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A' BIBLIA' EGYHÁZA.
, Négyszázötven éve annak, hogy Luther a

teljes, ném et bibliafordítást adta népe .kezébe,
Miért telte ezt? Nem csupán annak ígazolására,
hogy amit tanít, az a Biblia tanítása, az .Jézus
kijelentésein, tehát örök igazságokon, alapszik,
hanem elsőserban azért, hogy Jézustés tanítvá-
nyait 'közvetlenül, első kézből hallják beszélni
és 'lássák cselekedni, a hitben testvérek. Első-
sorhan azért, hogy az Isten igéje ne gyarló em-
berek-száján keresztül jusson a szívekbe, hanem
úgy, ahogy azt az Úr lelke megíratta ihletett
ferfiak' által.' _' , ' " ,

Nemcsak ;:LZ .voltcbillncsoldás, hogy Luther
'a bibliát olvasni és 'olvastatní .merté, hanem az
is, hogy az édes ányanyelven .tette megköze-
líthetővé. 'Luther fordításának hatása alatt
csakhamar jelentkeztek a különböző népek bib-
liafordítói és egyetlen század leforgása' alatt
csaknem' minden európai nép a' maga nyelvén
olvashatta az Igét. Ez volt az a pillanat, amikor
az Úr angyala az örökkévaló evangéliummal a
kezében átrepült az égen, az emberek e meg-
dönthetetlen igazságok előtt arcra borultak és
a .:v.ilág lassan átalakult az Isten tetszése, ter-
vei és szándékai szerint. '

Luther egyháza, az evangélikus egyház ez-
zel csakhamar, az Ige, a biblia egyházává lett,
8; mi meggyőződésünk szerint azzá az egyházzá,
amely Krisztus élő' teste. Az igazi egyház csak
az lehet, amelyben Krisztus evangéliuma igazán
és 'tisztán hírdettetik és amelyben a szentsége-
ket Jézus rendelése, szerint szolgáltatják ki. Mi
pedig azt tartjuk, hogya mi egyházunk-a biblia
ígázságalnak birtokában ezen az úton, jár, Tá-
v.e:.1rÓI.sem .mondjukezzel, hogya nem fisetán
aq;""evang-éIium'ra.~pitő egyházak ,előbb, utóbb
nem fognak- oda találni-az Istenhez,' det, valla-
',r!,-~~" _": ,,;; t~';' ,r~·~::.t--. ~~-- - .. t=r .• -' -.

nunk kell, hogy ami egyházunk, a biblia, az
evangelium egyháza a Jegegyenesebb úton jár,
az üdvösség felé. Mi mindig tiltakozunk az 'el-
len, ha valamelyik egyházközösség az üdvös-
ség kizárólagosságát hirdeti, tehát magunk
sem eshetünk ebbe-a hibába. De az Ige egyházá
mindenesetre gyorsabban és egyenesebb en talál
oda az' Istenhez, rnint bármely olyan lelki kö-
zösség, amely az Igével egyenrangúnak mondja
a hagyományt, vagyis embereknek a tanítását.

, Luthert másként 'nem tudjuk elképzelni,
mínt a bibliával 1;1., kezében. A ,legtöbb Luther-
kép és szobor úgy jeleniti meg őt, hogy öklét
nyugtatja a biblián. "Mintha azt akarná mon-
dani: Ez' az én fegyverem, ez az én pajzsom,
amellyel a világ mínden ördöge ellen hadra ke-
lek. Ez az én kincsem, amelyet testemmel, :yé~
remmel, életemmel is - megoltalmazokminden
támadás ellen! ' '

A Luther nyomdokain .haladó Krisztus-
követők sem tehetnek mást. A-bibHa a fegyve-
rük, 'a pajzsuk, a biblia az egyedüli kíncsük, ha
vihartámadás van. A bibliával a kezükben kell
minden olyan törekvés' ellen 'síkraszállaniok,
amely 'az emberi gondolat és .véleményszabad-
ság eltiprását célozza. Az evangélikus keresz-
tyén ember, mínt a 'biblia egyházának, tagja,
csak lelkiismeretének szavára hallgathat. Fél-
reállíthatják, deel nemnémíthatják. Mert noha
az Igazságtalanság villámot- hord kebelében, de
a~ igazság szava ~thá.tÓbb a niennydörgésnél,
az egész világnak meg. Kell hallania; .r.: ,

, .' ? • ,-; '. -.,: _. - - - »Ó - -.;:

Milyen boldogság 'a .biblia egyh aza tagja-
nak tudnunk magunkat.! Milyenboldögság-:a~t
tudni, hogy az iga~~á~n~kélunK;" d$ ~zérC~~
igazsag~rt meg ia'~uqUi1K/>h.~lni!.::,','~,<;" ;}' ',;h.
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Az. egvetemes közgvűlés.
A .Magyarhoní Ágostai Hitvallású Evangélikus

Egyházegyetem október' 26-án. tartotta' Budapesten -éví
számadó közgyülését br.· Radvánszy Albert dr. eg~e-
temes felügyelő és D, Geduly Henrik püspök elnöklete
alatt. Geduly püspök buzgó imája után br. Radvánszky
egyetemes felügyelő nyitotta. meg a közgyülést habal-
mas beszéddel. A megnyitó beszédnek' kiemelkedő rész-
leteit a következökben közöljük:
, A mai napon emlékérmet adunk egyházunk hívei-

nek. a kezébe. Az érem egyik 'oldalán dr. Luther Már-
tóm, képe látható,' máisik oldala pedig repülő angjf~lt
ábrázol', amely kezében. az evangélíumot lobogt;;ttva,;:,át~
szeli a .levegöeget. Az egyik oldalon ez a .félirat áll:
"Luther bíblíarordítása 400 éves", a másikon pedig ezt
olvassuk: "Minden népnek a .maga nyelvén." A két
kép. szöveg nélkül is elmondaná, hogy az. érem . J dr.
Luther Márton bibliafordítása emlékének van szentelve,
s hogya Reformátorok 'ezúttal sem, mint egy nenJ,zet
fiáról, hanem mint az ernberaség egyetemének nagy
alakjáról emlékezünk, aki, amikof Ta saját nemzeté-
nek, egyben a világ összes népeinek is 'kezébe adta a
szentírást, kínek-kínek a maga nyelvén. Ezért ünne-
peljük mi, magyar evangélikusok is a német biblia-
jubileumot Isten iránti hálával és a Refprmátor em-'
lékévei szembeni kegyelettel. . .

Ez az érem azonban ennél is többet mond, mert
ha ezt nem tenné, akkor inkább csak múzeákís emlék
jellegéveI birna, amelyért kenyérgondjának közepet.te
ma csak kevés embernek lehetne áldoznia. Már pedig
ez .az érem misszióra hivatott és sokaknak a kezébe
kell kerülnie. Egy nagy igazság hirdetése .a mísszíója.
Azé .az igazságé, hogy az Isten az ö evangéliumát nem-
csak elmult századoknak adta, tehát abibliát nemcsak
Ú~tÜntkorok könyvének szánta, amelynek ma már csak
MP:Yo.yJ;,~Ii l;>ecse,,;,v,&p-,hanem ,~dő- és, térbeli h§.táro~1(91
nem Korlátozott, világokat' átható, "megtartö és J;j01-
dogító erőhek.

Hogyha erről a magaslatról, amelyre az Isten ke-
gyelme ma minket felemelt, egyházi életünk legfelső
fokozatának hegyormáról, végi.ghordozzuk tekintetün-
ket a világon és szemügyre véve a legfőbb emberi kö-
zösségek elénk táruló életét, azt látjuk, hogy abban
félelmes összevisszaság kava:rog és abból tornyosodó
veszedelmek meredeznek felénk, akkor arra a megál-
lapításra kell jutnunk, hogy itt csak egy segítség Van
és pedig, ha az érmen ábrázolt evangélíumot lobogtató
angyal feleszmélteti és az evangélíum lelkével áthatja
az egész világot.

A nyitott szemmel nemcsak nézni, de látni is tudó
embernek lehetetlen rá nem döbbenníe arra, hogy
mi: folyik ma. a világon. . A bizalmatlanság, gyanak-
vás, áskálódás, gyülölködés szörnyetege garázdálkodik
a nemzetközi életben és nyomában egy új háboru s egy
az eddiginél is szörnyüségesebb világkatasztrófa lehe-
tőségének kísérteties árnyai suhannak. Ahelyett, hogy
végre a tönkretett gazdasági élet fellendítésére, a fel-
idézett köznyomor enyhítésére, a mélyre süllyedt er-
kölcsök megjavítására, az egész világ felforgatott külsö
és belső békéjének helyreállítására fognának össze- a
népek, inkább egymás ellen szövetkeznek, nem gondol-
va meg, hogy ezáltal, mínt a bibliai Sámson; olyan
pilléreket ingatnak meg, amelyek, ha leomlanak, rom-
badől az egész civilizált világ és törmelékével önma-
gukat is eltemeti. .

Ennek a szerencsétlen, vészt jósló állapotnak ,.a
főokát abban' kell keresnünk, hogy megtépdesték az
evangélium angyalának szárnyait. Amidőn ennek a
meggyőződésemnek kifejezést adok, nemcsak a· szov-
jetre gondolok, amely teljesen ki akarja irtani népé-
ből az evangélium lelkét, de szólok a világ keresztyén
államairól is. Ezekbe is belopózní látjuk a kultúr-
bolsevizmus szellemét és látjuk, amint 'az már .olyan
körökben is polgárjogot nyert, ahol ezen megállapítás
ellen a legélénkebben tiltakoznának; mert idegen -vol-
tát már észre sem vészik. ms szölok a világ keresz-

tyén államairól azért is, mert az egyház és annak, mun-.
kája sok helyen nem 'részesül olyan elbírálásban. ,érté-
kelésben és támogatásban, mint az ügy, amelyet szol-
gál, az emberiség és a maguk jól felfogott érdeke is
megkövetelné. '. . .

Ennél a -kérdésnél nemcsak kötelességszerüleg, de
megnyugvással is kell ki-emelnem, hogy a magyar 'ál-
lamnak teljes tisztelet, hála és elísmerés jár, mert az
'egyházzal szemben' megbecsülést és.méltányláat .tanusít.

Magyarország mtníszterelnöke s legutóbb a kato-
Iikus nagygyülés 'keretében Magyarország valfás- és
közoktatásügyi minisztere is olyan kijelentések et tett
a felekezetközi kérdésben, amelyek a mi álláspontun-
kat is .fedik."Ha a' kormányzat részéről ez a 'S'ZeUern
érvényesül és a kormány ennek a szellemnek érvélfyl<
szerez, akkor a felekezeti élet súrlódási felületeí nagy-
ban redukálódnak és az egyházak békés és eredményes
erőkifejtése fokozódhatik. . ..

Ennek a célnak az érdekében, azonban, nagy
szükség volna még arra is, hogy a vegyes házasság-"
ból származó gyermekek vallását szabályozó 1894. évi .
XXXII~ törvénycikk hatálya megszüntettessék és az
1868. évi LIll. törvénycikk kizárólagos érvénye vissza-
állíttassék. A vegyes házasságból származó gyermekek
vallásának a kérdése ugyanis olyan probléma, amely
a lelkeket állandó nyugtalanságban tartja, sőt az. egy:-
séges nemzeti társadalmi együttmüködést is hátrál-
tatja, .

A magyar hercegprímásnak az idei katolikus
nagygyülésen a házasság kérdésével kapcsolatban ki-
fejtett elgondolása, amely országszerte s így ami. egy-
házunkban is vísszhangra talált, azt a reményt éb-
resztibennünk, hogy- talán mégis kialakulhat az az
atmoszféra, amelyben ezek a sokat vitatott kérdések a'
testvériség szellemében nyerhetnek megoldást. Amikor'
ugyanis a hercegprímás törvénymódositö elgondolásá-
nak második alternatívájában polgárjogi érvényességet
leiván ea vegyes héaasreteíc-nemrkatolíkus egyházi 'ház
zasságának .is, bizonyára úgy értelmezi ezt, hogy. azt,
amint azt a multban századokon át fennállott gyakor-
lat és a keresztyén vallásfelekezetek közjogílag bizto-,
sított egyenlősége szellemében másrészt elképzelni nem
lehet, az érdekelt egyházak maguk is kölcsönösen ér- .
vényesnek ismernék el.

Felelősségem tudatában erről a helyről megállapí-
tom, hogy ilyen megoldással egyházi autonómiánknak
ebben a kérdésben való állásfoglalásra jogosult szervei
meggyöződésem szerint, bizonyára. egyetértenek és .a
gondolatnak ilyetén megvalósítása útján ismét helyre-
állana a felekezetközi életnek az a nyugalma, amelyet
sajnálatos mödon megzavartak az új Codex Juris Ca-
nonicinek a. Magyarországra vonatkozó, annak idején
épen a magyar, katolikus püspöki kat által nemzeti.
érdekből kieszközölt exempciókat megszüntető rendel-
kezései.

Ilyen kölcsönös megbékélésre, sőt ezen túlmenő;
a vallás- és közoktatásügyi miniszter hívátkoztam be-
szédében körvonalazott együttmüködésre kötelezí jáz.
egyházakat a közös ellenséggel szembeni eredményes
.védekezés érdeke s még annál is inkább a krisztusi Ié-
lek is, amelynek hordozói, Valóban, ebben és mínden
egyéb vonatkozásban is létérdeke volna nemzetünknek,
hogy a jubileumi érmen ábrázolt angyalt ne üzzük el,
országunk egéröl; hanem engedjük, hogya .kezében tar-
tott evangéIíum erejével áthassa és megtartsa a. mí
nemzetünket is.

A legtermészetesebb követelmény kétségtelenül
az, hogy az egyház tárj a fel neki a lelkét. Nemcsak
természetes, de időszerű Is ennek a követelménynek a
hangoztatása .. Nekem ugyams úgy tetszik} mintha el-
lanyhult volna az egyházakban az az' erő, amely a, há-
boru után bennük fellángolt. . . ~

Elképed az ember, ha olvassa, hogy például Né-:
mctországban a germán mitológia kultusza hódít .. De
nem kevésbbé nyugtalanító volna, ha aIutherí, refor-
mációhazájában az egyház kebelében dúló harc az egy-
házpolítjka teréről, amelybe, .mínt kívülállóknak, bele-'
szólásunk nincsen, a hitvallás terére csapna át, a lutheri
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hitvallás kerülne, veszélybe. A hitvallás ugyanis
közös kincs, amelyért szöt emelni, bárhol is forogjon
az veszélyben, nemcsak jog, de kötelesség is.

Igehirdetésünkben a fősúlyt a hitigazságokra he-
lyezzük és ügyeljünk arra, hogy az erkölcsi igazságok
hirdetése azok rovására ne essék. Ki, kell lépnünk a
sok helyt, fájdalom, gyéren látogatott templomok szük
falai közül. és népmísszíöt kell folytatnunk. Nem sza-
bad tétlenül néznünk, hogy egyetlen magyar evangé-
likus lélek is elvesszék. Egyrészt szaporítanunk kell
e. nagy gyülekezetekben a lelkészi állásokat, másrészt
ki kell"szállnunk a -díaszpörába a szétszört és gondo-
zás nélkül: veszendőbe menö hivek gyűjtögetésére, meg-
mentésére. Erre a célra hovatovább annál inkább szük-
ség' lesz a megfelelő, anyagi eszközökről való gondos"
'kodásra;

Zsinat előtt állunk.
Zsina tunk munkáját az általa hozandó s a kor és

az adott helyzet követelményeinek megfelelő új törvény-
paragrafusok' száraz betült is !LZ evangélíum lelkével
,kell m'egtöltenünk. Legfőbb törvénykönyvünk a bib-
lia. Egyházi Alkotmányunk ennek. a legfőbb törvény-
'köJ?yvnek,mintegy végrehajtási utasítása kell, hogy le-
gyen, amelynek minden fejezete fölé egy-egy annak
egész tartaimát összefoglaló bibliai mondást lehet lé-
IC;kbenbehelyettesítenünk. '

Amikor az 1934, évi egyetemes közgyűlé st meg-
nyitom" hödoíattal emlékezem meg .Mag'yarország Kor-
mányzójáról, 'vitéz nagybányai Horthy Miklós úr öfó-
méltóságáröl, Budapestre való dicsőséges bevonulásának
15. évfordulója alkalmából.

. Az ö hősiességének, fennköltlebkü és erőskezű kor-
mányzásának köszönhetjük, hogy ebben az országban
a háború s az azt követett forradalmak után a béke
és nyugalom' helyreállt és olyan légkör alakult' ki,
amelyben egyházunk Isten rendelte hivatását betölt-
heti s arlUtala:' 'kegyeS'en'rengedélyezett~sinat ,i's"el-ed-
thények ígéretével láthat áldásos munkájához.

Üdv nevére. Áldás életére!

•

Anagy tetszéssel fogadott megnyitó beszéd után
az egyetemes felügyelő dr. Szelényi Aladár egyetemes
főjegyző gyászáról emlékezett meg, aki a közeli na-
pokban hitvestársát vesztette el.

, Kuthy 'Dezső egyetemes titkár az egyetemes fel-
ügyelő évi jelentését olvasta fel. A jelentés bevezetésé-
ben 'rámutat' arra a komoly munkára, amely egyete-
mes egyházunk életében a lefolyt közigazgatási évben
mutatkozott. A munka, amelyet végzett, történeti je-
lentőségű. Mert egyrészt előkészítette az egész egyház
életére egész bizonyosan nagyjelentőségű novellária
zsínatot, másrészt nagy lépésekkel közelítette meg a
magyar evangélikus istentiszteletek egységesítésének
évtizedes törekvéseit is. Az előbbi munkánál dr. Mík-

'lel" Károly, az utóbbinál D. Raffay Sándor szerzett el-
évülhetetfen érdemeket. Mírrtha a korszakos alkotások
tudatának ikomolysága ömlött volna el egyházközrgaz-
gatásunk egész munkakomplexumán. Az egyetemes
felügyelőt nagy megnyugvással tölti el, hogy az egye-
temes törvényszéket ebben az esztendőben egyetlen egy
ügy sem foglaLkoztatta. Ezzel szemben a csontok meg-
elevenedtek és a diaszpórában lüktető élet indult meg.
Eger-Gyöngyös-Hatvan, Délszabolcs, Békés, Enying,
Nagyrév s ki tudná valamennyit felsorolni, egyházunk-
nak mindmegannyi új munkaterülete.

Kell is új életnek pezsdülnie az egyházban most,
-amíkor arra emlékezünk, hogy dr. Luther Márton négy-
'száz évvel ezelőtt adta a teljes német bibliafordítást
népének kezébe. Ezt a jubileumot országszerte fogjuk
megünnepelni. Az egyetemes egyház ebből az alkalom-
ból emlékérmet nyomatott, amely bronz, ezüst és ara-
nyozott kivitelben kettö-, hat-, illetőleg hét pengős ár-
ban kapható. '

A jelentés ezután a Korrnányzó bevonulá+v+ak
évfordulójáról, a zsinattal 'kapcsolatban végze 'j , elő-
-munkélatokröf és az államhoz való viszonyunkról szól.

A felekezetközi helyzetben sok változás nem állt pe.
'Nagyobb izgalmakat csak a vegyesházasság és az ez-
zel kapcsolatos reverzálís kérdése váltott ki ismét.
Meleg szavakkal emlékezik 'meg a jelentés a 'tragikus
körülmények között elhúnyt református egyházkerületi
fögondnokról és egykori konven ti elnökről, Dókus Er-
nöröl: Míndent el kell követnünk, hogy, a -reforrnátus
testvéregyházzal való súrlódásokat -el kerüljük és viszo-
nyunk, ahogy azt a történelmi .mult parancsolja, za-
vartalan legyen.

A külföldi kapcsolatokról szóló fejezetben Hinden-
burg' tábornagyról, mínt a német nemzet és evangéliumi
egyházunk nagy fiáról emlékezűle meg., Nagy, veszteség
,ér't~ .a világlutheranizmusát Meyer moszkvaí-rpüspök
elhúriytával. Luther születésének 450. évfondulója ral-
kalmából az Eíslebenben rendezett ünnepségek en egy-
házunkat D. Raffay Sándor püspök és Kuthy Dezső
egyetemes főtitkár képviselték, akik ott, több alka-
lommal fel is szólaltak. A sondershauseni Luther-
Akadémia ezévi konferenciáján D. Dr. Pröhle Károly
és "dr, br. Podmaniczky Pál egyetemi tanárok vettek
részt. Dr. Prőhle megnyitó beszédet mondott és a kon-
ferenci a elnökségének tagjává választották. Dr. br.
Podmanícz'ky Pál Hemmenben képviselte egyházunkat
a Protestáns Világszövetség közgyülésén, amelynek
másodelnöki 'tisztjét ismét dr. Tomcsányi Vilmos Pál
ny. miníszter,> budapesti egyházfelügyelőre ruháztak.
A Gusztáv Adolf Egylet ezidei königsbergi közgyülé-
sén' Ziermann Lajos gyámintézeti elnök vett részt.
Kedves külföldi vendégek 'is jártak körünkben. Igy
dr. Ihmels Károly lipcsei missziói igazgató, Valentin
Alfréd eislebeni superintendens, Christananda János
ind misszíonárius, dr. Pohling Dániel, a Keresztyén
Szövetségi Világunió elnöke, stb.' ,
" A jelentés f,elsorakoztatja ezután egyházunk belső
életének lesújtó és fölemelő eseményeit. Megemlékezik
a' 'ztranyavszky-családban történt reverzálís-harc-
r,6I, ametyben a dunáninneni egyházkerület illWiztri,:;
felüg'yelöje példás, férfias megállást mutatott. Kiss
István dr. dunáninneni püspök most. töltötte be szüle-
tésének 70. évfordulóját.Br. l1'eilitzseh Bertholdot és
dr: Tomcsányi V. PáU a Kormányzö az elsöosztátyú
magyar érdemkereszttel tüntette ki. Dr. Domanovszky
Sándor egyetemi tanár, a Tanáregyesület elnöke, fen-
gyel kitüntetésben részesült. Szlávik Mátyás dr.vt a
hallei egyetem doktori, arany oklevéllel tüntette "ki.
Soltész Elemér protestáns tábori' püspök 60. .születés-
napját ünnepelte. A jelentés melegen emlékszik meg
Blatniczky Pálné, az EPOSz főtitkárának buzgó -mun-
kásságáról abból az alkalomból, hogy tísztségéfdl
megválik.

, A jelentés következő fejezete' a lelkészképzésről
számol be és méltatja dr. Jánossy Lajosnak, a gyakorlati
tanszék most kinevezett rendkívüli tanárának tudomá-
nyos érdemeit. A soproni teológiai fakultás fennállásá-
nak tizedtk évfordulóját ünnepelte, inely alkalommal
néhány egyházi kíválóságot tiszteletbeli doktorrá "avat-
tak: A teológiai fakultásnak ezidő szermt 131 hallga-
tója van. -

A tanügyeknek szánt fejezet a Deák-téri leány-
iskola 50 éves és a szarvasi gimnázium 100 éveg jubí-
Ieumának 'a méltatásával Indul. Azután átfogó képet
nyújt az esztendő t.anügyí munkájáról és szemétyr vál-
tozásaíröl. 'A .mtssztöt munka köréböl a rádiós isten-
tiszteleteket és az egyetemi ifjúságnak a, gondozását
emeli ki és ezzel kapcsolatban' szükségesnek látja egy
lelkészi munkaerö beáHítását az egyetemi üjúság lelki
gondozására. Ma közel'1000 evangélíkus egyetemi hall-
gató él Budapesten. 'A Luther Otthon, az egyetemi és
főiskolai hallgatók ínternátusa, most ünnepelte fenn-
álláaának 25. évfordulóját. A' hatvani, a szolnokí és
más mísszíókban 'íntenzív munka folyik;
, , 'Az egyházi írodalom és a sajtó életében is-hozott
a lefolyt év több említésre méltó eseményt. Megjelent
dr. Kapí Béla' püspök tollából "Az Isten hárf'ása" c.
történeti regény, 'azonkívül a' dunántúli belmíssziöí
munkaprogramm Xf.kötete; amely a lelkészeknekkitünö

'-i'- '"'
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útmutatást ad a belmissziói munka elvégzésére.' Dr.
Raffay Sándor püspök "Vallási mozgalmak Német-
ország ban" és a "Vegyesházasságról" szóló müveit
jelentette meg. Ali egyházi sajtó összes orgáp.umai jó
munkát végeztek és hivatásuk magaslatán álltak. A
jelentés befejező sorai az Istenhez fordulnak és az Ö
-áldó kegyelmét kérik egyházunk további munkálko-

. dasára.

Dr. Cserigödy Lajossalgótarjáni lelkész napi-
rend előtti felszólalásában arról emlékezik meg, hogy
i734-ben 'adták ki másodízben a Carolina resoluttót,
amely lehetövé tette, hogy négy evangélikus .super-
'intendencia alakúljon, amelyek azóta: is élnek és virá-
goznak. ' Ugyancsak ekkor vezették be egyházunkba az
ínspectorí (felügyelői) tisztet. E jelerítös dátumole
jegyzökönyví -megörökítésére határozati [avaslatot 'ter-
j-eszt elő, amelyet a közgyülés elfogadott.

, . Következett .:a tárgvsorozat' letárgyálása, melynek
folyamán" több kíemelkedö Jelentés hangzott el és több
nevezetes .határozatot hoztak. Rásó Lajos egyetemes
f?ügyés~ .az. 1~48, évi '~. (-c. végrehajtásáról és az
evangélikus országos zsmatról tett jelentést. Zongor
Béla ismertette azt a. fölterjesztést, amelyet a lelkész-
javadalrní 'sérelmek dolgában terjesztettek a :korffiány-
hoz. ,A reverzálls-ügy tárgyalása kapcsán határozatba
ment, hogy" az ,1?68. LIIL t.-c. teljes egészében való
visszaál'lítását s az 1894, XXXII. t.-c. idevonatkozó sza-
kasaainak hatálytalanítasát kell szorgalmazní a ko~-
mánynál. Orvendetes tudomásul szolgál, hogy az 1868.
Lm. t.vc. 13., szakasza és az 18'94. évi XXXII. t.-C. 3.
és 4. szak.aszának, alkalmazása körül 'kifejlődött tör-
vényellenes gyakorlatot a .belügymíníszter fölterjeszté-
sünkre erélyes intézkedéssei azonnali hatállyal meg-
szüntette, , Vítéz , Pétery Aladár a f'elebbezéseket ,is-
mertette. Raffay Sándor dr, püspök az Evangéli.kus
Lelkészegyesület javaslatait terjesztette be.' Dr. Kapi
Béla püspök a hitvallás! iratok kiadásáról terjesztette
be a püspÖki -Kar"'jelentését, A tanügyi bizottság j&én-
tését dr. Bá:nkúti Dezső igazgató ismertette. Külön-
bözö kisebb ügyek elintézese és jelentések meghallga-
t~s~ után a g.yűlés a. déhrtáni órákban tr. Radvánszky
zároszavával és Geduly rpüspök imájával ért véget.

Art .egvetemes het többí eseménvel.
"A Magyar 'Evangélikus Lelkész Egyesület közgyűlése.

, '

A MELE október 25-én délelőtt tartotta meg köz-
-gyülését a Deák-téri iskola dísztermében. A közgyülést
a Deá'k-téri templomban tartott istentisztelet előzte
"meg, amelyen Marcsek János ózdi lelkész hirdette az
igét I, Mózes 19:17. alapján. D. Raffay Sándor püspök
megnyitó beszédében 'az evangélikus lelkészi -hívatás
szépségeiről és nehézségeiről beszélt, majd a liturgiai
reform szükségességéről szólva rámutatott arra, hogy
az istentiszteleti rend dolgában máir a XVIII. 'Század
elején tartott zsinatok óta a püspökök, illetve a kerü-
letek .intézkedtek. (Mégis az egyházközségek formál-
ták ki a maguk elgondolásai szerint az istentiszteleti
rendet. Szerk.) Az elnöki megnyitó után' Czeglédy Sán-
dor ref. lelkész a ORLE üdvözletét tolmácsolta Ka-
ranko Jouko finn evang. lelkész pedig a finn Ielkészek
nevében üdvözölte a közgyűlést magyar nyelvü beszé-
dében. Dr. Mikler Károly egyházmegyei felügyelő "A
novelláris zsinat vitás kérdései" címen"a közeljövőben
összeülő zsinat néhány vitás kérdésére adott megnyug-
tató feleletet és magyarázatot. Kemény Lajos espe-
res, a liturgia egységesítéséről beszélt, s ezzel kapcso-
latban egy, az egyetemes közgyülés elé terjesztendő
határozati javaslatot' olvasott fel. Dr. H. Gaudy László
hitoktatási igazgató "Actio Caj:holica" címü elöadásá-
ban rámutatott arra a hármas tervre (politikai,világ-
.nézetí és szociális), amelynek a megvalósítását az Ac-
-tro'<Catholíca célul tűzte ki maga elé. Mind a három
előadást élénk eszmecsere követte. Túróczy Zoltán

györi .lelkészJ'őtitkári és Blatniczky Pál főesperes pénz-
tárosi, jelentése- után a régi tisztikart újabb hat évre
egyhangúlag megyálasztották.

Az Ev~ngélikus Papnék Országos Szövetsége

október 25-én tartotta évi közgyülését az Üllői-úti'i~ac
teremben. A közgyűlést istentisztelet és úrvacsoraosz-
tás vezette be" amelyet Szántó Róbert Budapest-kelen-
földi lelkész végzett. Délelőtt 10 órakor Danhauser
Lászlóné imájával és dr. Raffay Sándorné beszédével
nyitották meg a közgyűlést. A fötítkárt jelentést
Blatníczky Pálné.: a kerületi titkári jelentéseket Ke-
mény Lajosné, Marcsek .Iánr.sné, Irányi Kamillné és
Noválc Rezsöné terjesztették be. Az özvegy papnék
9tthonának munkáját özv. Révészné ismertette. OAMi
Szolgálatunkról Marcsek Jánosné :referált. A pénztári
jelentést dr. Kovács Sándorné terjesztette be. A' tiszt-
(ljí,tás' során főt,itkárrá Irányi 'Kamillnét, kerül:eti tit-
károkká Marcsek Jánosnét, Novák Rezsönét, dr. Gaudy
Lászlönét választották meg.' A közgyűlés Margócsy
Istvánné ~májával ért véget. Dél'után az EPOSz lj:özös
konferencíát tartott a magyarországi evangélikus Nö-
egyletek kiküldötteivel. Megállapítást nyert, hogy
C~o~kamágyarorsz'ágon 182 evangélikus Nöegylet mü-
kődik. A konferencián 33 nőegyesület kiküldijttei jelen-
tek meg. Az egybegyűltek előtt' Rimár Jenőné olvasta
fel szémélyes élményekre felépített dolgozatát. Majd
Irányi Kamillné ismertette .az összejövetel célját, amely
más nem lehet, mint egy hatalmas tömörülés. össze-
fogás 'nagy, közös, evangéliumi, szociális és charitatív
feladatok megoldására. A konferencia sokak hozzá-
szólása után úgy határozott, hogy most még végle-
gesen nem dönt abban a kérdésben, hogy külön orszá-
g?S evangélikus Nöegyesület alakíttassék-e, vagy, pe"
dig az EPOSz köré tömörüljenek a Nőegyesületek. A
tárgyalások tovább vezetésére egy nagyobb bizottságot
választottak. Az ügyeknek a püspöki karral való me'g-
tárgyalására pedig egy háromtagú bizottságot küld-
tek ki. A konferencia Szántó Róbert lelkész .buzdítö
zárószavaival és imájával ért véget.

