte
akadályozta meg amagyarsággal való teljes. összefor-
rásában. Utóbbi Jenából Berde Sándorral, Mária apjá-
val való weímárí látogatásunk alkalmával 1882 tava-
szán németül beszélt velünk. .

A szorosabb értelemben, vett költészet. köréből
szól Tolnai V. "A Madách-kérdés körül", Vojnovich G.
"A koltéseet hivatása" és Kéky L. "Az eperjesi kör" c.
tanulmánya. Utóbbi az eperjesi kollegíum 1828 kelet-
kezett Magyar Társaságáról szólt, amelynek a.sárosi ne-
mes családok támogatásával megalapítói voltak Fáy A.,
Hensetmamm.J., Pulszky F., Szentiványi M., Vandrák,A.,
ésGreaues M. - utóbbi kettö.akollegtum akkori nagy-
nevű tanára, későbbi kíváló tagjai Székács J." Irányi D.,
a 2 Vaohott-testvér, Szakál L., Hunfalvi J., Seunere M.,
Lisznyai H. és mások Petőfi költészetének egyengetői
közül. Ennek az irodalmi mozgalomnak későbbi mása
a kollegium közelmult virágzása idejében a cseh bar-
bár ínváziö előtt a Berzeoiczu által 1878. alapított or-
szágos hírű Széche.nyi-kör mellett az a, több mint 3
évtizeden át sikeresen müködött irodalmi munkásság,
amely országos eltsmerés mellett e méltató sorok íróján
kívül egy Csengey G., Horoáth. Ö., ~affáy F.,' Réz M.,
Ereky J., E. Nagy O., Flóriám K., Mayer E., Fabriczy
J., Gamauf Gy., Gömöry J., Wallentinyi S., Frenyó L.
és Schöpflin G. nevéhez fűződik. Ma a 400 éves kolle-

gíumban- a kultúra nagy fájdal~ára elnémultak a ma-
gyar harangok.

A rendkívül tartalmas és tanulságos' Emlékkönyv-
nek, mely -méltö 'Berzeviczy nagy nevéhezés 'működé-
séhez, ára nincs megjelölve. Tisztelet, becsület és hálás
elismerés e nagy kultúrvezérünknek! Az .Emlékkönyvet
kíválóan sikerült fiatalabbkorú arcképe díszíti. ,

Dr. f!zláfJik Mátyás. '

FIGYELŐ.
Ev.angélikus egyházunk egy vezető embe-

rétől a szerkesztőség a következő levelet kapta:
"Egy barátom Németországban járván, Stutt-
gartba is elkerült, ahol most az új kastélyban
bibliakiállítás van. A kiadott katalógus címlap-
ján olvasható: 1534-1934. Die Reformation in
Württemberg. Die Bibel." - A katalógust 'ba-
rátom hozzám juttatta és közölte velem azt a
neki, mint ,katolikus embernek is feltűnő, tényt,
hogy ebben a bibliagyüjteményben - amely-
ben míndenf'éle más nyelvű bibliák is szerepel-
nek - magyar biblia nincs.

,Ezt a kiállítást a württembergi Landes-
bibliothek rendezte a Schlossmuseumrnal, a
Staatsgalerie-vel és a Staatsarchivval együtte-
sen az Evangelische Landeskirche bevonás ával.
Azt hiszem helyes volna, ha az egyházi főható-
ság figyelme felhívatnék arra, hogy a jövőben,
h~ i.lyen ~!állítás~k rend~ztetne~, a magyar
biblia se hiányozzék onnan."

Ezennel teljesítjük a kérést és továbbít juk
a levelet főhatóságainkhoz. Amennyire igaz az,
hogy egyházi főhatóságaink nem szerezhetnek
mindig tudomást előzőlieg az ilyen kiállítások-
ról, annyira' ig.az az is, hogy elsőrendű egyházi
és nemzeti érdekünk, hogy ilyen helyeken a ma-
gyar biblia is ott Iegyen. Annál is inkább, mert
a magyar nép volt egyike ama elsőknek, amely
a reformáció áldásait felismerte és az üldözött
eszmének helyet adott és a' magyar nép az elsők
között volt, akik a bibliát anyanyelvükön olvas-
hatták.

Az egyik budapesti lelkészi hivatalunkba
beállított egy ember. Kopottas volt a,ruhája,
de rokonszenves, intelligens az arca és fellépése.
Tudja. Isten, ma már úgy vagyunk vele, hogy
az ilyen rokonszenves embereket még nagyobb
gyanakodással fogadjuk, mert a rokonszenves
burok alól rendszerint a könyvügynök, vagy a
kéregető, vagy éppen a kalandor bújik elő. Ez
egyszer azonban. csalódott a jelenIévő lelkész.
Emberünk nem vinni akart, hanem hozott az
egyháznak. Egy havi fizetését hozta. Elmón-
dotta, hogy évek óta állás nélkül ténfereg.
B-listás ·tisztviselő. Most sikerült tűrhetően és
azt hiszi véglegesen elhelyezkednie. Isten iránti
hálából tehát első havi fizetését az egyháznak
'ajánlja fel. Nem fontos, hogy pénzét az egyház-
nak adta. De fontos, hogy a megsegítés óráiban
első gondolata és bizonyára imája is ahhoz
szállt, akitől a megsegítés jött. Példaadása
világítson a hívek előtt.

* *'
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A Bányai Egyházkerület közgyűlésén kel- 1- 1
lemetlenirl érintette' a közgyűlés tagjait, hogyliJ ' 'HIR EK:
a püspöki jelentés felolvasása 'kőzben az egy- ~_-!...;,.- ,
házi élet több vezető férfija eltávozott részint
ideiglenesen, részint véglegesen.

Eszünkbe jutott Jézus ama kérdése, ame-
lyet tanítványaihoz intézett a Getsemáné kert-
ben: "Nem tudtok velem vigyázni egy órács-
káig?

Gonosziq,ők> qonosz 'fI:apok,voltak: azok,
ameZyekben az apostol élt _ és terjesztette a
Krisztus világosságát. Nemcsak neki} de .tár-
sainak és a Krisztust magukénak vailá 'hívek-
nek, is ánamdó rettegésben' kellett élniök meri

Nagytiszteletű Szet-kesztö. Úr! , az, ellenség mint ordító oroiilán járta>-'kor.ÚZ
Az "Evangélikus Élet" 39. számában "Az új őket. Nem a zsidók és nem apogÓ!'ltyokhanem

istentiszteleti rendről" dr. Kelecsényi .Iánce tollából a lélek kísértései voltak a legnagyob/o'~eszede-
eredett cikk szól egy rádiós igehirdetőről, aki elkövette lem: Oh, hányan 'indiultak meg 'dicsőségesen' ct
azt a bűnt, 'hogy a "l'4iatyánkot" kihagy ta az isten- keresztnek útján és hányan hagyták el ismét
tiszteletből; a cikkhez fűzött szerkesztöí megjegyzés nem bírván a nehézségek et ée . szenvedéseket.
pedig ezért a "bűnös mulasztásért" felelősségre vonást 4-z apostol tehát a már hivőket inti,' hogy, áll-
sürget. J"anakmeg, okkal járjanak, nem mint bolondok

Egyenesen és nyomban jelentkezeme az a bűnös hanem. mint bölcsek. - Ez az intelem ma i;
én vagyok: a felelősségre-vonás elé nyugodt szívvel aktuális, nekünk is szál. 'Mert az idők ma is
állok. Mulasztásom indokolás a : másként nem tudtam éppfYY!oly.an g_or:os:a,~.Ezért a keresztyén 'em-
eljárni; pillanatok alatt döntenem 'kellett: mit adjak, ber ooato« a vegsok~g. Ovatos mindenekelőtt
hogy még "beleférjen a rádióba r= az ú:tnak a, megváZasztásában. Mert sok út van)

Az áldás mellett' döntöttem, mivel csak két perc C!:mefYa ,~arhQzatravezet, de cS<likegyetlen égy
állott még rendelkezésemre. Azért az áldás mellett, o~venu ~nszaz Istenhez, az, amelyet vérehu1Zá-
mert a távoli hallgatókra gondoltam, kikkel így vél- sa~al Jezus Krisztus jelölt meg. De a keresz-
rem""'K5zOlm -Cbefej'ezést -s "az ő~traékűkB'en ::....:mert t~er: ,~mee.r~;>á,!,on'ismegveszi ',az -alkalmatos-
ők a tulnyomo többség _ s az ő lelki kielégítésükre sagot, mas. szooal okosan használja ,ki az idOt,
akként véltern befejezhetni az Isten-tiszteletet. Maga, a,,!!elye~az lsten eng~délyezett, neki ezen a föl~
a látható gyülekezet tovább folytatta és a záró énekkel den, M~ndenperce, mmden cselekedete az Isten-
be is fejezte a kultuszt, 'f1;ekvan szentelve. Megválogatja ae eszközöket

E tényben memento van. Sürgősen 'kiált ez a tény es ne;n lesz ~ '3~~nvedélyek rabjává, hanem
a rádiós istentiszteleteink rendjének, liturgiájának, a zS9ltar.ok~.anes 1w~~r~t~k, éneklésében. találja
speciális igények szempontjai szerint leendő speciáli- szwe l.egfabb, g,!!onyoruseget. Es 'amikor látja,
zására. Miért a sietség, az izgalom? Miért oda, az' elé hqgy ~l'!je~for"!1'aJn.'le~ke' ~ogy,an gazdagodik,
az alternativa elé állítani a szolgáló prédikátort: vagy ~ala~aa~sa-.1}al~oz~kat egesz elete és imádság
sietek, vagy félkultuszt adok? Mert vagy nyugodtan ' es, t~sztes,segadc:sannak, akitől minden jó ado-
liturgizálok s akkor az igehirdetést _ mint dr-.Kele- - ,ma'fl,~~zarmaz~k>lesz lelkének mindennapi ke-
csényi János is fájlalva említi - kíábrándítöan, mer- nyereve . . . .
ném mondani: szentségtörő en rövidre 'kell fognom,
vagy pedig az Igét, mint legfőbb kultusz-elemet és
értéket tekintve, rövidítenem kell a 'Uturgián, mint az
inkriminált szelgálatom alkalmával azt meg is tettem,
mert meg kellett tennem.

Az új istentiszteleti rend keretében - éppen erre
az esetre tekintve ~ a rádiós szolgálatunk kultusz-
rendjét meg kell állapítanunk, mert bármily szép és
kedves a régiesség zománcával bevont s nekünk mégis
új liturgia, tehát bármint akarják igazolni az.-'- idő-
vel, mí is ,az időt, a futó, tovasikló öramutatöt, ezt a
mindenek memento-ját állit juk vele szembe.

-Az igehirdetés egyházának kultusza más, mint a
misterium egyházáé. "A hit 'hallásból van".

Az új istentiszteleti rendről.
. (Levél 'a 'szeTkesztŐhöz.)

Szolgatársi köszöntéssel:
Duszik Lajos.

"' * A s,zerkes~töség -továbbra is fenntartja álláspont,
ját, hogy sulyos hiba volt a "Miatyúnk~' elhagyása! ' '

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI

.HUSZADIK VASÁRN AP.

Efezus 5:15~2L

, - KitÜntetés. A Kormányzö a Miníszberelnök
előterjesztésé~e báró Feilitzsch Berthold riy, fóíspánnak,
a. Magyarhoni Egyet.~mes Gusztáv Adolf gyámintézet
világi elnokenek a kozélet terén szerzett érdemei elís-
m~réséül .az elsőosztályú polgári érctemkéresztetádo-
many~zta: Ezzel a kítüntetéssel tudvalévőleg a kegyel-
mes Clm jár. ' '

- Békés vármegye törvényhatósági bizottsága
s~ept;mber 28-án közgyűlést tartott, amelyen közfel-
kiáltassal dr. Raffay -Sándor' püspököt a törvényható-
sági .bizottság örökös tagjává választották. , ~

..:....A bányakerületi papnék október 4-én délelőtt
a kerületi közgyűlés idején évi közgyűlésüket tartották
D. Raffay Sándorné. elnöklete alatt. A közgyűlést
Papp Ferencné imája és az elnök megnyitó szavai ve-
zették be. Kemény Lajosné titkári-, dr. Kovács Sán-
dorné pénztárosi jelentését terjesztette be. Rimár
Jenőné tartott előadást és ebben az előadásban meg-
ható személyes' élményeket vonultatott fel a lelkész
nejének" életéből. 'Az indítványok megtárgyalása után
dr. Gaudy Lászlóné imája zárta le a számadó köz-
gyűlést.
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- Göcze Gyula nemeskéri ev. lelkész halálos bal- ,
esete. Megrendítö halálos szerencsétlenség .történt
szombaton este a sopronmegyei Löv'ö község határában
az országúton. Göcze Gyula nemeskéri IelkészJuvata-
los ügyekben Csepregen járt, ahonnan az esti órákban
indult vissza oldalüleses motorkerékpárján. Amikor.
Lövő községet elhagyta, ,az országúton meg akarta
előzni az elótte haladó Fekete József lövöí gazda ko-
csiját. E közben a motorkerékpár oldalülése beleakadt
a kocsiba. A motorkerékpár reroorurt és a lelkész olyan
szerencsétlenül zuhant ki" hogy koponyaalapí törést
szenvedett és néhány perc muiva meghalt.

, - . - Személyi változások Dunántúlon. ~Kapi Béla
püspök a. veszprémmegyei' Sikátor üresedésben lévő
lelkészi hivatalának vezetésére Csillag Ferenc ösküi
lelkészt rendelte 'ki, ösküí helyettesnek pedig Zsembe-
rovszky J. s. lelkészt küldte ki. Bakonytamásiban
Mohácsy László h. lelkészt egyhangulag jelölték az
'üresedésben lévő lelkészi állásra, gyülekezeti felügyelő-
nek pedig; dr. Belálc Irnre várm. . tiszti főorvost, a
veszprémi . gyülekezet presbiterét . választották meg'.
A "Veszprém-anyaegyházhoz tartozó füzfögyártelepí
fió'kgyülekezet Zsilmszky Gábor vezérigazgatö-kor-
mányfőtanácsost választotta meg felügyelőjének az
elhúnyt Hellwig Ede ny. tábornok, lőporgyári igaz-
gató utódául.

- Haiálozás. Özv. Balczó Andrásné 76 éves korá-
ban rövid szenvedés után sz.eptenÍ.ber 2-án elhúnyt. Az
elhúnytban Balczó András kondorosi lelkész édes-
anyját gyászolja.

- A Veszprém- Várpalo·ta-La.íQsk.omárom~vidéki
szőrványterület megszervezese eredményesen folyik az
,Enyingre kiküldött .m. lelkész: Havasi Dezső és dr.
Götze Sándor ügyvéd,. egyhm. ügyész vezetésével.
A hívek mindenütt nagy örömmel fogadják a hozzájuk
házról-házra, pusztároí-pusatára bekopogtató ifjú lel-
készt, aki már a hitoktatást is megkezute az enyingi
és a siófoki polgári iskolákban. A hívek többsége az
egyházi adó flzetésétöl se zárkózik el, úgyhogy, a- közel-
jövőben már egy külön gyülekezeti munkára és isten-
tiszteleti célokra alkalmas ház kibérelése is Iehetövé
válik. Valahányszor megkezdjük' egy ilyen szórvány-
terület szervezését, a hívek magatartásából és a .szuny-
nyadásbólYelébredö hítélet és egyházszeretet nyilván-
való, jeleiből arra jövünk rá, hogy bár már .jóval ré-
gebben kezdhettük volna a szervezést. Isten áldása
legyen az llj munkaterületeken és aIelkes münkásokon!. .

t- - Az Evangél'ikus, Papnék Országos Szövetségé-
nek konferenciája. Az E. P. O. Sz. okt. 24-26~ig Buda-
pesten rendezi konferenciáját ...Okt. 24-én d. u. elnöki
és tiszti kari értekezlet és az Otthonbizottság ülése a
Deák-téri leánygimnáziumban. Este 8 örat kezdettel
a Magyarhoni Nőegyletek kiküldötteinek részvételével
szeretetvendégség a Deák-téri' díszteremben. amelyen
D. Raffay -Sándor mond üdvözlő beszédet. Előadást

'tart herceg Hohenlohe Egon Károly: "A nagy küszö-
bön innen és túl" címen. Énekel Basilides Mária, a
M. kir. Operaház t.agja. X. 25-én reggel istentisztelet
és úrvacsora-osztás az Üllői-úti imateremben. Végzi
,l!;gyed Aladár szegedi esperes lelkész. D: e.; 10 órakor
ugyanott az E. P. Ö.. SZ. konferenciája. D. u. %3 órakor

: a Magyarhoni Nőegylet . kiküldötteivel közös konfe-
reneia az Üllői-úti ímateremben, -,amelyen Irányi
Kamillné és Rimár Jenőné tartanak, előadásokat. Este
6 órakor istentisztelet a Deák-téri templomban, Okt.

. 26-án reggel biblia óra a Deák-téri "iskolában, utána
részvétel az egyetemes közgyülés megnyitásán. Ugyan-

-ezen a napon d. u. '3 órakor a Kistarcsai Otthon, és a
protestáns árvaház, meglátogatása. - Iriditványok,
esetleges megbeszélendő kérdések X. 15-ig a főtitkár
címére (Blatnicz~y. Pálné, Cinkota ) ,.küldendők.

Nyomatott ifj. Kellner Ernö kön

körzet megszervezésére Csornára és Németh Gézát
Szentantalfára .rendelte ki' segédlelkészt szelgálatra.

