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U jév napján egyik budapesti templomunk-
ban az elmúlt év hitéleti statiszfis ájában ezb
olvastak fel: »Kitértek egyházunkból 24,en (1.7
ezrelék.) házasság kedvéért 7, házastársa. ked-
véért 6, kenyérért 2, visszatérés volt 3 és habot
gyermekkorától nem! a törvényes 'Vallásában ne-
veltek.:

A tele templom sz ívét megmozdította ez a
jelentés. Érezni lehetett, hogy mélyen érintett
mindenkit a kitérések okainak ilyen egyenes
megnevezése. Aligha Lehetne pontosabban
megmutatni a felekezeti .békét és la fele-
kezeti egyenlőséget, mint ebben az gy mon-
datos megállapításban. A .felekezeti békesség
annyira elromlott már szegény hazánkban, hogy
azonnal vége van, amint kétféle vallásfelekezetű
ernber között _házasság kötésről van szó.
Szégyenteljes alkudozás kezdődik azon, hogy
melyik keresztyén templomban legyen az 'es-
küvő, vagyis rnilyen vallásnak legyenek a szü- -
letendő gyermekek? Az egyik támadás tehát:
a házasság megkötésének feltételét az evan-
gélikus fél hűtlenségében szabja meg: vagy
térjen át, vagy 'adjon reverzálist. Nem vigasz-
talás az és illem hűség az, hogy sokan meg-o
tagadják az áttérést és»csak« .reverzálist ad-
nak, - törött ágak lettek 'a1Z .evangéliumi élet
termésre rendelt fáján ...

A másik támadás a házasságon belül tör-
ténik. Akár a családi béke 'kedvéért, akár a
gyermekek egy valláson 'Való nevelése, akár a
házasság utólagos »megszentelése«érd:::kében
- megint csak' arról van szó, hogy az

Megjelenik minden vasárnap.
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egyik legyen hűtelen a másikért, tagadja, meg.
a lelke meggyőződését, sehezze meg vallásos
öntudatát és hordozza ezt la titkos sebét anél-
kül, hogy valakinek panaszkodni tudhatna mi-
atta, '

A harmadik csoport vagy szemlesütve hall-
gat, vagy kétségbeesetten védekezik: »Mit te-
gyek? Családom van, nem veszíthete-n el .a.
kenyerem, oda 'kell adnern 'a vahas-, TI t L;«
A felekezeti egyenlőség dicsőségére íJ} Lesz
a döntő nem az egyéni érték, .a munkabír ís, a

. rátermettség, hanem a vallasváltoztatás. Ak-
kor' lesz megbízható a kenyéradó szemében,
mikor elvtelen és hűtelen lett. Bizony ,ez, a
kenyér IT éltán keseredik meg sokszor ...

1<:5mintha kétszáz esztendőt visszafordulna
egvh.izunk élete, úgy hallgatjuk '1 panaszt, hogy
nem törvényes vallásában nevelnek gyermeke-
ket. Hát a mi kévéinkbe mindenfelől .bele le-
het markoini ? Lopni semmit nem szabad, csak
éppen gyermekeket? Ki hiszi el.• hogy ezek a
nyugtalanságok, harcok, lelki kűzdelrnek csa-
ládi békességet .hoznak, nemzeti érdeket szol-

.gálnak, v'agy éppen Krisztus szerint valók?
Késztessen gondolkodásra mindenkit ez a

sokféle veszedelem, mely minden 'Oldalról os.-
'tromolja sorainkat. Akadhatnak gyengék, gyá-
vák és hitetlenek, éppen őrniattuk kell .össze-
fognunk még erősebb hűségre. A felekezeti .bé-
két és egyenlőséget csak igazán hűséges szí-

,vek teremthetik meg, mert az ilyenek .senkit
nem próbálnak hűtlenségre kényszeríteni.