Az Országos Evangélikus Tanáregyesület

ugyanezen a napon tartotta évi közgyülését a Veres
Pálné-utcaí leánygimnázium dísztermében. Az ülésen
dr. Domanovszky Sándor egyetemi tanár-elnök mondott
igen érdekes megnyitóbeszédet, amelyben azt 'fejte-
gette, hogy Magyarország Közép-Európához tartozik-e,
vagy Kelet-Európához. A közgyülést br. Radvánszky
Albert egyetemes felügyelő nevében Mágócsy-Dietz
Sándor egyetemi tanár, az egyetemes tanügyi bizott-
ság elnöke köszöntötte, majd a Református Tanár-
égyesület, az Országos Középiskolai Tanáregyesület és
a Katolikus Tanáregyesület üdvözletert tolmácsolták.
A közgyűlésen Oppel Imre Budapest-fasori gimnáziumi
tanár tartott előadást "Mire jó a rajz" címen. Dr. Bán-
kúti Dezső Budapest-:qeák-téri leánygimnáziumi igaz-
gató évi jelentésének előterjesztése után tisztújítás kö-
vetkezett, amelynek során az eddigi elnökséget vá-
lasztották meg és elhatározták, hogy az Evang. Ta-
náJregyesület a: jövő évben Nyíregyházán konferenciát
tart.

Az Országos Evangélikus Ta.nítóegyesület

október 25-én tartotta évi rendes közgyűlését a Taní"
tók Házában. A közgyűlésen Somogyi Béla igazgató-
tanító, országos elnök mondott beszédet, amelyben fog.
lalkozott a felekezeti tanítók súlyos helyzetével és
anyagi sérelmeiveL Megállapította, hogy az' evangé-
Iikus tanítóság míndíg a haladás és a megértés "szel-
lemében dolgozott és munkálkodott a magyar . haza
javára, megérdemli tehát, ha az anyagi sérelmeket
végre a kormány orvosolj:a. A közgyűlés is kifejezést"
adott annak, hogy a felekezeti tanítóság még mindig
méltatlan helyzetben van, míért is határozatban ki-
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.mondta, 'hogy mindaddig, amig' illetékes helyről döntő
intézkedések nem történnek, 'lankadatlanul folytatja a
küzdelmet a, sérelmek orvoslására..

yallást",Iiítási. szak osztály .

Az Országos Ev. Tanáregyesület kebelében mü-
'ködő; Vallástanításí Szakosztály október 25-én tartotta
meg' tisztújító ·gYŰlését:Dr: H. Gaudy László elnök be-
'számolt a 'Szakosztály ez évi müködéséröl. A jelenlé-
vök örömmel vették tudomásul; hogy a vallástanárok
munkájának elismerését látjá abban, hogya tervek
szerínt a zsinat tagjai közé f'elvesztk a vallástariárok
kíküldöttjét is.' Kfrner Gusztáv javaslatára a Szak-
6sztály"mégköszöni"a tisztikar eddigi eredményes mun-
káját és egyhangú lelkesedéssel újból megválasztja.
Az indítványok során elhatározza, hogy a jövőben új-
ból módszeres előadásokkal és míntatanításokkal bő-
víti a gyűlés tárgysorozatát.

Szerétetvendégség •

Az Evangélikus Papnék Országos Szövetsége ok-
tóber 24-én este 8. órakor a Deák-téri iskolák díszt er-
mében jól sikerült szeretetvendégséget rendezett, ame-
lyen dr. Raffay 'Sándor bányakerületí püspök 'mondott
megnyitó beszédet. Örömmel' köszöntötte a papnékat,
akiket 8 évvel ezelőtt volt alkalma elöször üdvözölni.
Beszédében lendületes szavakkal ismertette a papnék
nehéz hivatását. Az evangélikus lelkész házassága koc-
kázat, mert nem tudja, hogy feleségében hozzá mín-
denben méltó segítőtársra· talál-e? Mert az evang.
papnénak ez a hivatása .. Nehéz, de magasztos híva-
tás. A lelkészlak falai üvegből vannak, amelyeken át
a gyülekezet meglátja, ha nem látja meg, akkor meg-
érzt, milyen a Ielkészpárnak az élete .. ' Ezután Basili-
des Mária, a m. kir. Operaház örökös tagja énekelt;
majd iherceg .Hohenlohe.ifilgon. ..Kár,oly.tartott .elöadást
"A nagy küszöbön innen és túl" címen. Beszélt a nagy
küszöbröl, a halálról, amely azonban nem. végpont,
mert rajta' keresztül új életbe lépünk. A küszöbhöz
napról-napra közelebo jutunk. De ez ne töltse el ifé-
lelemmel a lelkünket. Mert a lélek a halhatatlanság-
ból jött és oda is kell visszatérnie. Neveljük magunk-
ba, hogy ez a föld nem az én hazám. Ez csak átme-
net egy új világba, ahol vannak még lehetőségek .arra,
hogy a véges, gyarl 6 lélek, a 'tökéletesedés útján" to"
vább fejlődjék, amíg Istenhez .hasonlö szellem lesz. Be-
szédét azzal fejezte be, hogya· papnék ne csak pap-
nék, de papnők is legyenek. Dullien Klára hegedü-
müvésznö gyönyörködtette 'ezután a hallgatóságot. A
müsor az "Erős v~r'~ eléneklésével ért véget. '

Alkotmánvlogt kérdések és a zsinat
2

IV. Lelkészi és világi tisztségek.
Az utóbb. tárgyalt kérdéssel 'kapcsolatban egy

másik kérdés is felmerül. Az a kérdés ugyanis, hogy az
E. A. által szervezett világi tisztségekre kiket szabad
megválasztacní. .

Ez a kérdés ugyan egyszerűnek látszik, azonban
bármily világosan rendelkezik is az E. A. a gyakorlati
élet mégis mást mutat.

Példáját láthattuk ugyanis annak, hogy 'egyes
egyházközségek. olyan egyéniségeket választottak egy-
házközségi' felüg'yelöknek, akiknek világi jelleme na-
gyon is kétséges volt. Felügyelőknek választottak meg
nyugalomba helyezett lelkészeket, nyugalomba helye-
zett teológiai tanárokat. Vajjon ezek az egyének vi-
lági egyéneknek tekintendők-e?

vajjon ezek az egyének elvesztették-e lelkészi
jellegüket azzal, hogy nyugaJomba vonultak?

Szerény. véleményem szerint nem vesztették el,
mert hiszen felkérésre s az il~etékes tényezők engedé-

lyének megszerzése után lelkészi teendőket is jogosul-
tak végezni.

A lelkészjelleggel bíró egyének a világi felügyelői
székbe helyezése pedíg ia leghatározottabban ellenkezik
a törvénnyel és annak szellemével. Az ilyen választás
a lelkészi elem és a világi elem közt, az egyenlőség
(paritás) elvét \is a leghatározottabban sérti meg.

.Nem vagyok híve az "eltörölhetetlen jelleg; ~
character .Indelebílís" - elvének s álljon tölem 'távol
az, hogy ilyesmit a törvénybe óhajtsak foglaltatni,
azonban ,a törvénynek legjobban megfelelő' helyén a
következö elvet kívánnámia jövőben leendő míhez tar-
tás .,céljából kiÍn,ondani:

'~ "Világi tisztségekre lelkészek nyugalomba helyei-
tetesúk vagy lemondásuk után sem választhatók mea".

Beszélni lehetne tán még az olyan lelkészről, akit
az E. A. 326. §. 20. p.-banelőírt büntetéssel sujtottak,
azonban teljesen kizártnak tartom azt az esetet, hogy
a "minden egyházi és Iskolai hivatal viselésére"
képtelennek nyilvánított ielkészt világi tisztséggel bár-
hol is meg akarnák tisztelni. Az ilyen eset. úgyszólván
lehetetlenségne'k is tüník fel s ezért megakadályozá-
sára bármily rendelkezést is feleslegesnek találok.

V. A tisztségek'halmozása.
E~ a kérdés is, aktuális. Elöfordul az, hogy egy

és ugyanazt az egyént szám os tisztséggel vagy szarnos
bizottság tagságával bízzák meg, különösen egy-egy
egyházmegyének vagy egyes csoportoknak kedveznek
a választásoknál, míg másokat mellőznek. Ennek a
módszernek aztán gyakran az a következménye, hogy
egyes bizottsági üléseket vagy tárgyalásokat meg kell
szakítani azért, mert egyik másik tag ugyanakkor egy
másik bizottság ülésén' is el van foglalva. '

Szükaég van tehát a helyes munkafelosz(á~ra' s
ennek lehető biztosítását, legjobb, ha magában. a tör:
vénybeneszközlik.

Ennek folytán 'az E. A. általános rendelkezései
közé, talán a 23. §"után a következö tartalommal lenne
egy §: felveendő: .

"Az egyházközsége'k, az egyházmegyék, az e.giJ-
háekerűletek és az egyházegyetem közigazgatásának
körein belül ugyanaz az egyén csak egy-egy tisztséget
viselhet».

»Ez a szabály a lehetőség hez képest a bizottságok
választásánál is kötelező». .

.A tisztséghalmozás 'kizárásának az egyházi köz-
igazgatás egészére leendő kiterjesztését célszerütlen-
nek találom azért, mert nem rendelkezünk oly számos
erővel, hogya kízárás a közérdek sérelme nélkül lenne
foganatosítható.

VI. A tisztviselők választásának módja.
A tisztviselők választására az E. A. általános

szabályokat nem ír elő. Csupán az' egyházközségek
által eszközlendő választásokra tartalmaz szabályokat
az egyházközségi közgyűlést tárgyazó II. címben a
45. §. "

Egyébként úgy az egyházmegyei, mínt egyház-
kerületi és az egyetemes egyházi közgyűlések által
eszközlendő választásokra nézve a szabályrendeletek
az irányadók.

Célirányosnak és alkotmányszerűnek 'tartom azon-
ban 'a választás módjának a törvényben általánosan
eszközlendő szabályozását.

Ugyancsak E!- 23. §. után, illetve a fentebb java-
solt toldás után a következő §-t ajánlom:

nA közgyűlések hatáskörébe utalt összes válasz~
tások az elnökségeknek hármas jelölése aZapján, ,köz-
felkiáltással, bármely ,közgyűlési tag kérelmére nép
szerinti szavazással, tíz közgyűlési tag kérelmére pedig
~itkosan, szavazólapokkal eszközlendők".
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VU. A killterilleten lakó egyháztagok jogállása.

Az egyházközségek tagjainak jogát az E. A. 29.,
34.; 37. §-ai szabályozzák. Véleményem szerint egészen
helyesen, úgy szabatos szövegezéssel is. .

A törvényhozóknak a figyelmét azonban elkerül-
ték azok az esetek, melyekben arról van szó, hogy rrní-
csoda jogok illessék azokat, akiknek az egyházközség
teriiletén kívül van a lakásuk, azonban az egyházhöz-
ség terül etén vagyonnal bírnak s ennek folytán egye-
nes állami adóval ott is meg vannak róva, tehát az E.
A: 234. §7a értelmében azon egyházközség szükség-
letelnek fedezéséhez hozzájárulni tartoznak.

Ezeknek az úgynevezett "külbirtokosc,k"-nl}}l: a
jogállását az eddigi E. A. külön szabályozás valájnem
vette. Csak annyit mond a 34, §. második bekezdése,
hogy:

"Az egyházközségek tagja lehet az is, aki annak
körében 'nem lakik, ha terheit viseli".

Már most nyilt kérdés marad az, vajjon az ';ilyen
"külbirtokos" egyháztagokat ugyanazok a jogok ille-
tik-e meg, mint az egyházközség területén lakó egyház-
tagokat.

Nem hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy
az ilyen másutt lakó "külbirtokctB" egyháztag egy. má-
sik egyházna:k is, nevezetesen és elsősorban annak is
a tagja, amelynek területén rendes lakóhelye van. Az
ilyen egyháztag tehát nemcsak egy egyházközségben,
- de ha több egyházközség területén bír vagyonnal,
úgy két, három, négy stb. egyházközségben is gyako-
rolhatja az egyháztagsággal járó jogokat.

Megtörtént egyik egyházközségben az" QQgy.a
lelkészválasztásban _szavazati jogaik gyakorlásával
résztvettek a nem ott, hanem a szomszédos anyaegy-
házközségben la'kó, azonban a választó egyházközség
terül etén szöllőbirtokokat bíró egyének is, sőt a lelkész-

- választás megejtése után még a felett is gondolkodtak,
hogy ne támadják-e meg a választás jogcselekményét.

Még az sem tekinthető kízártnak, hogy az ilyen
"külbirtokosok" az egyháztagok többségét al'kossák s
ebben a helyzetben egyegy választás vagy más fontos
.ügy eldöntése az ö kezeikbe jusson.,'

Az ilyen gyakorlattal egyező felfogás szerint tehát
az egyházközségekben egy olyan virilismusféle' alkot-
mányjogi intézmény' kapna lábra.

Vajjon ilyesmire irányult-e a törvényhozók aka-
rata?

Vajjon ez a vagyc,nhalmozóknak juttatott jog
összeegyeztethető-e a mi evangélikus egyházunk szel-
lemével?

Azt a jogelvet, mely szerint azt, aki terheket
visel, azt kell; hogy jogok is illessék, készséggel isme-
rem el, tehát az E. A. 34. §-nak második bekezdését
helyesnek kell tartanom, azonban' azt, hogy az ilyen
távol lakó ugyanannyi jogot élvezzen, mint az, aki a
község területén bír rendes lakóhellyel, mégsem. talá-
lom méltányosnak.

.. Le?,~éltány.!].~abb~a:ktart~nám az egyházközség
korén kívül lakó egyhaztagok Jogainak az egyháeköz-
ségi kQzgyülésben a panasztétel nek, az indítvány tétel-
nek és a tanácskozásnak jogára korlátozását. .

Az élettapasztalat azt mutatja, hogy a tanácako-
zási jognak a jelentősége nem is éppen csekély. Vannak

•' elegen, akrk erre még a szavazati jognál is nagyobb
súlyt helyeznek. Egy lélekbúvár és ügyes szónok, az
'élő szó erejével gyakran többet érhet el, mint a szava-
zat leadásával.

Az E. A. 34. §-hoz, illetve az ennek megfelelő §.
további folytatásaképen a következő szöveget vélemé-
.nyezem:

"Szavazati jogot azonban csák egy egyházközség
közgyűlésében gyakorolhat". .

"Ha az egyháztag szavazati jogát rendes lakó-
helyén kívül .kívánja gyakOrolni, úgy ezt' elsőso:rban a

rendes lakóhely szerint, illetékes egyházközségnek,
aztán a szavazati jog gyakorl{isám kijelölt egyházköz-
ségnek kell beieleeitenie:"

"Mind a két egyházközség vezetőségei az illeté-
kes egyházmegye esperesénéi azonnal további jelentést
tesznek."

Könnyen képzelhető el ugyanis oly eset, hogy az
illető egyháztag a lakóhelye szerint illeték es egyház-
község helyett egy nagyobb jelentőséggel bíró' egyház-
községben kívánja. egyházközségi jogának teljességét
gyakorolni.. Ily kívánság elől az elzárkózást nem. tar-
tom ajánlatosnak.

.) • .J. • \ Dr. Berzsf3nyi: Jenő. f

Október' 3l.
(

( Paulik János igazgató-lelkész úrnak mélysé-
ges hálával és nagy tisztelettel ajánlva.) ., .

A wittenbergi vártemplom küszöb~n
Elszántan állt meg a szürke barát,
Egy írást göngyölt széjjel a kezében.
S megdöngette a templom kapuját.
A durva kámesa alól előszedte
Akalapácsot és a. szögeket
S aeÜr parancsa: 95 tétel .
A kapun lángolt. Elvégeztetett!

Azután lassú, de szilárd léptekkel
Indult a templom szoszéke [elé,
Amíg Wittenberg' sűrű .embe'rrajb~n .
Tódult) hömpölygott a kapu elé.'
A templomkapu két szárnya kitárult.
É~ tengerárként tódult a tömegJ
Eigy talpalatnyi hely sincs már .ijresen " , "
S .az oltár .felé új tömeg töret. ". . , ~

!
Elhalt a moraj, a vásári lárma,
Szószékén állt már a kámzsás barát
S a templomajtó dübörögve zengte ' ", ...
A tömeg fölött kemény ércszavát.
A lélek tüze izzott beszédében
S az istenhitnek csodás ereje:
Az ,élőJ tiltó lelkiiemerei,
»M ert nem tanácsos tenni ellene!"

Egy világ ellen hirdetett új harcot,
- Mert kemény' harcot kell megvivnia
De kezében volt a legszentebb fegyverJ
A testámeniom, a szent Biblia!
Az Igét bátran és tisztán hirdette, ' .
Mert hipzen Luther JJmáskép nem tehet"
A sátán ellen ""élt elszánt birokra. .'
Sic fata volunt. Elvégeztetett!' .

A nép csak ámult megrendült lélekkel,
Mert hisz nem hallott még ilyen csodát,
Ahogy a ;bátor szerzeies hird,etté - .
A megfeszített Kriseiu» igazát .
S .szárnyra. kapott a95 tétel,
Az eszme maqoo. szerteh/ulit s kikelt
S .míg nőtt. a hitnek drágaJ,' .szent vetése
A bűnös Ró'Ytia döbbenten fig.yelt.-
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A hős hitvallót vlgre, meqidézte,
A hit bajnoka vádpadra keridi,
Fenkölten) bátran nézett véle szembeJ

Lelke nyugodt »oli, (tiszta és derült.
Wittenberg s Worms közt, nem raklvatt(1;k

, ' 'máglyát)
4.rnelyt6l'visszarettent volna 'öJ ; ,

Kezét ,fógta, a názáreti Mester~
A sátán ellen -Ieten- tia 'jő.,

4llQtt a na/gy per) hol egy csás?,r)r,e.~n2.E','' _
S Teniiés "t.al'ároon pápai' kouet, -- -,- .-.. ,
Ami hatalom. csak térdre kényszerít)
Amde ellene 'ördög is jöhet, "
))Vond vissza tanod, te balga eretnekl"
~ 'Énabból1Jissza betűt: sem vonok.
Itt a bizon,yság'! Istennek igéje!
Ti 'kérdezzetek, én majd' cátololc! -'

S állott szilárdan a fényesser'eg közt
Durva kámzsálJ.an a szürke barát,
De nem enqedett, védte mindhalálig
A nagy hitvallók istenigazat.
Rendületlenül bizott ,az Atyábdn~
A gőg s bűn előtt nem hajtott, fejet
Sa dölyfös Róma cifra követsége
Kudarccal hagyta a csatateret.
--------- -
Századok teltek ama' mgy, per óta)
~szm€k szefbf nose eff aki8oora:t~ "." "'\'~
Am'titánlelke ma is itt l,eng köztiink '
Sa,? örök, sátán ellen vív csatát.
lsten 'Sátám~ dicső Rejormáior,
Mi halhatatlan örök Lutheriink,
Zengjen zsolozsm/ui ma is a nagy egtg:
.Ha lsten velünkJ hát ki ellenünk?!))

Arany György.

A törvénykezés es a közlgazgatás
szétválasztása.

Viszontválasz Dr. Pazár Zoltán válaszára,
Dr. Pazár Zoltán kúriai bíró cikkére csak azért

válaszolök. mert sokkal többre becsülöm a véleményét,
semmint azt válasz nélkül hagyhatnám, de azért is;
mert úgylátom. félreértett. mn nem azért vagyok ellene
annak, hogy az egyházi fegyelmi ügyekben, kizárólagos
szakbirák ítéljenek, mert nem bízom az egyházi bírák- ,
ban - ép ellenkezőleg, azért, mert nagyon is bízom
bennük -- mint bírákban. A jó bírónak bekötött szem-
mel és melléktekíntet nélkül kell ítélnie, -ha 'azt
akarja elbírálni, hogy valaki bünös-e, vagy sem - úgy
nem figyelhet másra, mint a perrendszerű bizonyíté-
kÓkra, nem lehet figyelemmel még a kormányzati ér-
dekre Sem.

A fegyelmi eljárás természeténél fogva nemcsak
bíráskodás, hanem egyúttal a kormányzatnak a .veze-
téslle'k, a fegyelmezésnek az eszköze.

A szakbíró bírói lelkiismeretével jut -ellentétbe,
ha azt lcívánják tőle, .hogy nemcsak a bizonyítékokat,
de a közérdeket is.•.vegye figyelembe. Az egyházkor-
mányzattal, vagy bármilyen más' vezetéssei megbízott-
nak pedíg-est fig')7elembe ke!l vennie, azt is, 'amit a bíró- ,

"

:, .'

nak nem szabad. Ezt a körmányzatí belátás 'diktálja,
ez nem szabadosság, épúgy mint a bíró bekötött, szeme
még nem büro'krátia.

Ezért bíráskodik fegyelmileg a bíró felett, is felet-
tese: a Tábla,annak elnöke stb. - az ügyvéd felett
kamarai előljárója, a tísetvíselö felett a minisztere stb.
-' Az .autonomía egyik, legjellegzetesebb attributuma,
hog~ a fegyelmi biráskodást maga veszi a kezébe. Ha
att a fegyelmezés a vezető hatóság. kezében marad,
még inkább érdeke ez az egyházi fegyelemnek.

,,>' Nem kell velern szemben tehát megvédeni a bíró-
ságot, mert ha azt állítom; '!hogy' á hsztaszakbíróságot
akkör tartom a helyén valónak, ha csa'k a jogot kell
alkalmaznia melléktekintet nélkül; és ezért nem tar-'
tömtcélszerünek, ha - esetleg a kormányzat és a köz
érdekeivel ellentétben is, -.;.' míndíg ,csl.!-ka bekötött
szemü Justitia istenasszonyként tartja a mérleget ak-
kor ls, amikor a 'köz érdekét is ',figyelemmel kellene
kisérníe -' ezzel -csak elísmerem a magyar jogászbíró
absolut réazrenajthatatíanságát. "

Ezért ajánlottam azt, hogy ahol tisztán csak a
jogot kell alkalmazni (mínt pl. az egyházi, törvény,
magánjogigények, illetmények stb. tekintetében való
alkalmazásánál), ott legyen; csak .szakbíró. Ahol a
"salus rei publicae" elvének kell érvényesülnie, ott ma-
radjen meg a jogász által ellenőrzött kormányzó és fe-
gyelmező akarat. Nagyon is' jó véleménnyel vagyok
mindegyikről, ezért szerétném míridegyfket a maga he-
lyén látni.

Dr. vitéz Pétery A~~ár.
• ,-i

I~l H in E, K.
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'. HUSZONHARMADIK VASARNAP.

Filippi 3:17-21.

Ebben ae Igében a' kereszt '~arátairól és
ellenségeiről van szó. Kik ez utóbbiak? Akik
csak e világ múlandó dolgaival gondolnak. Min-
den gondolatuk .és minden:' törekvésük földi.,
A 'megfeszített Krisetus .nekik balgaság. Ezek:
az emberek csak hasuknak szolqélmcdc;: ezért
végük csak veszedelem lehet. Epikureisták és
hedonisták, akik más célt maguk előtt nem lát-
nak) mint a földi élvezetek. tökéletes k1:aknázá-
sát: Jelszaouk : EgyetBk~ igyatok) a haláItitan
úgy' sincs élvezet! - Pilatus, Júdásés Jézus
többi ellenségei sehogyan sem túdták meg ..
érteni) kogy a földi országon kívül más ország
is vlin és hogy annak az országnak is lehet feje-
delmie. A keresztyén ember ellenben tudja), hogy
a ~i országunk mennyekbén van! Míg a föld
rögeit járja és meg-megbotlik egy-egy kiálló
szirtben, szemeit az örökkévaZóra függet;zti.
N em veszti el teljesen érzékét a földi dolgok
iránt) de nem tulajdonít azoknak nagyobb jelen-
tőséget) mint amennyit érnek. A kereszt bará-
tai megtagadják e vJlágot és Jézus seerelmében
égnek meg. Jézus példaadása ée az apostolok
intelme szerint járnak itt és várják a' Krisztus.
megjelenését. A kereszt, barátainak 'vége csak
felmagasztalt,atás és megdicsőülés lehet. Ezt
várhatják hűségiikért és csodás meg~llásukér:t
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a 'filfppibeli hívek. Ez jut osztályrészéül min-
denkinek, akinek Krisztus a világító lámpása!

- Lapunk felelős szerkesztője tisztéről le:
mondott és megbízatását az Országos Luther
Szövetség elnökének visszaadta. A következő
számot tehát már nem az eddigi szerkesztő
fogja jegyezni. Amidőn a 'munkatársaknak és
az olvasóknak meleg, megértő támogatásukért
háiás .köszönetet mond, kéri őket, tartsanak ki
az új szerkesztő mellett is, akinek munkálko-
dására Isten áldását kéri.

_ LelkésZiktatás. Weisz Frigyes lelkészt október
14-én iktatta. hivatalába Köszegen Zongor Béla esperes.
- A bukaresti magyar evangéltkus egyházközség ok-
'töber 28-án iktatta be első lelkészét, Sexty Zoltánt.:

- Gyóni est. A Budapest-e-kelentöldí evang: ,Nö-
egyesület novemberí :pengős teadélutánjának műsorát
Gyóni Géza emlékének szenteli. Dr. Szolár Ferenc
gimnáziumi tanár, a költő sógora "Gyóni Géza és édes-
atyja" címen előadást tart. Az előadást. Gyóni Géza
müveíböl összeválogatott müsor köv~ti. Az est november
3-án d, u. fél 6. órakor kezdődik a .kelenföldi egyház-
község dísztermében.· .

- Önálló orgona-est, Peschkó Zoltán tanár, or-
gonamüvész, a fasori templom karnagya 1934 novem-
ber. hó 20-án este fél 9 órai kezdettel a Zanemüvészetí
Főiskola nagytermében önálló orgonaestet rendez.'
Müsorán Bach, Franck, Muffat, Pachelbel, Réger, Liszt
és Kapí-Knálfk művek szerepelnek. Jegyek 50 fillértől
4.- pengöig Rózsavölgyinél és a Zeneművészeti Főis-
kola portásánál .kaphatök.

- Halálozás. Dr. Szelényi Aladárné szül. Lukács
Gizella október 24-én életének 61., házasságának 40.
évében rövid szenvedés után elhúnyt, Dr. Szelényi Ala-
dár, az egyetemes egyház föjegyzöje az elhúnytban
hitves társát gyászolja.

-, Templomi ünnepély. A szarvasi egyh,ázközség
okt. 28~án az új-templombán nagy templomi ünnepélyt
rendezett a szegénysorsú gyermekek relruházására. Az
ünnepély kjilönlegessége a 400 tagú gyermekkar volt,
amely egyházi. énekeket adott elő... Ünnepi beszédet
Balczö Andras kondorosí lelkész. mondott, imádkoztak
Szelényi .János ~s Kello Gusztáv lelkészek.

- Beformáeíöí ünnep, Az angyalföldi Luther Szö-
vetség .és Luther .Márton Kör október 28-án d. ~u,' 5
órakor reformácíói ünnepet rendezett, amelyen. gazdag
müsor keretében Ruzícska László ,,:ranít,' a. mvlt" cí-,
men 'beszélt, "Rímár Jenő pedig bíblíamagyarázatot
tartott: .' '.

- újra megszólal az Isten hárfása. A Harangszó
Dr. Kapi Béla püspöknek lsten ·hárfás.a 'c. történeti el-
beszélését, amely a legnagyobb evangélikus énekköltő-
nek, Gerhardt Pálnak és korának pompás rajzát adja,
második kiadásában. is megjelenteti. A 254 oldalas, gyö-
nyörű kiállítású mü előjegyzési ára 1934 december 1-ig
1.50 P, könyvkereskedői ára 2.- P lesz. A könyv ára
a Harangszó 30.526.' sz. csekklapján küldhető be.

- Magyar misszionáriusnö szabadságon. Molnár
Mária mísszíonartusnö; aki 7 éve dolgozik az Admirali-
tás szigetekhez tartozó Mánusz szigetén, a tavasszal
hosszabb szabadságra jön haza Magyarországra, rész-
ben, hogy kipihenje a 7 év fáradalmait, részben, hogy
felkeresse a református .gyülekezeteket s előadásban . Aszerkesztésértfelelős: AkiadásértfelélŐs:.-r. '.•• ,.
ismertesse a manusz-szígetí míssztöí munkáját. Uti- SZ Á NT Ó R Ó BER TOr. FR 1T Z r,Á SZL Ó
költségét a Magyar Ref. Külmissziói Szöve'tség gyüjtés
útján óhajtja fedezni, ezért úgynevezett "Kilométer- .
jegyeket" bocsátott ki. Aki 1 drb Kilométer"jegyetSZERKESZTŐSÉO TELEFONSZÁMA: 59-2-01
megvesz .10 fillérért, az' egy Jdlométerrel . kőzelebb POSTATAKARÉKPÉi-Ó:TÁRICSEKKSZÁMLA:l,m-....
hozza 1y.[olnárMáriát hazájához. ~ométer-jegyek kap-o (B~. ,SZÉKE~f'ŐV.KÖZSÉ(l1:r-AKA~ÉKP1:.,CSEKKSZÁ-M;LÁ)A.\.:

Nyomatott ifj. Kellner Ernö 'könyvnywndájában, Budapest, V., Csáky-utca 10. 80984

_ : 1. _ i J~

hatók a Külmissziói Szövetségben, Budapest, IX.; Rádaí-
utca 15. h, 27. Telefon: 87-2-53.

- Félelmetes Til)et címen a napokban hagyja' el
a sajtót a Külmissziói Szövetség új, érdekes kiadványa,'
A könyv cíkkeí behatóan' foglalkoznak a tibeti élettel,'
a mult és jelenlegi trbetr missziói kísérletekkel. és . ís- ..
mertetik úgy a magyar, mint a külföldi aktuális kül-,
missziói megmozdulásokat., A Félelmetes Tibet a Ma-
gyar Református -KüImissziói ~zemle In. száma gya-
nánt jelenek meg. .A 100· oldalas kötet ára. portóval
együtt 1.- P. Megrendelhetö a Ref. Kűlmiasziőí 'Szöc
vetségnél IX., Ráday-utca 15. IL 27. '

- Idö's embertársaink számára nyugodtotthpnt
és testi-lelki gondozást óhajt nyujtani a Bethánia Egy-
let rtökegyleteként' .müködö. Vírágazövetség ; mely erre
a célra virágajándékok '(koszol'úk, osokrok, 'dísznövé-
nyek) részben, vagy egészben -tör ténö .megváltására
szólítja fel a társadalmat. Az' így nyert azéretetado-
mányról (összeg nélkül) értesíti is azokat, akiknek a
virág szánva volt;' ha: cimet kap. Sok kis hervadáara
ítélt virág helyett· életeket Istápolö Virágotthonokat
létesíthet a megértő szeretet. Cím: Vírágszövetség, Bu-
dapest, XI., Társ-u. 6.

- "Egyházi Hét" Balassagyarmaton. A balássa-
gyarmati evangélikus 'egyház temploma felavatásának
150 esztendős évfordulója alkalmából november 4-11-ig
minden este áhitatot tart a templomban, amelyeken a
templomról szóló előadásokat tartanak: Kardos Gyula,
Szilárd Gyula, Somrner Károly, Bérczes Lajos, Antal
Zoltán, Sréter Ferenc és Fá;bq' Mihály. '

- Reformációi ünnep Balassagyarmaton. A ba-
lassagyarmatt evangélikus és református egyházak
október 31.-én este 8 órakor az evangélikus templom-
ban közös reformációi emlékünnepet rendeznek. Ünnepi
beszédet mond dr. Sza:bó Sándor·ny. főispán, a Bethlen
Gábor Szövetség társelnöke. Müsoron szerepelnek még
ének- és karénekszámok. ' , . ' : . , .