- Ifjúsági otthon Dabronyban. Szép ünnepe volt
a veszprémmegyei Dabronyban az evang" gyülekezet-
nek szept. 10-én. Ekkor avatta fel és adta át rendel-
tetésének az új Ifjúsági Otthont ünnepi istentisztelet
és Úrvacsor,aosztás után Takács El'ek esperes. A külse-
jében is csinosan épült ház, mely 23 méter hosszú és
9 méter 'széles, színpaddal is ellátott nagy teremből és
egy kisebb szobáböl :áll, homlokzatán a domborrnívü
Lutherrózsával, ékesen hirdeti a dabronyi gyülekezet-
nek és lelkészének egyházépítő buzgóságát. Ugyancsak
e napon folyt le diszközgyülés keretében Kakas' JÓzsef
dabronyí lelkész 25 éves szolgálati jubileumának ün-
neplése. Kakas József lelkese~éssel, teljes Igehirdetés-
ben adott hálát Istennek megtartó kegyelméért, kit a
díszközgyülésen.. az egyházmegye nevében az esperes,
az anyagyülekezet és a filiák nevében a tanítók által
vezetett küldöttségek, azután ...a különbözö egyesületek
és az iskolásgyermekek üdvözöltek, értékes ajándékok-
kallepvén meg a' könnyekig meghatott ünnepeltet.
Ugyanezen a napon rövid .körzetí KIE-konferencia is
.volt a gyülekezetben, Takács esperes, Hering János
egyhm. belm. elnök és Erőss Sándor orsz. ifjúsági tit-
kár -vezetésével, .

- A vallastanítást szakosztály október 25-én
tartja tisztújító közgyülését 'dr. H. Gaudy László hit-
oktatási igazgatóelnöklete .alatt a Deák-téri iskolában.
Erre a közgyülésre a valrástanárokat tisztelettel meg-
hívja az elnökség.

- A. Misszió'i Gyermekszövetség szeptember 30-án
Budapest-Kelenföldön ís megalakult. Ebből .az alka-
lomból Gáncs Aladár prédikált a gyermekeknek a
templomban, majd a vasárnapi 'iskolás gyermekek előtt
ismertette megkapó közvetlenséggel a Missziói Gyer-
mekszövetség céljart. A gyermekek nagy megértéssel
fogadták a me.gmozdulást és azóta már mintegy 70-en
jelentkeztek tagnak a szövetségbe. ,

- "Vasárnapok" címen. Friedrich Lajos kecske-
méti evangélikus hitoktató-lelkész 25 egyházi beszédet
tartalmazó könyvet ad ki. Előfizetési ára december hó
5-ig 2.5Q P; és megrendelhető a szerzönél. Kecskemét,
Lutherpalot.a.

- Református lelkész leánya protestáns család-
nál házitanítónői állást vállalna. Érdeklődők fordulj a-

.nak e, lap. szerkesztöségéhez,

. -:- Kiadó Törökbálillton november l-re 5· szobás,
·mellékhelyiségek, pince, .kamrákból álló kényelmes,
szép családi ház, tásított (gyümölcsfákkal ) szép virá-
gos udvarral, évi ·600 pengöért, nyugdíjasnak kivált

·alkalmas. Bővebbet Budapest, X., Héderváry-utca 5. sz.
·Telefon: 36-2-12.

-'- Hittankönyvek. Bibliai történetek elemi ísko-
lák Ill-IV. osztálya számára. Írta Kemény Lajos
budapesti esperes-Ielleész .. VII. bövített 'kiadásban' je-
lent meg. - Ugyancsak új, most már a XII. kiadás-
ban jelent meg Bereczky Sándor: Ószövetségi élet- és
jellemképek s tanítások c. könyve a középiskolák 1.
osztálya számára. Örömmel köszöntjük eközkedvelt
és közhasználatú 'könyvek új kiadásait. - Batizfalvy-
Bereczky:- Bibliaismertetés a középiskolák és tanító-
képzők felső' osztályai számára írt hittankönyv, amely-
ben a Biblia 'egyes könyveinek a rövid de mindenre

· kíterjedö ismertetését találjuk -meg ;, középiskolás
ifjúságnak megfelelő stílusban. - A' fenti könyvek
Kókai Lajos könyvkereskedésében szerezhetök be. Bu-
dapest, IV., Kammermayer Károly-ú. 3.

A szerkesztésért felelős: IAkiadásért felelős:
S Z Á N T 6 R 6 BER T- Dr. F RIT Z L Á SZL 6~~~~~~~~~_.----~

., Csáky-utca 10. 80870
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~Szerke$ztöség és kiadóhivatal: •
BUDAPEST, XI., LENKE-ÚT 56.

. Kiadja: ..
AZ ORSZÁGOS LUTHER SZÖVETSÉG.

EGYHÁZTÁRSADALMI,
BELMISSZIÓi, KULTURÁLIS ÉS

EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP.

. Megjelenik minden vasárnap.
ELŐFIZETÉSI ÁRA:

Egész évre 4.40, félévre 2.20 pengő.

Döntsünk az istentiszteleti rend kérdésében!'
Közel két esztendeje folyik a vita lapunk

hasábjain, lelkész-konferenciákon és .egyházi
gyűléseken az istentiszteleti rendről. Kétségte-
lenül megállapítható, hogy az egyházi közvéle-
mény - viláziak és lelkészek egyaránt -' két
pártra szakadt: az új istentiszteleti rendet
óhajtók és a régi rendhez ragaszkodók párt-
jára. Mindkét részen hangzottak el megszivle-
lendő érvek és igazságok, de mindkét oldalon az
elfogultság túlzásai is megállapithatóa.

Ez az érdekes és épületes vitatkozás sok
addig homályba burkolt kérdést tisztázott. De
nem tisztázta az alapvető kérdést, mindennek a
kiindulási pontját: mely fórumnak a hatásköré-
be tartozik az istentiszteleti rend megállapí-
iása» Sem egyházalkotmány, sem semmiféle

·szabályrendelet erre vonatkozólag tudtunkkal
nem intézkedik.

'Az eddigi gyakorlat az egyházközségek ke-
zébe tette le az istentiszteleti rend megállapi-
tásának jogát. Legalább is nem avatkozott
bele soha semmiféle egyházi hatóság azokba az
egyházközségi intézkedésekbe, amelyek az is-
·tentiszteleti rendet megállapitották. Igen sok
helytelen és értelmetlen elem csúszott be ezáltal
egyik-másik istentiszteleti rendbe. Az szerin-
tünk is a legkisebb hibá volna, hogy ez á gya-
korlat az istentiszteleti rendek tarka sokféle-
ségéhez vezetett. Mert való igaz, hogy a refor-
máció hazájában, .Németországban, nem egy-
séges a liturgia, sőt vannak városok, amelyek-

·nek evangélikus templomaiban különböző és
egymástól elütő az istentiszteleti rend, anélkül,
hogy ebből baj, vagy hátrány származott volna
az egyházra nézve. A nagyobb hiba ennél a
gyakorlatnal ott van, hogy az istentiszteleti
rendet a hívek ízlése, :vagy a lelkész önkénye,
vag:y szeszélye szerint változtatják akárhány-
.szor.

Ha az istentiszteleti rend kérdésében nincs
joga dönteni - a2!eddigi gyakorlat ellenére is
- az egyházközségnek, nem lehet a döntés' jo-
gát az egyházmegyének és egyházkerületnek
sem átadni. Ezt különösen azoknak kell akcep-

. tálníok, akik. az !stenüszteleti rend egységes
volta mellett kardoskednak. Mert azáltal, hogy
az egyházmegye, vagy egyházkerület egységes
istentiszteleti rendet állapít meg, csak szapo-
rítja a sokféleséget. Mert nem nagy a remény-
ség arra, hogy a többi egyházmegye, vagy egy-
házkerület az így bevezetett új istentiszteleti
rendet a magáévá teszi. És mi történik ak-
kor, ha - törvényes intézkedés. nem lévén -
az egyházközségek egy része az így határoza-
tilag megállapított egyházmegyei, vagy kerü-
leti istentiszteleti rendet nem hajlandó beve-
zetni ?

Hangsúlyozzuk, hogy semmi veszedelmet
nem látunk az istentiszteleti rend többféleségé-
ben. De, ha már egységes istentiszteleti rendet
akarunk bevezetni, úgy ez szerintünk csak egye-
temes közgyűlési határozattal történhetik.
Mivel pedig a határozatnál erősebb a törvény,
attól sem riadnék vissza, hogy megkérjem az
'ps~~eülő zsdnatot, hogy egy, .az istentiszteleti
rendet az egész országban szabályozó törvényt
hozzon ése törvény keretein belül állapitsa
meg, hogy a jövendőben melyik fórum hivatott
az istentiszteleti renden változtatásokat eszkö-
zöini (egyetemes közgyűlés!!).

A liturgiavitával és az új istentiszteleti
renddel kapcsolatban egyes egyházközségekben
kisebb-nagvobb nyugtalanságok észlelihetők.
Vagy jelentsük ki, hogy marad minden a régi-
ben és az egyházközségek éljenek az eddigi
istentiszteleti .rendek szerint, vagy alkossunk
egységes rendet, de gyorsan! Mert nem jó a
hívek és egyháztagok lelkét ezzel a kérdéssel
sokáig nvugtalanítani!
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'T eologlai fakultásunk zsinati
képviselete.

Teológiai fakultásunk zsinati képviseleté-
nek kérdése egészen különös helyzetbe hozta
egyetemes egyházunkat. A puszta formai jog
szempontjából a helyzet az, hogy mivel az új
zsinat csak 'a most érvényben lévő Egyházi Al-
kotmány alapján alakulhat meg és ez csak fő-

. iskolákat ismert, mint autonóm egyházi- intéz-
ményeket, ellenben. teológiai fakultást nem, az
időközben megszűnt teológiai akadémiák helyett
felállított egyetemi teológi.ai' fakultás az új
zsinaton nem nyerhet képviseletet. E,z csak-
ugyan valósággal kiáltó, a zsinatok történeté-

\ ben páratlanul álló eset, hogy valamely egyház-
község zsinatából épen azoknak a státusa le-
gyen kizárva, akik az egyház önfenntartását
szolgáló legfontosabb funkciók egyikét,.a lel-
készképzés munkáját végzik, kiáltó pláne ná-
lunk, ahol a "közép- és alsófokú autonóm egy-
házi iskolák zsinati képviselete aránylag kielé-
gítő mértékben biztosítva van.

A helyzetnek ezt a kiáltó fonákságát ter-
mészetesen nem oldotta volna meg az az expe-
diens; melyhez a veszprémi egyházmegye nyúj-
tott szíves segítőkezet, . hogy t. i. a fakultás
egyik tagját »nem lelkészi" minőségben, vagyís
a felügyelői és presoyteri kar képviseletében
választják be a zsinatba. A reám esett válasz-
tást elvi okokból nem fogadhattam el, először
azért, mert a választás elfogadása elhomályosí-
·totta volna a teológiai tanárság lelkéezi .minő-
sitését, melynek kétségbevonhatatlan fenntar-
tása mellett egész életemen át kardoskedtam s
melyet különben a fakultás Alapító Levele is
.kétségtelenü] megállapít; másodszor azért, mert
a választás .elfogadásával sérelem esett volna
a felügyelői éspresbyterí karon és ha a zsinat
ig.azoló bizottsága ugyanazon strikt formai jog
értelmében jár el, amely szerint a teológiai fa-
kultást ez idő szerint zsinati képviseleti jog
nem illeti meg, akkor lelkészi minőségemre való
tekintetbőh kötelessége lett volna megválasztá-
somat kifogásolni, úgyhogy legföljebb elnézés
alapján Iehettem volna a zsinat tagja; végül

·azért, mert a fakultás egy tagjának személye
szerint történő beválasztása még egyáltalában
nem jelentette volna a fakultás jogigényének a
kielégítését. Általában pedig csak a-választás

·el nem fogadása teremthetett ebben az egész
viszonylatban teljesen tiszta helyzetet.

Legyen szabad elmondanom, hogy ebben
az ügyben véleményem szerint mi volna a he-
lyes megoldás. Abból az elvből indulok ki,
hogy haa puszta formai jog alkalmazás-a olyan
abszurd . következményre vezet, mint a fenn-
forgó esetbeneakkor az egyház lényegbevágó
érdekeire valá tekintetet fölébe kell helyezni a
puszta formai jognak's olyan megoldást ke-
resni, mely elsősorban az egyház lényegbevágó
érdekét óvja meg és olyan formai jogi szem-

pontokra támaszkodik, amelyek alkalmasabbak
az egyház érdekeinek megóvására. Meggyőző-
désem, ilyen megoldást 'R fennforgó kérdésben
lehet találni a következő gondolatmenet irá-
nyában.

A hittudományi kar Alapító Levele, mint
az egyház és az állam között kötött kétoldalú
szerződés megállapítja azt, hogy ,,3: hittudo-
mányi kar tanszékeinek betöltése esetén fenn-

, tartatik az egyháznak azon joga, hogya pályá-
zókat az egyházi és hitvallási hűség szempont-
jából megbiráíja. E jog gy.akorlására az ágos-
tai hitvallású evangélikus egyház püspöki kara
illetékes" (6. §.). Továbbá, hogy ,;a magyar-
országi ágostai hitvallású evangélikus keresz-
tyén egyetemes egyház arra való tekintettél,
hogy az ágostai hitvallású evangélikus hittudo-
mányi karon működő tanárok cs.ak felavatott
lelkészek lehetnek, ezen minőségükben felettük
a fegyelmi hatóság gyakorlását magának tartja
fenn és az egyház alkotmányában előírt szabá-
lyok szerint gyakorolja" (7. §.). - Ez azt je-
Ienti, hogy a hittudományi kar felállításával a
teológiai tanárok egyházi vonatkozású kötelmei
ill. kötelességei tekintetében nem' történt válto-
zás. A fakultás Alapító-Levelében nem .volt
helye annak, hogy a teológiai tanárság egyházi
vonatkozású jogai is körvonalaztassanak ; de
normális okoskodás szerint az egyházi vonat-
kozású kötelmek változatlanságából önként.kö-
vetkezik az egyhází vonatkozású jogok válto-
zatlansága is. Ennélfogva nincs semmi egyéb-
re szükség, csak arra, hogy az illetékes egyházi
fórum megállapítsa azt, hogy az egyház a teoló-
giai tanárság . egyházi vonatkozású jogai tE~-
kintetében, kőzelebbről a zsinati képviseleti jog
tekintetében is, a teológiai fakultást 32 annak
felállításáv.al megszűnt teológiai akadémiák
jogutódjának tekinti s annak alapján felhívja
a teológiai fakultást zsinati képviselőinek ki-
küldésére. Csak két pont lehet itt kérdés tár-
gya. Az egyik az, hogy melyik egyházi fórurr.
illetékes a fenti jogmegállapítás kímondására ;
a másik az, hogy a teológiai fakultást hány
zsinati képviselő kiküldesének a joga illeti
meg .

Az első pontra nézve <két lehetőség forog
fenn. A teológiai fakultás zsinati képviseleti jo-
gának megállapítására Illetékes lehet, vagy az
egyházegyetem közgyűlése, vagy maga a zsi-
nat. Véleményem szerint erre a jogmegállapí-
tásra nem a zsinat illetékes. hanem az egyéte-
mes közgyűlés) egyszerűen .azért, mert egyház-
egyetemünknek az állammal ,a teológwi fakultás
felállítására vonatkozóan kötött szerződése
az' eg,yetemes közgyűlés hozzájárulásával 'vált
jogerőssé s egyházegyetemünknek, ha nem is

. a fakultás Alapitó-Levelében, de annak elfoga-
dásával kapcsolatosan már 11 évvel ezelőtt köz-
gyülésílegIcikellett volna mondania 'azt, hogy
amint a teológiaí tanárságegyházi vonatkozású
kötelemeire, éppúgy egyházi vonatkozású jo-
gaira nézve is, ezeket taxative felsorolva, a
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teológiai fakultást.a volt 'autonóm ·teológiai
akadémiálc jogutódjának tekinti. De ez a mu-
Iasztás még a zsinat küszöbén tartandó egyete-
mes gyűlésen helyrehozható. Ha' ezt az állás-
pontot nem fogadjuk el, ez azt jelentené, hogy
az egyházegyetemnek a közgyűlés formájában
nem volt joga az állammal' a fakultás felállítása
ügyében érvényes szerződést kötni, hanem
ennek megkötése végett zsinatot kellett volna
egybehívni, mivel az érvényes Egyházi Alkot-
mányban nincs szó az állam által fenntartott
teológiai fakultásről, illetőleg jelentené legalább
is azt, hogy az egyházegyetem a fakultás fel-
állításával kapcsolatban a teológiai tanárság
egyházi vonatkozású jogaira nézve olyan jog-
csorbítást követett el, melyet csak a zsinat hoz-
hat helyre. Sem az egyik, sem a másik követ-
kezménytnem tudom az egyetemes közgyűlés
méltóságával s a teológíai fakultásra vonatkozó
szerződés komolyságával összeegyeztetni. ,A
jogörök'lés megál~apítására ebben az esetben
az egyetemes közgyűlés illetékes.