-0-
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Karácsonyanapisajtóban.
A szerkesztőségeknek mindig problémája a

nagy ünnepi szám. Hetekkel az ünnepek e1?tt
megindul az a vezérkari munka, amely olyan un-
nepi szám kiadását teszi 1ehetővé, amellyel egy-
felől á közőnséget továbbra is meg vehet ,taT,-.
tani másfelől a lap tartalmának olyannak' kell
lenni, hogy laz a legkényesebb ízlést is' kielé-

gíts~irdekes imegfigyelni azt, hogya kiilőnbőző
lapvállalatok milyen súlyt helyeznek arra, hogy
a lap szelleme semmiféle hitetleneégi mozga-
lommal ne Tratemizáljon.

Az I934. év karácsonya ujságpéldányai-
ból kiemelkedik az Uj ság azzal a vállalkozá-
-sával, hogy ikiépes' melléklete ».Kiisztus ,~ete
képekben«, főcímmel bemutatja olvasóinak
a különböző nagy európai múz:eumo~?an lát-
ható és értékes Krisztus képeket. ürömmel
láttuk azt, lhogy a magyar festőrnűvészek nem-
zetközi vonatkozásban is értékes ilyen tárgyú
művekkel rendelkeznek, amelyek az összeha-
sonlítás esetében mindenkit meggyőznek a IDa-
gyar tehetség absolut értékéről. A többi l1Ial?1-
lapok képes mellékletei is hoztak egy ..•.egy a:~-
tuálisnak látszó Krisztus-képet, de ennek a ki-
emelésle mellőzhető.

Majdnem valamennyi. ujság karácsonyi VIe-
zérci~~két. b~bl~a:icilE~IT,.\el,,,,Yr:S,>: ~\3e~1~g.I.gév~l
kezdi. Kivétél ebben a tekmöetben a Milotay
István szerkesztésében megjelenő Uj Magyar-
ság, amely előttűnk vegészen érthetetlen I?ó-
don teljesen elhallgatja Karácsony vallásos Jel-
1egét s az egész lapon keresztűl jóformán 'sem-
mi karácsonyi hangulat nincs. .

Egyházi embereket szerepeltetn~, .mmt
cikkírókat aPestí Napló és a, Budapesui.Hirlap.
Az előbbiben Ravasz László: Nehéz jóság CÍ-
men í r az utóbbiban Ravasz László Időszerű
karács~ny, Mákkai Sándor: A nagyobb igazs~g-
CÍmen, a Magyar jövő útja c. sorozatban pedl.g
Murakőzy Gyula és Máté ELek írtak aktuális
cikkeket. Valamennyi református test,:érünk.
Pedig úgy tudjuk, hogy aB .. H. .,2-t?Ylkszer-

'kesztője fasori diák volt s azt is -tudjuk, hogy
a Pesti Napló vezetői kőzött egyik' érdemes es-
peresünk fia visz jel~ntős sz<:r~pet. . ..

A Népszava első mondatát felJegye:zzu~.
Békesség a földön a jóakaratu ernbereknek
(vezércikk): »Karácsonykor, amely régen el-
vesztette már egyházi jellegét és a fehér 'faju
'ernber szerétet ünnepévé vált ... «
. De azért lehetetlen észre nem venni ebben:
az ujs,ágb~n is valami ,vall~sos?~g ut.~n ..v~ó
-vágyódást, amely pl. Az UJ világ kuszoben,
'címü cikk véleménye dacára is és :a; Szerit
-Estén círnü novella hangjaiból is kiérezhető.

A .Nemzeti Újság kimondottan egyházi
'célokat szolgál vezércikkétél az utols6 soráig s
ezért annál érdekesebb volt olvasni azt, hogy
nagy cikkében, amellyel a szociálhigiénia nagy
kérdéseit tárgyalja, 'ítleginterjuvoltiaJ - Scholtz

K~rnélállamtitkárt és Bakay Lajos professzort,
utóbbi ldinikáján tartott karácsonyfa-ünnepély-
ről pedig egyenesen kedves cikket Írt, Az iuj'
idők jelet:>az, hogy már protestáns embereket is
megszólaltat ,e lap hasábjain.