- A Misszi6egyesület Tanácsa az egyetemes gytt-
Iéssel kapcsolatban .olet. 25.-én -tartotta ülését dr: Mol-
nár Gyula táblai ,bíró és Németh KáÍ-oly elnöklete.alajt.
Az egyesület vetítőgép et vásárolt, amelyet a vídékee. is
szívesen kölcsönöz külrnisszióí s általában egyházépítö
vetített képes előadások tartására: A vetítőgép Alsó":'
Tiszántúl kezdi szolgálatát, Érdeklődők forduljanak
Abaffy Gyula vallás-tanárhoz: .Békéscsaba, ..V_, Tom-
pa-uo 2.A misszióegyesülét missziói 'Összejöveteíek cél-
jára a jövő év elején, részben kottás emlékkönyvet ad
ki. Az összeállításra Németh Gyula, Báró Podmaníczky
Pál, 'I'uróczy :Zoltán és.Gáncs Aladár kaptak megbízást.

. - Meyner indiai missziói esperes körút ja' a kö-
vetkezöképen van tervben: :N'ov.4. Budapest. D. e. 1,-210.
Deák-tér. - D. U. 5-kor Kelenföld. - fh 7:kor Angyal-
föld szeretetvendégség, - Nov. 5. Cegléd. - Nov. 6.
Szeged. - Nov. 7..'Békéscsaba, - Nov. 8. Mezöberény ..
- Nov. 9. Tótkomlós. Orosháza. - Nov, 10. és 11.
Szarvas. - Nov. 12. Szolnok. - Nov. 13. Bpest, d. )1.
1,-26,Ullöí-ütí-Imaterem. - Nov. 14. Székesfehérvár. _
Nov. 15. Lajoskomárom. - Nov. 16. Győr. ~ Nov.. 17.
Rajka. - Nov. 18. Sopron.

Ahol vetítőgép áll rendelkezésre, ott képeket is
mutat be vendégünk és pedig film és üveg diapízftíyeket
egyaránt. A lemezek mérete 81,-2-10 cm. Az érkezés
pontos óráját Hletöleg mindenki külön kap' értesítést.
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Székesfőváros
A világháború előtt tizenhét római katoli-

kus templom volt Budapesten (kápolnákat és
kisebb áldozati helyeket nem számítva). A ró-
mai katolikus főtemplomok száma azóta negy-
venre emelkedett. A protestáns közvéleménynek
ehhez egy szava sem. volna, ha a római egy-
ház ezeket a templomokat saját erejéből emelte
volna. De majdnem egytől egyi.g a székesfővá-
ros és részben az állam támogatásával emel-
tettek. Ez még nem elég. Legújabban megálla-
pították, hogyaszékesfőváros kegyúri jog.ainak
még mindig nem tett teljes mértékben eleget és
még mindig kevés a katolikus templom Buda-
pesten. Deputációval fordultak tehát a polgár-
.mesterhez kérvén őt, hogy al római székesegy-
házak szaporításánál ne vonja meg tőlük támo-
gatását.

Milyen szépen hangzik ez: aszékesfőváros
a római egyház kegyura. De nem gondolják az
illetékesek, hogy a protestáns társadalom meg.
találja unni, hogy tadófilléreiből a székesfővá-
ros á kegyuraságot játssza? Végtére számará- .
nyunknak és adófilléreinknek megfelelően talán
mi is valamivel többet követelhetnénk, mint amit
a székesfőváros a protestáns egyházak érdeké-
ben a valósághan tesz. Mert mit kapunk mi a
várostól? Könyöradományokat, koldusfilléreket,
amelyekért sokszor aki bírja marja tempóban,
vagy mindenféle nem gusztusunk szerinti köz-
benjárások igénybevéte1ével kell folyamodnunk.

A református egyház legújabban erőteljes
akcióba kezdett, hogy e tekintetben jogait a vá-
rossal szemben érvényesítse és aszékesfőváros
vezetősége előtt világossá tegye, hogy részt kell
vennie a reformátusok templomépítési terveinek
megvalósításában is. Minálunk még egyelőre
csend van. Szerényen és halkan járunk, várván,
hogy valamicske a számbelileg erősebb testvér
akciója révén talán nekünk is jut. Pedig jobb

Megjelenik minden vas á r nap.
ELŐFIZETÉSI ÁRA:

Egész évre 4.40, félévre 2.20 pengő.

,
es templomépítés.

volna nekünk is kilépni a nyilvánosság elé köve-
teléseinkkel. Ha kevés temp10m van Budapes-
ten, úgy bizonyára evangélikus templom is ke-
vés van! Epben az évszázadban csak két evan-
gélikus templom épült Budapesten : Kelenföldön
és Kőbányán. Ezeket a templomokat hetven szá-
zalékban a hívek adakozása teremtette. De ter-
méazctesen három generációnak kelt jonme,
hogy róluk az összes terheket lehordhassuk.
Most Óbuda fogott templomépítéshez. Ki tudja,
milyen sors és milyen súlyos megpróbáltatás
vár erre az egyházra is? Ha a székesfőváros
tizenkét év alatt huszonhárom katolikus temp-
lomot tudott építeni, talán negyedszázad alatt
felépíthetett volna két evangélikus templomot is.
Ha pedig ezt nem tette, legalább nem lenne sza-
bad tétlenül néznie a templomépítő egyházak
kínos és véres verejtékezését. Mert csak nem
lehet hathatós támogatásnak nevezni azt az"
összeget, amelyet aszékesfőváros évenként az
összes evangélikus egyházaknak nyujt azzal,
hogy egymás között egyezzenek meg a felosz-
tásra vonatkozóan? Csak nem Ieheta gondok-
kal küzdő többi egyházközségektől kővetelni,
hogy éveken keresztül önzetlenül lemondjanak'
a nekik jog szerint járó összegről még ínsége-
sebb társuk javára?

Igazságot és méltányosságot kérünk a szé-
kesfőváros ügyeinek intézőitől. Aszékesfőváros
protestáns polgárai nem rosszabbak sem az adó-
zásban, sem a konstruktív munkában katolikus
társaiknál. A protestáns egyházak, amelyek nek
sorsa mindig egy volt a nemzet sorsával, nem _
végeznek rosszabb munkát a nemzet és erkölcs-
mentés terén a római egyháznál. Adják meg .te-
hát az anyagi lehetőséget ezeknek az egyházak-
nak is arra, hogy nyugodtan végezhessék egy-

. ház- és nemzetmentő munkájukat Isten dicsősé-
gére és emberek javára!
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T~l1ózás
Egyházi Alkotmányunk terén.

(A. zsinati atyák figyelméQe.)
Kissé megkésve írom ezeket asor:okat.

Megkésve, mert a zsinati bizottság már befe-
jezte és a zsinat elé terjesztette munkálatait. De
megkésve azért is, mert csak a zsinati bizottság
összes munkálatainak nyomtatásban való meg-
jelenése után állapíthatja meg az érdeklődő, illi
az a cél, melyet a gondosan előkészített zsinat-
nak el kell érriie, vagy legalább megközelítenie
és melyek azok a feladatok, melyeket a zsinat-
nak egyházunk érdekében múlhatatlanul meg
kell. valósítania.

Kissé megkésve jelennek meg ezek a sorok,
de talán nem későn.' És remélem, hogy a zsinati
atyák kellő bírálat és alapos megfontolás után
olyanoknak találják ezeket a gondolatokat, me-
lyekkel érdemes foglalkozni' ésa megállapított
kereteken belül megvalósításukat megkísérelni.

Nagy hibája Egyházi Alkotmányunknak,
hogy elemi népiskolai tanítóinknak egyházi éle-
tünkben nem juttat akkora szerepet, nem bizto-
sít annyi jogot, mely őket műveltségüknél, az
egyházi élettel való szoros összeköttetésüknél
fogva méltán megiHetné.

. Egyházi Alkotmányunk 50. §-a szerínt az
egyháztan ácsnak hivatalból tagja 'a jegyző, az
ellenőr, 'a gondnok, a pénztáros - és ha ezek
többen volnának, mindanyian -, az ügyész, az
egyházközség által fenntartott tanintézetek
igazgatói, valamint az elemi, iletve a vallásta-
nító, vagy ha többen volnának, közülök az, akit
a helyi szabályzat kijelöl. Addig tehát, míg a
törvény szerint az összes gondnokok és pénztá-
rosok résztvehetnek az egyháztanács tanácsko-
zásain, befolyásukat érvényesíthetik a határoza-
tok meghozatala körül, az egyházközség csak
egy tanítónak köteles megadni azt a jogot, -
bármennyien legyenek is 'a tanítók - hogy az
egyháztanács tagjai közé beiktattassék. '

Még furcsább a helyzet az egyházmegyei
közgyűlésnél. • Ennek, az E. A. 85. §-a szerint

. hivataluknál fogva tagjai az egyházmegye terü-
letén levő főiskolák, fő- és algimnáziumok s az
önálló tanítóképző-intézetek felügyelői és igaz-
gatói, választás alapján pedig az egyházmegyei'
tanító egyesületnek 1 választott képviselője. Ho-
lott az egyházmegyei közgyűlésen a 189. §. sze-
rint sem a főiskolák, sem a középiskolák és ta-
nítóképző-intézetek nincsenek alárendelve s az
egyházmegyei közgyűlésen tárgyalt ügyek nem
esnék az érdeklődés.ük körébe. Nem volna-e
helyesebb a tanítókat vonni be nagyobb szám-
ban az egyházmegyei életbe, mikor az egyház-
megyei gyűlés egyik legf.ontosabb tárgya az .
elemi népiskolai oktatás és nevelés kérdéseinek
megbeszélése, az iskolalátogatók jelentéseinek
tárgyalása, a tapasztaltak kapcsán teendő intéz-
kedések s általában az elemi iskolai oktatás tár-

. gyában kívánatos legfontosabb teendőknek
megállapítása?

. Mostohán van ak a tanítók ellátva az egy-
házkerületi közgyűlésen is. Ennek az E. A. 112.
§-'a szerint tagjai hivatalból az egyházkerület
területén lévő főiskolák, a fő- és algimnáziumok
s az önálló tanítóképzők felügyelői és igazgatói,
de csak 2 tanító, akiknek kiküldését szabályren-
deletileg kell megállapítani. Hogy ez a rendelke-
zés mennyire hátrányos és méltánytalan a taní-
tókra, azt csak egy példával akarom illusztrálni.
Dunántúl van' 3 középiskola és 1 tanítóképző-
intézet. Ezek összesen 8 képviselőt küldenek a
kerületi közgyűlésre. A tanítókra vonatkozó je-
lenlegi statisztikai adatok nem állnak rendelke-
zésemre, de azt hiszem, aligha tévedek, ha az
elemi iskolai tanítók számát legalább 300-ra be-:
csülöm. S ezek csak két taggal képviseltethetik
magukat a kerületi gyűlésen! Hogy ez az arány-
talanság mennyi keserűséget vált ki tanítói kö-
rökben, azt csak az tudja, aki e körökkel érint-
kezik!

És hogy áll a dolog az egyetemes közgyű-
lésnél ? Ennek tagja, az E. A. 148. §. szerint a
főiskolák igazgatói, az középiskoláknak kerüle-
tenként 2--2 kiküldött je. A sokszáz tagot szám-
láló tanítói karból senki! Ugyanígy a tanító-
képző-intézetekből sem!

Végül hogy áll a tanítóság a .zsinat dolgá-
ban? Ennek, az E. A. 168. §-a szerint tagja a fő-
iskolák nak 1-1, a középiskoláknak és önálló
tanítóképző-intézetek nek együtt, kerületenként
2~2, az elemi népiskolai tanítóknak kerületen-
ként 1-·1 képviselője. Az aránytalanság a taní-
tóság terhére itt is szernbeszökő l

Nem fejezhetem be ezt a tárgyat anélkül,
hogy rá ne mutassak arra, mennyire mellőzi az
E. A. a tanítókat az egyházi tisztségekre való
választások alkalmával. A 97., 98. §-ok szerint
az esperes és egyházmegyei felügyelő választá-
sakor az egyházmegye hatósága alá tartozó ön-
álló tanítóképzőket és algimnáziumokat 1-1, a
főgimnáziu mokat 2-2 szavazat i:lleti meg. A
tanítókat egy sem! Csak természetes folyomá-
nya ennek, hogya tanítók nem szavazhatnak a
püspök, az egyházkerületi felügyelő ésaz egye-
temes felügyelő választásakor sem ..

*
Azonban nemcsak a tanítók panaszkodhat-

nak az E. A. némely rendelkezése ellen, hanem a
tanítóképző-intézetek tanárai is, akiknek intéze-
tét az E. A. 99. §-a egy színvonalra helyezi az
algimnáziumokkal, amikor az esperes és az egy-
házmegyei felügyelő választásakor nekik is csak
1-1 szavazatot biztosít és akiknek a 148. §.
nem adja meg a lehetőséget arra, hogya' fő-
főgimnáziumokhoz hasonlóan magukat az egye-
temes közgyűlésen képviseltethessék. Hátrá-
nyos reájuk az Alkotmány 168. §-ának az a ren-
delkezése is, hogyazsinatra csak a kózépisko-
lákkal együtt küldhetnek képviselőket, mert a
közép.skolák nagyobb számánál fogva nagyon
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könnyen lehetséges, hogy a tanítóképző-intéze-
tek tanárai közül senki sem kerül be' a zsinat

, tagjai közé.
J

;;

Két lényeges ellentmondásra is reá kell itt
mutatnom. Az E. A. 97. és 98. §-bólarra lehet
következtetni, .hogy a középiskolák és tanító-
képző-intézetek kivétel nélkül az egyházmegyék
hatósága alá tartoznak, holott ezeknek rendsze-
res megvizsgálására az egyházkerületi közgyű-
lés jogosult a 189. §. alapján, és ezeknek tan-
ügyi kormányzatát a/püspök végzi. A tanítókép-
zőkre vonatkozólag ezt 'a 210. §. külön is hang-
súlyozza. Tisztázni kell tehát, mit jelent a 97. és
98. §-okban lefektetett elv. Csak azok az intéze-
tek értendők-e itt, amelyeket az esperesség tart
fenn, és ha igen, akkor mily jogon szavaznak a
nem esperesség által fenntartott intézetek még-
is az esperesre és az esperességi felügyelőre?
Mert tudomásom szerint ez így történik!

Ezek után immár áttérek észrevételeim
gyakorlati részére. Az igazságosság és méltá-
nyosság elvét követve, a tanítóknak és taná-
roknak a következő jogokat kellene biztosítani :

1. Az egyházközség presbiteriumának tag-
jai közé föl kellene venni a tanítót, többtanítós
iskolában pedig az igazgatót és minden 10 ta-
nító után a tanítótestületnek 1-1 képviselőjét ;

2. Minthogy - 'a tanítóképző-intézetek és a
középiskolák nem tartoznak az egyházmegye
joghatósága alá, nincs szükség arra, hogy ezek-
nek igazgatói és felügyelői az esperesi gyűlés-
nek tagjai legyenek, sem arra, hogy az esperesre
és esperesi felügyelőre szavazzanak. Nem vo-
natkozik ez az esperesség által fenntartott inté-
zetekre, melyek a régi jog gyakorlásában meg-
hagyandók. '
._ 3. Az egyházmegyei közgyűlésnek hivatal-

ból legyen tagja az egyházmegyei tanítótestü-
letnek 4 kiküldőttje. Ugyanennyi szavazatot ad-
hatna le a tanítóegyesület 'az esperes és az es-

. perességi felügyelő választásakor.
4. Az egyházkerületi közgyűlésnek hivatal-

ból legyen tagja az egyházkerületi tanítóegye-
sületnek 4 tagja, továbbá a kerületben lévő tel-
jes középiskolák és tanítóképző-intézetek igaz-
gatói és felügyelői. Püspök, és egyházkerületi
felügyelő választásakoraz egyházkerületi taní-
tóegyesület 2, a teljes középiskolákat és tanító-
képzőket 1-1 szavazat illesse meg.

5. Az egyetemes közgyűlésnek hivatalból
t~gja mindegyik' egyházkerület tanítóegyesüle-
tenek 1-1, . a középiskoláknak kerületenként
1-1 és a négy egyházkerület tanítóképző-inté-
zeteinek együttvéve 1 képviselője.

'6. A zsinati képviselők számát mindaddig,
míg megcsonkítottságunk fennáll, a viszonyok-
nak megfelelően kell megállapítani. A békebeli49 egyházmegyénkkel szemben ma csak 21 egy-
hazmegyenk van és ezek közül is csak 2 küldhet

2-nél több képviselőt a zsinatba. Mivel pedig
emberileg szinte természetesnek tekinthető,
hogy az egyházközségek azokat küldik a zsi-
natra, akiket az, egyházmegyei választások al-
kalmával bizalmukkal megtíszteltek, az egyházi
és iskolai életben érdemeket szerzett más egyé-
nek nem kerülhetnek be a zsinat tagjai közé,
Emiatt kell a mostani zsinatnak arra azelhatá-
rozásra jutnia, hogy 12 taggal kiegészíti
önmagát.

A zsinati bizottság irományainak VI. fü-
zete szerint az E. A. 168. §-a alapján a mai
zsinatnak 57 választott tagja van. Ezek közül
főiskolai tanár 1; középiskolai tanár 5, tanító-
képző-intézeti tanár 1, elemi iskolai tanító 4.
V:agyis a választott tagok közül minden 5-ik a
tanító személyzet közül való. Szemmel látható-
lag túlságosan kedvező ez az arány a tanítók és
tanárok részére! Oka az, hogy míg az 'egyházak
a mai álZapotnak megfelelő számú 'zsinati kép-
viselőt választottak, addig .az iskolák és tanítók
ma ugyanannyi képviselővel szerepelnek, mint
amennyihez a boldog békeidőben joguk Ieit
volna. Tanulságul ide jegyzem iskoláink szánÍát
a háború előtt és után. A há:ború előtt volt 16
középiskolánk, ma van 10, rr+: volt 5 tanító-
képzőnk, ma van 3, - volt 10 polgári iskolánk,
ma van 1. Elemi népiskolánk száma is talán a
felére redukálódott!

Mindezekből önként kí~álkozik az a gon-
dolat, hogy a zsinat tanár- és tanítótagjainak '
számát mindaddig, míg elszakított 'egyház-
megyéink ismét vissza nem kerülnek, arányo-
san és méltányosan kevesbbítenünk kell, még
pedig akként, hogy ,

a zsinatnak tagja legyen a főiskoláknak.
- ideszámítva az Erzsébet-tudományegyetem
ev. teol. fakultását is -, a dékánja, a közép-
iskoláknak egyházkerületenként 1-1, a négy
egyházkerület tanítóképző-intézeteinek együt-'
tesen 1, és mindegyik egyházkerület tanítóegye-
sületének 1~1 képviselője.

*
.Mélységes egyházszeretetből fakadó elgon-

dolásaimat ajánlom a t. zsinati atyák szíves
figyelmébe!

-nf-

FIGYELÖ.
Budapesten mcstanában újból bemutatják

~ "Királyok Királya" c. filmet, melyet 'néhány
evvel ezelőtt, a néma filmek idején már láttunk.
Most Ú. n. szinkronizált változatban látjuk újra.
Ha eredetileg jó lett volna a film, nem ártott
volna neki ez a szinkronizálás, így azonban sem-
I?it sem javított rajta. Ma is színtelen.vhideg
e~ sok helyen vagy önkényes, vagy banális. ,
Jezust "megjátszani" sehogy sem sikerül' a'
film főszereplőjének, fenséges helyett merev,
szelíd helyett élettelen, -: magába vonult gon- .
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dolkozónak látszik a mindent lélekkel néző és
lélekkel megtöltő és az Isten kegyelmes szerete-
tének evangéliumát hirdető .próféta helyett.
Nincs alakjában sem prófétai, sem főpapi vo-
nás, Királyok Királyának csak a cím mondja.
Az egész filmről hangosan kiált: ,,:Ejnüzleti
vállalkozás vagyok, semmi több." Ezért a film
tele van a katolikus szemnek kedves jelenetek
hangsúlyozásával (a hét főbűn kiűzése, Péter
elsősége, az úrvacsora transsubstantiátiója),
ugyanakkor a szöveg a magyar Károlyi ódon
nyelvezetén és javarészt Márk alapján szól,
viszont a zsidó közönségre való tekintettel a
főpap erőteljesen kijelenti, hogy ő magára veszi
Jézus halála minden következményét, népe
azonhan maradjon ártatlan a Golgotha vérétől.
A feltámadás és mennybemenetel jelenetében
végül a spiritiszta felfogás szerint történik a
dematerializálódás- mindenki talál tehát neki
megfelelőt, mint ahogy az illik is egy meggon-
dolt üzleti vállalkozáshoz. Két igazi művész
van csupán a sereg szereplő között: a Pilátust
ábrázoló magyar Várleonyi Mihály és egy név-
telen kis leány, aki vak szemeinek megnyílását
megrendítően és"felejthetetlenül játszotta meg.

'*
Egyik megszálIt területi városban a napok-

ban első nyomású Luther-bibllát láttam. Német-
nyelvű teljes ószövetség, nagy fólió alak" sok
fametszettel. Első része Eszter könyvéig bezá-
rólag'1524 őszi hónapjaiban nyomatott Adam
Petri 'betűivel Baselben. második része Jób
könyvétől Malakiásig 1527 és ,1528-ban Hein-
rich Steiner betűivel Augsburgban. Marginális
jegyeztek a Zsoltárok és Jób könyvében vannak
a legbővebben, de Királyok könyve, Sámuel és
Mózes könyveiben is előfordulnak. A könyv
bujdosásának története is érdekes, mostaní
tulajdonosainak családjánál több mint 200
éve van.

*
1788-ból való Michael Szinovicz beszterce-

bányai szuperintendens magyar és német nyelvű
"Agendája", melynek úrvacsorai gyónókérdései
között azt olvashatod: "Fájnak,.e neked szíved
szerint a te bűneid?" Így kellett felelni rá:
"Szívemszerint fájnak ... "

""

A "Magyar Kultúra" október 20. számá-
ban a 335. oldalontaláljuk "azt a csipkelődést,
melyből minden számban kijut a protestánsok-
nak. Úgy látszik, hogy ez a folyóirat enélkül
nem tudja őnőn Ilevét hordani, pedig vannak
olyan elfogulatlan emberek is, akiknek a véle-
ménye szerint az igazi magyar kultúrának nem
szerves része a felekezeti gúnyolódás. Most az
egyik protestáns püspököt azzal akarja sérte-
getní, hogy nagy táltosnak; a másikat pedig,
kisebb prófétának nevezi, természetesen a her-,'
cegprímással szemben, abból az alkalomból,
hogy a 'hercegprímás felvetette a házasság-
törvény katolikus érdekű megváltoztatását.

Nem tudjuk, hogy az előfizetési díj, mennyí
hányadát akarja ez a folyóirat ezekkel a rend-
szeres 'gúnyolódásokkal' megszolgálni, de az
bizonyos, hogy eza mostani úgy a házassági
törvény megváltoztatása kérdésében, mínt a
magyar kultúra szolgálatában is - egy árva
fillért sem ér. '

\ Kemény Lajos.

A keresztyén házasság.
Minden ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs,

mely ha elvész - Róma ledül s rabigába görnyed. Ezt
a közismcrt ígazmondást az egyházakra vonatkoztatva
.úgy is mondhatnánk, hogy minden egyház támasza és
talpköve a tiszta erkölcs, mely ha elvész, az egyház
megsemmisül a reá leselkedő ellenségei torkában.

Egyházunk a családi élet pillérein nyugszik. Más
egyházak is fokozottabb mértékben hangoztatják, a
családi életet és annak tisztaságát. Mindegyik egyház
látja, hogy születésí és keresztelési anyakönyveí min-
den évben kisebbek és kisebbek lesznek. Illő tehát,
hogy ezzel a kérdéssel szembenézzünk, megállapítva a
keresztyén házasság helyes és torzulás vagy tévelytől
mentes helyes fogalmát és a mai állapot egyetlen or-
vosságát.

A keresztyén házasság elsősorban is lelki kapcso-
latot jelent. Spurgeon, amint egy egyházi bizottság előtt
állt s épen azon tanakodott, hogy misszióiés egyéb
lélekmentő munkáit a bizottság felszólítására hagyja
abba, hirtelen egy női hangot hailott, mely ezt kiáltotta
feléje: Ne hagyja abba! ... Később Spurgeon kiment
a folyosóra és megtalálta azt a leányt, aki az imént
lekiáltott. Feleségül vette. ,

Egy házasság igazi boJdogságához tehát a leg-
első előfeltétel a keresztyéni hivő lélek. Csak így ke-
rülhetö el, hogy egyik 'fél a másikon uralkodni akarjon,
mert mindkettőjüknek közös uralkodójuk van: a
Krísztus. '

Szólnunk kell' a második, a testi kapcsolatról.
Krisztus Urunk és az apostolok jó része nőtlenek vol-
tak és ők dícsérik is azokat, akik le tudnak mondani
a mennyek országa kedvéért a házas életről~ Akik úgy
érzik, hogy Isten országabeli munkájuk elé akadályt
gördítene a házasélet, azok bizonyára megpróbálják a
házaséletről való íemondást. ,

Akiknek azonban nem adatott meg az, hogy a'
nőtfenélét előnyert megértsék és magukévá tegyék, és.
így indulataiknak parancsolni nem tudnak, azoknak
azt rendeli az apostol, hogy házasodjanak meg.

Azonban a házasság e tekintetből vizsgálva' nem
holmi törvényesitett szerelrní viszony, ahol a házasság
gondjai alól ki szabadna bújni, hanem oly iSteni meg-
bizatás, melyben eleget kell tenni az Isten rendelésé-
nek, hogy t. i. az asszonyok gyermekeket szüljenek,
azokat szeressék és neveljék. És ezzel elérkeztünk a
mai házasságok kényes kérdéséhez : a gyermekhez.

A mai asszonyok kerülik a gyermekáldást, sőt ,
olyan házasfelek is akadtak .szép számban, akik azzal \
az eltökélt szándékkal keltek egybe, hogy gyermekük
sohsem lesz. Az egyik a vagyon elosztását félti, a má-
sik testének alakját, a harmadik szégyenli állapotos
voltát, a negyedik a rossz gazdasági viszonyokra hivat-
kozva áll a Teremtő útjába és ezek a szerencsétlen
tévelygő lelkek bűnt bűnre halmoznak és áldatlan mes-
terkedésükkövetkeztében kihalnak az iskolák, a köz-
ségek, elnéptelenednek az egyházak... sőt maguk is
úgy hullanak, mint a legyek: Magyarországon éven-
ként 4000 asszony hal meg tiltott mütét vagy hasonló
természetű beavatkozás következtében, 10.000 (tízezer)
pedig komolyabb idegbajt szerez. . . .

Pál apostol jól tudta, hogy a tisztán élt keresz-
tyén házasság milyen gondokat von maga után, ezért
ajánlotta ő már közel 2000 éve, hogy aki a házasság-
gal járó gondokat el ak'arja kerülni, az ne házasodjon
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meg. (1. Kor. 7. 32). Ehez mindenkinek van joga és az
Isten mindenkit meg is segít' ezen szándékában, ha hívő
lélekkel komolyan ezt határozza; Deyhoz senki élő em-
bernek joga nincs, hogy, atermeszet és a Teremtö
munkáját 'keresztezze és Isten parancsait lábbal ti-
porja. Mert mi az egyke és a többi hozzá hasonló át-
kos "gyermekáldás korlátozás" ,? = gyilkosság és pa-
ráznaság, legeslegtetején pedig hitetlenség, melyből
mindez fakad'.

Minden védelmére hozott okoskodás megdől és
megég az Isten igéjének próbatüzében, amely a "tiszta"
házaséleten kívül más házasságot nem ismer.

. Aki pedig már házas és úgy érzi, hogy a reá-
háramló gondokkal meg'küzdení nem tud, annak illetve
azoknak az apostol azt ajánlja, hogy úgy éljenek,
mintha nem volnának házastársak. (1. Kor. 7. 29.)

Abszurdumnak tetszik ez sokak előtt bizonyára,
de akiben él az Isten. törvényeinek szeretete, akinek a
szívében ott él az irtózat míndattól, ami Istent meg-
bánthatná, az szívesebben mond le a házasélet örömei-
ről és inkább vállalja az önmegtJartóztatás könnyü igá-
ját, semhogy tudatosan vétkezzék az Isten akarata
ellen.

Ezért ostorozza Krisztus Urunk a mai kor em-
bereit azzal, hogy "esznek-isznak és házasodnak",
vagyís csakis a testük szükségleteivel törődnek s meg-
gondolás nélkül házasodnak, nem azért, hogy abban
Isten akaratát töltsék be, hanem hogy csupán paráz-
nálkodjanak. (Máté 24. 38). Mert tudjuk meg, hogya
tisztátalan, gyermekáldást megakadályozó házasság
az Isten előtt nem házasság, csak ~ legfeljebb -1
ágyasság.

A keresztyén ember tehát nem vétkezik, ha nőtlen
marad, _vagy ha mint házas úgy él, mint a: nőtlen és
végül, nem állva a Teremtő útjába; mértékletes és
tiszta házaséletet él - elfogadva az Isten akarata sze-
rinti gyermekáldást. , ' {

De vétkezik és mínt ilyen nem is számíthat ' ko-
moly keresztyének közé az, aki híve vagy rabja az egy-
kének, a kettőkének vagy bármennyinek és ha igénybe
veszi az "Ördögimesterkedéseket. '

Hogy a gyermekszülés mily értékes szolgálat és
áldozat egy anya részéről, bizonyítja az apostol, mídön
írja, hogy az asszony üdvözülni fog a gyermekszülés
által, (1. Tim. 3. 15.) ha meamarcui a hitben és szent-
ségben [ozamul;

A régi kevesztyének az üldözés századaiban a
halálos veszedelmek között sem feledkeztek meg a há-
zasság tisztaságáról, az inkvizíció dühöngésének kor-
szakában egyházaink számbelileg gyarapodni tudtak és
a mai vallásilag veszélytelen időben az evangélikus ma-
gyar házastársak az okoskodás ördögi pokolkövével
belemagyarázzák maguknak, hogy a sok gyermek már
nem Isten-áldás és vakon követik egy láthatatlan go-
nosz szellem vezényszavát és saját 'kezükkel ölik meg
gyermekeiket még talán fogantatásuk előtt.

Itt az ideje, hogy felébredjünk, 'hogy erős kézzel
elébe álljunk az istentelen áramlatnak. Esküvőkön
ezért n.~ főleg boldogságot kívánjunk az úJ-párnak--;-de
a, ~l~lQ§ség_ tuda;tábaIL-..-k..om:o.lya,!Lfi elmeztessünk

~i~den if~ú.~~ ~'y'~~a§§ág ~zt~~ára. _ ".
A regr egyhazban a mal "modern" anyákat bizo-

nyára kizártá:k volna. Ámde ők ilyen bűnre még nem is
gondoltak, mert többet fogtalkoztak lelki gondokkal
- Isten akaratával és igéjével - amelyek megóvták
őket az ilyen rettenetes tévelygéstör.

A mai asszonyok azonban inkább forgatják a di-
vatIapot, mint a Szentírást és ezért is vannak oly so-
kan, akik szinte illő és erkölcsös dolognak tartják egy-
egy .keletkező élet megsemmisítését és csak annyiba
veszik egy-egy élet kíoltását, míntha náthások" len-
nének... "

Ez a kérdés is beletartozik az egyházi fegyelme-
zés keretébe és kizárási okot képez. Ma még azonban
mindezt tűrjük és illedelmesen kerülünk minden szót
amellyel erről a látszólag kicsiny, de valójában pokolÍ
és valóban haláleos bűnről a leplet lerántanánk és nem
tartjuk .szöszékre alkalmas textusnak. Pedig: kezdve

az intelligens elemtöl lefelé, alig találunk olyat, aki el-
mondhatná, magáról, hogy házasságornat tisztán élem
és Isten teremtő útjába sohasem állottam ....