Ami azt a másik kérdést illeti, hogy a
teológiai fakultás nak hány zsinati képviselő
kik'üldésére van joga, ezt elvileg eldönti az a
megállapítás, hogya hittudományi kar a teoló-
giai tanárság egyházi vonatkozású jogaira
nézve a volt teológiai akadémiá:k jogutódja. De
itt is még egy kérdés vár tisztázásra. A fakul-
tás felállítását közvetlenül megelőzően egyhá-
zunknak két teológiai akadémiája volt. A jog-
öröklés értelmében tehát a fakultást legalább
két zsinati tagság iHetné meg s ezt egyébként
is, ha egészen új jog megadásáról volna a szó,
a minimumnak kell tekintenünk. De nem sza-
bad megfeledkeznünk arról, hogy a budapesti
teológiai akadémiát kifejezetten a pozsonyi és
az eperjesi akadémíákból egyesült intézmény-
nek tekintettük :s:alig lehet kétség az. iránt,
hogy ha egyházunk a budapesti teológiai aka-
démiai fennállása idején tartott volna zsinatot,
az egyesült akadémiának két zsinati tagságot
engedélyezett volna. Hasonló elbánásban kel-
lene hogy részesüljön a teológiai fakultás is.
Egyáltalán nem csapunk túlzásba, ha arra az
álláspontra helvezkedünk, hogy teológiai fakul-
tásunk egyházi vonatkozásban mind a három
volt teológiai akadémia jogutódja s így három
zsinati tagság illeti meg. Attól az egyháztól,
mely az új felsőház felállításakor határozott
igényt támasztott régi főrendiházi képviseleti
[ogának sértetlen fenntartására, várható volna,
hogy saját hatáskörében ne zárkózzék el ha-
sonló alapokon nyugvó jogigények kielégítésé-
WI. Teológiai fakultásunkon egyházi vonatko-
zásban ma ugyanez a [elelosséqteher nyugszik,
mint előbb mindhárom teológiai akadémiánken
együttvéve, sőt ·az a kőrülmény, hogy a fakul-
tás ma egyedül végzi a lelkészképzés munkáját,
ezt 'a felelősséget fokozottan emeli ki. Az eb-
ből származó jogigénynek a jogöröklés értel-
mében való elismerésével egyházunk jelét adná
nemcsak a teológiai tudomány megbecsülésé-

nek) hanem annak ís, hogya teológiai fakultást
lélek szerint változatlanul teljesen a magáénak
tekinti és ezzel nagyban erősítené az Alapító-
Levél oly nyomatékosan hangsúlyozott egyház-
hűséqéi, melyet fakultásunk mindenkor a leg-
nagyobb odaadással igyekezett és igyekseik ta-
nusítani. Tárgyi szempontból. tekintve is a
teológiai tudomány küZön'böző ágazatai csak
akkor fejthetnék ki teljesebb mértékben a zsi-
nati tárgyalások folyamán felvilágosító és ter-
mékenyítő hatásukat, ha a teolőgíai fakultás
épúgy, mint a régi teológiai akadémiai status
három taggal volna képviselve ·a zsinaton. A
zsinati tagság számának leszállítása ebből a
szempontból is hiányt jelentene. Végül a zsi-
nati képviseleti jogarányos eloszlásának szem-
pontjából is azt kell mondanunk, hogy a közép-
iskolai státus 8 és a jogakadémiai státus 1 zsi-
nati tagsága mellett a teológiai státus 3 zsinati
tagságát igazságosan nem lehet sokallani; mert
itt nemcsak számolni kell, hanem mérlegelni és
minősíteni is. Igazságos mérlegelés és mínősi-
tés pedig nem hagyhatja figyelmen kívül azt,
hogy a toológiJai státus az egyház seubeetam-
ciális életével sokkal szorosabban ö·ssze!üggő
hivatást teljesit, mint bármely más oktató-
nevelő státus. Némi arányosításról legföljebb
abban az irányban lehetne szó, hogy a jogaka-
démíaí státus zsinati tagsága egyről kettőre
emeltetnek fel; de erre már csakugyan csak a
zsinat maga volna illetékes, míg a teológiai
státus zsinati képviseleti jogára nézvé a fen--
tiek ezerint az egyetemes gyűlés hozhat érvé-
nyes. határozatot a jogöröklés értelmében. "

. D. Dr. Pröhle Károly.

Az Egyetemes
Gusztáv-Adolf-Gyámintezet gyűlése.

oiet, hó 13-14-én tartotta az Egyetemes Gyám-
intézet évi rendes gyűlését Mis'kolcon. A 13-án érkező
elnökséget Dr. Zelenka Lajos egyházkerületi felügyelő
köszöntötte. A központi választmány báró Feilitzsch
Berthold és Zierrnann Lajos elnökök vezetésével részle-
tesen kidolgozta a közgyülés tárgyait és elkészítette a
segélyek kíosztására vonatkozólag a Javaslatait .. Dél-
után a jogakadémía-evang. ifjúsága .részére Nagy Mík-
lós zalaegerszegi lelkész tartott a Gyámintézet munká-
ját ismertető előadáist. Este nagyszabású templomi ün-
nepély volt, melyen D. Geduly Henrik püspök a hit ,és
jócselekedetek viszonyából levezette a Gyámintézet
mun'kájában való részvébel .kötelezö voltát. A beteg Dr.
Bencs Zoltán 'helyett Saholtz. Ödön esperes, kerületi
gyámínt. elnök vállalta el az előadás tartását és német-
országi tapasztalatai alapján a 'szemlélö közvetlenségé-
vel nyert benyomásatt tárta a figyelmes hallgatóság
elé. Nagy megértéssel és lelkesedéssel beszélt a hitle-
rizmus állami, társadalmi és egyházi munkájáról, de
még előadása se osztathatta el azt' a hatást, mely so-
kunk Ielkében nagyonellens~nvessé teszi anémet
nemzeti szociálizmust a hitval'láshü püspökök és lelké-
szek üldözésévei. Topscher Zoltán lelkész mély hatást
tevő szavallata nagyban ernelte a vallásos est hangula-
tát. Ki kell emelnünik a zeneszámok közül Pazár István
'ker. gyámint. elnök és fia, Pazár Béla orgona- és gQr-
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donka-számait, valamint a Tanítóképző és az Énekkar
szép énekeit, melye!k magas színvonalra emelték a szép
estét, és feledhetetlenné tették a nagyszámú, előkelő kö-
zönség előtt. A Nőegylet által rendezett testvéri va-
csora zárta be az első napot. Vasárnap reggel Ziermann
Lajos egyházi elnök a gyermekek istentiszteletében ked-
ves' közvetlenséggel beszélt Lutherról és a gyámintézeti
munkáról. A rendes istentiszteleten a beteg D. Kapi

, Béla püspök helyett Túróczy Zoltán tartott beszédet a
gyámintézeti munka iránt való rfelelősségünkről. Kar- és
szólóének tette még, áhíbatotloeltöbbé az istentiszteletet.

Azután kezdődött a iközgyülés. Az egyházi elnök
imája után a világi elnök tartott megnyítöt, melyben a'
gyámintézeti munka 'fontosságát emelte ki. Melegen
köszöntötte a ,közgyűlést D. Geduly Henrik a tiszai egy-
házkerület, Pósa Péter esperes a ref. egyház, Duszik
Lajos főesperes a vendéglátó egy'házközség részéről.
Az egyházi elnök részletes jelentést tett az Egyetemes
Gyámintézet munkájáJról, A Gusztáv-Adolf-Egylet köz-
gyüléséröl, rnelyen ö ís résztvett. Kedves jelenet volt,
mi'kor a Mískolcí Nőegylet, Leányegylet, a diósgyőri és
arnóti egyházközség tette le ajándékait a Gyámintézet
asztalára. Több adományt már előzőleg nyujtottak át
az egyházkerület egyházközségei, melyeknek a szemé-
lyesen átnyujtott adományok alkalmával való kihirde-
tését nagyon nélkülöztük. Az, ajá:ndékozók sorában volt
a, ;!:>g3ikadémiaés tanítóképző ifjúsága ís.

A Gyámintézet oltárán való adakozás a múlt év-
ben is emeL'kedéstmutatott: természetesen a nagyszük-
séget nem 'tudja teljesen .kíelégítení, de minden evan-
gélikus 'ember tamogataset megérdemli széleskörű segé-
lyezése által. Ha még fokozatosabb volna a Gyáminté-
zet támogatása, még fokozottabb volna a sok szegény
egyházközség, szórvány segélyezése, A nagyszeretet-
adományt a tiszai és dunáninneni egyházkerület 'kapta
Sátor'aljaujhely és Székesfehér-vár részére, utóbbi Tata-
hányával osztozik meg rajta az egyházkerületi gyámint.
elnökség intézkedése alapján; 900-900 P-il kap így a
két egyházkerület. A négy kisszeretet-adományt 180
P-jével Rákosszentmíhály, Abaujszáritó, .Bicske és Szek-
szárd kapta. Alközponti gyűjtés eredményét, mely 500
P-t tesz ki, Zalaegerszeg nyerte el. Kiosztásra került
még 18 drb 80 P-s adomány. A Bognár-alapból 750 P
került kiosztásra. Anémet Gusztáv-Adolf-Egylettöl
nyerendő adományból 5200 P~t osztott szét a közgyűlés.
Segélyben részesüolt a Theol. Otthon, a Szarvasi-Arva-
ház és a győri Szeretetház. ," ,

A közgyűlés melegen köszöntötte a nagy megbe-
csüléssel 'öv,ezett élnö~séget: a vllagf elnököt 'az első-
osztályú érdemkereszttel való 'kitüntetése míatt, az egy-
házi elnököt meg abból az alkalomból, hogy most har-
madszor tűntette ki a közbizalom elnökké való válasz-
tásávaJl. Egyhangú megválasztás által végzi továbbra
is az, .egész.tisztikar áldásos munkáját.

,A délután folyamán Nagy Miklós lelkész még
Díósgyörben és Diósgyőrvasgyárban tartott előadáso-
kat a gyámintézeti munkáról.

Kísérje az Egyház Urának áldása Gyámintézetünk
újabb magvetését is!

M. J.

Zsinat elé
tanügyi

nem kerülö
kérdések.

Hazánk megcsonkítása után a politikai helyzet
sürgős intézkedéseket igényelt a közigazgatás terén.
Az állam meg is tette idejében a módosító intézkedése-

, ket; az egyház azonban ,a lassúbb fejlődési folyamatok-
hoz ragaszkodva, a hagyományokat a közigazgatási
téren is ápolva, nem követte gyors cselekvésben az ál-
lamot; a történelmi emlékek erős kapcsolata nem enge-
dett meg elhamarkodott, bár korszerűknek látszó intéz-
kedéseket.

Európa még ma is vajúdik A gazdasági háború
tovább folyik. Az elválasztó országhatárok mint drót-

sövények választják er az egymásra utalt népeket. A
szellemi együttműködés is csak hiú ábránd. Mikor a
nemzetek az együttműködést hirdetik, maguk közé fo-
gadják anyagi érdekből azt az államot, mely minden
hagyományt durva kézzel lök félre, a vallásüldözésből
rendszert csinál s az egész világot forradalomba 'készül
dönteni. Csekély vígasz. hogy akadt mégis egy kis sza-
badáUam, Svájc, mely dícséretreméltó bátorsággal,
anyagi előnyöket figyelmen kívül hagyva, tiltakozott
a nagyhatalmak e ballépése ellen, .

E zavaros helyzetben lehet-e iskolai reformok ról
tanácskozni? Vezérférfiaink bölcseségét bizonyítja,
hogy a tanítás és nevelés korszerű változtatásának kér-
déseit nyugodtabb időkre hagyják.

Volt-e szükség középískolaí reformokraés van e
most szükség rájuk?

Valamely intézményt akkor lehet reformálni, át-
alakítani, ha az eredmény nem felel meg a célnak, ha
az intézmény nem elégíti ki a hozzáfűzött várakozást
és reménységet. A világháború négy éve alatt a küzdő
nemzetek próbát tettek anyagi és Ielki erejükről. Ha
ebből a szempontból nézzük a középískolák háború-
elötti munkásságát, nyugodt lélekkel állapíthatjuk meg,
hogy az a munkásság teljesen megfelelt a magyar
nemzet céljainak és eszményeinek, mert önfeláldozó
hősiességgel védték a különböző frontokon a közép- '
tskolákból 'alig alig ktkerüít, fiatal hadnagyok és zász-
Iósok a nép fiaival együtt ,a hazát: Hazaszereteten ala-
puló kötelességteljesítésre tanított és nevelt a háború-
elötti középískola.

Ezzel szemben a változott politikai helyzet, az
ország megcsonkítása új feladatok elé állította a
nemzetet és az új viszonyok következményei kihatot-
tak a középiskolá:kra is, melyeknek most is az a fel-
adata, hogy a nemzet leendő vezetőit nevelje és tanítsa.
Németország és Olaszország, a legyőzött és a győztes
állam nagy belső politikai átalakuláson mentek keresz-
tül, melynek hatását megérezték az, ottani középísko-
lák is.

Mi a mi legyözöbtségünkben és árvaságunkban
nemzetünk céljai érdekében nem tehetünk mást, mint
hogy ragaszkodunk hagyományainkhoz és ápoljuk
nemzeti kultúránk, minden megnyilatkozását. Elismer-
jük, hogy szükség van reformokra a középiskolákban.
A modern nyelvek szükségessége myilvánvaló. A test-
edzésben mi is nemzeti feladatot látunk. A középiskola
tanítási és nevelési rendszerét revízió alá kell venni.'

Mindez hogyan függ össze a tartandó zsínattaí ?
Az 1790-ik évi törvény XXVI. cikke a hazai protestáns
egyházaknak megengedte, hogy -mínden fokú iskolát
alapítsanak és fenntartsanak a- legfőbb állami felügye-
let épségben tartása mellett. E törvény alapján. a zak-
latásoktól megszabadult protestáns iskolák virágzás-
nak Indultak és hüen teljesitették vallási és nemzeti
feladataikat. A háború óta eltelt tizenhat év alatt a
középiskolák sok. Ingadozásen mentek át ; az államiak
éppen úgy, mint az egyháziak. Mit tehetne ezzel szem-
ben a zsínat ? Megtehetné azt az elvi kijelentést, hogy
ragaszkodik az előbb idézett törvénycikkhez és annak
intézkedéseit ma is irányadóknak tartja. Mert az elmúlt
tizenhat év alatt mít tapasztaltunk ? Azt,. hogy az ál-
Iam mélyen belenyúlt intézkedés eivel középiskoláink
belső életébe.

Az egyrk. intézkedés az volt, hogy az állam új tár-
gyakat vezetett be az iskolák ba, 'majd pedig azokat új-
ból melíözte. Rövid időközökben változtatta a tanterv et
és utasításokat. A nemzet érdeke vezette az államot és
az egyházak híven követték a reformok útján, de külön-
ben is meg voltak kötve az államsegélyt szerződések-
kel, melyek megszabták, hogy a segélyt ígénybevevö
iskola az államí tantervet fogja követni. Azonban az
állami és nemzeti .egységet alig bontaná meg valamely
iskola, ha saját egyházi főhatósága által megállapított
tantervet követne. Nem volna annyira alávetve az is-
kola a politikai áramlatok váltakozó hullámzásatnak.

Még egy téren ísmerík :iskoláink az' állam erős
behatá sát, És ez egy csekélynek Játszó rendtartási do-
log, de ennek is igen nagy hatása lehet. .
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A lhabe,ru élótt a t1tözöShádseregmíntegy népnevelő-
intézmény müködött. A kötelességteljesítés iskolaja
volt, mely azonban magyar nemzeti célokat nem tűzött
maga elé. Egyre azonban megtanított: kötelességtelje-
sítésre ! A hadköteles ifjúság vérébe ment át az a tudat,
hogy október elsején be kell vonulnia. Az állami rend-
tartás és ennek nyomán a mienk is kirnondja, hogy: a
tanév szeptembér elsején kezdődik.

Ezzel szemben pedig mít tapasztaluhk? Azt, hogy
az állam évről-évre változtatja a rendtartás intézkedé-
sét. Bizonyos vidék anyagi érdekéből az egész 'ország-
ban meghosszabbítja a szünídöt, rövidíti a szorgalmi
időt, holott a tanterv által ,az elvégzendő tananyagot
lényegesen szaporította. Ilyen körülmények 'között az
iskolákban a. bizonytalanság érzetét kelti. A nyaralás
érdeke drányít, mikor pedig a legtöbb tanuló szülői
olyan helyzetben vannak, hogy nyaralásra nem is gon-
delhatnak. Szeptember első tíz napja alatt, mikor már
a jobbmódú tanulök mind itthon voltak, az iskolák
zárva tartották 'kapuikat, mintha azt akarták volna
mondani: nem akarok 'tanulót látni!

Az iskola úgy :tüniik fel, mint valami szükséges
rossz, hová az ifjúság kedv és öröm nélkül jár.

Pedig az ifjúság szeret az ískolába járni és vágyó-
dik intézete után. Hisz az a legszebb örömök helye. Az
ismeretekben, nemes lelkületben való gyarapodás, a ta-
nárok szeretetteljes bánásmódja úgy hat az ifjúságra,
mint mágnes a vasra.

Iskoláink azonban az újkor tanulmányi követel-
ményei mellebt ne veszítsék el a klasszikus ókor nemes
leikületét. Az iskola növelje a. tanulókban az éthosz
bazilikont, a királyi fennköltlel'kületet. Hogyan? A ta-
nulókban királyi lelkületet? Hiszen nem lesznek kirá-
lyok! De Szókratész szerint nem az a király, akinek
kezében van a jogar, vagy ~kit megválasztanak, vagy
ktsorsolnak, vagy aki erőszakkal és csalással lesz azzá,
hanem az az igazi király, aki ért az uralkodáshoz. A
kirátyí fennkölt lelkületnek nem csak a királyban 'kell
meglennie, hanem a vezérben, a, földmüvesgazdában is
és mindazokban, akiknek az a rendeltetésük, hogy má-

o sokat Irányttsanak és -másokról gondoskodjanak. Aki-
ben megvan ez a hívatottság, az alattvalóiban is fel
tudja ébreszteni az etheloponiát, a munkakedvet, a
tettrekész lelkületet, mert az alárendeltre nézve öröm',
ha feljebbvalója szemeláttára valami dícséretes dolgot
tud véghezvinni s az ilyen ,királyt, vezért vagy 'gazdát
alattvalói tüzön-vízen keresztül követik, mert megvan-
nak győződve fennsöbbségéröl és tudják, hogy többet
tud ésszel keresztülvinni,mint erővel. Ez a királyi lel-
kület azonban isteni adomány s ebben csak azok része-
sülhetnek, akikben megvan a szófrozüné erénye, ami a
férfiúban bölcsönuralom, az ifjúban pedig a szerénység.