Feltűnő az a hang, és nekünk evan-
gélikus lelkészeknek a vallási megujhodást pré-
dikálja ebben oa két lapban: a Pester Lloyd-
ban Szép Ernő ked ves kis megernlékézésé,
amelynek címe: Meine Sunden és a Magyar
Hirlapban íal névtelenűl megjelent cikk, mely-
nek címe: Az ernber a bűn útvesztőiben. A'dy
rajongók és bibliás ker'esztyéne~ek .1~het ked-
ves olv:asmány ugyancsak a fenti uJsagban 'C:z
az' Adyról szóló cikk; "amelyben vezek a .sorok
olvashatók: nA -biblia Ady hálószekrényénc.tA
hibliát álornzsong ítónak forgatta éjjel, ha nem
tudott aludni, és ha versírásra készült, akkor
is sokat lapozta. .

. Külön érdeklődésre. tarthat számot laz.UJ-
ságban megjelent intervju,. a~!el~et Vándo~
Kálmán folytatott Baranyai J ózsef budapesti
hittudományi dékánnal. A cikk címe: A földön-
túli hit' ellen nem lehet hadakozni. Alcím:
Miért van minden templom tele? A dék!án
úr azt mondja, hogy kőzel 600 millió (?) ember
hisz Jézusban és kötelezi iel lelkét Krisztusnak.
Majd beszélgetését a kővetkező Lendületes op-
timizmussal fejezi be: »Nemcsak a ka-
tolikus -hatalmak, hanem a legrnerevebb kál-
vinizmus QtJld0g prs~ág.a: "'HdUaird~a; <0~- t.q~6s
professzor 'úgy látszik még nem tudja azt,
hogy ma Hollandiában .pusztít legborzalmasabb
mértékben a kitérés és a hitetlenleedési láz)
a Church of England büszke birodalma, kis
exotikus, schismatikus országok, pogány biro-
dalmak és népek is mindent megtettek, hogy ::~:
Vatikán szuverénjével szemben tiszteletüket ki-
mutassák. Ahogy az egyes ember lelkében fel-
támadt a hit, amit apái elnyomtak, ahogyan 'az
eoyesemberből ősszetevődött tömegek meg-
tbrtik a templomokat és meghajolnak Iste!l
előtt, úgy hajol' meg ma a leghatalmasabb vi-
lágbiroda1omtól a legkisebb országocskáig' va-
lamennyi ci nagy tény előtt, hogy Krisztus földi
helytartója minden uralmi és hatalmi ~szköz
nélkül is a legnagyobb hatalom, az egyetlen
igazi uralkodó«. ',. . ,
. A magára maradt Magyarsag annyira JO
.katolikus, ..:nogy Pethő Sándor a Betlehem csil-
laga címu _vezérei kéhez még Faulhaber pré-
.dikációiból is idéz, s a fiatal iró, Babay józsef
a pálosok harangjátékának »premierjéről« úgy
ir, mint ahogy egy nemrég érettségizett diák
elbeszélget. kedves páterével.
. Vannak olyan banalitások is, mint pl. a

Magyar Hirlapban megjelent ez a novella: »[é-
zuska vicinálison«. .

N:agyon érdekesen megírt kroki a _Buda-
pesti Hirlapban »Elet a dac templom tövében«,
A kav ágóőrsi evangélikus templom .építkezését
.írj a le sa z ottani életet is.