Az Isten elötti számadás tudatában keltsük, eb-
resszük, rázzuk és ha 'kell - rettentsük fel it. tévelygő
evangélikus anyák táborát, hogy egykor mindannyian
nyugodt lelkíísmerettel nézhessünk az Isten szemébe s
ne kelljen "ott" az Ö színe előtt bűneink miatt meg-
némulnunk . . . Borgulya Endre.

A görög keleti keresztyénség
hatása a protestántizrnusra. ,

Nehány évvel ezelőtt Zarikow görög keleti teoló-
giai tanár egy német nyelvü tanulmányában ismertette
a görög, keleti keresztyénség egyházi életét. Ez a könyv
meglehetős feltünést keltett s az egységesítést törek-
vések vezetői különösen örültek a könyv váratlan nagy
hatásának.

Sajnos a görög keleti keresztyénséggel való érint-
kezésnek mínd' több és több akadálya lesz. A legutóbbi
napokban vett értesülések szerint Erdély protestántíz-
musát elég komoly veszély fenyegeti a görög keleti
egyház részéről. Az hírlik, hogya politikai és nyelvi
érvényesülés megszüntetésének sikeres kezdetei után
vallási téren is próbárkoznak azzal a lehetőséggel,
hogy a romániai magyarságet az oláh egyház kötelé-
kébe vonják áto

Az erdélyi evangélikus egyház életében a multban
is észrevehetők voltak olyan hatások, amelyekből arra
lehetett következtetni, hogy nem a protestántízrnus
szelleme hódít ja meg a görög keleti egyház híveit, ha-
nem mintha a protestántízmus venne át egy két egy-
házi szokást,

Ennek igazolására idézem a Bukaresti Evangé-
likus Harangszó legutóbbi számának nehány sorát:
"Egyházközségünk tárgyalta azt a hitünk körében is-
meretlen szokást, hogy halottak napján a lelkész egyes
síroknál pénzért imádkozik. Egyházközségünk tanácsa
azért határozatilag kimondja, hogy halottak napján
közös gyászistenUszteletet tartunk összes elhunyt hit-
testvéreink emlékezetére s ezzel az eddigi hitelveinkkel
össze nem egyeztethető idegen szokást egyszer s, mín-
denkorra eltörli. Felkéri a református lelkészeket, hogy
halottaink sírjánal az egyezségi okmány alapján imá-
kat ne végezzenek." Örülünk a bukaresti egyháztanács
ezen határozatának és reméljük, hagy eredménye is
lesz ennek a határozatnak, de azt szomorú lélekkel néz-
zük, hogy az erdélyi protestántizmusnak existenciális
gondjai mellett ma már attól is kell félnie, hogy egy-
háza missziói és evangelizáló területté válik.

Amennyire békés és megértő' szeÚemben igyeke-
zett a görög keleti keresztyénség és a protestántizmus
együttműködni s amint az egyesülési világgyűléseken
a görög keleti egyház metropolitái személyes jelenlé-
tükkel s a közös munkában való aktív részvételükkel
igazolták azt, hogy a protestántízmust nemcsak meg-
érteni, hanem evangeliumi munkájukban támogatn; is
akarják, annyira Iesujtó és szomorú volna az, ha ma
egy-egy államhatalom kézenfekvő támogatásavaj misz-
szionálni akarnák a protestántizmust. G. L.

N émet - keresztyén?
Közismert tény, hogy anémet evangelikus egyház

válságos időket él. Történelmi idő ez, melyből egy új
evangélikus egyháznak kell megszületnie új évszáza-
dokra. Addig azonban magán viseli mcstaní élete a va-
judás minden kínját. A nemzeti szocializmus "eszméje,
mely alkalmas volt arra, hogy egy széttöredezett óriás
népet egységesíts en nemzeti célok és nemzeti 'ideálok
kiküzdésében, a ,,~lei('hschaltung"-gal nem állt meg, az
egyház kapui előtt. Be akart menní, hogy az ott tarto-
mányok szerínt széthulló evangélikus egyházat egy..
ségbe foglalva erős nemzeti egyházat szervezzen. Ro-
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namosztagosokkal és a Horst Wessel dallal vonult be;
pángermán harcosok követték, a germán míthológra
hősei jártak nyomán és a faj idealogia túlzásai (Rosen-
berg) feszítette diadalmas örömében kebelét., Egyre
azonban' nem számított a diadalmas n. szocializmus!
Az egyházban nem azokat találta, akiket ott találni
vélt. Az a teologus nemzedék, mely már nem a mult-
századvégi idealistukus-morális teológia emlöín, ha-
nem a hítvallásos teológia ölén nőtt fel - amelynek
képviselői már' a háború előtt és alatt követelték az
egyház és állam szétválasztását, mert a hitvallás es
evangélium csorbulásának veszedelmét látták az állam
nagyfokú beleszólásában az egyrráz ügyeibe - szembe-
szált az egységesítéssei, mert általa a hitvallást látta
veszélyeztetve.

Előttem fekszik 'egy német-sváb-würtembergí lel-
kész barátom napokban érkezett levele. Ennek alapján
a következöket tudjuk meg:

Eltekintve az egyházon kívül dühöngő új pogány
mozgalmat, '(Menheidentum) és egyéb egyházellenes
mozgalmakat, magában az egyházban szemben áll a
német-keresztyének és a hitvallásos front. A Deutsche
Christen Bewegung a maga elveit meg akarja valósi-
tani minden áron, s ehhez meg van a hatalom, a biro-
dalmi püspök és az állam támogatása. A hitvallásos
front nem engedi a szentírást. A német 'keresztyének
"bármilyen kegyesen és evangélíumszerüen beszélnek
is, tönkreteszik az egyházat belsőleg, mert az egyházat
Jézus Krisztus tanításának szellemében vezetik, de az
evangéliumból csak' azt engedik érvényre jutni, ami a
természetes embernek kényelmes és a népiség ídeoló-
giájának mindig és mindig több helyet biztosítanak.
Hogy ilyen körülmények között az egyházban mű'ködni
nem lehet, az világos." A D. Chr. munkáját a legke-
gyetlenebbül végzi! A nem engedelmeskedő papokat
vagy megfosztják hívataluktól, .vagy' megrendszabá-
lyozzák (sie werden gemassregelt!) Legutóbb a wür-
tembergí püspök, Wurm - akinek evangéliumi meg"
gyözödéséröl és hitéről nekem is szerenesém volt meg-
győződni - esett áldozatul a D. Ch.-nek. Hivatalától
megfosztották és lakásán őrtztetik. A würtembergi
DOO lelkész közül 900 vele szolidáris! Ezek egymással
alig érintkezhetnek - 24 lelkész már megrendszaba-
lyoztatott - prédikációikat kihallgatják; az egyház
helyzetével foglalkozniok sem. templomban, sem előadá-
sokon nem szabad. Ellenük ugyanazt a szükségrende-
letet arkalmazzák, mint a multban a kornmunísták
ellen. Ezzel szemben a D. Chr. a rádiót, a gyűléseket
és a sajtót használják fel propagandajuk fokozására.
"A legrettenetesebb 'az, hogy teljesen tétlenül - azt,
amit épen tehetünk megtesszük ~ és tehetetlenül ál-
lunk velük szemben." Valóban próbás idők, amelyben
érvényes a lutheri ének "kincsünk, életünk, nörrk és
gyermekünk", exisztenciájuk forog .kockán német hit-
valláshű lelkésztesvéreinknek. Gerhardt Pál korának
minden megpróbáltatása az övék. Vajjon meddig bír-
ják? Míg. nem lesz övék a győzelem. Mert ök nem
akarnak ezekben a sorsdöntő, nehéz órákban mást
tenni, mínt "ameddig szabad, a mí hivatásunkhoz hűen
ragaszkodni Isten igéjéhez és imádkozni és bárrrreny-
nyire is szomorú ma a helyzet, Istennek. hálát adni
azért, hogy a gyülekezetek f~lpgyeltek; amit mi pré-
dikációval, előadásokkal és minden más igyekezettel
nem tudtunk elérni, elérte a D. Cr. Hitvallássértésük
megmozgatta a gyülekezeteket, erőszakosságuk mobi-
lizálta őket. Ezt köszönhetjük nékik!

Ez az ellenállás, mely méltó az ősök evangéliumi
hitéhez, megbolygatta azonban a D. Cr. vezetöségét is.
Érzik, hogy itt nem papok truccolásával, de az evangé-
lium erejével állanak szemben és a német papság te-
kintélyes része keresztyén evangéliumhű, hitvalláshű
akár lenni, azután német. ~

, Mi nem tehetünk mást, mint imádságunkkal erő-
síteni sok próbát álló testvéreinket; áldozatkészségük,
önfeláldozásuk, hűségük buzdítson a. mi csonka ha-
zánkban ahhoz a hitvalláshoz : "nem szégyenlem a
Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az mín-
den hivőnek üdvösségére." Kósa Pál.

A "szokásos őszi szünet".
Mult évben történt meg hosszú idő után először.

hogy a vallas- és közoktatásügyi miniszter a refor-
máció ünnepére és a rákövetkező Mindszent és Halot-
tak Napjára való tekintettel négynapos őszi, tavaly
még Ú. n. szüreti szünetet rendelt el. Altalános felzú-
dulás 'követte cselekedetét: mí, prostestánsok azért elé-
gedetlenkedtünk, mert a későn kezdett tanév elején
minden pedogógiai ok nélkül kellett "pihennünk", a
katolikusok meg azért, mert a reformáció ünnepére is
szünetet rendelt a miniszter, nemcsak katolikus ün-
nepre, vagy hétköznapra. A hercegprímás nem is ren-
delte el a szünetet október ,si-re; a mi ískoláink azon-
ban felettes hatóságaik hozzájárulásával alkalmazkod-
tak a rendelethez.

Ez évbenznár napokkal előbb azt a hírt hallottuk;
hogy megismétlődik a tavalyi eset; végre október
30-án d. u. és 31-én reggel azt közölték a nfl-pilapok
- bizonnyal felsőbb utasításra, - hogy a reformáció
napján lesz tanítás, csak a protestáns tanárok és ta-
nulók nem 'kötelesek iskolába menní, s azt is hozzátet-
ték, hogy több szünet, mint 1-e, nem lesz. Külön hang-
súlyozva olvastuk ezt. S íme, a végső pillanatban 2. és
3-ra is szünetet rendelt el a miniszter, a "szokásos őszi
szünet" néven. Olyan későn tette ezt, hogy legtöbb.
iskola nem is tudta már tanulóival közölní, így azok
2-án, másutt 3-án bejöttek, s az iskola kapujából kül-
dötték őket haza - magasabb pedagógiai szempontból
- pihenni. S ha pedagógiai szempontból volt ez eljárás
ellen kifogásunk, egyházi szempontból még sokkal fon-
tosabb panaszunk van. Mert nemcsak megismétlődött
a múlt évi eset, hanem úgy történt ez, hogy ránk, pro-
testánsokra egyenesen sértő volt a mód, mert éppen
csupán a reformáció emlékünnepén volt tanítás, mín-
den katoliku« ünnepen.. s még nem ünne.pen is pihentek
az állami iskolák tanárai és tanulói. Ezt Hóman mí-
aiszter tette, ki mindig mint egyházunk barátja ismert,
s ki eddig megértéssel volt egyházunk és ískoláínk
Ugye iránt. Végtelen fájdalmas volt ránk nézve ez az
eset, fájdalmas a szünetadás ténye, de még fájdalma-
sabb a mód, ahogy ez történt.

Pedagogus.

HIREK.

SZENTHAROMSAG UTANI
HUSZONNEGYEDIK VASARNAP.

Kol. 1 : 9-14.

Az imádság az a hatalmas kapocs> amely
a hívő embert az Istenmel, va~á;mint az egyes
embert a hívek közösségé'Vel összekapcsolja.
Pál apostol is ehhez folyamodJott> amikor a

'ko"toss@beliekért imádkoeott, hogy megmaJradja-
nak az Isten országa polgárainak. Ennek az' or-
8zágnwk a fejedelme Jézus Kriszius, aki vált-
ságul adta önmagát> hogy megtisztítson min-
ket bűneinktől. Az Isten országának a polgárai
azonban nem vár.iák tétlenül ·az isteni megvál-
tás munkáját> hanem imádságaikban kérik az
Urat, hogy muiassa meg nékik az akaratát és
öntse beléjük a bűnön is diadalmaskodó erejét.
Az Isten országának a polgám már e földi éle-
tében is igye-kszik Krisztus méltó követője lenni.
A,kib'(Jn pedig meg van ez az' igyekezet~ azt meq-'
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ajándékozza az lsten az ő akaratának a rr::egi~-
merésével)a néki tetsző dolgokat cselekvo ero-
vel a megpróbáltatásokban való kitartással és
ho;szútűréssel. - M egvannak-e benned is test-
vérem az Istennek ezek az áldott ajándékai?
Ha igen) úgy adj hálát la me'Yllnyei Atyának)
hogy az ő orszáqtmalc a polgárául fogadott. Ha
nem) úgy könyörögj hozzá) hogy ajándékozzon
meg téged is kegyelmével) nem laz érdemeidért)
hanem Jézus Krisztus értünk kiöntött véréért.

J. P.'

- Lapunk felelős szerkesztője értesíti az
olvasókat, hogy dr. Bencs Zoltánnak, az Orszá-
gos Luther Szövetség elnökének kérésére a
lapo.t további intézkedesig jegyzi és szerkeszti.

- A Biblia egyháza címü, mult számunkban meg-
jelent vezércíkk első szavai helyesen így hangzanak:
"Négyszáz éve annak" ....

- A zsinatot november 10-én nyitják meg ünnepé-
lyes formában. A megnyitást és tanácskozásokat. ün-'
nepi istentisztelet vezeti be, amely november 10-én dél-
előtt 10 órakor .kezdődik a Deák-téri templomban.

- Müller püspök távozik? A napilapok a "Neue
Züricher Zeítung " nyomán azt a szenzációs hírt közlik,
hogy Müller Lajos ném et birodalmi hüspök hosszabb
szabadságra távozik -és azután nem tér többé vissza
állásába. A püspököt állítólag Hitler maga ejtette el.
Ez a körülrnény a hitvallásos lelkészek táborának a
felülkerekedését látszik mutatni. A hitvallásos (ellen-
zékí ) egyház nem létezőnek tekinti a hivatalos állami
egyházat, nem tárgyal képviselőivel és már lépéseket
tett, hogyabíróságokkal kimondassa a Müller veze-
tése alatt álló hivatalos egyház rendelkezéseinek sem-
mis voltát.

- Halálozás. Özv. Brocskó Lajosné szül. Beck
KIementina, néhai Brocskö Lajosnak, a Protestáns Or-
szágos Árvaház igazgatójának a neje, az árváknak év-
tizedeken keresztül szerető szívü édesanyja, november
2-án életének 66. évében elhunyt. Sztanó Géza, a
Deák téri evangélikus testvéregyházak egyházfija, aki
42, éven: at szolgálta az egyházat, rövid szenvedés után
november elsején elhúnyt .. Broschkó Gusztáv Adolf,
Magócs Károly letkészek és dr. Gündisch Guidó egyház-

,felügyelő búcsúztatták a hü embert.
- A Luther-éremról, amelyet az egyetemes egyház

Luther Biblia fordításának 400 éves jubileumára vere-
tett 30 cm. átmérőjü bronz-öntvény is készülhet, amely
a megfelelő keretezéssel elegendő számu rendelés ese-
tén 40.--' pengőbe kerülne. Ez az öntvény művészi be-
rendezésű lakásnak is dísze lenne. Rendeléseket az
egyetemes felügyelői iroda vesz áto (VIlI., üllői-út
24. 1. Telefon: 41-3-07.)

- Gyóni estet rendezett havi pengős teadélutánja
keretében a Budapest-kelenföldi evangélikus Nőegye-
sület november 3-án. Az előadást dr. Szolár Ferenc tar-
totta és lenyügözte a hallgatóságot azoknak a szemé-
lyes élményeknek és kapcsolatoknak ' elmondásával,
amelyek a költöhöz fűzték. Szántó Róbertné és özv.
Trsztyenszky Ferencné Gyóni verseket szavaltak, Uh-
rln Magda, Weltler Jenő kíséretév,el Gyóni dalt énekelt,
Szántó Róbert pedig Gyónihoz írt két költeményét ol-
vasta fel.

•- A soproni evangélikus Hittudományi Kar októ-
ber 31-én tartotta reformációi emlékünnepét, amelyen
változatos müsor keretében dr. Deák János híttudo-

mánykarí dékán nyitotta meg. az ~n~.epet, d~. Kis~,J~nő
egyetemi tanár pedig "A rerorrnácíó .ala~llgazsagal a
római levél tükrében" címen tartott előadast.

---"Ujpesten november 4-én Idélután 5 órai kezdet-
tel nagy reformációi emlékünnep et ret;deztek, amelyen
Szántó Róbert kelenföldi lelkész beszelt Luther n~gy~
ságáröl és jelentőségéről. Rajter Lajos a m~gya,~ Rárnó
karnagya gordonkan, Weltler .Ieno orgcoD.~n.Jatszot,t.
Szebényi Paula Vojtkó Pálnak egy r.eformac:~l verset
mondotta el és a .tiudapest-kelenroldl evangehku~ ve-
gyeskar a Magyar Cantate előadásával nagy síkert
ért el.

- A salgótarjáni evangélikus egyházban a R:e-
formáció emíéxünnepét délelőtt tstentiszt.elettel, del-
után emlékünneppel ünnepették meg. Ezen az Erős vá-
runk eléneklése után Milan János segédlelkész olvasott
.get és mondott imát. Utána a Lyra dalkör Lányka~a
Kovács' Géza orgonakíséretével mondott ,ZSOlozs:n::t
mély hatást váltva ki a megtelt templom h~llgato~a-
eabol. Majd Déman Mihály es Déman Gusztav vonos~
duettje Roder .Arrréd orgona1!:ís~r~tével absz~lut zenei
teijesitmenyt nyujtva emelte az ahl~atot, ezutan a Ly~a
dalkör férrikara zengte dalát teljes precízttással es
nagyhatású kidolgozottság ban Kovács Géza v~zetése-
vel. Dr. Csengődy Lajos lelkész foglalta ezutan sza-
vakba az ünnepseg lelkét, amelynek során a protestan-
tízmusnak, mint az Isten kegyelme felbuzgó uszta vízu
forr asának nemzetfenntartó, kulturális, erkölcsi erejet
ismertette, rámutatvan ana, hogy az evangéukus Ke-
resztyénsegnez csatlakozott és vallás.~ ~let<;oen. nem
háborgatott északi európai államok torteneteben l~m~-
retten a forradalom, mert számukra robbanásoktöl es
zeszuitségektöl mentes fejlődést biztosított, míg ahol
még csak a szellője sem érvényesült a rerormációnak,
ott végzetes erővel szakadt fel a forradalomnak lelke,
rnínt pl. Oroszországban, A protestantizmus Ieikí ere-
iével a nemzet lelkiségét kep gazdagítani és értéke-
sebbé tenni manapság is, Előadása utan ismet a Lyra
dalkör férfikara énekelt; majd Iíturgfkus ima és áldás
után a Sz6záÚal- ért véget az emlékünnep.

....:.A csanádcsongrádi 'egyházmeg'ye hírei. Az egy-
házmegye leányegyletei nov. 4-én Hóamezővásárhelyen
tartottak konferenciát. A bevezető iatent.lsztelaten
Egyed Aladár esperes hirdette az Igét. Előadásokat
tartottak "Leányok Jézus koriü" címen Benedek Anna
szegedi diakonissa testvér, "Modern leány, keresztyén
leány" címen Dr. Farkas Mária főtestvér, "Leányok
munkája a gyülekezetben" címen Keken András hely-
beli lelkész. D. u. műsoroe szeretetvendégségen látta
vendégül a kc.nferencia résztvevőit a helybeli leány-
egyesület. A lelkészegyesület, tagjai részére, november
utolsó hetében, 3 napos belmissziói kurzust tart Batto-
nyán, amelynek témája az Igehirdetés lesz. '- Tisza-
[olduúron: az esperes Benkóczy Dániel egyházmegyei
tőjegyzővel együtt úgy az anyaegyházban, mint az osz-
szes szórványokban hitébresztö előadásokat tartanak.
Irinét a nagyrévi misszió területére átmenve folytatják
evangelizáló munkájokat. - Szegeden a reform~ciói
ünnepet 3 előadás keszítetta elő. Mindhárom a bibliáról
szólott .. ("A világ és a biblia". "Luther bibliája". "Az
én bibliám".) Okitóber 28-án a helybeli protestáns tár-
sadalmi egyesületek reprezentatívemlékünnepélye volt,
amelyen az evangélikusok részéről Egyed, Aladár es-
peres beszélt. A reformáció emléknapján az egyházi
tisztviselők és presbiterek az Dr asztalához is járultak.
Külön ünnepélyt tartott az, ifjúság és az evangélikus
elemi iskol'ai tanulök. Meg'elözö héten Szeged seáruá-
nyaiban: Szőr.egen, Deszken, Kisteleken, Dorozsmán,
Felsötanyán és Somogyi telepen tartottak istentiszte-
letet és reformációi ünnepet.

- A szarvasi gimnáziumi reformációi emIékün-
népen Korim Kálmán vallástanár volt .az ünnepi szö-
nok. Szerepeltek még Bartos György és Bárány Jó-
zsef gimnáziumi tanulók és a gimnáziumi ifjúsági ének-
és zeneegyesület müvészí számai.

- Meiner indiai rn'issziói esperes jövő heti állo-
másai a következők: November 11. Szarvas, 12. Szol-
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nok, '13. Budapest-Ül löí-út, 14. Széke$lfehérvár, 15: La:-.
joskomárom, 16. Győr, ·17. Rajka,- 18. Sopron. ,Ahol
vetítőgép áll rendelkezésre, ott képeket is n::utat ber
éspedig filmeket és üvegdíapozrtíveket _egyarant.

- ÜDVÖZÖLJÜK A lIARANGSZQT_ r5. éves
Jub~leumá alkalmal5ól. Amd .ss _év alatt nY1k.jtott,az
több volt szórakoztatásnál, több 'volt építésnél, az/ ige-
Hirdetés volt. A Haramg;zó szószékén 25 év alatt
Krisztus tiszta evangéliumát prédikálták. A Harang-
szó jubileumi évkönyve peclig, "a~ly "Erős :Vár a, mi
Istenünk" címen jelent, meg" irodalmi. ese»tény. Ami-
dőn mi is az örvendezőkhöz csatlakozunk, erőt· és ki-
tartást kívánunk az elkövetkező újabb negyedszázad-
hoz a buzgó és elhivatott sze'f'lkesztő~nek.

~ A reformáció emlékünnepe Nyiregyházán.
A nyíregyházi evangélikus egyházkózség és iskolák
október 00-án délután szépen sikerült Luther-ünnepet
rendeztek. Az ünnepségek október 31-én folytatódtak,
éspedig, az istentiszteletek és ünnepségek' is három-
három csoportra (elemí-, középiskolások és felnőttek)
tagozódtak. A reformáció napján tartott délelőtti isten-
tisztelet keretében D. Geduly Henrik püspök 19 leányt
esketett és. avatott fel a vasárnapi ísxolaí szelgálatra.
E leányok előzőleg több hétig tartó kurzuson vettek
részt, amelyet részint lelkészek, részben pedagógusok
tartottak és csak míután vizsgát tettek, álltak az ol-
tár elé, hogy e szent munkára, Krisztus Igéjének a
kicsinyek között való elhintésére vállalkozzanak.

v: Luther Naptár. Az, 1935.. évi L~t~er. Napt~r.
változatos tartalommal megjelent .. Evangélíumí elmel-
kedések, tanítások, elbeszélések, költemények, hasznos,
tanácsok és útmutatások gazdagítják az 1935. évi szá-
mot is. Minden evangélikus embernek kötelességének
kell éreznie, hogy a Luther Naptárt szerezze meg ma-
gának, amelynek ára mindössze 70 fillér.

- Az angyalföldi Luther Szövetség és Luther
Márton Kör november 4-én Meiner indiai missziói es-
peres tiszteletére' szeretetvendégséget tartott: A mísz-
szíóf esperes ,érdekfeszítő vetítettképes előadást tar-
tott. - Itt közöljük, hogy a külföldi vendég ugyancsak
november4-én d. u. 5 órakor a Budapest-kelenföldi
templomban beszélt az indiai misszió nehézségeiről, a
hinduk vallási életéről és babonáiról. Az. előadást Gáncs
Aladár tolmácsolta.

- Lelkészek figyelmébe. November hó 19-25-ig
a Bibliatársulat bibliahetet rendez. E héten a lelkészek
és lelkészi hivatalok által közvetlen rendelt bármily-
nyelvű "vászonkötésű Bibliák, Újtestamentumok és
evangéliumok után (bőr' vagy aranymetszetű könyvek
kivételével) portómentes küldés mellett 30% enged-
ményt ad.

A feltételek a következők: Lelkész vagy lelkészi
hivatal bruttö 10 pengót meghaladó és legalább három
példányt kitevő rendelése, az összegnek postai befizető
lapon való előzetes küldése mellett, melynek hátlapján
a megrendelés is eszközölhető. (Biankó; befolap minden
postán kapható.) ·A postatakarékpénztári csekkszámla
száma: 36.858.

Az alábbiakban közöljük azoknak a magyar Bib-
liáknak számát és árát, melyekre a fenti kedvezmény
vonatkozik. .

Bibliák: 905. 3.50 P, 908. 1,80 P, 909. 2.- P, 911.
3.80 P, 912. 4.50 P, 917. 3.80 P, 919.'8.- P, 923. 5.20 P,
927. 5.60 P, 933. 7.80 P.

Újtestamentumok: 941. 1.30 P, 951. -.40 P, 952.' I
50 P 953 50 P 9' A szerkesztésért felelős: A kiadás ért felelős:-. , . -. ,54. -.70 P, 956. 1.20 P, 961. Á Ó Ó

2.40 P, 971. 1.80 P. SZ NT R BeR T, Dr. FR 1T Z L Á SZL Ó
.Evangéliumok: 985. -.10 P, 986. -.20 P, 990.

-.10 P. SZERKESZTÖSÉG TELEFONSZÁMA : 59-2-01

Kívánatra a 'I'áraula.t (IV., Deák Ferenc-t.~é~~5i!~~~ POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA: 1,228
teljes árjegyzéket küld. ~KESFÖV. KÖZSÉGI TAKARÉKPT. CSEKKSZÁMLÁJA,)

- A Budapesti Iparosképző Protestáns Egylet
november 4-én délután 5 órakor, tartotta 75. jubiláris
közgyűlését Nikelszky ,Zoltán elnöklete alatt. .

- A Kelenföldi Evangélikus Leánykör november
10-én délután fél 7' órai kezdettel müsoros teadélutárit
rendez. Belépődíj 50 fillér. Szereplők: Kosáryné Réz
Lola írónő, Gasparik Margit és Körös Livia.

- IdŐs embertarsatnk számára nyugodt otthont
és testi-lelki gondozást óhajt nyujtaní a Bethánia Egy-.
let fiókegyleteként müködö Virágszövetség, mely erre
aceira virágajándékok (koszörúk, csokrok, disznövé-
nyek) részben, vagy. egészben történö megváltására
szólítja fel a társadalmat. Az így nyert ilzeretetado-
mányról (öss'zegnélkül) 'értesíti is azokat,' akiknek a
virág szánva, volt, ha címet kap .. Sok kis hervadásna
ítélt virág helyett életeket istápoló Virágotthonokat
létesíthet a megértő szeretet. Cím: Virágszövetség,
Budapest, XI., Társ-u. 6.

- KrisztJusközelségben címen előadássorozatot
tartanak az adventi időszak minden csütörtökjén a
Budapest-kelenföldi evang. templomban. JAz, előadások
sorrendben a 'következők lesznek: December 6. Kitárom
előtted szívem. Előadó : Marcsek János ózdi' lelkész.' -
December 13. Oh, jQ.jj, légy vendégem nekem. Előadó:
Szántó Róbert. -"- December 20. üdv és élet forrása
vagy. Előadó: Magócs Károly. Az előadások minden
alkalommal délután 6 órakor kezdődnek és müvészí
ének- és zeneszámokkal bővülnek.

-' A Magyar Keresztyén Leányegyesületek Nem-
zeti Szövetségének evangélikus titkára október hó
folyamán az alföldi evangélikus leányegyesülete'ket lá-
togatta meg és több napot töltött Gerendáson, Puszta-
földváron és Tiszaföldváron. A leányokkal összejövete-
leket, bibliaórákat tartott, a vezetőséggel megbeszélé-
seket folytatott és egész évi munkaprogrammot dolgo-
zott ki velük. Családjaik körében meglátogatta az
egyesületek tagjait is,

- Miniszteri elismerés. A vallas- és közoktatás-
ügyi miniszter Králik Gusztáv soproni liceumi ny.
rajztanárnak a 'középískoíaí oktatás terén végzett
hosszú, buzgó és eredményes munkájáért elismerését
fejezte ki.

- Igazgatói cím. D. Kapi Béla püspök B.auer
János tolnanémedi tanítónak egyházi és iskolai téren
végzett munkavégzé:se elismeréseként igazgatói címet
adományozott.

"- E'pülő templomok. Budapesten és környékén
jelenleg két templom van épülőben. A budarokí templom
már tető alatt van, az óbudai templom falai is állnak.
már és minden remény megvan arra, hogy a jövő év
közepére mindkét helyen igehangzik, ének zendül Isten
dicsöségére, emberek hasznára. .'

- A szegények karácsonya C. ifjúsági egyfelvo-
násos színmü Iapunk szerkesztőségénél megrendelhető
40 -fillér postabélyeg beküldése ellenében.

- A WalJrabenstein-féle "Bet.hel". ott.hon Buda-
keszi, Rákóczi-u. 108. feJIhívjafigyelmét mindazon szü-
lő'knek, akiknek testi és szellemi fogyatékosságban
szenvedö hozzátartczöík vannak, arra, hogy nemre,'
korra és vallásra való különbség nélkül a legsúlyosabb.
esetek is szakszerű bánásmódot s igazi családi otthont
találnak havi 60 P-től kezdve. - Nem szanatóriumi
kezelésre szorulö vérszegény, ideges, tüdöcsúcshurutos,
hízókúráro utalt egyének is találhatnak elhelyezést
otthonunknak erre a célra fenntartott részében, eset-.
leg külön szobában. - Aggkori gyengeségben szenve-
döket, kik ápolásra szorulnak, sziritén felveszünk mél-
tányos összegért.

.:~ est, V., Csáky-utca 10. 81022
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EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP.

Megjelenik minden vasárnap.
ELŐFIZETÉSI ÁRA:

Egész évre 4.40, félévre 2.20 pengő.

MA TIZENÖT ÉVE •••
Ma tizenöt éve Budapest népe virágokat

szórt az otrantói hős lábai elé, aki az ősi koro-
názó város, Székesfehérvár felől jött fehér lo-
ván kisded csapata élén. Kicsiny, de acélos volt
ez a csapat. Fergetegek villámtüze lobogott az
acélsisakok alatt, amikor magyar akarattal
léptettek a város szíve felé. És ennek a város-
nak csak egy része újjongott. A többi? A föld
alatt tűzaknákat elhelyezők, a balkáni hadak-
kal cimborálók, a félkézkalmárok és akik a
nemzet eltiportságát hullarablásra használták,
reszketve néztek a holnap elé. És a magyar csa-
patok hadura megállt a budai oldalon, átnézett
sasnézésévei a túloidaira és tetemre hívta a
bűnösöket. '

Ma tizenöt éve égy ember, egyetlen hős
levette a nemzet lelkéről az éves gyászt és két-
ségbeesést és a meggyalázottaknak visszaadta
allt a hitet, hogy nemzetünk - nem fejezte be
küldetését.