Vajjon szükséges-e a mai ifjúságot ilyen irányban
nevelni? Azt hiszem, hogy igen. Ebből a szempontból
hangsúlyozhaitná 'zsínatunk az 1790~évi XXVI. törvény-
cikket.

Hittrich Ödön.

D. Raffay Sándor:
Avegyesházasságról.

(Budapest, 1934. Az "Evangélikus Éle '. kiadása.
Ara 1 pengő.)

Az ·"EvangélikusElet" könyvtáránakII.
kötete, amely mindnyájunknak fájó sebeivel, a
vegyes házassággal kapcsolatos törvényekkel
és visszaélésekkel foglalkozik. Kitünő áttekin-
tésben adja a kérdés történetet a biblia tanítá-
sától 'kezdve a reformáció hatásain keresztül.a
magyar állapotokig, A könyv határozottan
mutat arra, hogy rendszerint nem a magyar
törvényekben, hanem azok katolíkus. részről
való értelmezésben van a hiba. Abban-a -osökö-

nyös maradiságban és f'anatizmusban, amely
minden időben egészen máig a törvénnyel is
szembe fordult és a nyilt .törvénysértéstől sem
riadt vissza. Tette pedig ezt évszázadokon át
anélkül, hogy a törvényt végrehajtó hatalom
ezt meg akarta, vagy meg merte volna torolni.
A hivatalos katolikus állásfoglalás ma is nyilt
szembefordulás a magyar ál1am tételes tőrvé-
nyeivel. Es ma sincsen, aki ezt megtorolná,
vagy csak meg merné említeni akár' a parla-
mentben, akár egyebütt. A szerző által közölt
statisztika megdöbbentően mutat rá arra, hogy
milyen pótolhatatlan veszteségek érnek minket
a római egyház erőszakos és türelmetlen állás-
pontja miatt, Szerző nem találná célravezető-
nek a kérdésnek a mi részünkről erőszakkal
való megoldását, olyan fegyelmi, intézkedéser
ket, amelyek nagyobb jogfosztásokban végzöd-
nének. Ez a. szellem nem a mi evangélikus egy-
házunk szelleme és bevágná sokak visszatéré-
sének útját. A megoldást ő is-az 1894. XXXII~
t.-c. eltőrlésében és az 1868. ·LIlL t.-C. vissza-
állításában látja.

Ma nemcsak lelkészeknek, de hiveknek 'is
elsőrendűen fontos, hogyavegyesházassági
rendelkezésekkel és az azokkal összefüggő
egyéb kérdésekkel tisztában legyenek. A ha~~
hatós védekezésnek csak ez lehet a kezdete. Ne
hiányozzék tehát ez a kitünő útmutatást adó
könyv ,egyetlen lelkésznek, egyetlen egyháztag-
na'k asztaláról sem. Megrendelhető lapunk ki-
adóhivatalánál és a bányakerületi püspöki til:
kári hivatalban (Budapest, IV" Deák-tér, 4.
II. em.) (-t.)

A zsinat es a Pesti Napló. ',!,

Nyilatkozat. 1

Alulírott lándori Kéler Bertalan dr. egyházkerü-
leti törvényszéki bíró, az 1914.,évi XIV. t.-c. 20. §-a épr
telmében az alábbi helyreigazító nyüatkozat közlésére
kérem fel: _ ,

L Valótlan az "Evangélikus Élet" címü hetilap
1934. szeptember 23-án megjelent "A zsinat és a Pesti
Napló" címü 'közlemény az 'az állítása, hogy 'a Pesti
Naplóban megjelent nyilatkozatom nem szolgátta : az
egyház érdekét és az alak és a mód ártott egy"
házunknak.

2. Valótlan az az állítás, hogy vélemény nyilvá-
nítás alkalmával előttem csupán a zsinati bizottság
irományainak 1. számú füzete állott.

3. Valótlan az az állítás, hogy nyílatkozatom
megáJllapításai helytelenek és a hivatalos kiadások-
ban foglaltakkal ellentétben állanak. ,

Nyilatkozatomban foglalt összes állításaímat
fenntartom és ,nem sietek azokat revideálni, mert vé-
leménynyilvání>tásom alkalmával .állttásaímat tárgyile-
gosan és az egyház érdekében tettem meg, olyan javas-
latokkal szemben, mik létrejöttük esetén az egyház
jelenlegi alapjait rendítenék meg és intézményeinek
bomlasát okoznak.

Budapest, 1934. évi október hó 6-áll.
Kiváló tisztelettel: . I

lándori Kéler Bertalan dr'.
egyházkerületi törvényszéki biró,

----- J'-,

* drbv, is fenntartja' cikkében foglalt, összes ~(-
litásaít, ',d
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Lelkészi javadalmak.
Régi fájdalmas kérdése ez egyházunknak. mely-

nek megoldására egy-két szánaimas némaságba fulladó
kísérleten kívül a:lig történik valami: pedig ez a..kérdés
ma már' kínött 'a lelkészek exíetencíáját érintő ·kérdé..
sek szükebb köréböl a közegyházi kérdések körébe.

Előttem fekszik a híványom. 'egy falusi lelkész
híványa, több száz hasonló írásmű mása. És fájdalma-
san kell mosolyogmom a' tételein. azon, hogy a gyüleke-
zet a Ielkésznek hűséges 'kötelességiteljesítése reményé-
ben megszavaz búzát, rozsot, kukoricát, bort, fát, húst,
sót, faggyút, kendert, tojást, kalkast ésévi 200-300 P
készpénzt. 'Funkciók végzése után a díjak gyülekezeten-
ként változnak. Van gyülekezet, ahol egy igehirdetés-
sel egybekötött temetésént az illető egyháztag 80 fillért
fizet a letkésznek azzal az érz-éssel, hogy ö most már
kifizette a lelkésznek a munkájával egyenértékű pénzt.

, Nem tudom, hogya lelkészeken kívül észreveszi-e
valaki, hogy az ílyen hiványok eleve lehetetlenné te-
sztk a feltétel ként felállított, de anélkül is kötelezö
hűséges kötelességteljesrtést. Mennyí időt elvesz, mennyi
gondot és fel nem sorolható nehézséget és kellemetlen-
séget jelent az ilyen javadalmazás. Ezt oa mindenféle
csip-csup természetbeni járandóságot fel kell még vál-
tani pénzre. A gazdaember számáraez még természetes
dolog: ö müvelí a földjét és a terményt értékesíti. Más
dolga nincs, ez .a hivatása. De a lelkésznek van más
dolga. Van adminisztrációja, van igehirdetési munkája
(Iki tudja, hogy az mennyi lelki, szellemi munkát, ta-
nulmányt, küzködést, tusát és gondot jelent?), van be-
teglátogatásí, 'egyesületi és más pastorális .munkája.
Ezenfelül kénytelen a terménye'k értékesítés ének mun-
káját is elvállalni? Hogy is áll a Bibliában? Méltó a
munkás a maga jutalmára? Ez az elv nem nagyon va-
lósul meg a lelkészekkel szemben. Itt van a sokat em-
legetett papi rnéltóság, melyre a lelkészi munka elvég-
zésének sekeréhez valóban nagy szükség van.: Hol ma-
rad ez a papi méltóság, ha a lelkész felül a gabonás
szekérre és 10-12 'km,-en át rázatja magát, míg beér
a "zsidóhoz", akivel hosszú vita után megalkuszik ? Ez
a méltóság még teljesebb lesz azáltal, hogy a 'lelkész
ilyen útra nem veheti fel esetleg, sőt valószínűleg egyet-

, len rendes fekete ruháját, mert a gabona és az országút
és a terménykereskedés pora hamarosan tönkretenné
azt. Azt pedig ne mondja senkí, hogy a 'lelkész me üljön
fel a gabonásszekérre és ne menjen el a gabonáját el-
adni: rábízhatja azt másra Is. Bizony utána kell járni
minden pengönek, mert falusi űelkész nincs úgy fizetve,
hogy a méltöságára akár 20 P-öt is rá tudjon fizetni.
Vagy hol marad a papi méltóság, ha egyik másik ked-
ves nívem, amilyen a legjobb egyházközségben is akad
egynéhány, búza helyet ocsút hoz sakkor én 'keresz-
tyéní jósággal megmagyarázom neki, amit nagyon jól
tud; hogy ezt nem tudom éntékesítent, míre ö a hátára
véve zsákját, hazamegy és végig a falun a Iegváloga-
tottabb stílusban szidja a papot. Ha nincs is igaza, a
pap méltöságána'k nem használ. Vagy legyen szabad
egy drasztikus példát fehhoznom: (ha a lelkész életében
előfordulhatnak ilyen esetek, mért lennénk ,kötelesek
hallgatni róla?) Hol marad a papi méltóság, ha 'be.:
állít egy a nyelvéről köztsmert menyecske egy férges
kakassal és azt e szavaikkat nyujtja át: "Tisztelendő
úr, elhoztam a bérét". És én 'azonfelül, hogy zsebrete-
hetern a "bérem" meghatározását, mert már rég bele-
fáradtam 'a hiábavaló magyarázgatásba, abban a kel-
lemes helyzetben vagyok, hogy két lehetőség között
válasethatok: vagy megfertőzöm a többi szárnyasomat,
vagy visszautasítom a 'kakast, ami a fent Ieírt, de hat-
ványozotlan ~ivitt eredménnyel jár. Nem írnám ezt le,
ha ily esetek nem fordulnának elő naponként a falusi
lelkész életében. Méltó a munkás oamaga jutalmára?
Alokor rníért kell nekünk a munkánkkal megérdemelt
járandóságunk értékesítésévei drága napokat éltölte-
nünk? Miért' kell napok-éjtszakák gondjával spekulál-
nunk, hogya terményünket ne a legolcsóbb áron vesz-
tegessük el, hogy végre mégis csúfosan ráfizessünk a

spekulációra? A terményfízetésnek, az ezzel járó meg-
8Jláztatásoknak s ídöprédálásnak semmi köze az evan-
géliumi egyszerüséghez. a krisztusí alázathoz. Ha a
munkás mébtó a jutalmára, akkor a lelkész, akinek
nincs hivatalos órája, hanem vasárnap-hétköznap
reggeltől-estig a híveit szolgálja valamilyen formá-
ban - kapja ezt a végösszeg ben oly szerény fizetést
'készpénl'Jben,havi összegben. A lelkész nem terményke-
reskedő és nem gazda. Rossz néven veszik tőle, ha gaz-
dálkodik. A lellkésznek ma annyi kötelessége van, hogy
épp elég nehézséget jelentene neki kötelességeinek tel-
jesítése mellebt annyi fantáziát előteremteni, h~gy a
fizetését úgy tudja beosztani, hogy abból a legszüksé-
gesebbre telj en, nem hogy a kis fizetéssel egyenértékű
terményekkel ,kelljen neki gazdálkodni vagy kereskedni.

Azok 'a hiványok, melyek a mi létünket biztosít-
ják, 100-200 évesek. Pedig azóta de nagyot vaítozott
a világ és változott a lelkész murrkaköre, Csak a hivány
maradt a régi. Nem' arról van szó, hogy több fizetést
akarunk. Azt úgysem kapunk. Hanem a munkánk meg-
szaporodásának, korszerüvé válásának megfelelően le-
gyen a fízetésürak ís korszerü !

Az elsö kívánságunk, hogy a fizetésünket Ioapjuk
a gyülekezettöl, A hiványok megszerkesztése óta a vi-
lágháború és a kommunízmus mérgezte meg a hívek
lelkét. A legtöbb gyülekezetben a hívek irigylik a lel-
'kiész javadaílmáit és sanda szemmel pislognak arra a
hatalmas gabonásszekérre. mely mint 18. 'lelkész évi ja-
vadalmának tekíntélyes része alig 100-200 P-őt ér.
S az intelligens emberek mulatnak a lebkész hívanyán
és atavísztíkus jövedelméri.

Javaslatom részben megfelel annak a kísérletnek,
melyet adunántúJi egyházkerületben kezdeményeztek
s melynek elömunkátataín magam is dolgoztam s volt
alkalmam meglátni a megvaíösítás le'hetőségét.

Bízzon meg az egyetemes egyház egy lelkészek-
ből ,és yilágiaJkból álló bízottságot. azzal, hogy dolgoz-
zon ki egy tervezetet alábbi javaslat rnegvalösítására';

Minden gyülekezetre á:llami adója arányában vet-
tessék ki álltalános egyházi adó, mely rnínt kerületi,
egyházmegyei és személyi járulék utolsó fillérig foly-
jon be az egyetemes pénztárba. E pénztárból kapja ha-
vonként minden lelkész a fizetési fokozatoknak meg-
felelő fizetését.

Az adófizető egyháztag szempontjából mindegy,
hogy Ő, aki úgy Is ad el terrnényt, 50 kg búzát ad-e a
lelkésznek, vagy 7 P személyí járuléket fizet-e. Az ösz-
szes .termény és földjárandóságok átalakíthatök meg-
felelő összegű készpénzre s nem valószínű, hogy a hí-
veknek a fizetések központosítása esetén több egyházi
adót kellene fizetni.

E rendszer mellett a nagy, gazdag egyházak segí-
tenék a kis, roskadozo, gyenge egyházakat s az eddigf,
egymástól.teljesen elválasztett "mi ~özöm a másikhoz!"
rendszer helyett 'kifejlődne egy kis egészséges egyházi
összetartocásí érzés.

A fizetési fokozatokat meg lehetne állapítani ge-
neráltsan, de nem volna tgazságos. Méltányosabb volna
800 'lelket véve gyülekezeti alapul minden további 50Q
lélek után 1 fizetési fokkal magasabban megállapítani
az illető g~ülekezet lelkészi állásának kezdöfízetését.

Nem híszem, hogy lehetetlen volna ezt a [elkészi
fizetési pénztárt egyesíteni a nyugdíjintézeti pénztár-
ral: egyik erösítené a másikat; emellett végre anyug ..
díjintézet ds megkapná, ment levonná járu'lékait.

Sőt azt hiszem, hogy a pénzügymínísztértummal
is meg lehetne állapodni, 'hogy az egyházi járulékok
közös kezelésbe vétessenek és így biztosíttassanak.

Elísmerem, hogy a szerzett jogok kérdése nagyon
megnehezíti az ügy elíntézését: de a Krlsztus egyházá ..
ban a szerzett jogaik kérdése nem 'akadályozhatja, meg
egy feltétlenül közegyház! érdekü igazságos terv meg-
valósuláeát,
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A legfőbb ideje, hogya múlt; századokból kísértö
hiványok eltünjenek s az egyházközségek egy egymás-
ért -felelősséget érző egyházfenntartó egységgé tömö-
rütjenek.
_ A legfőbb ideje, hogy a lelkészi tekintély és a lel-

készi rnunka megvédésére megtegyük a legsürgösebb
lépéseket. Érezzen az egyetemes Egyház felelősséget
huségesen dolgozó, megaláztatások és gondok _ ~özött
vergődő falusi lelkészelént és gyülekezeteiént. Alljanak
az eddigi rendszer nnínden szenvedését átérzö lelkészek
sürgetöen e javaslat mellé, mert ennek megvalósításá:
'hoz igazán emberi jogunk van. Hiszen nem akarunk mi
egyetemi végzettségünknek megfelelő fízetésí' 'lehetősé-
geket: tudjuk, hogy szegény egyházunkat áldozatokkal
kell szolgálnunk. Erre készek is vagyunk, de az, eddigi
rendszer időnknek, 'Szellemi és lelki erőnknek, tekinté-
lyünknek oly feláldozását kívánja, amire semmi szük-
ség nincsen. Segrtsünk ezen, míg nem késő. Segítsünk
ezen, még mielött néhány nagyrnultú, de elszegényedett
gyütekezetürrk látja kárát, Segítsünk, hogy a falusi
lelkészek intenzívebb és eredményesebb munkával szol-
gáthassák az Unat és evangélikus egyházunkat.

Rettmann Farkas,

PÁLYÁZATI IDRDETÉS.

A nógrádi ágo hitv. ev. egyházmegye elnöksége
pályázatot hirdet a galgagutai magyar-tót nyelvű gyü-
lekezet lelkészi állására, amelynek ,helyi javadalma a
következő:

1. Lakás a hozzátartozó 1 kat. hold, 30D-öl kit er-
jedésű kerttel. Az épületek és a kert kerítésének kar-
bantaetásáról az egyházközség gondoskodik.

2. 19 kat. hold 1516 D-öl szántó és 4 kat. hold
1100 D-öl rét haszonélvezete.

3. Munkaváiltság 464 aranypengő, borváltság kö-
rülbelül 80 ar. P,kantáció, kolleda és malomfuvar meg-
váltása fejében kb. 40 ar. P.