Egyházi férfiaink közűl kettő szerepelia
karácsonyi számokban. A Pester Lloydban
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A letünő év határán szeretettet k.öszöntöm
lelkésztestvéreimet s at ll/ esztendő k'üszjille
~Jq,~~áBvfl; ,~é,:§,m.,pz .lfJ.~atl;ho.FJYadjon mind-
nyajunhwk az eddiginel aldóttfabbl Es ered-
ményesebb' uj esztendőt: Ilyen uj eszlendő're
egyházu'lt.knakJ ,f/;,agy szűksé ge tm:n, mert olyan
nehéz gazdasági, [elekezetközi és belső kiizdel-
mek kiözött él, amelyek szelleméi és minden
erejét alaposan próbára teszik'. Nagy kűzdel-
mekben csak' nagy erőkkel lehet diadalmasan
megá!llni. Az egyház szelleme a: lelkészekben
teljesii! meg .. Ezért, amilyen a lelkée» hite, . A bányai egyházkerület, a budapesti egy-
buzgósága, céttűzése és kitartása, olyan 'kr.- házrnegye, annak egyházközségei, egyesületei,
felé az egyhá» tekintélye, beielé pedig olyan az Országos Luther Szövetség elnöksége, va-
a jövendőt biziositá életete/eo Nemcsak' Is- [amint a helyi szövetségek és a közép és elemi
tentől kivánolé boldog és áldott uj esztendőt, iskolák képviselői ez év első napján is telje-
hanem va1rom ezt az egyház élén munkálkJodósen megtöltöttékí a Deák-téri iskolák nagy ter-
lelkésztestv'é'f.ek'től is. mét, hogya délelőtti istentisztelet utáru üdvö-

Valljuk be őszintén az esziendál» válta; zőljék D. D.R affay Sándor püspökőt és meg-
hozásának. haMrán, hogy egyházunk mai eive. hallgassák:al új esztendő munkaprogramjára
tett állapotá'n:Zk' nemcsak' a külső viszonyok, vonatkozó útmutatásait. A?; üdvözlő beszédeit
hanem a biClső eleirőt~eJZ'edésis egyik forrása. - Dr, Tomcsányi V. Pál ny, miniszter, a' pesti
Nagyon nekiadtukl magunkat a' ~ényelen;'nek. ev. magyar egyház felügyelője. mondotta, aki
Megtfléged'tün.k' azzal, hogya, napl munkái eb- nagyon meleg és közvetlen szavakkal kőszön-
végezzük. ló Ielkésznek. tartottak már azt is, tőtte a püspőköt, hivatkozott 'az elmúlt év na-
aki az .ölrökJwtt vagyoruílwfl1;áflyt megtartotta. gyobb eseményeire és kiemelte a püspöknek
Ezt azonban mindeti jÓ'ramló hivatalnok: ter- azokban v:aló jelentős munkálkodását. Külö-
mészetü ember meg tudja tartani. A Lelké- lőnősen érdekles volt a liturgiára vonatkozó
szek'től mást vár nemcsak az Egyház Ura; az az őszinte kijelentése, hogy kezdetben ő is
hanem k,özönségie is. A nép apostolt keres -és annak ellenzői közé tartozott, féltette megsze-
kíván látni ae.evangétikus lelkészben, Apostolt, kott beosztását, - az újabb módosítások és
aki nem! a más mezejéti talláegat, hanem maga az új liturgiával való belső megismerkedés
szánt-vet és gyűmolcsözésre erásitgeti a. setést, azonban meggyőzték őt :arról, hogy az új rend

Az Actio Catholica eredményes nekilen- valóban emeli az áhitatot és jobban foglalkoz-
diilése megszégyeníti .egYházunk' s~ell:emét. Pe- tatja és jobban építi a gyülekezetet.
dig ezt ae akciót tőlünkta/tuUtik' 'el. AmU·11'lJ D. D.- Raffay Sándor az üdvőzlésre hosz-

Gratz Gusztáv írt cikket. Magyarország és Ju-
goszlávia címmel, s a Függetlenség közöl hosz-
szú beszélgetést Sztranyavszky Sándorral, de
egyiknek sincs semmi vonatkozása sem a ka-
rácsonnyal, sem egyházunkkal.

A rideg és nehezen elviselhető igazság az,
hogy sok szó esett a karácsonyi számokban a
karácsonyi evangéliumi hirről, de ezek :(lI köz-
lések és 'cikkék nem a mi hitiinkre való gon-
dolással iródtak' meg. :vI:égszomorúbb azt meg-
állapítani. hogy van egyházunknak a mult-
ból átmentendóegy programmja: nagyobb ha-
tást gyakorolni a napisajtóra. Nem elegendő
a különböző egyházi gyűlésekről és ünnepé-
lyekről való pontos és kimer ítő hiradás, bár
erre is szükség van, hanem itt al ideje annak,
hogy írjanak az evangélikusok magukról is,
tehát hitükről és egyházukról.