Ma tizenöt éve összerezdültek, akik ez or-
szág holtteteme felett lakmároztak és azt hit-
ték, hogy nincs többé feltámadás. Húsvét volt
ez, amikor a sírt őrző zsoldosok megvakultan
omoltak arcra és megdöbbenve figyelték egy
megvesszőzött nép csodálatos feltámadását.

Mi sohasem kételkedtünk az isteni gond-
viselésben, de abban sem, hogy .a Mindenható-
nak célja van ezzel a néppel. De ma tizenöt éve
a csüggedők, a bátortalanok, a sötétenlátók, a
sápadozók is visszakapták, amit évek szenve-
dései elraboltak tőlük. És mindezt tette egyet-
len egy ember, akinek helyén volt a szíve. Ahogy
valamikor ütrantónál mosolyogta a sokszoros
túlerőt, úgy most is azzal a fölénnyel jött
közénk, amely csak az igazi hősöket jelle-
mezheti.

Azóta tizenöt év telt el. Sötét évek, keserű
évek. Ijesztő évek, tele kenyértelen nappalok-
kal és gonddal és könnyekkel teli éjszakákkal.
Azóta megismertük, hogy a próbákat az Isten

még nem elégelte meg, de siralmon, bánaton,
ellenségjáráson, megtapostatáson át is egyet-
len ember akarata r.agyogott a nemzet felett,
egyetlen ember egyénisége volt az a jegecese-
dési pont, amely körül a nemzet élete lassan
kiformálódott és ismét fölfelé kezdett ivelni.

Nincs szüksége ennek az egy embernek
arra, hogy ezt itt róla elmondjuk, felülemelke-
dett minden dicséreten. Mégis R magunk örö-
mére meg kell mondanunk, hogy nemzeti kirá-
lyaink óta nem volt államfőnk, aki az egész
nemzet osztatlan bizalmát és szeretetét annyira
kiérdemelte volna és annyira bírná, mint ő.

Miért ez a nagy népszerűség? Mert a nem-
zet szívesen hajol meg annak keze alatt, akinek
a lelkében acélakaratot sejt.

Mert a nép ösztönösen megérezte, hogy itt
olyan egyéniséggel áll szemben, aki semmit
magáért, mindent .nemzetéért akar tenni.

Mert soha semmit nem tett, amit ne az
igazság ereje diktált volna. Mint a villámokat
tartó Zeus állt a magasban éreztetvén, hogy az
igazság szava áthatóbb amennydörgésnél.

Mert pártpolitikai érdekeken és szenvedé-
lyeken csodálatosan túlemelkedett mindig és
tudott lehajoini az elesettekhez.

Mert-a szélsőségeket az egyik és a másik
oldalon egyetlen mozdulattal meg tudta fékezni
és bölcs mérséklet volt mindig vezérelve.

Mert minden ízében magyar volt és ezt
vérző nemzet töviskoszorús fiainak határon in-
nen és túl meg kellett érezniök.

Az Isten velünk való kegyelmének egészen
különös jelét látjuk abban, hogy százfájdalmas
és ezerpróbás időkben ezt a puritán embert állí-

, totta a nemzet élére.
Horthy Miklós legnagyobb ajándéka a nem-

zet részére az, hogy visszaadta önbizalmát. De
ezért ne neki, az Úr gyarlóságos eszközének,
hanem magának a Mindenható Istennek legyen
hála és dícséret!
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A zsinat megnyitása és első ülésszaka.
Történelmi napok magyar evangélikus egyházunk

életében. Ugy tekintünk arra .a 80 emberre, akiket
zsinati atyáknak mondanak, mint akiknek a kezébe
tetetett le egyházunk egész jövő megállásának az
ügye. Van ugyan bizonyos aggódás oalelkünkben, hogy
új idők eljegyzettjeit a holnap ot jelentő ifjúságot nem
látjuk képviselve az 'atyák Icözött, de hisszük, hegy akik
próbás időknek szemtanui és szenvedő hősei voltak,
őszülő fejjel is meghallották új idők dalát és az új, ille-
tőleg megjobbított törvény'könyvben ezt kifejezésre is
fogják juttatni. Ezzel a bizakodással tel epedünk lábaik-
hoz és várjuk jövőformáló cselekedeteiket.

November 10.
D. e. 10 órakor volt a megnyitó istentisztelet a

Deák-téri templomban. A zsinati atyák a részükre fenn-
tartott helyen, az oltár körül thelyezkedtek el. Az oltári
szelgálatot D. Geduly Henrik püspök végezte, a szó-
széki szelgálatot pedig D. Raffay Sándor opüspök a 32.
Zsoltár 8. alapján. Utalt az első apostoli zsinatra. ame-
lyen az apostolok Jézus Krisztus szavát hallották, az ő
akaratát teljesítették, bár akkor már nem volt köztük
testben. A most kezdődő zsinaton is az Isten szemére
kell frgyelnünk, hogy ne, emberi elgondolás, hanem az
ö akarata szerínt történjék minden. Az istentisztelet
D. Raffay Sándor oltári szolgálatával és- a Hymnus
eléneklésevel ért véget. Utána a zsinati atyák és az
érdeklődök átmentek a Deák-téri iskola dísztermébe.
D. Geduly Henrik püspök imádsága után D. báró Rad-
vánszky Albert egyetemes felügyelő az Egyházi Alkot-
mány 178. §-ra való hivatkozással a zsinatot megnyi-
totta. Korjegyzőknek a lelkészek közül Molitorisz Já-
nost és Schrödl Mátyást, a világiak közül Szalay Ist-
vánt és Rupprecht Antalt jelölte ki, majd Rupprecht
Antaft felhívta, hogy a Kormányzó legmagasabb enge-
délyét tartalmazó m. kir. vallas- és közoktatásügyi mí-
niszteri leiratot olvassa fel. A felolvasás után az egye-
temes felügyelő indítványara elhatározták, hogy az
egyetemes felügyelő vezetésével egy tíztagú küldöttség
(a zsinat hivatalból való tagjai) tisztelgő látogatást
tesz' a Kormányzónál. A választott zsinati tagok meg-
bízó Ieveleínek az igazolás ára Lichtenstein László el-
nöklete alatt bizottságot .küldtek ki, majd az elnökség'
felszólítására a választott tagok egyenként átadták
megbízóleveleiket. Az egyetemes felügyelő közölte a
zsinattal a november 12-i ülés tárgysorozatát. Kovács
Andor esperes indítványozta, hogy a zsinati tagok
Luther Márton Budapesten felállítandó szobrára sze-
mélyenként egy bizonyos összeget adományozzanak.
Az indítványt elfogadták s ezzel a megnyitó ülés
véget ért.

November 12.
. Másodi'k teljes ülés. D. Geduly Henrik imája után,

br. Radvánszky Albert dr. nyitotta meg az ülést. Lich-
tenstein Lászlö, az igazoló bizottság elnöke tette meg
az E. A. 178. §-a alapján jelentését, amelynek alapján
az összes zsinati tagok mandatumát igazoltnak talál-
ták. Következett a zsinati elnökség megválasztása.
Elnökö'kké dr. br. Radvánszky Albert egyetemes fel-'
ügyelőt és D. Geduly Henrik .ttszakerületí püspököt,
jegyzökké Kemény Lajost, Németh Károlyt, Zongor
Bélát, dr. Bruc'kner Győzőt, dr. Handel Bélát és dr.
Míkler Károlyt választották. A zsinati gazda teendőit
Kemény Lajos esperes látja el. .A zsinat elnöke szük-
ségesnek tartotta dr. Míkler Károlynak köszönetet mon-
dani azért a hatalmas és széles jogi tájékozottságról
tanúskodó munkáért, amellyel a zsinati anyagot elő-
készítette.

Az elnöklő br. Radvánszky intézkedésére a zsinat
gazdája bekalauzolta a református testvéregyház egye-
temes !konventjének küldöttségét, amely nyolc tagból
állott, élükön dr. Balogh Jenő főgondnakkal és dr. Ra-
vasz László püspökkel. '

Dr. br. Radvánszky Albert ezután megtartotta
székfoglaló beszédét, amelyet főbb vonásokban az aláb-
biakban közlünk :

A főtisztelendő zsinatnak imént megnyilvánult,
reánk nézve felette megtisztelő akarata előtt megha-
jolva, főtisztelendő Elnöktársammal együtt az elnöki
széket elfoglaljuk. - Amidőn ezen alkalomból az első
szó ajkamat elhagyja, méltóztassék megengedni, hogy
az a magam, Elnöktársam és az egész tisztikar nevé-
ben kifejezett hála szava legyen, amellyel köszönetet
mondunk nemcsak megválasztásunkért. de az abban
velünk szemben megnyilvánult, bennünket felette ki-
tüntető bizalomért is.

Tegnapelőtti zsinatnyitó ístentíszteletünkön lebo-
rultunk a mindenható Isten előtt és hálát adtunk ke-
gyelméért, hogy ezt a napot reánk virradni' engedte.

Mai alakuló ülésütikben pedig fejezzü:kki hódolat-
teljes .köszönetünket annak a férfiúnak, aki államfői
hatalmából kifolyólag, lehetövé tette a zsinat megtar-
tását és azzal is kitüntetett, J:logy kir. biztos kirende-
lésére vonatkozó jogát érvényesíteni nem kívánta.

Szálljon áldás és dicsőség nagybányai Horthy
Miklós Öfőméltóságára, Magyarország' keormányzójára!

Négy évtized telt el azóta, hogy magyarhoni ágo
hítv. evangéli:kus keresztyén egyházunk zsinatot tartott.

Az volt az első, az egész magyarhoni evangélikus
egyházra 'kíterjedö, eredményes, alkotmányozó, orszá-
gos zsinat. _

Mai elesettségünkben valósággal jólesik, mert
vigaszt nyujt, képzeletben visszaszállanunk abba a
multba, amikor Magyar Hazánk a kultúrális és gaz-
daságí fejlődésnek addig soha még csak nem is remélt
delelőjére jutott el és büszke örömmel, pazar fényes-
séggel készült fennállása közelgö azredéves örömünne-
pének megülésére.

Fokozta a zsinat jelentöségét és a leFkekre gya-
korolt ellenállhatatlan hatását az is, hogy a vallás-
szabadságunkat "véglegesen biztosító 1791. évi XXVI.
törvény becikkelyezésének és a pesti első országos zsi-
natnak százéves fordulójára esett. És hogy teljes le-
gyen örömünk, református testvéreinkkel. egy időben
tartottuk zsínatunkat, ünnepeltük a hivatkozott alap-
törvény meghozatalát, ami alkalmul szolgált a testvéri
érzelmeknek olyan lélekemelő megnyilvánulásaira, ami-
nőket a jó és balsorsban, századokon át együtt haladó
hazai két protestáns egyház története alig tud ,fel-
mutatni.

Fájdalom, ezúttal csak alázatos szerénység és
egyszerűség illik a hazai közélet kicsiny és nagyjelen-
tőségű megnyilvánulásaihoz egyaránt!

Zsina tunk is természetszerűleg meghajol ez előtt
a parancs előtt. De ugyanolyan természetes, hogya vég-
söig menö lelkiismeretes kötelességteljesítés elől nem
tér ki s azokat a legégetőbb problémákat, amelyek a
nagy világégés nyomán felszínre kerültek, épen úgy
igyekszik megoldani, mint ahogy a legutóbbi nagy zsí-
,nat is minden reá várt feladatot elvégzett. ,

Ha végigtekintek a zsinati 'képviselők választásá-
ban résztvett egyházközségeínk és tanintézeteink meg-
fogyatkozott 'sorozatán, akkor elfojthatatlan keserűség
és mélyen fájdalmas érzés fogja el honfiúi lelkemet.
Oh, mert nélkülözni vagyunk kénytelenek soraínkban
azokat a testvéreket és munkatársakat, akik a trianoni
rendelkezések 'következtében idegen fennhatóság alá
kerültek. A velük való Iekki összetartozás érzésének
most, sajnos, csak egy, a határokon átnyúlö szimbo-
,likus, meleg testvéri kézszorítással tudunk kifejezést
adni. De fájdalrnas megilletődés fogja el a lel'kemet an-
nak a megállapításánál is, hogy alig van már a "40 év-
vel ezelőtti zsinatunk tagjai közül egy-kettő életben
(számszerint tudtommal 6). - Közülük azonban a leg-
nagr.0bb1l;t az isteni Gondviselés máig is megtartqtta
nekünk es pedig olyan testi és szellemi erőben, hogy
elgondolásom szerínt mcstaní zsinatunk vezetését bíz-
vást az ö kezébe adhattuk volna.

Ö elhárította magától ezt a gondolatot. Azt azon-
ban nem akadályozhatja meg, hogy öt, Pronay Dezső
bárót, tiszteletbeli egyetemes egyházi és iskolai fel-
ügyelönket, 40 év elötti zsinatunknak mindnyájunk
örömére ma is élő, vezérlő tagját, hittestvéri tisztele-
tünk és hálás ragaszkodásunk nyilvánításával kö-
szöntsük,
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A magyarnont evangélikus egyház alkotmány joga
és egész jogélete kettős pilléren nyugsztk és pedig:
egyrészt a vallásszabadsággal, az ezért vívott évszáza-
dos küzdelrnekkel és az azt biztosító magyar alkot-
mánnyal szorosan eggyéforrott önkormányzat, másrészt
a paritásos népképviselet .elvén. Mindkettő az evangé-
liumban gyökerező gondolat.

A keresztyén egyház lényege ugyanis kizárja azt,
hogy rajta kívülálló hatalom kormányozza; viszont az
egyetemes papság újtestamentomi elve meggyőződé-
sünk szerint logikailag nem tűrhet sem hierarchiát,
sem küriarchiát, hanem egyedül és kizárólag csak
paritásos népképviseletet.

Az autonomiának nem lehetnek válfajai! Vagy
érvényesül az, vagy nem a maga egyetlen értelmében.
Meg vagyok arról győződve, hogy egyházunkban érvé-
nyesülni is fog időtlen időkig, mert azt véráldozatokat
hozott őseink kitartása, egy fenköltlelkű uralkodó böl-
csessége és az egész magyar nemzet szabadságazere-
tete az 1791. évi XXVI. törvénycikkben véglegesen
megpecsételte.

A népképviselet elve azonban a változó körülmé-
nyekhez és a kényszerűségi szempontokhoz képest kü-
lönbözö formákban jelentkezik, illetve jelentkezhetik,
anélkül, 'hogy lényege megsemmisülne.

Az antik világ közvetlen demokráciája szükség-
képen más alkotmányformához vezetett, mint az újkor
közvetett népképviselete. Korunkban pedig már azt is
tapasztalhatjuk, hogy a népképviseleti elv az egyéniség
háttérbe szorításával is megtalálja a maga életformáit.
Azt hiszem azonban, hogy a mí egyházunkat ilyen
messze semmiféle célszerűségi szempont sem fogja
vezetni. Ellenben a körülöttünk gyökerükben megválto-
zott életviszonyok folytán a gyakorlati szükségesség
esetleg arra indíthatja, hogy a iközvetett népképviseleti
elv érvényre juttatására hivatott jelenlegi szervezetén
némileg mégis változtasson: mégpedig a presbiteriumi
rendszerének a magasabb egyházi közigazgatási fokc.-
zatokon való bevezetésevel.

Egyetemes ·közgyűlésünk bölcsessége úgy hatá-
rozott, hogy elsősorban ilyen irányú, egyebekben pedig
csakis halasztást nem türö reformok keresztül vitelére
kiterjedő zsinatot tart. Azzal, hogy nem vette tervbe
egész alkotmányunknak a maga teljességében való új
codifikálását, bizonyára kerülni akarta még a látsza-
tát is annak, mintha a mostani forrongó és végleg
még ki nem ala.kult időket és viszonyokat szerves, új
egyházi törvény megalkotására alkalmasnak tartaná.
Ezzel a megállapítással azonban természetesen nem
azt akarom mondani, míntha egy szélesebb körre ki-
terjeszkedő zsinat szükségképen ezen meggondolásnak
cserbenhagyását jelentette volna, vagy jelentené.

Mint a zsinat elnökének, nem lehet feladatom az,
hogy a zsinat tángykörébe már felvett egyes reform-
kérdésekre vonatkozólag előzetesen állást foglaljak,
illetve véleményt nyilvánítsak, avagy a szakbizottsá-
goknak adandó utasításoknak véleménynyilvánítással
elébe vágj ak.

Csupán rámutatni kívánok· tehát arra, hogy a
zsinat tárgypontjai közül az egyházunk hitvallásának
lerögzítésére, a zsinat szervezetére, az egyetemes kö~-
gyűlés törvénymagyarázó hatáskörére. a magasabb
egyházi közigazgatási fokozatokon íntézkedö hatás-
körrel felruházott presbiteriumok szervezésére, az ál-
lami jogsegély és anyagi támogatás terjedelmének ki-
bővítésére, az állandó püspöki székhely és a vele kap-
csolatos problémák megoldására irányuló reformok; az
ingatlan utáni adóztatás, az egyháztól különbözö mun-
katerületeken rnüködö lelkészjellegű tisztviselők munka-
és hatáskörének, jogviszonyaínak szorosabb meghatá-
rozása, az egyháztársadalmí Intézményeknek, szerveze-
teknek .a hivatalos egyház életközösségébe való sza-
bályszerű belevonása. az összes egyházi tisztviselöknek,
sőt a híveknek ~s fegyelmi felelősségre vonhatása, a
fegyelmi büntetések revideálás a, a' kényszernyugdíja-
zásnak megfelelőbb szabályozása mind olyan elvi je-
lentőségű, az egyházi közérdek szempontjából véve

olyan nagyhorderejü kérdések, amelyeket a 40 év elötti
zsinat nyítvahagyott, vagy figyelembe sem vett, mert
akkor még nem voltak ídöszerüek. Ma azonban meg-
oldásuk ilyen, vagy amolyan irányban további halasz-
tást nem tűr. Ebből a szempontból .közetfekvönek látom
azt a gondolatot is, hogy nem kellene-e az egyházun-
kat és a hazai református egyházat közösen érdeklő
kérdések tárgyalására kiküldött bizottságot intézmé-
nyesen kifejleszteni.

Egyházi közigazgatásunk mélyreható bb átszerve-
zésének ügyét a zsinatot előkészítő bizottság mellözen-
dőnek vélte, mert jóllehet, egyházunk mai lélekszámá-
nak talán nem feleí meg minden tekintetben a nagy-
magyarországi egyházezervezeti konstrukciónak fenn-
tartása, a mai, véglegesen le hem zárt helyzetet még-
sem tartotta alkalmasnak arra, hogy szerves, új
egyházi tö~ény megalkotásának terére lépjen és
ez esetben az e téren jelentkező kérdések egész
komplexumára is szükségképen kiterjeszkedjék. Törté-
nelmi nagy érté'keknek elsietve s talán idő előtt való
megbolygatásat ugyanis ezidőszerint sem a szükséges-
ség nem parancsolja, sem pedig a 'kemény küzdelemmel
kívívott jogok megbecsülése nem engedheti meg.

K!étségkívül vannak az érintett reformgondolatok
között olyanok, amelyek 400 éves egyházszervezetünk
és alkotmányjogi elveink szempontjából újat, vagy
legalább első látszatra talán valami szekatlant is
jelentenek.

A zsinat bölcsessége ezeknek mérlegelését bizo-
nyára a reformáció szellemlényegéből kiindulva fogja
megejteni, mely szerint megkövesedett jogrendszert
el nem ismer'hetünk. Viszont megtartjuk a multnak
bevált, ma is áldásosan müködö intézményeit.

Előre látom, hogy zsinatunknak 'már így is kor-
szakot nyítö, tönténelmí jelentősége lesz! Ezt szimboli-
zálja a nap is, amelyre azt egybehívtam. egyházunk
reformátorának, Dr. Luther Mádonnak, születésnapja.
Azzá teszi a tálbori püspökség és az egyetemi teológiai
fakultás intézményének törvénybe iktatása is. - Meny-
nyire bíztató, hogy két ilyen messze jövőre kiható al-
kotást nem·a. világháború 'elötti virágkor, hanem ha-
zánk és benne egyházunk megtiportatásának kerszaka
termelt ki, ami tehát azt bizonyítja, hogy nem voltunk
tétlenek még a megpróbáltatások nehéz idejében sem!
Bizalmam megingathatatlan, hogy valamint az a boltív,
ameleyt atyáink az önmagukban viszonylag erőtlen
szuperintendenciák fölé helyeztek, négy évtized viharai
között biztos menedéket adott akárhonnan jött komor
fellegek és csapkodó villámok veszedelmeivel szemben;
azonképen ezúttal célbavett alkotmányjogi és szerve-
zeti reformjaírek szilárdítani fogják egyházunk földi
berendezkedésének fundamentumát és annak csarno-
kaiban az evangéliumi hithűségnek, a meg nem Iankadó
áldozatJkészségnek, a felebaráti szerétetnek és békes-
ségnek, valamint a rendnek is bíztoeítékai lesznek.

Adja Isten, hogy ebben a reménységünkben ne
csalatkozzulllk.

Az Ö megsegítő áldása kísérje zsinatunk tanács-
kozásait és az Ö 'kegyelme tegye ezt a zsinatot egyhá-
zunk életében gazdagon megáldottá.

Ezzel a kívánsággal üdvözölve a főtisztelendő
Zsinatot, azt alkotmányosan történt megalakulása után
megnyitottnak nyilvánítom."

A református konvent és egyezersmínd a zsinat
nevében dr. Baüogh Jenő főgondnok üdvözölte az evan-
gélikus zsínatot. A reformátusok, úgymond, befejezték
negyedik zsinatukat. A negyven év elötti zsinatot a két
testvéregyház egyidöben párhuzamosan tartotta. A re-
formátusok most gyorsabban natadtak. de ez talán
hasznára lesz az evangélikus zsinatnak, mert a refor-
mátus törvénykönyvnek gyakorlati alkalmazásával kap-
csolatban már bizonyos leszürt eredményekkel állnak
szemben. A testvér evangélikus egyház zsinati mun-
kálkodását csak az Isten lelke és az Isten kegyelme
irányíthatja. Reméli, hogy a megújított evangélíkus
törvénykönyv is hatalmasan fogja felkarc.lni és intéz-
ményessé tenni a szociális munkálkodást. A magyar
református egyház sohasem gondolhat bála és lelke-
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sedés nélkül az evangélikus testvéregyházra, amely
munkálkodásával és elsőrendűen nagyegyéniségeknek
a kitermelésévei a magyarság életében hervadhatatlan
érdemeket szerzett,

Az üdvözlö szavakra br. Radvánszky elnök vála-
szolt, rámutatván arra, hogy századok keserű küzdel-
mei között a két egyház egymás mellebt fejlődött, öröm-
ben és bánatban mindig együtt volt, a két egyház ma is
egymásra van utalva. Maradjunk meg továbbra is eb-
ben az áldott testvériségben. Majd bejelentette,
hogy az Erzsébet tudományegyetem táviratilag üdvö-
zölte a zsinatot.

Dr. Mikler Károly ismertette a tanácskozási és
ügyrendet. Ez az ügyrend lényegében ugyanaz, amelyet
már 1913~,bankészítettek el, amikor új zsinatot akar-
ták tartaní. A zsinatot előkészítő bizottság csak csekély
módosíbásokat eszközölt rajta. A zsinat a tanácskozási
és ügyrendet elfogadta.

Dr. Raffay Sándor püspök visszatért Kovács An-
dornak a budapesti Luther-szoborra vonatkozó índitvá-
nyára. A kivitelt szerinte megkönnyíti; ha maga a zsi-
nat fordul a székesfővároshoz azzal a kéréssel, hogy a
szebor fölá1lítására való engedélyt megadja és a szé-
kesfőváros .egy megfelelő helyén a azobor helyét is
jelölje meg. A zsinat a javaslatot elfogadta.

A délutáni ülésen a bizottságok bejelentették meg-
alakulásukat, elnökeiket, előadóikat és jegyzőiket.
A teológiai fakultás képviseletére vonatkozólag Mikler
Károly dr. határozati javaslatot olvas fel. Hosszas tár-
gyalás útán azt a határozatot hozták, hogy a pécsi
Erzsébet Tudományegyetem evangélikus hittudományi
kara egy taggal képviseltetheti magát, akit a fakultás
tanári kara választ meg. A zsinat alelnökeiül titkos
szavazás útján D. Kapi Béla és D. Raffay Sándor
püspököket, valamint dr. Zelenka Lajos és dr. Sztra-
nyavszky Sándor egyházkerületí felügyelőket válasz-
tották meg. Az elnök bejelentette, hogy br. Prónay
György az egyetemes gyülés hatáskörének kibővítésére
vonatkozólag önálló javaslatot terjesztett be, amelyet
az alkotmányozó és közigazgatási bizottsághoz továb-
bított. A zsinat egyébként a következő bizottságokat
alakította meg: Alkotmányt és közigazgatási bizottság,
tanügyi bizottság, pénzügyi bizottság, törvénykezési
bizottság, egyeztető bizottság, naplóbíráló bizottság.

November 13. .
Az első ülésen a zsinat kiegészítéséről szÓló tör-

vény szerepelt a napirenden. A javaslatot dr. Mikler
Károly ismertette, mely szerínt a zsinat felerészben
lelkészekkel és lelkészjellegű tanárokkal, felerészben
pedig más állású evangélikus vallású magyar állam-
polgárokkal 12 taggal egészítse ki magát. Több fel-
szólalás után a törvény javaslatot általánosságban és
részleteiben !kisebb módosításokkal elfogadták.

A második ülésen a zsinat 'kiegészítéséről szóló
törvény javaslatot újraolvastak és elhatározták, hogy
legfelsőbb jóváhagyás végett azonnal fölterjesztik. -
Dr. Rásó Lajos indítványára a zsinat felhatalmazta a
bizottságokat, !hogy üléseikre szakértőket hívhassanak
be. - A zsinat felhatalmazta az elnökséget, hogy a
másodtk ülésszakot J belátása szerint hívja össze. fl, 7

elnöklő br. Radvánszky ezután az ülést és egyben az
első ülésszakot befejezettnek nyilvánította.

FIGYELÓ.
A székesfőváros költségvetési vitájával

kapcsolatosan Szabó Imre (keresztény) ref.
esperes kiemelte, hogya lelki szükségletek ki-
elégítése van olyan fontos, talán fontosabb,
mint a testi szükségleteké, Az egyházak támo-
gatása tehát fontos nemzet- és fajfenntartó
feladat. Arra kérte a fővárost, adjon 10 éven
átöt protestáns templom építésére segélyként
évi 125.000 pengőt.

Petrovácz Gyula (keresztény) elismeri
Szabó Imre kérelfiiének jogosságát, de rámutat

. arra, hogy a katolikus egyházat történelmi jo-
gon elsőbbség illeti meg. Indítványozza, hogya
katolikus templomok építését folytassák.

Petrovácztól szép, hogy elismeri a protes-
tánsok kéreimének jogosságát. De bizonyára
észreveszi az olvasó a felszólalónak azt a mohó-
ságát, amellyel a főváros pénzére ráterpeszke-
dik, nehogy a katolikus egyház "történelmi jo-
gain" csorba essék. Lapunk mult számában mu-
tattunk rá arra, hogy alig egy évtized alatt
huszonhárom nagy római székesegyház épült
Budapesten. Ez még mindig nem elég? A szé-
kesfőváros még mindig nem akarja belátni,
hogy velünk szemben is kötelességei vannak?
Történelmi jog? Az 1848. Xx. t.-c. kissé talán
megnyirbálta ezt a kierőszakolt jogot! Sajnos,
sem az állam, sem a városok ezt a törvényeik-
ket még mindig nem respektáljak és még min-
dig a többség erőszakos fellépése dönti el az
anyagi k-érdéseket is. "Macht geht vor Recht."
Ez a vezérelve annak a társaságnak, amely a
fővárost uralja és befolyását még az állam
ügyeinek intézésében is érezteti.

•
"Két német püspök boxmeccse a templom-

ban" címen eikket hoz az "Az Est" november
10-i száma, amelyben londoni keltezéssel azt a
szenzációt röpíti világgá, hogy egy hannoveri
evangélikus templomban két evangélikus püs-
pök: Hahn (a hitlerista) és Mahrarens (az el-
lenzéki) valóságos boxmeccset vívtak. Hahn
püspök ugyanis úgy orron ütötte püspök-
társát, hogy az véresen terült el a templom kö-
vezetén. Lehet, hogy ez az eset megtörtént.
hiszen az indulatok olyan fékevesztetten tom-
bolnak az egész világon, hogy már semmin nem
csodálkozunk. És ha igaz a hír, bizonyára maga
Hitler lesz az első, aki Hahnt örökre eltünteti
a közszereplés teréről. Mégis megbotránkoztató,
amit ezzel és ezekkel az esetekkel kapcsolatban
"Az Est" művel. Mahrarens püspök, még .,Az
Est" szerint is, tettlegesen nem vett részt ebben
az afférban. Miért ad tehát az újság ilyen r~
met cikkének? A boxmeccshez két fél harci ké-
szültsége szükséges. Tudjuk, hogy ennek a lap-
nak világnézete minden, csak nem krisztusi.
Mégis felháborít az az otrombaság, amely e
címben megnyilatkozik és az a kéjes perver=i-
tás, amellyel minden olyan ügyet pertraktáinak,
amely a keresztyén világfelfogás alapján álló
tekintélyeket nevetségessé teheti. Feljegyezzük
és számon tart juk !

*
A magyar rádió egyik bemondónője (snea-

ker) szombaton este a hírek bevezetéseként
megemlékezett arról, hogy vasárnapon. novem-
ber 10-én, van Luther születésnapja. Volt az ö
megemlékezéseben egy mondat. amely sértette
fülünket. "A protestánsok vallásuk alapítóját
tisztelik benne" mondotta. Tudjuk nagyon jól,
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kedves kisasszony, hogy nem Ön az oka ennek
az elszólásnak. hiszen készen kapja a szöveget
a rádió igazgatóságától. Ezért nem Önhöz, ha-
nem a rádió igazgatóságá:hoz fordulunk felvilá-
gosító szavainkkal. A protestánsok nem vallá-
suk .alapítóját tisztelik benne. A protestánsok
azt vallják, hogy vallásukat Jézus Krisztus ala-
pította. Luther nem vallásalapító volt, hanem
reformátor, ami azt jelenti, hogy a középkor-
ban megromlott egyházat reformálta meg és
vezette vissza az őskeresztyén alapokr.a. Luther
és a reformáció lényege, hogy az őskeresetyén,
a krisztusi életközösséget akarta visszaállí-
tani. - Ha a magyar rádió a jövőben Lutherről
és a hozzá hasonló nagy történelmi egyénisé-
gekről meg akar emlékezni, jól teszi, ha olya-
nokhoz fordul, akik jelentőségükkel tisztában
vannak.

Szükség van e magasabbfokú
presbitériumokra ?

,A megnyilt zsinat egysk legtöbb érdeklődésre
számottartó alkotása az "Irományok" szerínt a presbi-
térium intézményének a felsőbb egyházi közigazgatási
fokozatokon való. megszervezése· lesz. Azonban éppen
ezzel a gondolattal kapcsolatban kell nagyon komolyan
fölvetni a kérdést: szükség van egyáltataban a maga-
sabbfokú presbttéríumokra ?

A tervezet megvalósulása .esetén egyházunk szer-
vezete -gyökeresen megváltozík. Ilyen arányú változás
csakis aikker indokolt, ha azt parancsoló szükség köve-
teli, ha .a megszervezendő magasabbfokú presbitériu-
mokra az eddigi szervek álta! megoldani nem tudott
feladatok várnak.