4. Négy offertóriumnak 2/3 része.
5. Rozsjárandóság - kb, 60 q - a hívek birtoka

és foglaJlkoZiásaarányában változó mennyiségben.
6. 12 bécsi öl kemény tüzifa - házhoz szállítva

és felaprítva,
7. Mínden háztól egy fiatal kakas, vagy tyúk.
8. Szabad fuvar.
9. Palástdíj : Keresztelésért, konfirmandusok olota-

·tásáért és betegek gyöntatásáért önkéntes adomány.
Egyházkelő asszony avatásáért 12 ar. fillér, egy tyúk,
egy .kenyér. Házasulandók kíhírdetésééet 92 ar. fill.
Esketésért - ha a mennyasszony helyben van - 98
ar. ffll., ha más egyházközségbe távozi'k, 4 ar. P 64
ar. fHI. Menyasszony avatásáért 12 ar. fill., pecsenye,
kalács, bor. A gyónási offertóriumok 5/6 része; Teme-
tésért beszéddel 2 ar. P 44 ar. fillér, csupán imával
48 ar. fillér.

10. Anyakönyvi kivonatért. .2 ar. P 32 fillér, csa-
ládi értesítöért 4 ar. P 64 -ar. fillér.

Az egyet. Ielkészválasztásí szabályrendelet 22. §-a
értelmében felszerelt kérvények ezen pályázat meg-
jelenésétől ISZámított 15 napon belül az esperesi hivatal-
hoz Bér-be (up. Szirák, Nógrád n.) nyujtandók be.

Jegyzet. A 6. alatti tüzifát ezidőszerint a politikai
község szolgáltatja 'ki és fuvaroztatja be. Ennek fel-
aprítása, továbbá a 3,és 8. pontban foglaltak fejében
ugyancsak a politikai IkÖZiSégévi 800 ar. P-t fizet a lel-
késznek. A községi mészáros által régebben adott
faggyú és a közeégí sörfőző által kíszolgáltatott sör

• helyett ugyancsak a politikai községtől évi 11 ar. P 60
fillért kap a lelkész.

HIREK.

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI
HUSZONEGYEDIK VASÁRNAP.

Efezus 6:10-17.

A keresztyén emfber a béke embere. Az Is-
tenben való békesség la keresztyén ember leg-
főbb boldogsága. De tui valahot, úgy itt áll a
régi latin mondás: JJSi vis pacem, para bel-
lum:" A keresztyén embernek ezért a békes-
ségért hadba kell 'szállniaJ hadba az ördög min-
den hatralmasságaival ezemben, aki nem a go-
noszokat keresi, hanem oa jókat kerqeti, hogy
tőrébe ejtse. Szenvedésen és harcon át vezet a
Krisztus-követő útja az örök dicsőséghez. Ezen-
közben -azonban egy nagy vígasztalása van)
hogya harc csak időlegesJ de a béke örökké-
tartó lesz laz Isten közeMben. - Erre az ádá«,
nehéz harcra ajánl fegyvereket a mai ige. És
pomquis vonásokba,n vázolja a keresztyén em-
ber harci kéezséqét. Mindenekelőtt nagy a Ibá-
torsáqa, mert erejét Istenből és az ő eoanqé-
liumáool, Krisztusból ée .a váltságtényből me-

- ríti. A szeme éles és meglátja a; legkisebb had-
mozdulatot iSJ amelyet az ellenfél az ő rontá-
sára végez. Me,gtanulta ezt a nézést Megváltó-
jától) a,ki-c-sodálatos bölcseséggel 'látta meg
még a hízelgés mögött is a tőrtJ amelyet ellen-
felei készítettek. Pajzsa csodálatosan erős és
masszív) mert a hit győzhetetlen lanyagából ké-
szült. Karja acélos és nemcsak ae ellen táma-
dásának, vieszooerésére, de az Úr ügyének fel-
karolására is alkalmas. Áldott kiizdelem, ameZy
csak a választottak végső győzelmével és aó Sá-
tán bwkásával végződhetik.

- Az egyetemes közgyűlés október 26-án lesz
Budapesten. Az előző napokon a különböző bizottságok
üléseznek és a papnék országos szövetsége tartja évi
közgyűlését.

- Nyugalombavonulás. Noszkó István rákos-
kereszturi lelkész az "Evangélikus Őrálló" volt szer-
kesztője nyugalomba vonult. A gyülekezet vezetésével
Kósa Pál segédlelkészt bízták meg.

- Az Országos Evangélikus Tanáregyesület ok-
töber hó 25-én d. u. fél 4 órai kezdettel az evangélikus
Leánygimnázium (IV., Veres Pálné-utca 36. sz. alatti)
disztermében XXVII. rendes évi közgyűlését tartja.
Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitót mond dr. Doma-
novszky Sándor egyetemi tanár-elnök. 2. Oppel Imre
budapesti gimnáziumi tanár előadása: Mire jó a rajz?
3. Tisztviselők jelentése. 4. Zárszámadás és költség-
vetés. 5. Tiszújítás. 6. Indítványok. A közgyűlést meg-
előzőleg fél 3 ór.akor választmányi ülés ugyanott.

- A vallástanítást szakosztály október 25-én
tartja tisztújító közgyűlését dr. H. Gaudy Lászlo hit-
oktatási igazgató elnökléte alatt a Deák-téri iskolában.
Erre a közgyűlésre a vallastanárokat tisztelettel meg-
hívja az elnökség.

- Síremlékavatás. A szegedi evangélikus egyház-
község november 1-én rója Je a kegyelet adóját néhai
lelkipásztorával, Thomay Józseffel szemben, amidőn a
szegedi temetőben felavat ja a hivek áldozati filléreiből
emelt síremlékét..

- Az Országos Evangélikus Tanítóegyesület ok-
tóber 25-én tartja évi közgyűlését Budapesten.
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A szerkesztésért felelős: -1
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~Szerkesztöség és kiadóhivatal:
BUDAPEST, XI., LENKE-ÚT 56.

Kiadja:
AZ ORSZÁGOS LUTHER SZÖVETSÉG.

EGYHÁZTÁRSADALMI,
BELMISSZIÓi, KULTURÁLIS ÉS

EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP.

Megjelenik minden vas árnap.
ELŐFIZETÉSI ÁRA:

Egész évre 4.40, félévre 2.20 pengő.

, 3

Mit látott a ríémet vkultuszminíszter Budapesten?
Sok mindent látott. Látta a magyar parla-

mentet művészi kivitelű termeível, látta .a mi-
níszterelnőkséget, volt a kultuszminisztérium-
ban, a testnevelési főiskolán, az egyetemen
(Kenyeres Balázs rektor asztalt is terített tisz-
teletére). A kultuszminiszter és helyettesei az
elemi- és kőzépiskolákon is végigvezették. Így
voltak a "cisztercita gimnáziumban és a Baar,
Madas ref. leányiskolában is. A fasori evangé-
likus gimnáziumot elkerülték, pedig, anémet
evangélikus közoktatásügyminisztert bizonyára
fölötte érdekelte volna a város legszebb helyén
még most is egyik legmodernebbül felszerelt
iskola is. Es érdekelte volna az is, hogy a ma-
gyar evangélikusok milyen kulturmunkát fej-
tenek ,ki Magyarországon.

Többet mondok: bankettek. estebédek és
'délutánok egész sorozatát rendezték tiszteletére.
Ezeken a magyaros alkalmakon minden eset-
ben képviselve volt egyik másik püspök, vagy
prelátus révén a római katolikus egyház, de
nem hívták meg a protestáns egyházak vezető-
férfiait. Anémet kultuszminiszter egyszer hal-
kan és udvariasan meg is kérdezte, hogy nin-
csenek-e protestáns püspökök Budapesten.

Nem vonjuk kétségbe Hóman miniszter
jóhiszeműségét, hiszen emelkedett gondolkodá-
sának nem egyszer adta tanujelét. De az az ér-
zésünk, hogy nem tud megszabadulni attól az
örökségtől, amelyet elődeitől vett át. Új idők
szellem éhen nem lehetne-e a' kultuszminiszte-
riumban elfekvő meghívandók lajstromát revizió
alá venni és a közéletben oly jelentős' szerepet
játszó protestáns vezetőférfiakat is felvenni a
listába, akik jogosan sérelmezhetik, hogy foly-
tonosan mellőztetés éri őket? Nem az ő sérel-
mük ez, hanem az egyház sérelme.

Mégiscsak lehetetlen állapot az, hogy
Rust, a német evangélikus közoktatásügy-

miniszter majdnem egy heti itt tartózkodás alatt
egyszer sem tud összekerülni a Budapesten szé-
kelő evangélikus püspökkel! -

A magyar közoktatásügy - erre. sincsen
példa sehol a világon - mindig római katolikus
ember kezében van. De gondoskodás történt
arról, hogya .míniszter első államtitkára min-
dig protestáns legyen. A. mi meggyőződésünk,
hogy ez az államtitkár elsősqT'i:Ían'azért van ott,
hogya protestáns érdekeket képviselje. Ha a
miniszter - talán egészen jóhiszeműen - el is
feledkezik az ilyen kicsinyeknek látszó és mégis
nagy és sérelmeket kiváltó külsőségekről, a
protestáns államtitkárnak kell őrt álI.ania jo-
gaink fölött.' .

Néhai jó Zsilinszky Mihály államtitkár ko-
rában féltékenyen őrködött jogaink felett. Egy
jottányit sem engedett belőlük. Szóval és írás-
ban mindig felemelte szavát, ha a legcsekélyebb
sérelem vagy jogfosz~ás ért.

Nem tudjuk, a minisztérium mostani pro-
testáns vezetői is ezt teszik-e? Hinni szeretnők,
hogy igen!

Rust miniszter egészen bizonyosan azzal
az érzéssel távozott el innen, hogy csakugyan
Regnum Marianumban járt, ahol a protestánsok-
na'k vajmi kevés szavuk lehet az ország és a ma-
gyar társadalom kérdéseinek intézésében. Ahol,
ha kulturális kapcsolatokat akar teremteni a
két nép között, nem szükség Budapestre jönnie,
Rómából, vagy legalább is E'sztergomból is el
lehet ezt intézni.

Pedig ugye nem egészen így van ? Ugye
vannak nekünk tételes törvényeink, amelyek az
egyházak jogegyenlőségét és viszonosságát ál-
lapítják meg?

Ne a'karják hát, hogy Rust miniszter és
mások azzal az, érzéssel távozzanak el innen,
hogy ezek a törvények csak papiroson léteznek.
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A törvénykezés és közigazgatás
szétválasztása.

Dr. vitéz Pétery Aladár az "Evangélikus
Élét" 41-ik számában a fenti cím ,alatt közzé-
tett cikkének a fegyelmi bíráskodás ra vonat-
kozó részével nem értek egyet s legyen szabad
ennek néhány sorban kifejezést adnom.

Én lapunk egyik számában röviden érin-
tettem hogyaszétválasztásnak híve v.agyok,
de mi~tán látom, hogy a tervezet a teljes szét-
választás sal szakított, csupán a tervezet egyes
szakaszaira vonatkozó észrevételeimet terjesz- .
tettem elő. Pétery azonban olyan érvek kel tá-
mogatja a szétválasztás elleni véleményét, ame-
lyeket nem hagyhatok megjegyzés nélkül.

Nem tartom szerenesésnek azt az érvelé-
sét, hogy a fegyelmi bíráskodást soha semmi-
féle hatóság a maga kezéből nem engedi ki. Hi-
szen senki sem akarja a bíráskodást az egyház
és az egyházi hatóság kezéből kivenni, hanem
oly egyházi hatóságra, bíróságra bízni, amely-
ben az egyház közigazgatásl vezetői ne vegye-
nek részt.

Az állami és törvényhatósági fegyelmi bí-
ráskodásra pedig ne hivatkozzunk, mert úgy a
bíráknak, mint az ügyvédek nek a kormánytól
független fegyelmi bíróságuk van, a többi tiszt-
viselői csoportok pedig évek óta sürgetik erő-
sen támadott fegyelmi eljárásuk reformját.

Azt állítja a cikkíró, hogy az egyházkor-
mányzás jól felfogott érdeke inkább azt ki-
vánja, hogy fegyelmi szempontból minél erő-
sebb legyen az egyházi hatóság joga s a bíróság
feladata csak annyi, hogy a törvénytelenséget
és az egyéni üldözést tegye lehetetlenné.

Ezt nem értem. Hisz az egyházi közigaz-
gatási hatóság jogkörét senki sem bántja. De
ha az ügyet törvénykezési útra terelik, akkor
már az egyházi bíróságnak joga és kőtelessége
az egyház érdekét és tekintélyét is megvédeni
az egyházi törvények ellen vétőkkel szemben és
a vétséget megtorolni. Ez már bírói feladat. Az
egyház jól felfogott érdeke nem .azt kívánja,
hogy' a törvénykezésnél döntöbb legyen az egy-
házi közigazgatás vezetőinek joga, hanem azt,
hogy ezek a vezetők gondoskodj.anak arról,
hogy 'a törvényszékek bírái az egyházi ügyek
iránt érdeklődő, lehetőleg az ítélkezésben is jár-
tas s az egyházi alkotmányt ismerő, megbíz-
ható egyháztagokból választassanak.

Cikkírónak az ellen a kijelentése ellen,
hogy nem szolgálná az egyház érdekét, ha az u.
n. független fegyelmi bíróság szembehelyez-
kednek az egyház vezetőinek intencióiv.al,-
kénytelen vagyok tiltakozni. A bírónak ismernie
.kell az egyház érdekeit és esküjéhez . képest
tiszta meggyőződése szerint kell igazságot szol-
gáltatnia s ítéletet mondania. Nem szabad te-
.kíntettel lennie a vezetők' intencióira, ha .azok
'bírói meggyőződésével ellenkeznek. Hol van az
megírva, hogy azok az intenciók valóban az

egyh iz érdekeit képviselik? Nekünk nincs csal-
hatatlansági dogmánk. Háromfokú egyházi bí-
rós águnk van, ha azok tagjait jól megválaszt-
juk, ak~or ,az a bírós~g nem ,e~le~~á?asa, h~-
nem erós tamasza Leszaz egyházi közigazgatás
vezetőségének. . .

Nem szerenesés az egyházi szempontnak
szembeállítása a perrendi szemponttal. Per-
rendi szempont nincs, csak egyházi s a perrend
csak arra való; hogy az egyházi, érdek megvé-
désének formáját szabályozza.

Ép annyira nem szerenesés az az állítása,
hogyaszakbíróságnak elve a "fiat justitia,
pereat mundus". Ez ellen még mí világi s iga-
zán szakbírák is tiltakozunk, de ezt az egyházi,
jogászi és tanári egyénekből összeállított s
szakbíróságnak nem nevezhető egyházi bírósá-
gokra nem igen lehet mondani.

A cikkíró nem lehet valami jó véleménnyel
az egyházi biróságról. ha feltételezi, hogy az
egyházi fegyelmet a püspök diszkrecionális in-
tézkedésének dezavuálásával megbontaná.

Amint említettem, a közig.azgatás és tör-
vénykezés szétválasztás ának . híve vagyok, de
ezt a most összeülő zsinaton keresztülvihetőnek
nem tartom. Hisz az egész egyházi perrendtar-
tást meg kelÍene változtatni s ez a reform nincs
előkészítve. Elégedjünk meg tehát a szembe-
tünő hibák kijavításával. Én is voltam bátor a
tervezetre néhány megjegyzést tenni. .Egyik
megjegyzésem a püspöknek és egyetemes fel-
ügyelőnek á. kirendelt ügyész utasítására vonat-
kozott. Pétery kollégám ezt sem tartja veszé-
lyesnek, én azonban ismétlem, hogy jogi képte-
lenségnek tartom, hogy a püspök, vagy az egye-
temes felügyelő olyan ügyben, amelyben előzőleg
az ügyésznek utasítást adott, az ügy felsőbb
fokú elbírálásánál elnököljön. Hiszen az a fe-
lebbezés, amelyre az ügyészt utasította, az ő
elgondolása, az ő véleménye és így nem lehet
elfogulatlan akkor, amidőn a felebbviteli ta-
nácsban a saját véleménye felett kell sza-
vaznia. Helyesnek találnám, ha ily esetben át-
engedné helyét a püspök egy másik lelkészbíró-
nak. Az egyetemes felügyelő pedig a rangban
utána következő világi bírónak.

A magánjogi egyházi törvénykezési ügyekre
vonatkozóan egyet értek Pétery kollégámmal,
de az elválasztás nincs előkészítve s a kérdést
elhamarkodni nem szabad.

Dr. Pazár Zoltám,
kir kúriai bíró.

Alkotmányjogi kérdések és a zsinat.
1. Az egyházközségek jogi helyzete.

Az egyházközségek jogi lényegének meghatáro-
zását az E. A. 24-27. §. tartalmazzák.

Az anyaegyházközségek mívoltának meghatáro-
zását a 25. §. első bekezdése tartalmazza, melyet azon-
.ban nem találok elég szabatosan meghatározottnak.
mert e §. az anyaegyházközség mínösitését nem egy
határozott tényhez, hanem, - a mondat értelme sze-
rint, - a rendes lelkészi hivatal fenntartásának a ké-
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pességéhez köti. Nem hiszem, hogya törvényhoz.ó sz~n-
déka csupán a képesség hez kötés lett volna. Aminthogya .gyakorlatban sincs így, mert még nem tudok arra
esetet, hogy egy egyházközséget csupán a lelkészi állás
fenntartásának akét>essége 'alapján', ismertek volna el
anyaegyházközségnek. hanem az áltaíános tényleges
helyzet az, hogy:

"Anyaegyházközségek azok, amelyek kebelükben
öndUó rendes lelkészi hivatalt állandóan tartanak fenn".
Ilyenképen lenne az E. A,. 25. §. helyébe iktatandó
§. szövegezendö. .