O. L.

Ujévi körlevél.
A bánvekerület valamennyi lelkészének

áldáskivánással.

Kedves Testvéreim!

ethlajzya,gotunk', '{Jzt őkJ ka1'olj'lik tei s ~e,Zle.-
tlk~ a 'mi k:tlf'u/lkra diadalra. Az Actio Evange-
lica nálunk nem aklar megindulné. Félő, hogy
ha megindulna,' egyszerüen utánozni akarná
kütsőségeib:en az Actio Cathotscdt, holott sem
erőnk, sememb,erünlv nincs az; ugyano.lyf,an
mádszer szerint valá munkálkodás ra. Az Actio
Evangelica egyházunk szelleméböt folyól'ag,!em
külső szervezeedés és protekciás össtetartás,
hanem éber őrködés és szafi"ada~lan alkotás
a rendelkezésűnkre állá cSlekély if1'n,őnkkel is.
Az Actio Evangelica > onmagunkat és a. hí-
veket építő céltudatos munka, Boldog és ál-
dott uj esztendői csak' az ilyen munléa. sZe;;-czJtet
nekünk, Nemcsak azt kell számontartani. hogy
mitó1rők,öUünk apáinktot, hanem azzal k'ell
lelkiismeretünkben naponként imádságos ma-
gunkbamélyedéssel számot vetnünls, hogy mit
hiagyunk miutódainkira. Nem szabad a nap!
munkdvai megelégednünk, mi élő, tehát alkoto
és fejlődő egyluiz lelkészei vagyanté. Hivatá-
sunk az alkotás kotelességét ottota» belénk. Az
uj esztendő legyen tehát mindnydiunk' életé-
ben gazdagabb atkotdeokoan, építő munkd-
ban és imádkozá hitben.

EZZ'el a buzdiiá szeretettel köszöntöm egy
.házkevűletűrü: valamennyi lelkészét -és vallas-
tandrái, és testvéri melegséggel kiVánoki mind-
nyá/ulmak' s áJllJaluk. anyaszenteg yhsizanknak
és hazánknak' is boldog uj esztendőt.

r- rAz- Ur kegyelme legyen. velűnkl-
D. Rajja y' Sándor

piis /1Iök'.

Uiévi üdvözlés.
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szabb beszéddel válaszolt, melyben megköszönte
a. bizalmat és szeretetet, mely a. 'hívek és ve-
zetők részéről ilyen bensőségesen megnyilat-
kozik. Egyetért=- úgymond '- a magyar egy-
ház felügyelőjének a múlt év eseményeiről mon-
dott szavaival, lelke. mélyéig meg van győzöd-
ve a zsínattartás és a, 'liturgiau relormálás
szükségességéről és igen nagy jelentőségű in-
dulásnak tartja a' vegyesházasságok szem-
pontjaból a házassági törv~ny: megváltoztatá-
sa érdekében elhangzott nyilatkozatokat. Meg-
győződése az, hogy ebben az .utóbbí kérdésben
nekünk, evangélikusoknak. 'nem al kjabO~ikus
egyházon, hanem az államon 'van keresni va-
lónk, az államtól kell megkívánnunk azt, hogy
mínden vallásfelekezetű polgárának a törvé-
nyes házasságát egyenlően törvényesnek és
tisztességesnek' tartsa és tartássa. Bár a ,p.ro,
testáns e:gyházak vezetőinek a hercegprímás
felhívására adott nyilatkozataira még, válasa-
adás' nem 'történt, mégis reméli, hogya közös
érdek össze fogja hozni az érdekelt egyházakat,

Igen érdekesen fejtégette a püspök az
egyházi öntudat kérdését és ezzel kapcsolat-
ban buzdította az egyházhíveket, ,hogy más
egyházak példájára nem szlv~sségnek, hanem
ketelességnek érezzék. hogy hitteleiknek segít-'
séget, kenyeret, állást juttatni igyekezzenek.
A kerszellem jellemzése során rámutatott, hogy
ma az ifjúságban erősen fogyatkozik az öregek

-iránti tiszteletadás, aminek viswqt 'egyik 'elő-
idézője az, 'T10gyma az 'öregség utánozza a fia-
talokat,' mert a 'fiatalság acél.