Mit látunk ezzel szemben?
1. Azt, hogy. a magasabbfokú ,presbitériumoknak

tulajdonképpen' nincs is rendeltetésük, Hatáskörük ol-
vasásánál az embernek az a leküzdhetetlen érzése tá-
mad, hogy valakinek eszébe jutott a presbitériumoknak
magasabb fokon való bevezetése és most a törvény-
alkotók serege _töri a fejét azon, mit is kezdjenek velük.
Mert hegy e presbítéríumok a közgyűlések tárgyait
előkészítsék, ez nem teszi szükségessé megszervezésü-
ket, hiszen az előkészítést eddig is becsületesen elvé-
gezték a szakbizottságok és előértekezletek. Annyira
jól, hogya magasabbfokú közgyűlések puszta forma-
litássá lettek máris. Hogy pedig az alacsonyabb fokú
lsözgyülések határozatai ellen beadott felebbezéseket a
magasabb fokozat presbitériuma intézze el s nem pedig
a 'közgyűlése, ez csaknem lehetetlennek látszik, hiszen
az egyházközségi presbítértumoknál hozzászoktunk
ahhoz a gondolathoz, hogya presbitérium csak elő-
készít, csak javaslatot tesz, de nem dönt el súlyosabb
ügyeket.

2. Fölöslegesnek Iátszík a magasabbfokú presbi-
térium intézménye akkor is, ha tagjai számát az
ugyanazon fo'kú közgyűlés tagjainak számával össze-
hasonlítjuk. A 'kisebb egyházmegyék közgyűlésein nem
szokott 20-25-nél több közgyűlési tag megjelenni s
ime az egyházmegyei presbitériumnak 15 (tizenöt)
tagja lesz. Tehát 15 tag fog 20-25 gyűlési tag számára
ügyeket előkészíteni. Külön érdekessége a dolognak az,
hogy a presbítéríum 15 és a közgyülés 20-25 tagja
nagyrészben személy szerint is azonos.

3. Egyenesen igazságtalanságnak tüník fel az
egyházmegyei presbitérium intézménye akkor, ha az
egyházközségi közigazgatást tekintjük. Mert a zsinati
tervezet szerínt minden lelkész kell, hogy tudjon gyü-
lekezetében 1000 (egyezer) javarészt tanulatlan em-

berrel eredményesen tárgyalni és bölcs határozatokat
hozni. Ugyanakkor ugyanezen zsinati javaslat szerint
az egyházmegyék legföljebb 40-50, nagyobbrészt ta-
nult közgyűlé si taggal úgy látszik már nem boldogul-
nak, úgyhogy ennél valamivel kisebb tagszámú presbi-
tériumokat kell szervezni.

4. Aggasztó körülmény az is, hogy a presbíté-
ríumoknak magasabbfokon való bevezetése elsorvasztja
a magasabbrokú Jcözgyüíések jelentöségét. Az egyház-
megyei közgyűlések így is sivárak voltak. Tulajdon-
képpen a bizottságok határoztak s a közgyűlésen az
elnökség már csak lepergette a filmet. Az egyházköz-
ségek által a közgyülésre 'kiküldött 'képviselőknek úg-y
kell végigülniök a gyűlést, hogy az ott történo dolgok-
ból semmit sem értenek s igy semmihez sem szólhat-
nak hozzá. Ennek természetes következménye, hogy 0,

gyülekezetek választott képviselői már nem is igen
mennek föl az egyhm. közgyülésekre, amelyek ilyen-
formán a papok és felügyelők találkozójává zsugorod-
tak. Ezt a visszásságot a magasabbfokú presbitériumok
alkotása még tovább viszi majd.

5. Tekintettel arra, hogy ami zsinati bízottságunk
által tervbevett magasabbfokú presbitériumi rendszert
az utódállamokbeli (így dél- és felvidéki) evangélikus
testvéreink már évekkel ezelőtt bevezettek, abban a
kellemes helyzetben vagyunk, hogy az ö példájukon
okulhatunk. Nevezetesen megtudhatjuk, vajjon bevalt-é
önáluk ez a' rendszer vagy sem. Ha nem" akkor nekünk
is kár a nyakunkba vennünk, És itt nem szabad fi-
gyelmen 'kívül hagynunk a véleménynyilvánításra mtn-
denképpen illetékes Lic. Fizély Ödönnek .(Sornorja) a
"Keresztyén Igazság"-ban (f. é. 11. szám) megjelent
"A szlovenszkói evangélikus egyház" c. cikkét, mely-
ben a magasabbfokú presbitérium ok náluk már kipró-
bált rendszeréről a következőket írja: ".:.8-10 tag-
ból álló presbitérium intézi az esperesség ügyeit az
egyházmegyei közgyűlés mellett. Kis esperességekben.
mint amilyen Bars és Árva, ez a két szerv voltaképpen
azonos." "... A presbitériumok évenként kétszer, néha
többször is üléseznek. Ezek melíett a kerületi és egye-
temes egyház évi rendes közg'yüléseí nehézkessé és ter-
jengőssé teszik az egyházi, közigazgatást. .. Szlovensz-
kóban azevangéli'kus egyház évek óta sürgeti a zsina-
tot és annak egyik legföbb feladata az lenne, hogy az
egyházi közigazgatást leegyszerűsítse ... " - Ime!
Felvidé'ken az evangélikus egyház új zsinatot sürget
annak a leép.ítésére, amit a mi zsinatunk éppen mcst
akar megvalósítani.

Bármily szép legyen is a magasabb fokú presbi-
tériumokra vonatkozó elgondolás, a tapasztalat érvei-
nek nyomására érdemes félre tenni, addig, míg nem
késő. Mert 'ha egyszer .megceínáíjulc, akkor mi is kezd-
hetjük várni az új zsínatot, melynek hivatása lesz
megszabadítani bennünket saját alkotásunktot.

Dedinszky Gyula.

Utóhangok
az egyetemes közgvűléshez.

Ez év október 26-án zajlott le az egyetemes köz-
gyütés; Szándékosan használom a "lezajlott" igét, mert
a felügyelői jelentés felolvasása után oly hangos esz-
mecsere, valóságos zaj támadt, hogy az előadókat alig
lehetett megérteni. Úgy vélem, hogy ez tiszteletlenség
az elnökség és az önzetlenül fáradozó előadókkal
szemben.

A közgyűlésnek fénypontja - úgy. mint a mult-
ban is - Radvánszky Albert báró egyetemes felügyelő
magas szárnyalású klasszikus megnyitó beszéde volt,
amely lapunk 44. számában egész terjedelmében meg-
jelent. Ennek a megnyitó beszédnek az a része, amely
Serédi Jusztinián hercegprimásnak az országos kato-
likus nagygyűlésen a házassági és családi 'kötelékek
meglazulásaról tartott beszédéről tesz említést, úgy a
napi sajtóban, mint az ügy iránt érdeklődők. körében
feltűnést keltett.



6. oldal. EVANG~LIKUS ~LET 46. szám

A hercegprimás szükségesnek tartaná, hogy hívei,
mint katolikusok hűségesen ragaszkodjanak Krisztus-
nak és egyházának vonatkozó törvényeihez, mínt a ma-
gyar haza polgárai pédig törvényes eszközökkel szor-
galmazzák a polgári házasságról és polgári elválásról
szóló törvénynek a mödosítását, amit nem katolikus
testvérei a maguk szempontjából színtén bátran elfo-
gadhatnának.

Ennek a módosításnak egyik lehetősége abban ál-
lana, hogy az egyvallású jegyesekre nem vonatkoznék
a polgári házasságról szóló törvény, úgyhogy ezeknek
saját egyházuk törvényei szerint 'kötött pusztán egy-
házi házasságát az állam kötelező polgári házasság
nélkül akceptálná és annak polgárjogi következménye-
ket biztosítana míndaddíg, amíg az az egyház, mely-
ben a házasság köttetett, a maga törvényei szerínt ki
nem mondaná és az államhatalommal nem közölné,
hogy az illető házasság kezdettől fogva érvénytelen
volt, illetőleg hogy a házassági kötelék felbontatott.
Ebben az esetben a vegyesházasságokra vonatkozóan a
mostani állami törvények érvényben maradnának

A törvénymódosítás másik lehetősége pedig abban
állana, hogy a polgári házasságról szóló törvény,sem
az egyvallású, sem avegyesvallású jegyesekre nem
vonatkoznék, hanem ezeknek közös egyházuk, vagy az
egyik fél egyháza előtt kötött, pusztán egyházi házali-
ságát az állam ugyancsak kötelező polgári házasság
nélkül akceptálna és neki polgárjogi következménys-
ketbiztosítana mindaddig, míg az egyház, amelyben a
házasság köttetett, a maga törvényei 'szerint ki nem
mondanáés az államhatalommal hivatalosan nem kö-
zölné, 'hogy a házasság kezdettől fogva érvénytelen
volt, illetőleg, hagy a házassági kötelék felbomlott.

Végül kívánatosnak tartaná a hercegprímás, hogy
ezt a ,törvénymódosító javaslatot a nem katolikus
testvérei is megértenék, magukévá termék és a kor-
_mánynál táiplogatnák. .

A hercegprimásnak, bár a kat. egyház régi állás-
pontját hangoztató, de konciliáns, testvéri hangon mon-
dott szavai az evangélikus egyháznak vezetőire is mély
benyomást gyakoroltak s ennek a benyomásnak vissz-
hangja az egyetemes felügyelő megnyitó beszédében is
megnyilatkozott.

Ezt a beszédet azonban sokan félreértették.
Egyi'k napilapunk a beszéd kivonatos közlése mel-

lett következőket írta: "az egyetemes felügyelő felelős-
sége tudatában állapította meg, hogy azza:l a megol-
dással, amelyet a hercegprímás javasolt, helyre állana
a felekezetközi életnek az a nyugalma, melyet egy idő
óta olyan sajnálatosan nélkülöz a magyar nemzet".

Az dly hiányos közlésnek lehet az eredménye, hogy
többen kérdést intéztek hozzám, igaz-e, hogy ev. egy-
házunk a polgári házasság eltörlését kívánja.

, Pedig ha figyelmesen elolvassuk a megnyitó be-
szédet, abból ilyen következtetést levonni lehetetlen.

Egyetemes felügyelő nk nézetem szerint a herceg-
prtmás koncilíans hangjában megértést, közeledést lát,
de mídön ennek megnyitó beszédében kifejezést ad,
hozzáteszi, hogy a hercegprimás az elgondolást bizo-
nyára úgy értelmezi, hogy a vegyes házasfelek nem ka-
tolikus egyházi házasság.ának érvényességét az érde-
kelt egyházak maguk is (tehát a r. k. egyház is) érvé-
nyesnek ismernék el, - amint azt a multban százado-
kon át fennállott gyakorlat és a keresztyén vallásfele-
kezetek közjogilag biztosított egyenlősége szellemében
másként elképzelni nem is lehet.

Ennek a beszédnek lényege nem a polgári házas-
ságról szóló törvény megváltoztatásának óhajtása, ha-
nem az, hogy a hercegprímás elgondolása lehetőséget
nyujt arra, hogy·a r. kat. egyház a vegyes házasságok
elismerése körül elfoglalt merev álláspontjából en-
gedni fog.

A "Nemzeti Ujság" is jónak látta 'hangsúlyozni,
hogy a katolikus álláspont világos. "Polgári és állami
elismerését követeli az egyházi házasságoknak, viszont
az egyháznak, illetőleg felekezeteknek teljes szabadsá-
got kíván abban, hogy a maguk körében a házassági

jogot hogyan szabályozzák, illetőleg milyen disciplinák
betartására kötelezzék hívei'ket."

Tudjuk, hogy a reverzális ,kikényszerítésében leg-
erősebb fegyver a r. ,kat. plébánosoknak az egyházi fe-
nyíték kilátásba helyezése, az 1895. évi 43. t.-c. 4. §-nak
teljes negligálásával. Vajjon a Nemzeti Ujság rideg ál-
láspontja mellett remélheto-e ezen a téren a javulás,
mert ha nem, akkor nem marad más hátra, mínt az,
hogy mi is egyházi fenyítéket alkalmazzunk a rever-
zálist adókkal szemben. .

A házassági jogról szóló 1894. évi XXXI. t.-c. vé-
delme nem célja ennek a felszólalásnak. Utalok az egy-
házpolitikai törvények meghozatalakor lefolyó nagy-
szaJbású vitákra. '

Véleményem szerínt azonban a protestáns egyhá-
zaknak nem a támadók táborában van a helyük.

Arról azonban lehetne beszélnünk, hogy a köny-
nyelmű válások megnehezítése céljából az 1894. évi
XXXI. t.-c. akként módosíttassék, hogya 77. §-t, -
amely leginkább nyujt lehetőséget a könnyelmű elvá-
lásra - töröljék el és a hűtlen elhagyás, ha az komoly
ok nélkül történt, csak a 80. §-ban, mint a házastársi
kötelesség súlyos megsértése jöhessen tekintetbe. Min-
denesetre kívánatos volna, hogy a bíróságok a házas-
társi kötelességek súlyos megsértését, mínt bontó okot,
szigorúan mérlegeljék,

Hogy a gyermekek vallásáról szóló 1894. évi
XXXII. t.-c. megváltoztatását sürgetjük, az nem más,
mínt a reverzálisok terén szenvedett sérelmek elleni vé-
dekezésünk.

E sorok írása közben értesültem, hogy a herceg-
primás e hó 8-án Rómába utazott, hogy részt vegyen
a nov. 12-én kezdődő egyházjogi világkongresszuson,
amelynek célja az, hogya Codex Juris Canonici, vagyis
az egyházi jogalkotás és a világi jogfejlődés köztf köl-
csönös behatásokat és egyeztetési lehetőségeket meg-
állapítsa. A kongresszuson Magyarországot a ,herceg-
primáson kívül Stolpa József mín. tanácsos, Baranyay
Jusztin, Angyal Pál, Nollér Antal, Sipos István egye-
temi tanárok és Turi Béla prelátus-kanonok képviselik.
Kívánatos Ienne, ha ezek 'a :képviselők a római kúriánál
enyhébb légkört teremtenének a vegyes ,házasságok
megítélése tekintetében.

Dr. Pazár Zoltán
kir. kúriai bíró.

A halálraítélt protestantizmus?
A reformáció óta kongatják ultramontán testvé-

reink a világnak az evangélium alapján álló népei 'fe-
lett a halálharangot. Sőt a legutóbbi esztendőkben már
egyenesen rohamra is mentek a halálharangkötelének
ráncigálásában s bizony már az evangéliumi keresz-
tyénség közeli végét jósolgatják. Ezek a "jósok" a pro-
testantizmus szétesésére, politikai elesettségére s
azokra az egységesítő mozgalmakra hivatkoznak, ame-
lyekkel a széteső kereteket szeretnék összefűzni.

Mindezekkel szemben vakító színekkel ragyogtat-
ják az ö "bűvöletbe ejtett intelligenciájuk" elé a római
katolicizmus ébredését, annak diadalmas vallási és po-
litikai eredményeit, világot átfogó egységét, szervezetét
s az egy akol és egy pásztor napjának virradását.

Tagadhatatlan, hogy a hitetlenség elleni f'rontuuk
"közös s így semmi értelme sincs annak, hogy egymásra
lövöldözzünk; az igazság érdekében mégis le kell szö-
geznünk az alábbi valódi tényállást: Való igaz, hogy
az utolsó félszázadban a protestantizmus az elesettség
jeleit mutatta s a lélek közös egysége megingott benne.
De talán odaát is; ha egy kissé közelebbről és lelki-.
ismeretes ebben néznék a saját belső egységüket, úgy
ott sem' találnának kevesebb hasadékot, mínt nálunk.
Hol van például a leldcíekre vonatkozólag a világkatoli-
cizmusegyenes vonala - gondoljunk csak az egyes
államokkal kötött külőnbözö konkordátumokra! To-
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vábbmenőleg pedig áll ez a házasságra nézve is, mert
például ami Szobon felül történik, az érvényes, ami
azonban ná.lunk, a cseh politikai határ alatt köttetik,
arra már rá kell ultramontánéknak sütni az "ágyas-
ság" bélyegét.

Az organízácíó erejét nem szabad összetéveszteni
a Lélek hatalmával, a lelkeken való erőszakoskodást az
újjászületéssei, a számok erejét a hívők hitével!

Politikailag sem áll egészen úgy ez az egység,
mint ahogyan azt némely fanati'kus elképzeli. Hol van
például a római katolikus egység a kisebbségi kérdés-
ben?· Talán Déltirolban, ahol az olasz katolikus papok
a személyes torzsalkodásig menöen versenyeznek a
német katolikus papokkal a gyerunekek vallástanítása
terén, avagy épen Erdélyben, ahol a kisebbségi kato-
likus magyarság egyiházi birtokait at kellett adnia a
többségi katolikusoknak?

A protestantizmus politikai bukásáról beszélni
épen olyan rövidlátás, mint a romanizmuspolitikai
diadalával való kérkedés. Németországban a nagy-
étvágyú jezsuitizmus alapos leckét kapott s most az új
birodalomban a normális keretek közé húzódhatik visz-
sza. Hát Spanyolország, Chile, Argentina, Brazilia, Bo-
Iívía, Mexikó, ahol a magát egyedül üdvözítö római
katoli'kus egyház rövid pár év alatt teljesen leszorult il.
polrtilcaí szereplés színpadáról, sőt annyira jutott, hogy
már mint egyház is csak alig jut levegőhöz. Délszláviál.
és Litvániát ne is említsük, pedig ezek ugyancsak meg-
szorították a római egyháznak sohasem a lelktek terén,
hanem kizárólagosan mindenkor csak a világi téren
müködö "vallási ímperralízmusát." De menjünk csak 1.0-
vább, talán a cseh nemzeti egyház az ö (ultramontán)
diadaláról beszél, hiszen Prohászka patriarka szerínt
10 év alatt kerek egymillió cseh hagyta el négyszáz
papjával egyetemben a cseh római katolikus egyházat,
amin még "Rómá"-ban sem csodálkeztak. mert jól tud-
ják, hogy- Husz János ~éta,-- nyilvántartott híveiknek
számrengetegében a cseh katolikusok mindegyike csu-
pán kiáltó kérdőjel. Vagy talán Bulgáriában keressük
az eredményt, ahol a kis királyfi, minden előzetes
"ultramontán" megegyezés ellenére is ortodox kereszt-
ségben részesűlt, épúgy, mint annak idején Boris ki-
rály; kít atyja Ferdinánd először római katolikus ke-
resztségben részesített, de azután mégis átvitt az or-
todox egyházba?

Íme, ilyen az érem másik oldala! Nincs mit fél-
nünk a protestantizmus végnapjait jósolgató ultra-
montán jövendőlésektől.

Mindezeket csak azért mondom el, hogy az ultra-
montán szellem túlfűtött állításait azok való értékére
szállítsam le, s a közös fronton való munkánk útjából
a jezsuita dialektikát elhárítsam s az ijesztett, de meg
nem ijedő protestantizmus részéről revizió alá vegyük
a "hódítÓ organizmus" vallási térképének nagy vona-
lait. F.

Egy kis statisztika.
Ha megjelenik egy' egy gyűlési jegyzőkönyv, az

ember sok egyéb mellett kíváncsian lapozza fel a sta-
tisztikai oldalt is. cHíszen oly keveset tudunk egymásról
s a statisztika éppen azért érdekes, mert arról tájé-
koztat, hogy mi van másutt is.

Azonban! Csakhamar kiábrándító tapasztalatokat
szerez a kíváncsi ember. Az a leküzdhetetlen gyanúja
támad ugyanis, hogy az egész statisztika nem is olyan
nagyon komoly dolog, mint amilyennek látszik. L.ás-
sunk csak egy példát.'

A egyházkerület ezévi statisztikai táblázata
szerínt az egyik egyházmegye mult évi ~ lélekszám a
25:733, ezévilélekszáma 27.355, tehát a szaporulat 1622
lélek. Tiszteletet parancsoló teljesítmény s el kell is-
merni, hogy' ez az egyházmegye ilyenformán veri' is az
összes többit. A gyarapodás azonban annyira feltünö,

hogy az ember kíváncsí lesz megtudni, mi is lehet en-
nek a tekintélyes növekedésnek közvetlen magyará-
zata? Megnézi a természetes szaporulatot. Születés
volt 556, haláleset 341, a természetes szaporulat tehát
csak 215 lélek. Ez bizony elég messze van még az 1622-
töl. Reszkető örömmel gondol az ember arra, hdgy ta-
lán a hetérések adják a még hiányzó 1407 lelket. A,vizs-
gálat eredménye azonban lesujtó, mert 31 betérővel
szemben 34 kitérö szerepel. Itt' tehát nincs is szaporu-
lat, de 3 lélek veszteség.

Honnan került hát elő ez az 1622 főnyi évi növe-
kedés?

Ha sem születés, sem beté rés révén, akkor már
csak két eset lehet a megdöbbentően örvendetes sza-
porulat oka. Vagy bevándorlás, vagy a gyülekezeti ada-
'tok beküldőinek - felületessége. Bármiként álljon is
azonban a dolog, nagyobb pontosság semmi esetre sem
ártana másutt sem a statisztikai adatok benyujtásánál.

D- -'G,.

H t R E K.

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI HUSZONÖTÖDIK

VASÁRNAP.

,1. Thessal. 4 : 13-18.

Chrysosthomus mondja: "Sok dolog azért
okoz szomorúság ot) mert tudatlanok vagyunk)
mert nem ismerjük. Ha közelebbről megismer-

,jük) megszűnik seomorúsáqumle. Ezt jelzi Pálr a
mi szövegünk ben is azzal: Nem akarom) hogy
tudatlanságban lequetek:" Pál apostol a legna-
gyobb dolgokról vonja el a leplet) amikor a túl-
világi dolgo krol beszél. Hatalmas biztatest ad
övéinek azzal) hogy ha hiszik Jézus feltámadá-
sát) abban is' hinniök kell, hogy Jézus után ini
is feltámadunk és tovább élünk Jézus társasá-
gában .. Pál apostol céijo. e szavakkal híveit Jé-
zus vieseatérésére előkészíteni. November else-
jén a mi hittestvéreink közül is sokan járták a
temetőket és felvirágozták 'ée felgyertyázták
- helyesen-e avagy helytelenül) ne kutassuk -
kedveseik sírját. Vajjon külső ezekásnak. hódol-
tak-e csupán) vagy azzal az érzéssel álltak a sí-
rok mellé, 'Mgy kedveseik élnek? Erre a minde-
neket ,leg,yőző hitre akarja Pál nevelni a, hitben
testvéreket. N ekiJk tudniole kell) hogy kedve-
seiJk test szerint alusznak békességgel) lelki tes-
tük szerint azonban feltámadnak Kriszius ál-
tal és örök dicsőségben élnek tovább! Hiszetl-e
ezt te is) Testvérem?

- Lelkészmeghívás. A pitvarosi lelkészi állásra
a hivek Jancsó András kardoskúti lelkészt hívták meg.

- Új tábori lelkész. A Havasi Dezső távozásával
megüresedett tábori lelkészi állásra Urbán Ernő buda-
pesti segédlelkész nyert behívást.

- Dunaföldváron a tanulóhiány míatt több évig
szüneteltetett evangélikus iskolát ismét megnyitották.
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- A pesti evangélikus német egyházközség Nő-
szövetsége november ll-én szépen látogatott teaestét
rendezett, amelyen Broschkó Gusztáv Adolf beszélt a
400 éves Luther-Bibliáról. Szerepeltek még Eperjessy
N.-né, 'aJki költeményeiből olvasott, Beliczay Margit és
Fazekas Mária, ,akik duettet énekeltek, Jellinek Győző,
Dömötör Tibor és Gombás Ferenc, akik egy triót ad-
tak elő. A zongorakíséretet Mikus-Csák István zene-
szerző látta el.

- A Budapesti Iparosképző Protestáns Egylet
most ünnepelte fennállásának 75. esztendejét. A jubi-
láris évi közgyülésre Szuchovszky Gyula titkár állította
össze az egylet évi jelentését, amely ismerteti az egy-
let célját, multját és jelenét. Az egylet célja, hogy a
protestáns iparosifjak továbbképzését előmozdítsa. Ezt
a célt szolgáljá:k a tagok részére fenntartott ingyenes
tanfolyamok (zene, zenekari- és dalárda, rajz, ipari
ügyiratok, könyvelés, számtan, rendezendő egyéb tan-
folyamok), vallásos és hazafias ünnepségek, szeretet-
vendégségek, rnükedvelöí előadások, az egylet 1100 kö-
tetes könyvtára, stb. A. jelentés ezután beszámolt a Je-
folyt 75 esztendő életéről, ismerteti a lefolyt év ese-
ményeit, közli az egylet 1933. évi zárszámadását és
1934. évi költségvetését.

- Kelenföldi hírek. A Leánykör november 10-én
tartotta ez idényben első teadélutánját. amelynek il-
lusztris előadója Kosáryné Réz Lola írónö volt. Szere-
peltek még Gasparik Margit és Körös Livia. - A ház-
tartási alkalmazottaik összejövetelei és szeretetvendég-
ségei ez évben is tovább folynak s igen nagy áldást
jelentenek a vidékről felkerült elhagyatott leányoknak
az életében. - November ll-én tartotta meg az egy-
háza Luther-Biblia emlékünnepét. - Az egyházközség
november 18-án ünnepli fennállásának, illetőleg önálló-
sulásának 10. évrordulöját. - A Kelenföldi Konfirmál-
tak Egyesülete november 17-én Petőfi-délutánt ren-
dez. - A kelenföldi egyházi vegyes kar Weltler Jenő
karnagy vezetésével november 25-én délután 5 órai kez-
dettel a györi templomban az ottant egyház meghívá-
sára hangversenyt rendez. A hangverseny keretében
Szántó Róbert kelenföldi lelkész tart előadást. A mü-
soron szerepelnek még Rajter Lajos, a magyar Rádió
karnagya. Szántó Róbertné és Fodor Kálmán, a györí .
egyház karnagya.

- A kóbányai templomban tartott reformációi
esten dr. Maróthy Jenő, a Simor-utcában dr. Kovács
Sándor egyetemi tanár tartotta az ünnepi beszédet.

- Köszönet. Mindazoknak a' községeknek, egye-
sületeknek, közösségeknek s egyházi és világi hatósá-
goknak, nemkülönben volt eperjesi teológus és jogász
diákjaimnak, hazai és külföldi barátaimnak és ismerő-
seimnek, sőt a protestáns egyházi és politfkat világi
sajtónak, amelyek és akik a csonka magyar ha-
zában Budapestről és a vidékről, sőt a négy megszállott
országrészekről sajtójukban is a halle-wittenbergi Lu-
ther Má?'ton-egyetem f-ilozófiai fakultásától doktori szi-
gO<1~latom.50 éves fo,rdulóján nyert arany doktori diplo-
mám kitüntető bizalma alkalmából rólam kegyesen
megemlékezni és sorai kkal levélben, személyesen vagy
távirati úton fÖlkeresni szívesek voltak és ezzel örven-
detes, Iélekemeíö, de másrészt szomorú eseményekben
is gazdag munkás, magyar hazafias s vallásos egyházi
és irodalmi életem alkonyat megaranyozták, összesen
és egyenként családom nevében ezúton is soha el nem
múló hálás köszönetet mondok. Jö Istenünk továbbra
is hazában és egyházban velünk legyen! Rákosszent-
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mihályon 1934. nov. ll-én. Dr. Szlávik Mátyás, nyug.
eperjesi teol. akad. dékán és felügyelő tanár.'

..,....Az Evang. Hittudományi Kar HaUgatóinak Ifjú-
sági Köre november 1-4. között reformációs missziós-
utat rendezett. Ez alkalommal a következő gyülekeze-
teket kereshették fel: Celldömölk, Nagysimonyi, Ostffy-
asszonyfa, Szomba.thely, Nemescsó és Köszeg. A 21 fő-
ből álló csapat D. Dr. Prőhle Károly professzor, tanár-
elnök vezetésével indult el Sopronból mísszíös-útjára.
Vallásos ünnepélyek .tartásával, amelynek keretén belül
írásmagyarázat, szavalatok, karénekek. előadás és ze-
neszám volt, szolgálták az evangélium ügyét. Az elő-
adásokat felkérésre D. Dr. Prőhle Károly, Dr. Kiss
Jenő, Dr. Wiczián Dezső professzorok, Bácsi Sándor
celldömölki és Karanko Jouko finn lelkész, tartották.
A kegyelemnek Istene adja, hogy az elhintett mag jó
talajra találjon és az Ö dicsőségét hirdesse. A lelkek-
nek pedig ez a találkozása is mélyítse és erősítse a
gyülekezetek és az eljövendő szolgák közötti kapcso-
latot.

- Keresztyen Igazság novemberi számában Gyar-
mathy Dénes a zsinat körüli veszedelmekről (a liberális
demokrácia egyházszervezeti érvényesüléséről), Lic. F'i-
zély Ödön a szlovenszkói evangéJi.kusegyházról, Le-
gány Dezső középiskoláinkról, Sátory Vilmos egyhá-
zunk válságáról írt tanulmányt. A folyóirat közli még
Luther Énekét: Ha nem volna velünk az Ür, Remport
Elek fordításában, Pröhle Károly reformációi írás-
magyarázatát, a katolikus nagygyűlés króníkáját és az
Új könyvek rovatában Mikola Sándor "A fizika gon-
dolatvilága" c. könyvének teológiai szempontból való
ismertetését Lehel Ferenc tollából.

- Idős embertársaink számára nyugodt otthont
és testi-lelki gondozást óhajt nyujtani a Bethánia Egy-
let fíókegyleteként müködö Virágszövetség, mely erre
a célra virágajándékok (koszorúk, csokrok, disznövé-
nyek) részben, vagy egészben történo megváltására
szólítja fel a társadalmat. Az így nyert szeretetado-
mányról (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,
Budapest, XI., Társ-u. 6.

- A WaUrabenstein-féle "Bethel" otthon Buda-
keszi, Rákóczi-u. 108. felhívja figyelmét míndazon szü-
lőknek, akiknek testi és szellemi fogyatékosságban
szenvedö hozzátartozóik vannak, arra, hogy nemre,
korra és vallásra való különbség nélkül a Iegsúlyosabb
esetek is szakszerű bánásmódot s igazi családi' otthont
találnak havi 60 P-től kezdve. - Nem szanatóriumi
kezelésre szoruló vérszegény, ideges, tüdöcsúcshurutos,
hízókúrára utalt. egyének is találhatnak elhelyezést
otthonunknak erre a célra fenntar tett részében, esetleg
külön szobában. - Aggkori gyengeségben szenvedőket,
kik ápolásra szorulnak, színtén felveszünk méltányos
összegért.
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, Egész évre ~.40, féiév[e '2,?Ó pengő.

VASÁl~NAPI ISKO'L,A~
Valaki nemrégen egy magánbeszélgetésben .

_azt mondotta, hogy a vasárnapi iskola nem
vált be és ez az, intézmény, mint az,egyház olyan
eszköze, amely a gyermekeket Istenhez vezeti,
megbukott. Nem foglalkoznánk a kérdéssel,
ha eaa kijelentés olyan' emberek ajkáról hang-
zott volna, el, akik az egyháztól. ."és . egyházi
munkától távol állnak. De kell szólnunk róla,
mert lelkészi körben és lelkészi ajkakról hang-

.zott el a -bírálat és mert nemvagyunk tisztában
• vele," nogy ~lszigetelt - jelenség-e" ez .a nézet;

vagy nagyobb tért hódított már az egyházpeda-
gógiával foglalkozók körében?