Itt vannak azonban a leányegyházak és a fiók-
egyházak is. Ezek mínöség'ének meghatározása az
eddigi egyház és állam közti víszonyra tekintettel,
ezidö szerint -megfelelö ugyan, de más kérdés, vajjon
megfelelő lesz' ez a jövöre is. Bármennyire nem tart-
nat juk is .kivánatosnak azt, hogy az öszes iskolák ke-
zelése az egyházak' kezéböl kívétessék, mégis úgy sej-
tem, hogy ennek elöbb utóbb leendö bekövet'kezésével
szárnolnunk. kell. Akkor vpedíg a leányegyházközségek
fogalmának az a meghatározása, hogy: "iskolájuk és
tanítójuk van", az elkövetkezendö állapotnak nem fog
megfelelni. .

Ezekhez képest tehát a régi 25. §. másodi'k és har-
madík bekezdései helyébe a következö szövegnek kel-
lene lépnie:

"Leányegyházak, melyek erre képesek nem lévén,.
valamelyanyaegyházhoz vannak csatolva ee templo-
muk vagy iskolájuk van."

"Fiókegyházak- azok, melyek sem lelkészt nem
tartanak, sem templomuic, sem, iskolájuk nincsen."

n. A kllpviselőtestüIetek.

A képviselötestületek felöl már az E. A. 48. §-a
rendelkezett és pedig oly értelemben, hogy:

"Olyegyházközségeknek, amelyekbim a közgyü-
lésí tagok száma a .háromszáz at meghaladja, jogukban
áll képviselötestületet alkotni."

Az E. A. tehát a taglétszám 'kellék mellett enge-
délyezte a képviselötestületet. Szervezését azonban
kötelezövé nem tette. A kötelezövé tétel Újításként
került bele a hozandó törvény tervezetébe.

A tervezet az 1. füzet Önkormányzati rész (II.)
(12. oldalt 55,. §-ában kirnondja azt, hogy:

"Oly egyházközségekben, amelyekben az egyházi
közgyűlés tagjainak száma az ötezret meghaladja, egy-
házi 'képviselötestület szervezendö" stb.

Minthogy kétségtelen' tény az, hogyatúlnépes
egyházközségekben a közgyűlés vezetése és ott a hatá-
rozathozatal nehézsége'kkel és bonyodalmakkal járhat,
a tervezetnak 'említetf. r,endelke-zése'ellen alkotmány-
jogi' szempontból sem lehet nyomós kifogásokat emelni.

A ,.tervezet Ill. füzetében a II. rész V. cikkének
48/a. §. (5. oldal) azonban már sokkal tovább megy és
nem az ötezres, hanem már az ezeres közgyűlési tag-
számnál teszi kötelezövé -a képviselötestület. szer-
vezését.

Ennek a változtatásnak az indokolását a terve-
.zetben nem találtam meg s már ennél fogva is gondol-
kodóba estem felette. Természetesen ismét a reformá-
tus egyház törvényeit vettem elö, 'keresvén a hason-
szerűséget. Ezt a hasonszerűséget azonban nem talál-
tam meg.

Az 1. törvénycikk II. része elsö fejezetének 20.
§-a külön egyházközségekké szervezkedésröI vagy egy-
házrészekre (parochiális körök) tagozódásról szól, de
a képviselötestület alkotmányos intézményét nem is-
meri. Ezt az intézményt a református egyház bizo-
nyára azért nem fogadta el, mert benne az egyházköz-
ségek önkormányzati jogának csökkentését látta.

A népes egyházközségeknél azonban a képviselö-
testület szervezése az önkormányzati jog csonkításá-
nak nagyon kevéssé ismerhetö fel s leghelyesebbnek
vélném azt, hogy a törvényszerkesztök visszatérjenek
az elsö szövegezéshez és nem az ezeret, hanern az öt-
ezret meghaladó közgyűlési taglétszámon túl tegyék a
képviselötestület szervezését kötelezövé,

Nem látom annak Indokelását sem, hogy miért
a viszonylagos szótöbbségnek és miért nem az ~Italá-
nos szetöbbségnek keÍl a képviselötestület tagjainak
választásánál az eredményt eldöntenie.

Az általános hangulatot, a közhangulatot a vi-
szonylagos többségnél az általános szötöbbség híveb-
ben juttatja kifejezésre.

E tekintetben tanulságul szolgálnatnak az angol
képviselöválasztások, amelyeknél ~akran. ~ valódi
többség annál az oknál fogva nem bir hamíaítatlanul
kialakulni, mert ezt az ottan törvényszerű viszony-
lagos szótöbbség elve akadályozza.

nl. A leányegyházközségek és fiókegyházközségek
telügyelőí.

Az E. A. a IV. cím 1. fejezetében az 59-61. §§,-ban
csak "az egyházközségi felügyelö"-röl szól, de a
leányegyházközségek vagy fiókegyház'községek fel-
ügyelöiröl hallgat. Mégis, ha az egyházi közéletben
körül tekintünk, azt tapasztaíjuk, hogy nemcsak leány-
egyházközségek, de még fiókegyházközségek is válasz-
tanak maguknak felügyelöt. Vajjon megfelel-e ez a
törvénynek ?

Az E. A. 78. §-a megengedi ugyan az egyházköz-
ségeknek (nem a leányegyházközségeknek és nem a
fiókegyházközségeknek) azt, hogy: "szabályrendelet
által meghatározandó hatáskörrel más tisztviselöket is
alkalmazzon, ennek a §-nak a rendelkezéséböl azonban
bajos arra követ'keztetni, hogya törvény a leányegy-
házközségeknek is meg kívánta volna engedni azt,
hogy külön felügyelöt válasszanak maguknak.

Kétségtelen az, hogy itt jc.gbizonytalanság forog
fenn s ezért 'a zsinatnak ezt is elkellene oszlatnía.

Nem tal álom célirányosnak azt, hogy az említett
felügyelöválasztásokat a törvénnyel ellentétben állók-
nak nyilvánítsuk. Több különleges helyi o'k szól amel-
lett, hogyaleányegyházakban és a fiókegyházakban
élö hívek is egy megfelelö világi vezetö szellemi irá-
nyításában részesüljenek.

Helyesnek vélném tehát a törvényes elismerésnek
például a jelenlegi E. A. 61. §-a után egy külön §-ban
a következöképen leendö beiktatását:

,,§. A leányegyházközségeknek es a fiókeg,yház-
községeknek ae egyházmegyei elnökség engedélyével
joguk van ahhoz, hogy külön felügyelőt válasszanak."
Ezek a felügyelők az egyházmegyei 'közgyűlésnek hiva-
talból nem tagjai. Dr. Berzsenyi Jenő.

(Folyt. köv.)

Az Országos Luther Szövetség
évi közgvűlése.

Az Országos Luther Szövetség dr. Bencs Zoltán
elnöklete alatt október 23-án tartotta évi közgyülését,
A közgyűlést választmányi ülés elözte meg, amelyen a
tárgysorozaton szereplö összes kérdéseket részletesen
megvitatták. - A közgyűlést Bencs Zoltán dr. tartal-
más elnöki megnyitója vezette be. A közgyűlés állva
hallgatta végig lelkes szavait, amelyeket Horthy Mik-
lósnak, Magyarország kormányzójának szentelt abból
az alkalomból, hogy most tizenöt éve tartotta bevonu-
lását Budapestre. Azután arról az alapvető munkáról
beszélt, amelyet a Bzövetség vezetösége és választmánya
végzett azáltal, hogy elkészítette az új alapszab~lyter-
vezetet, a Bzövetség új alkotmányát. Megemlekezett
arról a jó munkáról, amelyet az elmult évben a kerületi
és helyi Luther-szövetségek végeztek. Budapest székes-
főváros ebben az esztendöben nem nyujtott segélyt a
Szövetségriek, arra való hivatkozással, hogyanyagia:k
hiján csak azo'kat az egyesületeket támogathatja,
amelyek anyagiak tekintetében a végső veszélyben
forognak. - Az Országos Luther Szövetségnek - foly-
tatta az elnök - nincsenek önös, az egyházétóI eltérö
céljai. Ellenkezöleg. Teljesen az egyház szolgálatában
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akar állni és erre nevelni a világi elemet is. A mi evan-
gélikus egyházunk is részese a világválságnak. Mindent
el kell követnünk, hogy társadalmi összekapcsolódás
útján anna'k a romlásnak, amelyet szélsőséges elemek
zúdítottak a világra, útját állhassuk.

Dr. Fritz LászZ6 a Szövetség 1933-34. évi mun-
kajelentését terjesztette elő. Jelentést tett a négy ke-
rület szövetségeinek munkájáról és megemlékezett az
egyetemi Luther-szövetségek működéséről, amelyek
közül csak a szegedi szövetség terjesztette be évi jelen-
tését. Anyagi tekintetben az egyesület ebben az évben
is sok nehézséggel 'küzdött. Ezért nem tudta az Evan-
gélikus Élet c. egyházi lapot úgy támogatni, ahogy
szerette volna. Indítványozza, hogy az O. L. Sz. keresse
meg a kerületi szövetségeket, hogy anyagi erejükhöz
képest támogassák a Szövetség hivatalos lapját. Saj-
nálattal jelenti, hogy Ruttkay M. Gyula titkár lemon-
dott tisztségéről.

Következtek az esedékes választások, amelyek
során elnökkéújra nagy lel'kesedéssel dr. Bencs ,Zoltán
miniszteri tanácsost, egyik alelnökké báró Radvánszky
Antal dr.-t, titkárrá pedig dr. Gyimesi Károly lelkészt
választották.

A választmány által hosszasan és alaposan meg-
vitatott alapszabálytervezetet a közgyűlés elfogadta.
Ezzel az új alkotmánnyal egész bizonyosan egy új, Is-
tennek tetsző egyháztársadalmi munka indul meg
egyházunkban.

(-t.)

Egyházunk és az álláshiány.
Az idő nagy rosta Isten kezében: vele tisz-

títja az értékes búzát, vele választja ki a meg-
maradót az elmuló, elromló közül. De az idő
mérleg is: igazságokat és embereket, irányokat'
és jelszavakat mér s a könnyűeket odaveti az
enyészet és feledés szelének, mint könnyű, súly-
talan, tartalmatlan polyvát.

Napjaink lelke merőben anti-szociális, ma-
gyarul szeretetlenés embertelen; itt állanak
gyermekeink, kezükben egy-egy, sőt több diplo-
mával s valahogy nem tudnak előre lépni, va-
lami gátlás, valami akadályozó hatalom szo-
ritja őket hátra. Értékét és érvényét vesztette
a diploma: jeles, kitűnő érettségivel és diplo-
mával is visszavettetik a magyar intelligencia
utánpótlása. Egyszerűen - nem kell.

Mi itt a baj? Hol van a romlás forrása?
Mit kell itt tenni?

E kérdésekre keressék a feleletet azok,
akiknek hatalom adatott. Mi csak a mi vilá-
gunkba, a mi egyházunk területére is beáradó,
berontott, s korunkat sujtó betegségnek tüne-
teivel foglalkozunk.

Ha a munkanélküliség és álláshiány mellé,
mint hatalmas sugárokat ontó tükröt, az evan-
géliumot odaállitjuk. legott meglátható a mi
elhanyatlásunk az ősi lélektől. Felmerül a kér-
dés: van-e az evangélium álláspontján munka-
nélküliség?

Nézzük csak. Jézus egyik hatalmas példá-
zatában szól arról, hogy a mennyei Atya aszta-
Iánál - "még van hely". Ugyan őbeszél az ara-
tásra váró gabona mennyiségéhez mérten ki-
áltóan aránytalan arató-mennyiségről: "sok az
aratni való, de az arató kevés".

Mintha ez Igék legalább is elcsendesedtek
volna, vagy hallásunk restült volna meg. Mintha
távoli világok harangszava volna, melyre mi
nem is vetünk ügyet. Mi - ez tény - kezdünk
aggódni fakultásunk túlnépessége s ami ezzel
egy jelentésű: papjaink, pásztoraink, prédiká-
toraink számának növekedése miatt. Mi gátat
akarunk vetni a lelkészképzés, ha szabad e szót
használ nom - a lelkésztermelés elé.

Micsoda eltévelyedés! Micsoda lélekelvesz- '
tés ...

Bejött egyházunk tiszta világába a kor-
szellem és megrontotta azt .. Elvesztettük mi is
a helyes nézőpontot. A kenyér szempontjából
nézzük azt, amit pedig missziónak és szolgálat-
nak, ideálizmust, önmegtagadást igénylő hiva-
tásnak kellene látnunk.

Avagy mi panaszkodhatunk paptúlterme-
lés miatt? Szabad-e ezt a fogalmi kört belevon-
nunk a kenyérharc ádáz, stílustalan, eszményi-,
etlen atmoszférájába?'

Hátha csakugyan túlprodukció volna az
evangélikus lelkészi pályán? Avagy nem tu- 1
dunk valamennyinek munkát, helyet adni '?
Annyi itta feltöretlen ugar, a misszió alá vo- \
nandó terület, a hűséggel és buzgósággal elvál-
lalandó munka, csak lelkesült lelkészek kelle-
nek.

Ha mi lelkész-túlprodukció miatt panasz-
kodunk, az olyan, mintha a fa panaszkodnék Ie-
veleinek, rügyeinek sokasága mi.att.

E panaszkodáson kacag, jót kacag a Sátán
és az ősi ellenség. ,

Tudom: mi a baj. Kevés a kenyér, a pénz.
De aki magyar evangélikus lelkész akar lenni,
annak valamit örökölnie kellett a gályarabok- I

tóI.
Duszik Lajos.

Az egyháztagok .fegyelmezése.
Az Evangélikus Élet 40. számában e kérdésről

írottakat illetőleg. azt olvassuk, hogy "Egyházi fegye-
lemre szükség van. Erről már vitázni nem szabadna."
Mégis lejebb azt olvashatjuk, hogy a beteg tagokat se
az úrvacsorától, se a prédikációtói eltiltani - még rö-
vid időre sem - nem szabad. Ha a vétkezőkkel szem-
ben semmi rendszabályt .nem alkalmazunk, alokor vaj-
jon mivel figyelmeztethetjük nyomatéko.san életük
helytelen irányára?

Az egyházi fegyelmet maga Krisztus rendelte, ezt
tehát figyelmen kívül hagyni nem szabadna. Míg a régi
egyházakban a gonoszak és a 'képmutatók kisebbség-
ben voltak a kegyesekkel szemben, addig ma megfor-
dítva áll a helyzet: somkal több egy-egy egyházban a
világias életű elem, rnínt a kegyesek száma. Ez utób-
biakat azután manapság "bigott" s mindenféle más
jelzőkkel illetik az "arany középúton" járók nagy tö-
megei, akik megadják az Istennek is "amivel tartoz-
nak", de a világot és a testüket se tagadják meg,
amint azt - szerintük helytelenül - a "ikegyese'k"
teszik.

Hosszadalmas volna itt újra történelmi utaláso-
kat ismételni, legyen elég nekünk az apostol intése,aki
szerint minden lelket meg kell próbálni, s a meg nem

,felelőket a világias életűeket - megtérésükig (tehát
időre) el kell tiltani a közösségtől, míg a megrögzött
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gonoszokat ténylegesen ki kell rekeszteni a gyüleke-
zetekből.

A szeretet jegyében járó szabadságunk azonban
odaf'ajubt, hogy ma már igazán kemény ember kellen~
a gátra, aki azt a felgyülemlett sok roth adó gazt ki
tudná seperni egyházunkból .. '. .

Mert nézzük csak:' Lehet-e keresztyén (tehát
Krisztust követő) ember pl. éjjeli talárkahely vezetője
és tulajdonosa? Összefér-e a "keresztyén" névvel ez a
foglalkozás? A paráznaság eme árulója tagja marad-
hat-e evang. egyházközségnek? Azután: Osszefér-e '1

keresztyénséggel a korcsmáros, a bűvész, az artista, a
jövendőmondás stb. foglalkozása, melyekről már az
ótestamentumból tudhat juk, hogy mennyire ellenszen-
vesek voltak ezek az Isten előtt? Nem feltevések, ha-
nem tudott tények alapján írom ezeket.

Ezért - véleményem szerint - hangosabban
kellene prédikálni a keresztyéntetten életpályák ellen,
hogy onnan tagjainkat elvorijuk s a megrögzötten ott-
maradókat pedig tényleg le kell vágni az egyházról,
mert abban makula, sömör vagy más eféle nem lehet,
annak tisztának és feddhetetlennek kell lennie úgy
összeségét, mínt az egyeseket tekintve.

Micsoda közössége lehet Krisztusnak Béliállal?
A konkolyról szóló példázat maga Krisztus Urunk

szerint nem az egyházat, hanem a világot jelenti. Té-
vednek tehát azok, akik a szeretet jegyében a minden-
féle gonosz lelket és más útálatos madarakat az egy-
ház templomából nem akarják kikergetni, mert ezek
-- amint láttuk is elégszer - inkább másokat mcq-
rontanak, semhogy másoktól megjavuljanak.

Fegyelem kell és pedig szigorú fegyelem. A kö-
zönyösök, a hűtlenek a világ szerint élők és különösen
azokkal szemben, akik megrögzötten Istentagadók,
tisztátalan életűek s nyilvánvalólag gúnyt űznek az
egyházból és tanításából.

A gonoszokkal és a képmutatókkal szemben
Krisztus is ostort használt. A helyes egyházfegyelem
sok ifjú lelket vissza tudna tartani a rossz élettől s az
egyház iránti hütlenségtöl, De amidőn nálunk a szerit
szabadság jegyében mindent szabad, - akkor ne cso-
dálkozzunk, ha - mí magunk nem akarvj, meglátni
meztelenségünk szégyenét - mások mutogatnak ránk
éles kritikájukkal.

Úgyemlékszem, hogy 4-5 éve már volt tárgya-
lás alatt egyegyházfegyelmi rendszabály-tervezet.
Azonban a liberális lagymatagság mínden egyházban
talált exponenseket, akik - kikeresve a kákán a cso-
mót - ezt mindeddig sikeresen elgáncsolták.

A szekták sokszor fájdalmasan igaz kritikája,
do legfőképen az egyre jobban elharapódzó materiáliz-
mus, saját egyháztagjaink közönyössége és romlása
igazolják az egyház! fegyelmezés szükségességét és
azt, hogy e tekintetben sokat - mulasztottunk.

Fiatalságunk szombat este bálozik - vasárnap
délelótt alszik. Délután táncol és kocsmázik. Ugyan-
akkor rendezi a meccset, a népünnepélyt, a tornaver-
senyt és a vásárokat. Keresztyén társadalmunk váro-
sait kereszty.én vezetés és kiszolgálás alatt álló bün-
tanyák: ú. n. "szórakozóhelyek" csúfítják. A bűnt pén-
zért árulják, kiki vehet belőle bátran, minden utókövet-
kezmény nélkül, anélkül, hogy emíatf Krisztus tiszta,
szent és makulátlan egyházábot kizárnák ...

A testvérek, a szülők pereskednek egymással.
Rokonok egymást látni sem akarják, a vagyonosak a
nincstelent lenézik. Egyes helyeken még a lelkészek j,s

évek óta haragos viszonyban vannak. Ki mer itt az
egyházi fegyelem szükségtelenségéről beszélni!?

Lehet-e itt liberális egyszerű felcsóválással rendet
csinálni?

Hová vezet ez a liberá!lis és ez a beteges "sze-
retet"? Krisztus Urunk megjövendőlte, hogy mikor Ö
visszajön, bizony nem talál hitet a' földön. Legfeljebb
"egyházakat" - krisztusi élet nélkül.

Bzért legyünk józanok és okosak, távoztassunk el.
az egyháztól minden elemet, amely maholnap megful-
ladással fenyegeti a "még élőket is."

Borgulya Eridr~,.

Az istentelen élharcosmozgalorn .
(r. ev. p.) A Szovjetköztársaságban ezév tavaszán

megemlékeztek a "Szociális Verseny" intézményének
ötéves fennállásáról. A .Besbosnik" (13-1934. se.)
című lap él az alkalommal s a vallási etikát egy állíc
tólag erösen ko,mpromittált pontján meg támadja. Sze-

-rinte a vallásnak abban mutatkceik: egyik visszás. ol-
dala, hogy a munkával szemben nem foglal el pozitív
álláspontot, hanem azt átoknak tekinti. Ezzel szemben
a Szovjetköztársaságban - szerinte - a mumka. "a
becsületnek, a jóhírnévnek, a derekasságnak és a hő-
siességnek az ügye" (S'talin). S állítólag csak a Szov-
jetúnióban létezik helyes állásfoglalás a mu-nkával
szemben.

Ez az álláspont gyakorlatilag az élluircosmoeqa-
lomb'an valósul meg, meiu az oroszorseáqi munkásele-
meket igyekszik megnyerni. E munká.t minden eszköz-
zel támogatják. A mozgalommal a Harcoló Istentele-
nek Szövetsége is keresi a szerosabb kapcsolatokat. .

Az összeköttetés már öt éve fennáll. Az isten-
telen sajtó büszkén ír az atheista élcsapatokról és az
atheista ,kollektívgazdaságokról. Jellemző 'a moeatüom.
atheisto. ágának a fejlödése. Határozott eredményeket
tulajdonképp sohasem látunk romboláson kívül. A
Besbosnik" intő és javító szándékkal a következőket

i~ja:' "Az atheista élharcosmozgalom nagy mértékben.
tej'mészeti szii,kségszerűséggel fejlődik. Ez is bizonyítja
életrevalóságát. De ez bizonyítja azt is, hogy a Har-
colá Istentelenek Szövetségének a seeroezetei nehéz-
kesek, mert nem tudták mindeddig megszervezni az
istentelen élhorcosmoeqnlmat, Istentelen brigádok ke-
letkeznek é8 ismét széthullanak. Szám os . i stentelen.
kollektívgazdaságnak nincs meg a képessége, hogy
nevét igazolja. Eddig a Harco.ló Istentelenek Szövetsé-
gének egyetlen vidéki seervezete sem tette meg, hogy
az istentelen éüuirooemoeqalom. oezetoséqének: segített
volna. A -H arcolo Istentelenek Szövetségének moszkvai
kerületi vezetőségenél 'a szerueeet székhelyén egészen a
legújabb időkig nem volt egyetlen' kimutatás sem a
területén lévő istentelen kollektívgazdaságokról. Más
vidékeken sem különb a helyzet.

Az istentelen élharcosmozgalom természete olyan,
mint a sealmatűeé, mely magasra lángol, durva erővel
pusztít és ismét kialszik. Nem használ a pénz sem,
amit az egyes szerueeetekmek az atheista fűz élesztése
céljából rendelkezésre bocsátanak. Az említett lap .írja
le a következö esetet: A .Lenta" 5. sz. gyárban
(Kostroma 19áros) az 1933. évben nem folyt vallásel-
lenes munka. Amint a gyárbizottság az év végén meg-
állapíto,tta, hogya pénzt a vallásellenes propagandára
nem fizették ki, elhatározta, hogy az összeget "felhasz-
nálja": vettek 100 rubelért vaiaekenueret és megették.

(virág.)

Reverzálls.
Egyházi lapjaink állandóan foglalkoznak a r,e-

verzáliskérdéssel. Ez mutatja, hogy ez a kérdés egy-
házi életünknek egyik legfájóbb sebe. Erről az oldal-
ról fenyeget minket a legnagyobb veszedelem. Ez a
seb szorul a Ieggyccsabb orvoslásra, mondhatnám elsö
segélyre.

A statisztikák megdöbbentö számokat tárnak
elénk, pedig ezek csak a nyilt veszteségeket tartják
számon. Az ígazt lélekszámveszteség, - eltekintve az
eladott utódoktól - a statisztikai kimutatásnak leg-
alább háromszorosa! Erre azonnal rájövünk, ha meg--
figyeljük azokat a családokat, amelyek nek egyik tagja
kárunkra 'kötött reverzálíst. .

A reverzáliskötés ugyanis nem egyszerre, egy bi-
zonyos időpontban végbevitt cselekmény;, hanem lassan
érlelődik, néha évekig tart a fejJődése, míg a reverzálls-
kőtés napján kulminál és utána talán a sírig sem éri
el teljes befejezettségét. Ezért többnyire bizonyos' ál-
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landó lelkiállapotot teremt' a' család többi tagja}. köré-
•ben is, amely állapot az evangélikus világnézet meg-
dőléséhez, vagy lényeges módosításához vezet. Mint-
hogy pedig az egészséges evangélikus világnézet csakis
az Isten előtt teljes alázatra késztető, de feltétlen gyer-
meki bizalommal teljes, szeretetben munkás és a lelkt-
ismeretnek békét adó hiten épülhet föl, ezért a világ-
'nézet megrendülése magával rántja a hitet is, így a
vallási élet valamennyi tényezője a lelkiismerettel
együtt kárt szenved. Ezért olyan nehéz a reverzálís-
.kérdés. Annak lélektana, sőt lélekkórtana is van.

Vegyünk egy adott ifjú párt. Megismerkednek.
Megszeretik egymást anélkül, .hogy tudnák egymásról,
hogy milyen vallásúak. A természetes emberi szemé-
remérzés, különös en a leányoknál, az ismeretség első
stádiumában tütja, hogy egymás vallása iránt érdek-
lödjenek. Az ifjak könnyebben föltehetnék a kérdést,
de sajnos, általános tapasztalat bizonyítja, hogy ifjaink
túlnyomó vtöbbsége közönyös és hanyag a vallási. kér-
désekben és csak a férfikorban jut el bizonyos vallás-
beli érettséghez.

Az ismeretség fejlettebb stádiumában,amikor
föllépnek a komoly házassági hajlamok, egyszerre tel-
jes súlyával zuhan rájuk a vallas kérdése. Harcra kél
a hit és a szerelem és az erősebb győz. Sajnos, a leg-
több esetben beigazolódik, hogy "omnia vincit amor".
Még a hitet is le tudja győzni ott, apol a testi oldalon
van a túlsúly. Mert igazi lelki szeretet nem 'képes
lelkiismereti 'kényszert alkalmazni. .

A r. kath. fél előnyösebb helyzetben van, mert
minden felelősséget áthárít az egyházára és ezen az
alapon követel megértést. Az evangélikus fél magára
marad a lelki' küzdelemben, sőt mikor ellenzésre talál
a hozzátartozók részéről, akkor gyakran választani
kényszerül, nemcsak a hite és elképzelt boldogsága,
hanem hozzátartozói és kérője között is.

Sok-sok lelkiharc után pártfogója akad a gyöt-
rődő léleknek va>lamelyik hozzátartozója személyében.
Nyugtalanság, idegesség, perpatvarok támadnak a
családtagok között. Lassankint a szülöí vagy testvéri

.jszeretet fölébe kerekedik a hithűségnek. A világnézet
és vele a hit megrendül és bizonyos színtelen, fásult
közönyösséggé fajul. Igy születik meg a beleegyezés a
reverzáliskötésbe.

A hozzátartozókat bántja a lel'kiismeret és szé-
gyenkeznek a dolog miatt. Kerülik a templomot, ke-
rülik hittestvéreiket, kimaradoznak a vallásos egyesü-

. Ietekböl, ahol nem érzik jól magukat. Előbb utóbb
, mégis eléri őket a szemrehányás. Mentegetni próbálják
magukat önmaguk előtt. Ebből nem egy esetben ön-
tudatlan gyülölet támad egyházuk iránt, mert 'kitaszí-
tottnak, megbélyegzettnek érzik magukat. Ha idővel
visszatérnek is a régi mederbe, a seb örökké ott tátong
lelkükben. Többnyire, - kevés kivétellel, - félevang é-
líkusok maradnak. Egyházi munkára alkalmatlandk.

A reverzálist adó eleinte úgy érzi magát, mint aki
súlyos, de sikeres operáción esett áto Ideig-óráig meg-
könnyebbül, de mikor a lélek megszólal és vágyik az
úrvacsora után, akkor vége a nyugalomnak. Az első
eladott gyermekkel pedig beköltözi'k az örökös nyugta-
lanság, meglazul a családi kapocs, sőt nem egyszer a
l1üség is. Akárhányszor hallhatjuk: "Régen megbán-
tam, én már ezt a lépésemet." Láthatunk idős apát,
anyat zokogni eladott gyermekei fölött, Sőt hallottam

'esetet, amely öngyilkossággal végződött. Szegény,
nyomorult, nyugtalan lelkek ezek! Kérdés, hogya sír
meghozza-e számukra a békességet?

A nők hajlamosabba'k a vallásos életre, mint a
férfiak, ezért ök sínylik meg jobban a reverzálts adást.
Bár' a szerelem hirtelenebbül győzi le náluk a híthüsé-
get, mivel mélyebben éreznek; hamarabb jön a vmeg-
bánás nyugtalansága is. Azt hiszem, hogy nem kis sze-

+rep jut ennek a sok feldült családi életben, elválásban
sőt gyakran az erkölcsi romlásban is. '

; " Mindebből láthatjuk, hogy a reverzáliskötés igen
. bonyolult dolog. Két-, sőt három nemzedék életét dúlja

fel és taszítja lelküket a közönybe. Eze'k a lelkek egy-
házi szempontból félig elveszetteknek tekinthetők .

, Szerény véleményem szerint az orvoslás alkalmas
eszközei az alábbiak:

1. Fokozott, hűséges, megértő, hitből fakadó, Igé-
ből táplálkozó lelkipásztori munka, mínt preventiv el-
járás. Megbélyegzésnek, megtortásnak csak igen meg-
fontolt esetben van helye. Csak olyan lelkésznek van
ehhez joga, aki azon a helyen legalább öt évig hűséges
lelkigondozást végzett! Akkor is csak az egyháztanács
határozata folytán!

2. Fokozott szórványgondozás !
3. Egyházi lapjaink állandó cikksorozattal :c~lvi_

lágosítják a közvéleményt arról, hogy a róm. kath.
egyház "dogmatikai elve" - amelyre hivatkoznak és
amely szerínt a reverzálist nem vevő katolikust nem
részesíti szentségben, stb.; a házasság törvénytelen,
stb. - nem is olyan 'kényszeritő parancs, mint amilyen-
nek feltűnik. Egyrészt, mert amelyik egyház ilyen lelki
erőszakkal operál, az nem érdemel semmiféle meg-
értést protestáns részről; másrészt, mert a magyar
állam törvényes házasságokat szentesít és tart nyilván
az anyakönyveib en, ígyar. _k. egyház eljárása tör-
vénybe ütköző cselekmény!

4. Állandóan ébren tartani a szülők és az ifjúság
figyelmét, hogy az ismeretségek kezdetén érdeklődje-
nek a másik fél vallása iránt.

5. Mindenütt hordjun'k Luther-rózsát. Ez ismer-
tető és hitvalló eszköz!

6. Az ifjúság szigorú evangéliumi szellemű neve-
lése; a szülők részéről is. .

7. A "világiak" ne mindent a lelkésztöl várjanak,
hanem legyenek hitvallók, segítőtársak!

8. Az intellektuális osztály mutasson jó példát!,
9. A hítoktatás legyen -híterösítö lelkipásztorkodás

már az elemi iskolában!

'10. Megfelelő felügyel et mellett alkalmak adása
a kétnemű evang. ifjúság megismerkedésére, konfe-
renciá'k stb. által. (Esetleg díjtalan evang. egyházi
nyilvántartó iroda!)

\ * -x-

Valamikor egy evangélikus kovász volt! És ma? ...

* '.
Igehirdetés, lelkipásztorkodás, hit, hitvallás,

templomlátogatás, gyülekezett élet, evangélikus ifjú-
ság! A többit bízzuk a Szentlélekre!

Erős vár a mí Istenünk!
Breuer Oszkár.

~ _H_I_R_E_K_._[i]
SZENTHAROMSAa UT ANI HUSZONKET-

TEDIK VASARNAP.

Filippi i, 3-11.

Valahányszor Pál apostol a filippiJbeli()kre
qondol, szíve az örömtől és a boloogságtól túl-
árad, mert gondolnia kell arra) hogy ők milyen
nagy lelkesedéssel ée odaadsissal álltak az Úr
ügye mellé. Nemcsak, hanem magáról az apos-
tolról sem feledkeztek meq, hiszen ajándékok'a,t
küldtek uuuna és mindenképen igyekeztek vele
az, érintkezést fenntartani. És ezeket az 'O.4jándé-
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kokat Pál el is [oqadta, nem miniha sziikséqe
lett volna rájuk) de mert a szeretet f~lkíná!ko-
zását visszautasítani nem lehet. Most is, amikor
leül) hogy buzdító levelet i'Y!'tézzen; hozzájuk)
luiuuuiáesal és örömmel kezd'/, levelet. Nem mu-
lasztja el azonban aeonnal; intelmeket i~ adn,i)
vagyis saját cselekvéséből meqmutatni nekik:
azt), hogy a keresetuén emberben megindult ~e-

,g,yelmi munka ewrehaladásának melyek az '/,8-
mertető jelei. A vonzódás az imádkozáshoz. Az
apostol nem tud mást) csak imádkozni az ő ked-
ves híveiért) hogy lelkiekben gyarapodjar/Jak.
Cselekedjenek tehát ők is hasonlóképen. Az apos-
tol bátran bizonyságot tesz amellett, mely upen
szereti 'őket hithűségük miatt. Nem lehet nekik
sem elmuZasztaniok ezt alkobmetos időben. Az
apostol megég valósággal az irántwk valá sze-
rétetben. Ez a keresztyénség értelme. Megégni)
felemésztődnia testvérek iránti szolgáZatban
és ezeretetben. .

- Reformáció emlékünnepek Budapesten. Az Or-
szágps Bethlen Gábor Szövetség a' protestáns társegye-
sületekkel karöltve rendezi meg október 31-én este 7
órakor a Pesti Vigadóban szokásos reformációi ünne-
pét. Beszélni fognak: Dr. Tasnády Nagy András, D.
Kapi Béla, dr. Somos Elemér és dr. Csliky Gábor. _
Ugyanabban az órában a Deák-téri templomban isten-
tiszteletet tartanak, amelyen Ruttkay-Miklian Gyula
püspöki titkár szolgál. - A kelenföldi evangélikus és
református egyházközségek október 31-én d u. 5 órai
kezdettel közös ünnepet rendeznek a Lenke-ut 44. szám
alatt lévő református templomban. Beszélnek: Szántó
Róbert, Rózsás' Pál és a-református egyháznak eg-y ki-
jelölt szónoka. - A fasori ev. Nőegyesület és Luther
Márton Kör október 27-én, szombaton este 7 órakor
rendezi reformációi ünnepségét a fasori gimnázium
dísztermében, amelyen változatos müsor keretében dr.
H. Gaudy László tart előadást. - A reformáció emlék-
ünnepén egyébként a délelőtti órákban Budapest összes
ev.angélikus templomaiban ünnepi istentiszteletet tar-
tanak.