Mindenekelőtt az a kérdés, hogy mit akar
a vasárnapi iskola abban, ,a,'.formában, , amely-
ben nálunk honosodott _ meg? Iskola akar-e
lenni csupán, amely ismereteket nyújt, vagy
ennél mélyebben akar a' gyermeklelkekbe bele-
nyúlni ?'l'[evelni akar-e csupán, vagy magasabb
célok érdekében. akar egy harcos gárdát meg-
szervezni? '

Ha aszó egyszerű pedagógiai értelmében
akar ismereteket nyújtani, (még ha azok' val-
lási ismeretek is), vagy a szó etikai értelmé-
ben nevelni, .ha arra jó csupán, hogy a gyerme-
keknek legyen hol tartózkodniok az ünnepnapo-
kon és ne csatangoljának az utcán,' akkor való-
ban megbukott, mert az előbbit elvégzi á ren-
des mindennapi iskola, az utóbbit a napközi ott-
hon is.

A mi szemünkben azonban a vasárnapi is-
kola sokkal több ennél. EmIített beszélgetés
arra IS kitért, hogy nem elegendő-é a gyermek
lelkének kielégítésére (vallási szempontból) a
gyermekistentisztelet és nem túlterhelése-e a
'gyermek" agyának és szívének, ha a 'gyermek-
istentiszteleten felül még, vasárnapi iskolai ok-
tatásban is. részt kell vennie? És hogy nem
nyújtja-é 'a- vasárnapi iskola ugyanazt, amit a
valláaoktatás ? .' ' .
, A gyermekistent isztelet ' nagy - áldás; de
nem pótolhatja a vasárnapi iskolát. A gyermek-
istentiszteleten a gyermek passzív résztvevő,

hallgatásra kéiiyszerült az igehirdetővel szem-
ben. És akik gyermeklstentiszteleten ' szolgál-
nak, tudják, hogy: milyen hősi erőfeszítést kell
végezniök, hogy-a gyermek figyelmét csak egy,

'fél órácskára is ébrentartsák. A vasárnapi is-
kola ezzel szemben a maga örökké mozgékony
módszerével, a kérdések és feleletek, a véle-
ménynyilvánítások és gondolatkicserélések örök
lehetőségévei állandó aktivitásban tartja a
gyermek ' lelkét.' _

- . Nemcsak ez azonban, hanem a vasárnapi is-
kola ezzel a közvetlen érintkezéssel családi kap-
csolatot akar teremteni Jézus és a gyermekek
között, egyenesen Jézus számára akarja elha-
lászgatni a, gyermekeket. A gyermekistentiszte-
leten nem.tudja a szónok megállapítani, milyen
hatást gyakoroltak szavai a gyermekekre. A
vasárnapi, iskola oktatója minden pillanatban
:meggyőződhetík, a gyermek hogyan j'ondolko-
zik, ,vagy érez ebben, vagy abban a vallási vo-
natközásban, "

A vasárnapi iskola, a vallásoktátás, ésa
.gyermekistentisztelet nem kerülhetnek szembe
egymással, egyik a másikat fölöslegessé· 'nem
teheti. Ami pedig 'a legfontosabb; . válhatik-e
fölöslegessé' valamelyik intézmény.' amely em-
berek veszendő, .bűnös lelkeit a- magasságok
felé emeli ? Nem apasztani, de szaporítani kell
azokat az intézményeket, amelyek Krísztussal
foglalkoznak és élő hitet nyújtanak az embe-
reknek .. "Hirdessétek az evangélíumot alkal-
matos és alkalmatlan időben." V.agyis nincs
hely és ,alkaloID,' amely alkalmatlan lenne
arra, hogy Krisztusról és az ő művéről beszél-
gessünk. - ' .. . .'

. Természetesen' igen sok múlik -azon is, a
vasárnapi iskola" élén milyen vezetők állanak.
Ha a vezetőnek Krisztusban megteljesedett a
szive, a munkája is csak _.áld?-s'CW",lehet., , Es
hogy csak ilyen vezetők lehessenek a vasár-
napi. iskola élén,.az ismét a lelkésztől függ,
akinek semmi körülmények között az irányí-
tást kezéből kiadnia nem szabad.
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,A Lufher Otthon története.
(25 éves jubileuma alkalmából.)

írta: Dr. Zelenka. Lajos.

. Európa mai müveltsége, mint tudjuk, az ázsíai és
a Földközi tengermelléki s a görög müveltség ered-
ményeit átvett Róma világbirodalommá fejlődése útján
keletkezett latin népek által terjedt el. Jellegét a 'ke-
resztyénség elterjedésével a kultúra körül elévülhetlen
érdemeket szerzett nyugati 'keresztyén egyház szabta
meg, és irányította, míglen a lutheri reformációval' a
protestantizmus s katolicizmussal versenyre kelve az
európai kultúrát a saját, tisztán az evangéliumon
alapuló valláserkölcsi felfogásán kialakult vílágnézle-
tével átitatta, fejlesztette sva tudomány és a haladó
kor befogadására alkalmassá tette.

Az európai müveltség történetében a reformáció-
.tól kezdve a szöszék, a sajtó és az iskolák töltötték
be a főszerepet. '

..A germán s ezzel szomszédos nemzetek körében
elterjedt evangélikus egyházban ugyanis Luther taní-
tásának megfelelőleg az elemi, közép és főiskolák
számra, súlyra, tekintélyre elszaporodtak és mihamar ,
túlszárnyalták a Iatín népek hasonló iskoláit s fökép
a közép- és főiskolák mellett, a távolihól egybegyűlt
hallgatók elhelyezés ének és eltartásának megkönnyí-
tése s egyúttal a tanítás és tanulás eredményesebbé
tétele végett gondoskodtak megfelelő internátusok)
vagy legalább a kedvezményes élelmezést bíztosító
alurnneuanok: és,kőnviktusok Iétesítéséröl, melyekben,
mint hazánkban az eperjesi kollégíum, tcésmárkí, sop-
roniés -pczsonyí: lyceumok példája is mutatja, a na-,
gyományok és jótékony adományok által istápolt alum-
neumoknak és konviktusoknakkedvezményeit évszáza-
dokon át, évente sokszáz tanulnivágyó, de 'korlátolt
anyagi erejű fiatal ember vette igénybe ev. egyházunk
.s a magyar nemzeti kultúra és előrelhaladás szinte fel-
becsülhetetlen előnyére.

Vármegyék, városok, egyházak, föurak, nemesek
és polgárok jelentékeny alapítványokkal,valamint
készpénz, termény és élelmiszer adományokkal tették
lehetövé főkép az ingyenes kedvezmények fenntartását
s az élelmezés javítását. ' Tudjuk, -hogy Thö'köly Imre
kuruckirály az alma máterének: az eperjesi kollégíum-
nak, fejedelmi 'javadalmakat biztosított!

'Némely föiskolánál csak alumneumot, másoknál
alumneumot és ,konviktust is létesítettek. Elöbbinél
az ebéd napi két fogásból állott; vacsora míndkettönél
egy tál étel volt, kenyér naponta egykilós cípö, vasár-
naponként a különben leves, hús, főzelék vagy tész-
tán felül sült is, járt. " '

A mártás nélküli főtthúst a szenior vágta fel, az
ételeket az ingyenes kis diákok hordták szét az asz-
talokhoz. . ,.... ,., , . ,

Némely menzán a kést, villát, kanalat mínden-
kiríek magával kellett hozni. 'Rendszerint asztalterítő
s asztalkendő nélkül terítettek.

.Iöltevök gondoskodtak, ünnepnapok alkalmával
bővebb étkezésröl: sült, kalács" fánk, sütemény' és
~IT& '

Az alurnneumok ellátási díja kedvezmény nélkül
újabban évi 80 koronát,: a konviktusoké 120=-140 ko-
ronát tett ki.' '

, A kedvezmények fentartásához a "supplikációk"
,gyűjtéseredménye jelentékenyen hozzájárult. _: '
'" A: főiskolai hallga,tók·lakásadpiknak lakásért, reg-
geliért havi' 10---20 koronát fizettek. ' A mult század
végétől a pozsonyi egyetemes teológiai akadémiának s
a tiszai' ~egyházkerület eperjesi kollégíuma : teo!. aka-
dérnlájának .The<!lógiai .otthona, .modern internátusok
VOltak. , ..

Evangélikus'egyetemes egyházunk századunk ele-
jén főiskolai internátussal az imént említett eperjesi és
pozsonyi.~otthonokatkivéve, nem rendelkezett holott
ily, internátus főkép Budapesten. ahol a rÓm. kit. egy-

ház "Szent Imre Kollégiuma" figyelemre 'méítö ered-
ménnyel működött a róm. kat. ifjak valláserkölcsi
irányítása körül; - mellőzhetetlenül szükséges volt.

Ezt a hiányt pótlandó, dr. Sztelhló Kornél egyet.
ügyész a budai várbeli egyházközség érdemes felügye-
löje, az 1907. évi' egyetemes közgyűlés elé indítványt
terjesztett elő, mely. szerínt "a fővárosi iskolákban ta-
nuló evangélrkusífjak számára az egyházegyetem Üllői-
úti 24. számú házába internátus szerveztessék!"

Báró Prónay DezsŐ~egyeteme's egyházi és iskolai
felügyelőnk s az egyetemes közgyűlés,. méltányolva a
javaslat fontosságát, Sztehló Kornél elnöklete alatt:
Kovács Sándor, dr, Győry István, Bendl Henrik, Zsig-
mondy Géza és dr. Zelenka Lajos tagokból álló bizott-
ságot küldött ki, oly utasítással, 'hogy' az votthorr-fel-
állítás ára vonatkozó indítványt, különösen pénzügyi
tekintetben, alapos tanulmány tárgyává tegye s en-
nek alapján kimerítően indokolt részletes tervet dol-
gozzon ki és térjesszen be oly időben, hogy afelett
a következő évi egyetemes közgyűlés érdemleges hatá-
rozatot hozhasson .

Az 1908. évi egyetemes közgyülés tárgyalta az in-
ternátus szervezése tárgyában eljárt bizottság jelenté-
sét és a vallásszabadságot biztosító bécsi békekötés
'eÍnlé'kére elhatározta, hogy az Üllői-út 24. sz. alatti
házának I. és II. emeletén s az -egyík .szuterén- helyi-
ségben főiskolai ínternátust létesít, Budapesten tanuló
ágo hitv.evangélikus, esetleg református vallású fő-
iskolai tanulók befogadására s ezen internátust 1909.
október elején megnyitja. ,

A közgyűlés a létesítendő internátus költségelö-
irányzatát az első évre a bemutatott tervezet szerint
elfogadva jóváhagyta és elrendelte, hogy az Eöry-féle
hagyaték kamatai (évi 4-5.000 korona), a budapesti
ev. teológiai fakultás felállításáig, az internátus költ-
ségeire fordíttassanak.

Az internátus ügyeinek ellátására a jegyzökönyvi
felsorolás szerint SchcJt~ Gusztáv püspök.és, dr ..Sztehló
Kornél elnöklete alatt: Kovács Sándor", dr. Győry Ist-
ván, Bendl Henrik, Zsigmondy Géza, dr. Zelenka La-
jos, dr. Zsigmondy Jenő, Francsek Imre, Raffay Sán-
dor és Kéler Zoltán tagokból álló bizottságot küldött
ki. Ezt a bizottságot feLl:).atalmazta az internátus szer-
vezésére, a szervezet és házirend megállapítására, az
internátus igazgatójának pályázás útján megválasztá-
sára,' a szükséges szolgaszemélyzet felvételére, vala-
mint az 'első felszerelésről való gondoskodás ra s az M-

'alakításOtk eszközölhetésére, végül megbízta Sztehló
Kornélt, hogy a helyiségek birtokba vétele és jókarba
hozatala, valamint a felszerelésnek a Szent Imre Kol-
légiumtól meg- és átvétele iránt íntézkedjék,

Az egyetemes gyűlés az első berendezés és fel-
szerelés költségeinek fedezésére, szükséges összeget a
szabad rendelkezésre álló alapokból rendelteeíölegezní
s azt az egyházkerületek útján gyűjtendő adományok-
ból, - szükség esetéri az egyetemes ,egyház 'közigaz-
gatási költségeiböl rendelte törleszteni, egyben elhatá-
rozta, hogy a berendezési és felszerelési költségekhez
való hozzájárulás s az internátus állandó állami segé-
lyezése - céljából felterjesztés sel fordult az állam-
kormányhoz. ' ,

Az 1909. évi egyetemes közg'yűlés az eljárt bi-
zottság jelentése alapján tudomásul vette az egyete-
mes egyház Üllői-úti épületében átengedett helyiségek-
ben a főiskolai internátusna:k 58.000.- korona költség-
gel (beleértve az egész épület szükségessé vált, tata-
r.:tZ~SikÖ,~tségeit is)" megalakítását, annak 1909. ok-
~o~e: 1-tol "Luther-Otthon". elnevezéssel történt meg-
nyítását, s a "Luther Otthon" szervezeti és házirend-
jének eIkeszitését.'
, ,A Luther. Otthon céljául a szülöí szárnyak alól

kikerült ifjaknak meleg, ÓVÓ,védő, keresztyén erkölcsi
,~let,re, " vallás- és hazaszeretetre, a tariulrnányokban
valo előhaladásra serkentő családias otthon megnyitá-
sát jelölte meg, sJ mint ezen .célok keresztülvitelére leg-
alkalmasabbat, Góbi Imre kir. tanácsost, a -fasorí fő-



47. szám. EV ANGlIJLIKUS lIJLE'T 3. oldal.

gimnázium nyug. igazgatóját választotta meg a Luther
Otthon igazgatójának. ,

Az intézetben 48 főiskolai hallgató talált elhelye-
zést, kik ellátásukat egyelőre egy, az épületben lévő
vendéglősnek elkülönített helyiségében nyerték. Az el-
látmány évi díja: a mai évi 730 és.880, pengővel szem-
ben 9QQ-1000, illetve 1200 koronát tett ki, az egy-egy
szobában , elhelyezettek számához mérten. Az" első
költségvetés a mai 60.000 pengővel szemben 50,85Óko-
rona beyétellel s ug"yanannyi kiadással zárult, mely-
ben a kölcsönvett' összeg 'kamattérítménye is benn-
foglaltatott. . '"

(Foly tat juk. )

r

A zsinati irománvok IV. füzete.'
. A zsinati bizottság irományainak IV. fü-

zete az E. A. háztartási részének módosítására
vonatkozó javaslatot adja. A jav.aslat két rész-
ből áll: az .első a zsinati nagybizottság február
7-iki határozata alapján a- zsinati irományok
1. füzetében meghatározott keretekben mozgó
javaslat; - a második pedig azokat a javas-
latokat tartalmazza, melyeket a zsinati bizott-

• ség még szükségesnek vél a háztartási részben
- ,a meghatározott kereten kívül - keresztül-
vezetni, Az. alábbiak során követni fogom a ja-
vaslat fenti beosztását.

I.
I "

1. A jav.aslat 251ja. §. 2. pontja.kétféle
adózási rendszert állapít meg: a személyí adót
és-e-száealékes-adóü-A javaslat 251. '§-.apedig
kimondja, hogy az egyházközség maga álla-
pítja meg, hogy melyik adózási rendszert vá-
lasztja. Ezen' beállításban - figyelemmel a
251ja. §. utolsóelötti bekezdésében adott azon
rendelkezésére, hogy a kétféle adózási rendszer
együttesen is alkalmazható - megtörténhet,
hogy az egyházközség közgyűlése személyi adót
egyáltalán' nem vet ki a hívekre. '

Véleményem szerint a javasolt, §§-ok eb-
ben az alakban nem helyesek.' Felhívom a
figyelmet arra, hogy az E. A.-nak a zsinat
tárgykörébe be nem vont 13. '§-a az egyház kor-
mányzatába való befolyás és az egyház -terhei-
nek viselésére vonatkozó kötelezettség között
szoros kapcsolatot állapit meg. Az E. A. jelen-
leg érvényben lévő 41. §-ának az egyetemes köz-
gyűlés 1933. évi jegyzőkönyve 29. pontjában
adott értelmezése figyelembe vételévei az, ki
ténylegesen adót nem fizet: nem lehet közgyű-
Iésí 'tag. Ezf az elvet a zsinati bizottság íromá-
nyainakIII. füzetében a jelenlegi 41. "§. helyé-
be javasolt új 41. §.Jban félreérthetetlenül le-
szögezi, midőn az egyházközségi közgyűlés tag-
ságát az egyház terheinek viseléséhez köti. Már-
most, ha az egyházközség a javasolt 251. §.
alapján kimondja, hogy személyi adót nem vet
ki, úgy az egyházhíveknek az a hányada, mely
vagyontalansága vagy állandó meghatározott
foglalkozás és kereset hiánya miatt egyenes ál- .
lami adót nem fizet: egyszer s mindenkorra ki
van rekesztve 'az ,.egyházkormányzásból. ' Ez

pedig nem lehet cél. Jól tudjuk, hogy egyház-
községeink túlnyomó részében nagyon sok az
ú. n. zsellér hívő, mely - bár százalékos adó
alá vonható adónemmel megterhelve nincs -
mégis szívesen fizette s fizeti a maga 1-2"
pengős személyi adóját és szívesen foglalkozik
az egyház ügyeivel.

Ezen tömegkirekesztés " 'megakadályozása
céljaból a 251. §. első sorából tehát ... "az egy-
házi adózás rendszerét, valamint" . . . és a má-
sodik sorból az "utóbbit" szavakat véleményem
szerint ki kell hagyni. Hasonlóan ki kell hagy-
ni a 251ja. I§. utolsóelőtti bekezdésében az "is
alkalmazható" szavakat és helyébe az ;,alkal-
mazandó" szó iktatandó be. E módosítás el-
fogadása esetén természetszerűleg a javaslat,
255. §-a megfelelően módosítandó akként, hogy
a szakasz 2-5. soraiból a "tova.bbá" ... adó-
zásra is alapítja" rész kíhagyandó.

2. A javaslat által adott új '253~I§. máso-
dik mondatának : "Evangélikus vallású házas-
társak ebből a szempontból 'egyegyháztagnak
tekintendők" - szövegezése nem elég világos
és határozott. Szerintem e mondat helyes ér-
telmezése az, hogy a tiszta házaspár személyi
adója együttvéve nem haladhatja meg az 500
aranypengőt. Ez azonban nem világos a szőve-
gezésből, ~ ellenkezőe'n,kézenfekvő az az ér-
telmezés is, hogy a: tiszta házasfelek személyi
.adózás szempontjából (igy egyháztagnak .tekin-
tendők. TIy értelmezés mellétt pedig a rendel-
kezés ellentétbenáll a javaslat 252. §":ával.Cél-
szerű volna a mondatot ekkéntezövegezrii: Az
evangélikus házastársak személy! adója együtt- '
véve színtén ' nem haladhat ja meg az évi 500
aranypengőt. ' , ,

,3. A ja vaslat ,255.,§ -ának utolsó bekezdését
feleslegesnek tartom.. ,A ,m~Íi helyzet. 'ugyanis
az, hogy egyenes állami adót képez a' föld, ház
és .keresetadó. , Az. országos gyakorlat mind-
hármat bevonta a százalékos adó alapjául. ,Ha
a kifogásolt , rendelkezésnek az, volna a célja,
hogy ezen három adónemből egyet vagy kettőt
esetleg elvonhasson a százalékolás .alól, .úgy ez
gyakorlatilag, nagyon káros, intézkedés lesz az
egyházközségekre. Az egyes egyházközségek
szükségleteit ugyanis sohasem lehet uniforrni-
zálni,' éppen 'azért nem lehet az, esetleg meg-
szorult egyházközségeket elzárni attól, hogy
adóalapját teljes. mértékben kihasználja. Hosz-

, szú, :nagyop. hosszú. időnek .kell eltelnie addig,
míg egvházközségeink anyagi helyzete olvan
állapotja jut, hogy adózását csökkentheti. Úgy
hiszem, .akkorra már túl leszünk a teljes zsina-
ton is. Ha pedig a, kifogásolt rendeikezésnek
az volna a célja, hogy az idővel esetleg létesí-
tendő új egyenes állami adókat is bevonja a
százalékolás alá - úgy az intézkedés felesle-
ges, mert hiszen a 2q1ja. §. b) pontja értelmé-
ben. mínden jelenlegi, ,~V3Jgyezután )étesítendő
egyenes 'állami adó alapja a százalékos kivetés-
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nek s így idevonatkozóan .külön intézkedésre
szükség nincs.

Felhívom a figyelmet idevonatkozóan még
arra is" hogy az állam pénzügyi hatóságai úgy
az egyházi adók együttes kezelésbe vételénél,
mínt 'általában az egyházi adók behajtásánál
az egyházak esetleges kívánságainak figyelmen
kívül hagyásával egyoldalúan határozrák és ha-
tározzák meg, minő adót vesznekát 'együttes
kezelésbe, illetve behajtás végett. Mindaddig,
míg e rendelkezések fennállanak - hiábavaló
munkát végezne az egyetemes közgyűlés, mert
határozatainak az egyházközségek nem fognak
tudni érvényt szerezni.

Véleményem szerirrt leghelyesebb, ha min-
den egyenes állami adó alapját képezi a száza-
lékos adónak. Ha azután egyik-másik egyház-
község anyagi helyzete idővel megengedi az
adó csökkentését,' ezt az adónemek elhagyása
nélkül is elérheti a százalékos kulcs fokozatos
leszállításával, A jelenleg országszerte haszná-
latos 10~O százalékos kulcs fokozatos leszál-
litása oly bő lehetőséget nyújt, hogy az igen
hosszú időkig biztosítja úgy a jelenleg érvény-
ben lévő, mint a javaslat szerirrti rendelkezé-
sek rugalmasságát.

4. A javaslat 255ja. §-á:banmeghatározott
azon jog, hogy az egyházinegyei egyháztariács
~ arra irányuló felebbezés hiányában is - hi-
vatalból jogosított az egyházközségek által
megállapított adókutcsokat felülvizsgálni s
azokait szükség esetéri megváltoztatní ~ igen
szükséges és üdvös újítás: Én ezt a jogot bi-
zonyos mértékíg kiterjeszteníóhajtom, és'pedig
két okból. A' zsinat tárgykörébe be' nem vont
E. A. 264. §. szerint ugyanis a leöltségvetés csak
bejelentendő az esperesnek, -de. nem- küldendő
be - .az felülvizsgálat tárgyát nem képezheti,
Az egyházmegyei egyháztanács igy csak post
festa, a zárszámadások beérkezte után - a sé-
relmes intézkedések után jó másfél év ,mulva
értesülhet az esetleges hibákról s teheti 'meg in-
tézkedéseit. E mellett a szakasz jelenlegi, szö-
vegezése nem ad módot az egyházmegyei egy-
háztanácsnak, hogy a költségvetés egyes téte-
leit bevonja felülvizsgálata és intézkedése ha-
táskörébe. Már pedig-köztudomású, hogy egy-
házközségeink nagy r-észénél.~ a nem vitat-
hatógazdasági Ieromláson -kívül ~ az anyagi
erejével arányban nem álló -költségvetés is -oko-
zója volt az anyagi romlásnak. -

Célszerűnek vélném ezért a 255!a. ~-ba.n
megadott jogot az egyházközség költségveté-
seire is kiterjeszteni s-felhatalmazniaz egyház-
megyei egyháztanácsot arra, hogy.amennyiben
a bemutatott költségvetést az' egyházközség
anyagi erejével arányban állónak nem találja;
úgy azt megfelelő átdolgozás és redukálás vé-
gett visszaküldhesse az" egyházközségnek.

Természetesen, ezen jogmegadás.a 'esetén
az' E. k. 264. I§-a módosítandó volna', akként,

hogy az egyházközségek elkészült költségvetése
foganatba vétel előtt jóváhagyás es felülvizs-
gálás végett beterjesztendő az egyházmegyei
egyháztanácshoz. Idevonatkozó javaslatomat a
II. részben adom.

drbv.

Néhány SZÓ az "Erős vár"
pálvázatról.

Talán négy évelőtt, mídön a reformáció ünne-
pét a régi képviselőház termében tartották meg, fel-
tűnt, hogy míg református testvéreink a "Te benned
bíztunk, . ." ünnepi éneket erőteljesen, biztosan énekel-
ték, addig Luther éneke bizonytalanul, akadozva hang-
zott el. Az ünnepélyt követő ,egyetemes közgyülésen
ezt szóba hoztam s . nem ugyan formaszerű indítvány,
hanem-kérelem alakjában felhtvtarn a vezetőség figyel-
mét az ev. hívek ama régi' óhajtására, hogy az "Erős
vár" dallamának és szövegének egyöntetű 'megállapí-
tása .íránt az egyetemes egyház intézkedjék. ,A köz-
gyűlés ebben a kérdésben akkor nem határozott.

Két évelőtt a Vigadóban tartott reformáció ün-
nepen ísmétlödött az említett sajnálatos eset sekkor
már' egyetemes felügyelőnk vette kezébe az, ügyet' s
az egyetemes gyűlés elnöksége ,kiírta a pályázatot a •
diadal-ének költöí értékü s a zenei követelrnényeket
kíelégítö fordítására. A pályázati ha~áridő ez év
augusztus 31-ik napján járt le. A f. évi október hó
26-ik napján megtartott egyetemes közgyűlésen Kardos
Gyula elöadö ismertette az "Erős vár" egységes dal-
lamának és szövegének megállapítására kiküldött bi-
zottság jelentését. Az eredmény .. . lesújtó. A 'be-
érkezett 136 -pályamü közül a bizottság' egyet sem
talált megfelelőnek. Á "közgyűlés míriden. vita nél'kül
elfogadta a bizottságnak azt a javaslatát, hogy a pá-
lyázati határidőt nyitva tartja január végéig' s ha meg-
felelő mü addig sem érkeznek, 'akkor a négy legjobb
mü közül választ,' amennyiben a szerzö a bizottság
által javasolt cátdolgozásra hajlandó. ,

Ez a szomorú eredmény arra késztetett, hogy a
pályázati .reltételeket tüzetesebben áttanujmányozzam.
És 'most 'már, megértem a 'pályázat meddőségét. Már
a pályázati hirdetmény oly' műfordítást kívánt,mely
hű tükre legyen a reformátor lelkének, éreztesse a
16-ik század vallási válságaból diadalmasan kiemel-
kedő hit 'erejét és oly magyar nyelven szólaljon meg,
míntha. Luther, müve valamely magy,ar lélek; költői al-
kotásvágyából született volna, megkívánja--továbbá a
hítvallasszerüség tömörségét és méltóságát, A. pályá-
zök segítségére kívánt lenni Payr Sándor bizottsági
tag "Jegyietek az Erős vár magyar szövegéhez" címü
igen érdekes, 'alapos és értékes szövegmagyarázatávaL
Nagyan nehéz, majdnem lehetetlen feladat elé .állította
a bizottság a pályázókat. A magyar költöí lélek .alko-
tásvágya nem tűr ilyen bilincseket. Biztosra veszem,
hogy lánglelkű hittestvérünk. Petőfi Sándor' ílyeri fel-
tételek' mellett nem pályázott volna.' Az a 136 pályázó
vagy nem -olvasta el" vagy pedig nem vette- komolyan
az említett feltételeket. A. bíráló .bízottság nagy mun-
'kát végzett, talán szigorú volt, de bizonyára igazságos,
mert az, eddig megszakott dunántúli szöveget csak lé-
nyegesen értékesebbel cserélhetjük feL .

. Én a ,követ<kezőalternatív indítványt vagyok bá-
tor elöterjeszteni.. A mennyiben a kiküldött bizottság-
hoz a meghosszabbított határidőig nem érkezik oly ab-
szolút értéleü pályamü, amelyet érdemesnek 'találna a
pályadíjra, válasszon ki a legjobbak közül 10 fordítást
s terjessze azt a költői érték elbírálása végett vala-

.melyík irodalmi társaságunk elé, így azután a felelős-
ség megoszlanék. A másik índítványorn pedig 'az, hogy
a bizottság adja vissza mandátumát az egyetemes köz-
gyülésnek, ez pedig, kérje fel egy;házi irodalmunk: jele-
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seít, pl. Kovács Sándort, Víetórrsz Józsefet, vagy pedig
'Reményik Sándort, fordítaálc le Luther hatalmas' éne-'
két..s fordításukat bocsássák egy kiküldendő irodalmi
bizottság bírálata elé, amely azután kiválasztja a leg-
jobbrkat. De ezeknek az uraiknak legalább egy esz-
tendei határidőt . adjunk, mert most már - a kudarc
után, - a dolog nem sürgős.

Dr. Pazár Zoltán.·

Alkotmányjogi kérdések es a zsinat.
VIlI; A presbytei-íumok;

Presbyteriumole az egyiházi közigazgatásnak mín-
den fo"kozatán. ' A legfeltünőbb újítás a hozandó egy-
házi törvények tervezetében. Vezető helyeken hallhat-
tunk véleményeket pro et contra. ,

Általában az egyházi körökben is megoszolnak a
vélemények. Bizonyos tehát az, hogy egyhangúság eb-
ben, a kérdésben nincsen s ez a körülmény egymagában
véve is óvatosságra és pedig nagy óvatosságra kell,
hogy intsen bennünket.

Van-e szükség a' presbyt'eriumokra a felső foko-
kon? Éreztük-e ezideig ezeknek a hiányát, vagy 'pedig
szolgálja-e a terv a célszerüség elvét? Ha a kérdésekre
igennel birunk válaszolni, úgy a presbyteriumoknak a:
felső fokokon leendö szervezését is helyesélnünk kell.

Áz első két kérdésre nem mernénk Igennel, bár
épen tagadással sem felelni. ,

Ami azonban a harmadik kérdést 'illeti, t. i. a cél-
szerűség kérdését, ott már azt kell látnunk, hogy .a köz-
gyüléselröss;>;ehívásának, úgy müködésüknek arányla-
gos nehézségei mellett egy közbeeső szervnek a beállí-
tása, - különösen akkor, ha hozzáértő és arra való ta-
gokból 'áll, - a célszerüség elvét kíválöan szolgálná.

Számos olyan ügy van, amelyik úgyszólván nem
is, kívánkozik a 'közg'yülések elé. Csekélyebb a jelentő-
ségük, azonban gyakran nagyon sürgósen lennének el-o
Iátandók. lly. esetekben, íly ügyek elíntézésénél a mín-
denker rendelkezésre nem álló közgyülések bevárása
nem kívánatos. Az ilyen ügyeknek. mondhatnám, hogy
folyó ügyeknek az elintézést, sőt legtöbbnyire végleges
elíntézését leghelyesebb, ha egy megfelelo tagokból al-
kotott, könnyen mozgó szervrebízzúk. .,

Ilyen alkalmasszervekként mutatkoznának a fel-'
sőbb fokokon létesítendö presbyteriumok. .

A tervezetben foglaltakat azonban nemrbírom
míndenberr magamévá tenni.

Az egyházmegyei, egyházkerületi,illetve egyete c

mes egyházi presbyteríumok müködése egyáltalán nem
lenne mentes' a nehézkességtől. Összehívásuk már a
tagok nagyobb szamánál fogva sem lesz elég gyorsan
és könnyen eszközöíhetö. ".

A tagok' száma már 'a költségek kimélésecéljá-
ból is, jelentékenyen le lenne szállítandóé a szervezés-
nél nem a tagok számára, hanem atagok egyéni' ininő-
ségére. különösebb képzettségére. különösebb jártassá-
gára kellene a figyelmet. fordítani.

A' helyét megállaní tudő egy tagnak .nagyobb slÍ-
lya lehet, mínt öt-tíz szürke tagnak együttvéve. '

Szó val a prsebyteriumok a1akításanála ponde-
rálásra és nem a' rrumeráltsra kell a súlyt fektetni'.

Nem tartomalaptalanoknak azoknak az aggá-
lyait, akik a ,pres'byteriumok müködésétöl va 'közgyülé-
sek jogkörét féltik. Mégis úgy hiszem, hogy ezeket az
aggodalmakat' a hatáskörök : határozott 'és megfelelő
szétválasztása útján el lehet oszlatni. '

,.Ennek folytán" nem bironr-helyeselni azt a: rend-
szabályt, mely szerint a: presbyteriumoknak nem az őket
kiküldő közgyül-ések, hanem az' illető felsöbbfokúpres-
byteriumok legyenek a felebbezési hatóságai.-. .