- A reformáció emlékünnepe Ujpesten. Az újpesti
Nöegyesület és ifjúsági Luther Szövetség november
4~én, vasárnap délután 5 órakor a templomban a refor-
máció emlékére vallásos estét rendez, amelyen Szántó
Róbert Budapest-kelenföldi lelkész mond beszédet. Sze-
repelnek még Rajter Lajos, a magyar Rádíó karnagya,
Weltler Jenő, a kelenföldi egyház karnagya és a' Buda-
pest-kelenföldi. ev. egyház vegyeakara. A vallásos est
befejeztével szeretetvendégséget tartanak.

- Hittankönyvek. Az evangéliumi keresztyénség
világnézete. Irta: Dr. Szelényi Ödön. A könyvnek most
'jelent meg a IV. kiadása, amelyet dr. H. Gaudy László
vallástanítási igazgató rendezett sajtó alá. A .könyv
elméleti és gyakorlati részból áll. Az elméleti rész meg-
ismerteti a .kereazt.yén világnézet mibenlétét és lénye-
gét; a gyakorlati rész pedig a keresztyén világnézetnek
az emberiség életében való megvalósítását tárgyalja. _
A -keresztyénség megalapításának története. Irta: Be-
reczky Sándor. Második javított kiadásban jelent meg.
A könyv három részben ismerteti az ó- és újszövetség
tartalmát. Az első rész a kereszt~énség előkészítése
Izrael. népének történetében. A második: a keresztyén-
"ség megalapítása Jézus által. Itt ismerteti Jézus életét
a négyevangélium szerint és foglalkc.zik Jézus meg-
váltói munkájával. A harmadik rész a keresztyénségnek
az apostolok által való elterjesztésével foglalkozi'k.
Fenti könyvek Kókai Lajos kiadásában jelentek meg
és kaphatok a kiadönál, Budapest, IV., Kamermayer
Károly u. 3.

- Presbiter-nap Rákospalotán. A rákospalotai ev.
egyház presbitériuma október 2l-én tartotta meg első

presbiter-napját lélekemelő ünnepség 'keretében. ,10
órakor ünnepi istentiszteletre gyulekeztek a~ eg:yhaz-
tanács tagjai. A szószéki sz.olgálato~ Chuf!yvk Pal ?l-
esperes végezte, aki a presbl~e~e~ hl\:a~ása:ól tarto,tt
hatalmas lendületű, lelkeket építö prédikáelót. Ezutan
a presbitérium a lelkész és a tisztikar vezetésével te,s-
tületileg felvette az urszentva~~o.:át... yrvacsora .utan
Wurmb· Elemér egyházfelügyelo üdvözölte Bu:tm?zk:y
Pál főesperest, továbbá Benkő Istvár: é~ S~ab~ M.~klos
református lelkészeket, akik nagyszamu kuldottseg~el
vettek részt, az evangélrkus testvérek ünnepén. Ezutan
dr. Horváth Károly, a felsőpestrnegyei ev. egyházmegye
ügyésze tartotta meg előadását, zsirIJatelőtti gondo..lat?k
címen. A mélyen szántó, gondolatokban gazdag e,s er,-
tékes előadás után az ünnepséget Blatniczky Pal 'fo"
esperes imája és áldása zárta be. Az egyháztanács
tagjai a templomi ünepély után baráti ebé~re gy'ültek
össze. A fehér asztalnál Pröhle Sándor lelkesz koszon-
tötte a vendégeket. Blatniczky Pál .főesperes buzdíto
szavakat intézett azegyháztanács tagjajhoz. Benkő
István ref. lelkész pedig a testvéri összetartásról be:
szélt. A presbiterek nevében dr. Keresztes Miklós mon-
dott köszönetet és méltatta a nap jelentöségét. A rá-.
kospalotai egyháztanács a jövőben rendszeresíteni
fogja ezt az ünnepi alkalmat és mínden évben megren-
dezi a maga presbiter-napját.

- Halálozás. Seybold Károly esperes-lelkész a
megszállás alatt lévő Nyugatmagyarországon, Zurány-
ban október 15-én elhunyt. Október 17-én temettek el
nagy részvét mellett,

- Evangélikus nap Nyíregyházán. A nyíregyházi
egyházközség olotöber 31-én nagy evangélikus napot
rendez Nyíregyházán. Az ünnep kiemelkedőbb eseméc
nyei a következők: 30-án este 8 órakor toronyzene.
31-én reggel megnyitó ünnepély a templom elötti téren,.
amelyen a katonazenekar játssza az Erös várunkat.
Paulik János ig.azgató-lelkész mond megnyítót. Ezután
kiállítások, elemi és középiskolások részére szóló isten-
tiszteletek következnek. 'Fél 11 órakor rerorrnácíóí ' em-
lékünnep leányoknak a központi iskola disztermében.
Ugyancsak fél ll-kor. ünnepi istentisztelet a templom,
ban, amelyen Zulauf Henrik prédikál. Délután 6 órakor
reformációi ünnep a templomban, amelyen az ünnepi
beszédet Kuthy Dezső egyetemes titkár mondj.a. Fel-
szólalnak még dr. Geduly Henrik püspök és Paulik Já-
nos rgazgatö-lelkész is. -

- Házasság. Csaba László, a pesti magyar egy-
ház vallástariára október 27-én délután fél 7 órakor
tartja esküvőjét Hautzinger Verával a Deák-téri temp-
lomban.

- Esperes-választás. A veszprémi egyházmegye
újabb hat évre Takács Elek hömokbödögei lelkészt va-
lasztotta meg esperesének.

- A csákvári evangélikus egyházközség novem-
ben 4-én tartja megalakulásának 150. évfordulóját. Ez
ünnepi alkalomból Irányi Kamill székesfehérvári lel-
kész hirdeti az Igét, az ottárt szelgátatot pedig Podh-
radszkyJános főesperes végzi. Az, istentisztelet után
jubiláris díszközgyülést, majd közebédet tartanak,

- Györ. Az egyházi énekkar október 14-én Irtzing
Ferenc orgonamüvész közreműködésével templomi
hangversenyt rendezett. Az énekkart Fodor Kálmán
vezényelte. A műsoron Bach, Andriessen, Nadler, Lasso
és Rég'er darabok szerepeltek. . -

- HalálQzás. Dr. Kubacska AndTásné szül. Fell-
ner Aranka, dr. Kubacska András fasori gimnáziumi
tanár, c. igazgató neje 52 éves korában hosszú szenve-
dés után elhunyt.

- Az óbudai templom alapkövét vasárnap dél-
előtt tette Ile ünnepélyes keretek között Kemény Lajos
esperes dr. Fabinyi Tihamér miniszter-egyházfelügyelő
és más előkelőségek jelenlétében.

- A szegedi Egyetemi Luther Szövetség az egye-
tem kapuinak megnyiltával ismét megkezdte intenzív
munkáját. Évnyitó közgyűlését okt. 7-én tartotta,
rnelynek tárgya a fonyódi konferenciális táborozás ról
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és az eddigi m.jnkavégzésröl szóló beszámoló, a Szövet-
ség Otthonának zárszámadása, költségvetése, pályáza-
tok eredményének kihirdetése volt; a közgyülés Egyed
Aladár főesperest védnök.ké, Sztrokay Lajos polg. isk.
tanárt és feleségét Ö. tb. tagokká választotta. Templomi
ünnepély keretében avatta fel ,22 új tagját okt. 6-án,
megemlékezve egyszersmind a nemzeti gyászünnepről
ís: Az ünnepély után a Szövetség tagjai az Ur aszta-
lához járultak. Okt. 7-én zártkörű müsoros ismerkedő
teaestet rendezett. Mínden .héten az egyesület új hiva-
talos helyiségében bibliaórára jönnek össze a tagok
igeq szép számban.

- Bocskay-ünnep AImosdon. Bihar megye Almosd
nevü községében nagy ünnepség volt október 14-én, va-
sárnap. Egy gyönyörű hajdú-szobrot lepleztek le. AI-
mosd határában 1604 október 15-én fényes diadalt ara-
tott a Bocskay hajdu-serege Petz kassai ezredes német
seregén. Ennek a győzelemnek" a hatására Belgiojoso
tábornok egész seregevel Kassa felé menekült. Az alélt
lelkű magyárok pedig' a mohácsi vész után most tértek
magukhoz először.' Bocskayhoz csatlakoztak: jobbá-
gyok, nemesek, főnemesek. Az evangélikus,Illésházy
István; a' későbbi országnádor, a bécsi béke egyik al-
kotója. Az emlékszebor Nagy Sándor debreceni, Dóczy-
intézeti rajztanár gyönyörű alkotása. Magas talapzatán
egy bronz-hajdu áll. Régi, hajdu öltözetben. Bocskor,
szük magyar nadrág, dolmány, jobbról harci csákány,
balról hosszú kard. Csontos, marcona arc, hatalmas
lógó bajusszal, tollas föveg, két oldalt varkocs. A vén
hajdú elszántan néz az "oláh" Bihardiószeg felé, jobb-
jával kardja' markolatához kap és támadva előre 'lép.
Szinte várja az' ember, hogy menten kirepül az ősi kard
a hüvelyéből és megindul a bősz' hajdú Diószeg felé,
rendet teremteni. Balról, a szebor alján egy köböl. fa-
.ragott öreg hajdú mesél az unokájának. Jobbról egy'
.rohamsísakos ifjú hajdú gépfegyverrel céloz, mellette
parancsnoka' a vén hajdú intését. lesi, hogy mikor "nyit-
hatja meg a ,tüzet?" - A nagy ünnepség en megjelent
a kormány képviseletében Szilágyi Lajos cs.vés kir. ka-
marás, főispán, D. Dr. BaltazarDezsö ref. püspök, kon-
'ventí elnök, nagy sereg egyházi és világi előkelőség,
hatóságok, katonaság, intézetek. Ünnepi istentisztelet
kezdette az ünnepséget, melyen D. Dr. Baltazár Dezső
János Jelenések könyve 12, 9-11 textusról prédikált.
A szoborleleplezési ünnepségen a főispán és 'a hajdú
ezred parancsnoka; vitéz Zákány ezredes beszélt, regö-
sök tárogatóztak, egy tiszt szavalt. A képviseletek és
küldöttségek egész sora járult az emlékhez és megko-
szorúzta. Evangélikus egyházunk részéról Pass László
debreceni ev. lelkész volt jelen hivatalosan az ünnepé-
lyen és megbízásból megkoszorúz ta rövid fogadalom-
tétellel a MELE képviseletében az emlékművet. Az ün-
nepségen Almosd község népe látta vendégül ebédre a
több, mínt 200 főnyi hivatalos vendéget. Délután temp-
Jomi vallásos ünnepség volt. Az álmosdí hajdú-szobor
egyike a vidék legszebb szobrainak.

-' Ujra megszólal az Isten hárfása. A Harangszó
Dr. Kapi Béla püspöknek Isten hárfása c. történeti el-
beszélését, amely a legnagyobb evangélikus énekköltő-
nek, ~erh~rd~ ~álna~ és k?rának pompás rajzát adja,
második kiadásában is megjelentetí. A 254 oldalas gyö-
ny!)rű kiállítású mü előjegyzési ára 1934 december 1-ig
,1.50 P, könyvker:eskedői ára 2.- P lesz. A könyv ára
,a Harangszó 30.526. sz. csekklapján küldhető be.

- 40 százalékos árleszállítás. A Lelkipásztor címü
homíletíkaí folyóirat előfizetési ára az advent első va-
sárnapjával kezdődő új évfolyamtói kezdve évi 12.~
.pengö lesz, ami az eredeti 20.- pengös árhoz képest 40
sz~zalé.~os..csökkenést jelent. A havi folyóiratot D. Kapi
Bela püspök szerkeszti. Megrendelhető a kiadóhivatal-
nál, Győr, Petőfi tér 2. szám., I

A R • A szerkesztésért felelős: A kiadásért felelős:
..:- ajnaí Misszió fiatal misszionárius-jelöltje SZ Á N T Ó Ó

Kuhhlrt Márton lelkész három napot töltött hazánk- R BER T Dr; FR 1T Z L Á SZL Ó
ban. Rajkán és Budapesten tartott, előadásokat. Buda- -
pesten három helyen beszélt. Október 9-én a Misszió- SZERKESZTÖSÉO TELEFONSZÁMA : 59-2.01
egyesület havi ,?rá~án;.~ Hold-utcai német templomban POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA: 1,228
és az Angyalföld-í blbhaór,a keretébe~. Utóbbi helyen (BP. SZÉKESFÖV. KÖZSÉGI TAKARÉKPT. CSEKKSZÁMLÁJA.

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest. V.. Csáky-utca 10. 80948

különösen szépszámú közönség gyönyörködött a ked-
ves missziói lelkész vetített képes előadásában. Az
Üllői után egyben beszámoló volt a celldömölki konre-
renciáról. Rímár Jenő és Gáncs Aladár ecsetelték a
konferencia áldott lefolyását. Bibliamagyarázatot
'I'orda Gyula domonyi lelkész tartott II. Kor. 12, 9.
alapján.

-' Adományok a 'szegedi Egyetemi Luther Szö-
vetség Otnhonára s Fodor Jenö 10.- P, dr. Melich János
5.- .1:', Kismányoki K. 10.- P, Lux Rezső 2.- P, dr.
Payr S. 5:- P, Moczkovcsák E. 2.- P, dr. Mázor E.
3.- P, Ev. gyamínt. Pestszentlőrinc 2.- P, Szikszay
Z. 1.- P, Visnya E. 5.- P, Szeged-Csongrádi .Takptar
20.- P, Csanád-csongrádi egyhmegye 22.45 P, Vozary
Miksa 10.- P, Vallás- és Közoktatásügyi Miniszterium
300.- p, ~öjt.ös L. 2.- P, Ev. ifj. gyámint., Békéscsaba
10.- P, Papp Margit 2.- P, vitéz B,a16!l;oltánné 3.-
P, Kovács Iiona 5.- P, Jausz Lajos 3.- P, 'Ev: egyház
Rákospalota 2.- P, Tóth Béla 2.- P, Fodor István
2.- P, Szlovák Miklós 1.- P, Sztik Gusztávné 2.- P,
Országh József 5.- P, Unterreiner Józsefné 5.- P,
Pesthy Pár 4.- P, Zsigmondy Zsigmond 4.- P, Groó
Gyula 1.- P, Egyetemes Egyház 170.40P, Kepenyes
Pál 5.- P, Gyönki Takarék 3.~ P, Ihász Sándor gyuj-
törvén: Liceumi tanár 1.- P, Ev. liceum Sopron 3.--
P, Spanner Géza 1.- P, Sebestyén Andor 1.- P, Bort-
nyik György 1.- P, Palkovíts Julia -.50 P, Szabadí
Béla 1.- :t>, Draskóczy István 1.- P, Veöreös Pálné
-.50. P, dr. Major László 1.- P, Zsigmondy ZSigmond
1.- P, Zarándy A. -.50 P, Breuer Rezső 1.- P, Szecs-
kásné -.50 P, Schuszter -.50 P, dr. Kocsis Antal lo-
P, Budapesti Ev. gimn. 5.- P, Mikola Sándor 2.- P,
Morhács Márton 2.- P, Boldizsár 1.- P, Kelló Gusz-
táv 1.- P, Scholtz L. 1.- P, Deáktéri lelkészi hiv. 2.-
P, Magócs Károly 1,- P, Kerepesi úti töt egyházközs.
10.- P, Ill. ke,r.' ev. egyházközs. 2.- P, özv. Orbán
D.-né 1.- P, Orbán Béláné 1.- P, Fasori ev. lelkészi
hiv. 2.- P, Többen 3.- P, Fasori Luther Márton Kör
1.- P, N. N. 1.- P, Móhr Henrik 1.- P, összesen 52.50
P. Természetbeni adományok: N. N. 1 q szén és 2 kg
cukor, Karbiner Péter egy drb mosdótál, mosdóállvány
és kancsó. Isten áldása legyen .az adományozókon és
adományaikon.

-:- Idős embertársaink számára nyugodt otthont
és testi-lelki gondozást óhajt nyujtani a Bethánia Egy-
let fiókegyleteként müködö Vírágszövetség, mely erre
a célra ,virágajándékok (koszorúk, csokrok, disznövé-
nyek) reszben, vagy egészben, történö megváltására
szólítja ;fel a társadalmat. Az így nyert szeretetado-
mányröl (összeg nélkül), értesíti is azokat akiknek a
virág szánva volt, ha címet kap. Sok kis' hervadásra
ítélt virág helyett életeket. istápoló Virágotthonokat
létesíthet a megértő szeretet ..Cím: Virágszövetség, Bu-
dapest, XI., Társ-utca 6.

_ - Változatos tartalommal jelent meg ismét a
F~B~-naptá~ az 1935. évre. Nélkülözhetetlen napon-
kéntí olvasmanya lett e naptár azoknak, akik az elmult
évek folyamán is haszná1ták és a jövőben is sok áldást
kíván nyujtani azoknak, akik házuk ba fogadják.. Kinek
ne,y:nne ~a szüksége arra, hogy Isten Igéje naponként,
~roslt.se, vigasztalja, felemelje, bátorítsa? A naptár 'az
ev ml?d~n n,apJára, szóI,ó rövid elmélkedéseivel, példái-
v:al, to~teneb eseményeível ezt ac szelgálatot teljesíti.
A7;a szep hátlappal együtt P 1.40, hátlap nélkül P 1.20. '
,!\onyvalakban, csínos fekete egészvászonkötésben is
kapható P 1.60-~rt. Terjesztésre is megfelelő árenged-
mennyeI kaphato ~ Fnmm evang. könyvkereskedésében
VII., Damjanich-utca 25ja.'