. Eza rendszabály zi 'közgyülések mellözéséreés el-o
hanyagolására (negligálására) s végül feleslegessé té-'
telére talál vezetni.

Egyházi önkormányzati jogúnknak sérelmétöl. kell,
tehát itten 'félnünk. . , ,h.',~,;':

A református testvéregyház törvényeiben érdeklöd-:
tem aziránt, vajjon ezek a törvények is Ismerik-e a fel-
sőbb fokozatókori a presbyterium intézményét. ;bh'"

FölüIetesebb kutatás alapján, úgy látszik, míntha
a ref. egyház törvényei a presbytertumokat a felsőbbcfo''';
kokon 'nem ismernék. Ez azonban csak látszat, mer.li;
igaz ugyan, hogy a törvény nem mondja 'ki azt, hogy az
egyházmegyék, egyházkerületek, illetve egyetemes -ken-.
vent kebelébe presbyteríumok" vannak' szervezve, azen-,
ban az r.' t.-Cikket alaposan vizsgálva. csakhamar-crá-.
jöhetünk arra, hogy lényegükben.: - az egyetemes
konvent kivételével, - ott is vannak a felső fokO:k~ilh,
presbyteríumok, Nevük azonban nem ez, hanem az 1.
t.scíkk 85., 114., 120. ill. 142. ~~-ai a presbyteriumokéi-
hoz hasonló feladattal, hasonló, j~gkörrel és hasi?:tl-l,<?:,
szervezettel egyházmegyei tanácsot, iIletve egyházkerü-
leti tanácsot rendszeresítettek. Megállapítható tehát á~,c

hogy az intézmény lényegében a református test;~~fTi'
egyház alkotmányába is be van vezetve. ,. "

F'eltünö az, hogy a tanácsok "szervezetét es fel~~\s+~,
tait szabályrendelettel állapít't-ják meg a közgyülések
scsak részben írnak elő' a 114. és'142. ~~. 2. bekeAdl0
seiben egyes kötelező szabályc.kat.,;,rc"'.

A nagy hasonlatosság folytán a református ~gy;"";
házi törvényben foglalt egyházmegyei és egyházkerüv
leti tanácsok intézményét sem vagyok képes a maga
teljességében elfogadni. .'

A kérdés, oLy megoldását tartom csak helyesnek,
amely úgy a célszerüség, rnínt ,az alkotmányosság. !rö-,
vetelményeínek is meg bír felelni. ,. rf:ü:::

Csekélységem ennek folytán nem presbyteriu;tp;<;>Sfr'
hanem minden felsőbb 'fokozaton, egy·egy,;elnöki ta-
nács"-nak nevezett szervet létesítene, melynek ,ös,§zei:?
tagjai hivatalból lennének ,kijelölve.' , ",,~,

Az elnökségen kívül, tagjai lennének a "két (~RrI
-jegyzö, vagy két jegyző és az ügyész: -''-''o, .__ ~ ~ !

A határozatképességhez az elnökség egyik tagiát:
nak, az egyik jegyzőnekés az ügyésznek jelenlé'te Ienne
kellékként 'meghat-ározandó: ' i:,,:[~;

Ez a szerv kevés; de természeténel fogva az"üg,y.ek
ellátására is 'képesebb 'tagokból 'ámma,' könnyenrmo«
zogna s határozatait a kellő gyorsasággal hózhatná,
meg. :~'l:k'1',

Természetesen a' közgyülések és az' elnöki taná-
csok Ihatáskörei óvatosan és szabatosan lennének m.~gI( .
határozandók és elhatárolandók. ,.., ~·".w

Ez lenne' a szervezésnél az' alkotmánybiztosíté:i&~
• 'J 'r. '::~.I.J

egyike. " ,," 'V';"f

A másik a1kotmá'nybiztosíték 'pedig az lenne, 'hp/iN;
azelnö'ki tanácsok határozatai ellen a felebbezésn1'l~)
nem a felsőbbfokú elnöki tanácshoz, hanema megf~le19,
köagyüléshez lenne helye. ' r>",

Ph egyházmegyei elnöki t'anácstól az egyl];~):i
megyei közgyűléshez.

'Ez a. szabály ihangzanék legjobban' egybe aIMt;;,
mányosságunkkal,önkormányzati jogunkkal és hagY;9.;,
mányainkkal. • ""r.;~'~

Nehézkességtől nem kell tartani azért, mert 'egy.eJ5:
ügyeket illetőleg 'ki' lehetne "mondaní azt a szabályt..
hogya közgyülés (pl. egyházmegyei közgyülés) 'ha,tá:-,:
rozata végérvényes. ' B8 '/,ll

Ilyenképen a felsöbbfokú tanácsok és közgyüléselo
is, tehermentesttve lennének. ,bo"-';

'Teljes' megnyugvással lehetne pl. az eg'yházrnegweí,
elnöki tanács hatáskörébe utalni .egy egyházközségek.
vagyonát érintő' szerződések jóváhagyását, melyekre
nézve a további jóváhagyásra, nevezetesen 'az egyháa-.
megyeiközgyűlésjóváhagyására (1. E; A. 281. ~:t) 'ne.m
is lenne szükség. ,J.H.,

Az 'egyházmegyei elnöki tanács, határozata. ellen
azonban csak egyfokú felebbezéssel lehetne élni az egy":
házmegyei közgyüléshez:

Az' említett természetű ügyekben különoen azs ér-
dekelt egyházközségekben, is már eléggé 'megháh~ják,
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vetik az ilyen vagyoni kérdéseket, úgyhogy a fölebbe-
zések lehetőségévei is csak a legritkább esetekben kel-
lene számolni.

Az "elnÖ'ki tanács"-oknak az általam, részletezett
értelemben leendő szervezését tehát egyházi önkormány-
zati jogunkkal úgy az alaposság és gyorsaság elvévei
jobban összehangzónak találom, mint a presbyteriumok
bevezetését. '

. Nem helyeselhetem a tervezetben azt sem, 'hogy
a presbyteriumok ülései nem nyilvánosak. Ha a nyil-
vánosságot is, mint az alkotmánybíztosítékok egyikét
ismerjük fel, úgy a: nyilvánosság kizárásával nem ba-
rátkozhatunk meg. Sokkal helyesebb lenne a 'következő
rendelkezés: "

"A presbuteriusnok: ülései nyilvánosak, de egyházi
közérdekből az iilésen határozattal kimondhatják a
nyilvánosSágnak korlátozását vagy kizárását".

A presbyterek megbízatásának hat évi időt art a-
mát túlhosszúnak vélem. A rövidebb időtartamra korlá-
tozás ugyancsak alkotmánybiztosíték s növeli a felelős-
ségérzetet is az a tudat, hogy meg nem felelő működés
esetén a meg-bízás megújítására nem számíthatnak.
, Valószínű az, hogy Ilyen f~lfogás vezette a refor-
mátus egyház törvényhozéít is akkor, amikor az 1.
t.-cikk 114. és 142. ~§. 4,' bekezdésében az egyházmegyei
ésregyházker-ülett tanácsok tagjait égy évi időtartamra
választandóknak mondta ki. ' , ,

IX~Az Eg;rházi Alkotmány 11. §-a.,
_ ,A zsinati bizottság irományainak 1. füzetében, a

novelláris zsinat tárgyai közt .az "Általános. rész" ,(1.)
5. alatt megemlíti az "Egyházalkotmány" ,ll. §-nak
félremagyarázásf kizáró szövegezését. . ,

Em).ek ,a ll. §-nak első bekezdése a követ'kező-
képen 'hangzik: , _

,,,Az ágostai hítv, evang. egyházban mínden hata-
lom az' egyházközségből ered". ,

, . A második bekezdést bizony magam is másképen
fogalmaztam :volna ugyan, azonban ennek ellenére is,

, úgy vélem, hogy nem nehéz, az értelmét felfogni, mely
tulajdonképen az utolsó mondatban összpontosul a kö-
vetkezö szavakban: ;,és eképen az ágo"hitv. evang, egy-
háznak mínd törvényhozása,' mínd 'kormányzata mín-
dig' az összés jogosult egyháztágok iközrehatásának "ki-
folyása".

'Erre a 1;1.. §~rl:).: illetve' a tá.rgYIll,utató, 5, p.,-ra
nézve ikénytelen vagyok, megjegyezni azt, hogy a szö-
vegezést félr-emag'yarázh atónak nem "látom. EJismerem
ugyan azt, hogya' jogászi gondolkodásban, a törvény-
szövegezésben nem gyakorlott eg:y~nek ajszövegezést
hiányosnak, tarthatják. Megengedein azt ís, hqgy az
említett §-al kapcsolatban, az egvházlközéletben tény-
leg félremágyarázások is elöadták ,magu~at. Ezt 'azon-
ban csak az, értelembebehl:).tolás' hiányának, vagy fel-
fogásbeli hibának vagyok hajlandó tulajdonítani.

• Nincs kizárva az, hogy egyes egyházközségek ve-
zetöi hajlandó an 'az E. A.' '1. §-'ában említett 'ihatalmat
olyan jellegűnek ismerni fel, amely' megengedi mínden
egyes egyházközségnek azt, hogy önkényesen' hozhas-
son bármily határozatot, amely épen az egyházközség
céljainak megfelelni látszik, még akkor is, ha az a ha-
tározat a törvénnyel vagy a felettes hatóságnak törvé-'
nyes hatáskörében eszközölt rendelkezésével ellenkez-
nék, Ilyesmik már meg is történtek és ép ezért nem is
csodálkozom a felett, hogy az említett ll. §. félrema-
gyarázásától tartanak a vezetők. Tény, tehát az, hogy

•a félremagyarázás lehetősége mégis fennforog.
Bármennyire világosnak látom is tehát a §. szöve-

g-ezését, mégsem zárkózhatom el a tényleg fennforgó
körülmények ' közt a félremagyarázás kízárását bizto-
sító szövegezéstől.

A 11. §. után a következö szövegezéssel illesztenék
be egy pöt §-t.

"Az egyházi testületek hafározatai a törvénnyel és
a felettes egyházi hatóságok törvényes hatáskörben
eszközölt rendeikezéseioel nem eüenkezhetnetc".

"Az ellenkezést tartalmazó határozatok jog orvos-
lett hiányábatn sem emelkednek jog erőre s azokra jogok
nem alapítható1(.".

X. A zsinat szervezete.

A jelen 1934. évi 'november hó 10. napjára össze-
hívott zsinat példája mutatja azt;: hogy-a zsinat össze"
tételében, tagjai számának megállapításában és tagjai
kijelölésében az eddigi törvény kiegészítéseül változta-
tásokat kell eszközölni.

Teljesen osztom a, tervezetnek (1. füzet, zsinati
r-ész (ill.) 24. old. 2. bekezdés) indokolását, mely sze-
rint az újítások szükségességét abban kell látni, hogy
az egyházmegyei kiküldöttek rendszerint az egyház-
megyei elnökségekből kerülnek kd s ennélfogva más
kíváló törvényszerkesztő jogtudósaink esetleg nem' jut-
nak mandátumhoz.

Már kifejezést adtam egyízbenabbeli véleményem-
nek; hogy ott, ahol alkotmányi és jogi szabályoknak
megteremtéséröl és azok szerkesztéséről van szó, ott
nem épen a gyorsaság, hanem inkább az alaposság el-
vének kell érvényesülnie, ennek pedig az a módja, hogy
a törvényhozási munkában az arra hivatottak közül
minél többen vegyenek részt.

Helyeselnem kell tehá.t a tervezet Ill. füzet, Ill.
rész XVIII. cikkben foglaltakat. A zsinati tagok számát

-fel kellene emelni. Csupán a taglétszámnak betöltése,
ennek módja felett lehetne eszmecserét fOolytatni.

A református egyház törvényei szerint (ld . t.-cikk
VI. rész, 157, §. b) a zsinati képviselők nem mínt az
egyházmegyéknek ' képviselői, hanem mint az egyiház-
kerület eknek -képviselöí szerepelnek s ezeket sem az
egyházkerületi közgyülés választja,' henem az egyház-
községek .a presbyteríumok . szavazataival választják.

Az egyházközségek, útján eszközlendö választást,
nem épen azért,' mert a jelenleg érvényben lévő E. A.
ll. §-a értelmében:, "minden hatalom az egyházközség-
böl ered", hanem annál az oknál fogva is tartom helye-
sebbnek, rnert az egyházközségekben eszközlendö vá-
lasztásokat körültekíntöbb előkészítésben lehet, részesí-
teni s a tervezet zsinati· részének indokolásában .jelzett
s a kíváló törvényszerkesztö -jog'tudösok megnyerésére

,irányuló célnak elérésére alkalmasabb.
Az óvatosabb és gondosabb elökészítéstöl jobban

lehet remélni azt; hogy a pártfogók és a magánössze-
köttetések rnellözésével, a -rátermettséget fogja a meg-
tiszteltetésben részesíteni.'

Az E. A. 168. §-nak megfelelő §-ba b) a fel lehetne
venni a következő szöveget: .

1.- "Az egyházkerületek képviselői és pedig az öt-
nél kevesebb egyházmegyével bíró -keriüetek: két-két, az
ennél nagyobb' kerületek 'négy-négy :kiküldötte". '

2. "Az egyházegyeJem két 'kiküldötte".
3. "A föiskoláknak egy-egy". '
4. -"Minden, középiskolának es önálló tanítóképző-

intézetnek egy-egy"; ,
5. "Az elemi isko~ai tanítóknak egyházkerületen-

ként egy-egy kikiUdötte'J.
A tervezetnek azt a részét, mellyel a nagyobb ke-

rületek részére 3-3 kiküldöttet engedélyez, azért nem
helyeselhetem, mert :a páa-atlan szám a. lelkész-: éa nem
lelkész kiküldöttek közt az egyenlőséget megbontja.

A református egyház 1. t.-cikkének 158. §-ában
aképen oldja meg a kérdést, hogy mindegyik egyház-
kerület részére meghatározott páros számú képviselőt
engedélyez. '

Az E. A. 169. §. első 'bekezdése helyébe a :követ-
kező szöveg lépne:

"Az egyházmegyék, az egyház,kerületek ée az
egyházegyetem képviselőit az egyházközségek felerész-
ben a lelkészek, felerészben a nemlelkészek közül vá-
lasztják". ' , '

Mégis abban az esetben, 'ha az egyházkerliletek és
az egyhazegyetem képviselő választási jogához a több-
ség ezután is ragaszkodik, elengedhetetlennek látom
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annak a szabálynak a megállapítását, hogya közgyü-
lések a választist titkos szavazás útján eszközöljék.

A tervezet 175ja §. szövegezése tehát a következő
lenne ;
, ,.Az egyházkerületeknek ée az egyházegyetemnek
kikiildötteit 'a közgyiilések jelerészben a lelkészek, fele-
részben a nemlelkéseele közül titkos szavazással vá-
lasztják".

Eszrevételem van még az E. A. 183. §" 2-ik bek.
ellen, mely a bizottságok üléseíböl a nyilvánosságot 'ki-
zárja. A nyílvánosságban alkotmánybiztosíték rejlik vs
ezért megnyugtatóbb lenne oly rendelkezés,. melynek

.értelmében:
"A bizottságok' egyházi közerdekből1t nyilvános-

ságot korlátoz hatják vagy kizárhatjá.k". '

Dr. Berzsenyi J!f!nő. :.

SZENTHAROMSAG UTANI
HUSZONHATODIK, VASARNAP.

II. Thessal. 1:3-10.

Hit) szeretet, reménység azok az erények a
.keresztyén ember életében) amelyek még a
szenuedésbeti is biztosítják megállását. A szen-
vedés az Isten ítéléte koeeledésénelc a je.le. Ez-
zel az ítélettel foglalkozik az apostol is, ami-
kor' beszél arról a 'Krisztueról, aki az ítéletben
megJelenik~.hogy a hívőket örök békességgel Js
ClicsosTe'{fgel-,a;ján-d'élwzza;-m;eg;:u--h;itetleneketpe-'
dig~megbüntesse. Az egyházi esztendő vége kü-
lonben is ebben a gondolatkörben mozoq és a
halál'(/lak és az utolsó ítéletnek ,dolgait vonul-
tatja fel emberi szemeink előtt. -,-·A keresz-
tyén embernek reménye van az üdvösségre. Ez
az üdvösség, csak annak szálhat, a.k!inek' élei-
gyökerei a hit talajába nyúlnak) aki a ezeretet
áldott vízében fürdik és lakinek életfáján zöldel
a remenység. Vdvosségünk feltétele azonban az
is)hógy tudjunk szenvedni a Krisztusért és tud-
juk Krisetus keresztjét, békességes tűréssel el-
hordozni. Ennek- az' üdvösségnek a beköszön-
tése a hívők számára az a pillanat) amikor az
ar megjelenik, hogya szenvedők,et megjutal-
mazza. A thesszalonikabeliek igen sokat' szen-
vedtek az üldöztetések miatt. Kellett nekik az
apostol bíztatása. Vér es gyűlölet fertőz te
időnkben az apostol hozzánk is szol: Ne félje-
tek) a szenvedőké és békességesen tűrőké a
mennyeknek országa.

- Az Ev. Nőegylet vallásos estje Nyíregyházán.
November 15-én vallásos estet rendezett az Ev. Nö-
egylet Nyiregyházán. A központi ev. elemí dskola disz-
termét zsúfolásig megtöltötte a hívők serege, A val-
lásos est müsora a következő volt. Közének. Zs. Molnár
Rózsi ev, Ieánygtmn. tanár Remenyik-verseket szavalt.
Az ev. vegyeskar énekelt Krecsák László karnagy ve-
zetése mellett.' Ünnepi beszédet mondott Turóczy Zol-
tán győri lelkész. Az ev. Kossuth reálgimnázium szim-
tóníkus zenekarát vezényelte Kiss János karnagy;
Luther wartburgi megkísértését Kopcsó J. ev. hit-
oktató betamtásában előadták a Luther M. Kör tagjai.

Imádkezott Szlany J. s. lelkész. Záró közének, Offer-
tóriumból begyült 100 P, melyet a Nőegylet a szegény-
sorsú .ev. iskolás gyermekek karácsonyi felruházására
fordít. Istennek tetsző cselekedetet mívelt a Nőegylet
sajó Isten meg is áldja mindazokat, akik a munkában
részt vettek vagy filléreiket áldozták a szeretet oltárán.
A legközelebbi vallásos est december Lő-én lesz.

.- Egyházmegyei belm'isszionáló munka, A vesz-
prémi egyházmegyei Belmissziói Egyesület elnöke:
Hering János lelkész, Erőss Sándor KIE-titkár kísére-
tében egyhetes belmísszíonáló körutat tett Öskü, Vár-
palota, Lajoskomárom, Sornlószöllös, Zalagalsa anya-
gyülekezetekben és Rigács leí-nygyülekezetben. A két
kiküldött külön összejövetelen beszélt mindkét nembeli
ifjúsághoz, rámutatván az ifjúsági munka szükséges-
ségére és az 'ifjúsági egyesületek megalakításának fon-
tosságára, egyúttal, útmutatást adva az ifjúság meg-
szervezésének módjaíről. Szavaik hálás talajra talál- ,./
tak, mert több helyen maga az ifjúság fejezte ki azt az
öhajtást, hogy szeretne ilyen ifjúsági munkát kezdeni.
A beIm. e.. elnök a külön összehív~tt presbitereknek
is előadást tartott a presbiterek kötelességeíröl és a
mindinkább szükségessé váló egyházi fegyelemről.
Ezeknek az előadásoknak az volt a célja, hogy bizonyos
mértékben pótolják és helyettesítsék az Ú. n. "pres-
biteri konferenciá"-kat, melyeket a veszprémi egyház-
megye nagy kiterjedése és kedvezőtlen közlekedési vi-
szonyai miatt csak nehézkes en lehet megrendezni.
Mindegyik gyülekezetben vallásos est is volt az egész
gyülekezet számára. '

- Halálozás. Özv.. Zsakó Jánosné, a 'héhai ösküi
(Veszprém m.) lelkész özvegye, a kelenföldi Nöegye-
sület választmányi tagja rövid szenvedés után novem-
ber h6 18-án az Úrban csendesen elhúnyt. November
21-én temettek Budapesten a farkasréti temetőben.

Özv. Achim Míhályrié, néhai Achim Mihály gyóni
ev. lelkész hitvese, Gyóni Géza költö édesanyja hosz-
szú betegség után nov. 7-én Balassagyarmaton el-
húnyt.

- A medgyesegyházai evangélikus ifjúság ezidén
nagy lelkesedéssel ünnepelte meg a reformációt. Az,
-élénk forgalmú ipari és kereskedelmi kis városkában
új életre támadt a negyven esztendővel ezelőtt ide-
telepedett majdnem tisztán evangélikus .ősök evan-
géliumi hite. Majdnem félezer evangéli-kus elemi isko-
lás, polgári sta és levente jelent meg a délelőtt %10
órai istentisztelet után kezdődő vallásos ünnepélyen.
Az ifjúsági énekkaron kívül Bender Irénke, Lakatos
Gizike, F'ínta vlános, Tóth József, Gozó Bözsike, Koka-
vecz Károly, Kéry Gizike, Horváth Gizike, Tóth Ilonka,
Erdélyi Bözsike, Nagy Emma, Pálinkás Jucika, Sághy
Manci, Pécs Mihály és mások lelkes protestáns öntu-
data tették lehetövé, hogyezidén a reformációt hét-
köznapon is megünnepelte Medgyesegyháza. A temp-
lomi istentiszteleten Liska Ferenc hitoktató s. lelkész
hirdette az Igét.

- Új szeretetotthon. A pesti magyar egyház
Kakas Lidia szeretetotthona és ll: kelenföldi egyház
szeretetotthona után most nyilt meg a IX. ker.
Szobieszky János-utca 31. sz. alatti bérlakásban D. Raf-
fay Sándorné püspökasszony buzgólkodása folytán egy
harmadik, kicsiny evangélikus szeretetotthon, amely
egyelőre' 6 hajléktalan nőnek ad menedéket és élet-
lehetőséget. A szeretetotthont dr. Batlay IX. kerületi
előljáró jelenlétében Magócs Károly kerületi központi
lelkész a:vatta 'fel november 15-én. - Ugy hírlik, hogy
az eddigi, szeretetotthonok áldásthintö munkáján fel-
buzdulva a vári és az óbudai egyház is egy-egy szere-
tetotthont fog a· közeljövőben megnyitni.

- Rendkívüli egyházmegyei közgyűlés és őszi
lelkészértekezlet volt a veszprémi egyházmegyében,
Pápán, nov. 5-én. Az egyházmegyei közgyűlésen fel-
bontották az egyházmegye negyedik (világi) zsinati
képviselőjére ,beadott szavazatokat, .melyeknek nagy
többsége dr. Szelényi Aladár egyet. egyh. viI. főjegy-
z_őre·esett. A lelkészértekezlet, mely a lelkészi kar
Urvacsora-vételével kezdődött, üdvözölte Ihász :Mihály

(
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kertai és .Kakas József dabronyi lelkészeket 25 éves
szolgálati jubileumuk alkalmából, azután Havasi Dezső
enyingi mísszíóí lelkészt és Mohácsy László újonnan
megválasztott bakonytamásí-í lelkészt hivatalbalépésük
aíkalmából, Isten gazdag áldását kérte az értekezlet
ar.dabronyt ifjúsági egyesületre és az ott megépült
szép és tágas ifjúsági házra. Örömmel vette tudo-

.máaul az értekezlet, h?gy Enying központtal augusz-
.tus·,l-től kezdve mísszíöí egyház szervezésének nagy
rontesságú munkája indult meg. Havasi Dezsőben az
.alakuló mísszíóí egyház kiváló szervezö erőt nyert, aki
Er;tFingen imatermet és kétszobás lelkészlakást tudott
.,m,ar: berendezni. Helyesléssei vette tudomásul az érte-
,k.e?:let, hogy az ifjúSágf' munka fellendítésére a bel-
miss.,ziói e~yesület elnöke Erőss Sándor KIE-titkár
~s1ix:etében"meglátogatja Öskü, Várpalota, Lajoskomá-
r,<?ffi,tSomlószöllös, Zalagalsa és Rigács gyülekezeteket,
.áhol, ugyanakkor a' presbíteríumok számára is előadá-

\ spIs~t :fog. tartani, a: presbiterek kötelességeiről és a
'~#ij.~szükségesebbé váló egyházi fegyelemről. A lel-
,k~~~i J:rar' anyagI helyzetére nézve az értekezlet leg-
,sü~gÖsebb kívárisága akorpótlék 100' százalékos valo-
.~~~~iója. '. , . .'
,""r! -:- Gandhi naeíonalízmusa és az evangélium
Indiában címmel i tartott előadást a Misszióegyesület
.vendége., Meyner Theodor indiai míssziöí esperes. 32
esztendei tapasztalata alapján India nacionalizmusa
,op.n_anered, ~ogy Anglia a szabadság ígéretével vonta
be,-lndiát a világháborúba, aII:1it,a háború befejezése
után nem adott meg. Azóta India Gandhin keresztül
.eg~,'élö követelés: "szabadságot! Független anyaorszá-
'got!: Módszere a néma követelés. Harc erőszak nélkül,
gy?~elem' vérontás nélkül.' Ha kérését nem teljesítik,
bőjtbe kezd, addig, míg kérését teljesítik, A megvetett
páriák (66 míllíó ) számára a kaszt szocíálís egyenlő-
sé?~t kÖ,vet~li.C~ódála~os,.hogy amikor már-már halá-
lának hire elterjed, míndíg megnyílik egy-egy hatalo
mas" templom a .kírekesztet.t szegény párrák elött.
Gandhrra a keresztyénség Délafrikában a kvakereken
keresztül hatott valamennyire. A ker, lényegétől azon-
ban' távol maradt. Jézust csak mínt egy vallástanítót
tiszteli, aki a végtelen jóság, és erőszaknélküliség esz-
-ménye. Noha naponkénti olvasmánya az újszövetség
és=a zsoltárok, Pál, apostol teologiáját és a kereszt
evangéliumát csak. dogmának, köntösnek ítéli, amit a
kélet embere 'nem ölthet fel. Amennyire elszomorítö
Iho~y India,legnagyo?b embere ennyire távol maradt
Knsztustól, annyira orvendetes, hogy a nemzeti moz-
glí!öI'n főemberei, barátságosak a mísszíó munkájával
szérnben. Asztaluken ott láthatók az újtestamentumon
,kíV'IDegyéb ker. -építö könyvek. A 150.000 lélekszámú
g>y,Ui:ekezetekés a 300.000 lelkes, egyházmegyék arról
tésznek bizonyságot, hogy Isten Igéje nem tér vissza
ul'ésen. '

~ '1,)_ A Luther Szevetség védnöksége alatt álló Ház-
tártá.-si és 'Továbbképző Tanfolyam" (Veres páii:J.é-u.
36) növendékei november 18-án, vasárnap d. u. 4 órai
keZljettel rendezték első teaestélyüket a Deák-téri
leánygimnázium (ev.) II. emeleti dísztermében. Ven-
dégek és érdeklődök szép számmal voltak jelen.

-, '0 - A romániai zsinatpresbyteri egyház október
lB-an tartotta kerületi közgyülését Nagyváradon. A
~ö~gyülést megelözö istentiszteleten Materny Imre es-
p~re~ és .N~kodé~us~ Károly brassói lelkész szolgáltak.
Av-kőzgyülésen jószáehelyí Purgly László kerületi fel-
ügyelő és Frint Lajos püspök elnököltek.
",..;,. - Lell{észi jubileum," Varga Emil felsőozorai
oev~ngélfkus lelkész november 4-én ünnepelte ielkészi
m~kö.déséne.k 40. éves jubileumát. Az ünnepi beszédet
a jubiláns fia, Varga Sándor rozsnyói lelkész mondotta.

; < s ; - Adventi' esték. A Deák-téri Luther Szövetség
e~'lévben is megrendezi' szokásos. adventi estélt. A tar"
~andó előadások vezérgoridolata.: Új advent. Az első
~~?a,?ást november 30-án, pénteken este fél 7 órakor
a, ,rJeánygirrtnázium: disztermében dr. H. Gaudy· László
~~r.tja: "A nemet protes~antlzmus adventje" címen.

- A szlovenszkói egyetemes evangélikus egyház
eVI rendes közgyülését november 29-én tartja 'I'átr a-
lornnícon,

_ Segédlelkészáthelyezés. D. Kapi Béla püspök
Weltler Rezső segédlelkészt Győrből Agfalvára, Né-
meth Gézát Szentantalfáról Győrbe, Fuchs Pált Ma-
gyarbolyból Sopronba, Bárdosi Jenőt pedig Szombat-
helyre helyezte áto

- Amerikai' áldozatkészség. Az egyházi statisz-
tika kimutatása szerint az amerikai protestánsok
évente fejenként átlag 15 dollárt adnak egyházi célra .

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

- Vajda Péter síremléke. A =szarvasí ágo h. ev.
Vajda Péter-gimnázium vezetősége Vajda Péternek, az
iskola volt nagynevű igazgatójának - akinek egyéb-
ként nevét is viseli a szarva si gimnázium, síremlékét
restauráltatta, illetve újonnan keríttette be. A díszes
sírkőnek megújított aranybetüi, valamint a nagy áldo-
zattal megépített, sírkerítés továbbra is hirdetik !'L pro-,
fesszornak és költő~ek halhatatlanságát. A síremléket
november 1-én avatta az iskola, amikor amellett meg-
~elent az intezet egész tanári kara és tanulóifjúsága
es ott kegyeletes. emlékünnepélyt tartott ..

.. - Chován-hangverseny Szarvason. A Szarvasi
Oregdiákok Szövetsége, támogatva a szarvasi gimná-
zium által ís,« november hó 17-én nagyszabású hang-
versenyt rendezett Szarvason a város szülöttjének, a
szarvasi gimnázium volt növendékének, a messze or-
szagokban is híres zeneszerzőnek és a zeneiskola volt
nagynevű. tanárának, Chován Kálmánnak emlékére.
A hangversenyen többen megjelentek a Szövetség
tiszttkarából. A t~volmaradásra kényszerült elnöknek,
D. Raffay Sándor püspöknek megnyítóját" Kemény'
Gyula, -a Szövetség társelnöke pötólta és mondotta.
Résztvett a hangversenyen Laub István a zenefőiskola
országos hírü tanára, a~i játékával t~ljesen magával'
r~.g~dt~ a hangversenyen megjelent igen nagyszámú
kozons~get:. Dr .. Horváth Dezső és dr. Gajdács 'Gyula
mutattak be. meg ne~es müvészetüket, akiket -a hely-
beh ..s~er:plokkel egyutt színtén lelkesen tapsolt meg
a kozonseg. A. hangverseny tiszta jövedelmét a rende-
zőség Chován-enilék felállítására fordítja. _o..

.. A,!, U.~·LI.,!yRGiKUS· RENDo A bányai egy-
~ázke~'ületio koz~yűles határozata értelmében az új
~l_turgikus Istentíszteletí .rendet advent első vasárnap-
Ja~al beve~~t~ a, .bánYl'\>k~rületiegyházközségek ma-
g~ar nyelvu Istentíszteleteín. Az új istentiszteleti rend
za:~art_ala~, sima és hármőníkus lefolyását nagyban
elősegítené, ha, az .egyházközségek kántorai és ének-
~~~oetőiaz egy,es~énekverseknél az elő-, utó- és koz-
Ja:tékokat elhagynák. - Az új liturgikus rend nyomtat-
vany~i ~egrendelhetők: Féhé konyvker. Budapest, VII~,
Damjaníoh-utea 25.
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