A jövő feladatainak megvizsgálásánál ki-
emelte a Luther-szövetségek, a. nóegylerek, if-
júsági egyletek, általábiana belrnissziói és sze-
retetmunkák nagy fontosságát, szükségesnek
mondotta a Luther-szövetségek közös konfe-
renciáit, valamint a; pr-esbiterikonferenciák
folytatását és teljes megszervezését. Arra klé,r:-
te az Országos Luther Szövetség vezetőségér,
hogy az evangélikusok egyháztársadalmi me:;g-
szervezésére szigorú programmot dolgozzori ki
és annak keresztülvitelét kívánja meg minden
felelőssé tehető evang élikustól. Végűl a buda-
pesti egyházak templomépítési programmját is-
mertette s 'Utalva a németországi egyházi moz-
galmak legújabb tanúlságaina azzal a bízta-
tással és intelemmel fejezte be mindvégig tel-
jes figyelemmel hallgatott nagy beszédét, hogy
legyünk mink is mindnyájan hitvallásos, erős
hitü evangélikusok és akkor egyházunk jö-
vendőjén bizonnyal Isten áldása lesz.

Figyelő,
NÉMETORSZÁGBAN nem tudnak békét

teremteni. Müller püspök nem akar 1eköszönni.
Azt állítja, hogy ez.zelmiégnagyobb lenne a
zavar és 'a nyugtalanság. Inkább hajlandó újra
gombolni a rosszul begombolt kabátot. Ezt
mutatja. oa dec. Io-énmegjelent Gesetzblatt,

melyben az egyháztanács nevében Dr.Werner
kőzzéteszi, hogy a Porosz Unió visszatért
régi államjogi helyz-etébe és régi alkotmányos
életét fogja tovább folytatni. Mivel pedig 'ez
maga tíz 'püspökséget fog1al magában, Bajor-
ország, Württernberg, Hanriover és Bréma piis-
pökei pedig azelőtt is tiltaxoztak a birodalmi
egyház egyeduralma ellen, a. 28 tartományi
egyház fele már visszatér a régi önállós.ig-
hoz. Ennek kényszerű kővctkezrnénye csak az
lehet, hogya szervezeti egység csak az önálló
egyházak szővetségét foglalja össze sí$y a 'hit-
vallásos alapon való clkülőnűlós megtőrténhe-
tik, Ez volna a leghelyesebb mód a. .német
evangélikus egyház békességének visszaállítá-
sára,

* * *
A »NEMZETI U JSAG« mult évi decem-

ber 2.9-iki számában feltünő formában ad hírt?
minden másJapot megelőzve, a családvédelmi
törvény tervezetének elkészűltéről. Hiradása
szerint január második felében minisetcrközi
bizottság kezdi meg a "családvédelmi programm
részletes feldolgozását. Rövidesen benyújtásra
kerül a mindössze három parag rafusból álló
kerettörvény, mely tulajdonképen csak felha-
talmazásokas fog tartalmazrii, hogy a ko rmány
elkéezítse a családvédelemmal. ősszefüggő köz-
egészségügyi, pénzügyi, büntetőjog~,örökjogi
és házasságjogi törvényjavaslatokat, ad~lig is
azonban rendeleti úton tegye meg :a'o::zükséges
intézkedéseket. E rendeletek 1937 j únius 30.-ig
maradnának érvényben s akkor az időköeben
helyesnek. bizonyúlt intézkedések a családvé-
delmi törvények kőzé felvéve, befejeznék a
törvény megalkotását. A tervbe, vett rendeletek
alapgondolatairól még lesz alkalmunk szólni.
Most egyelőre csak kettő tűnils fel a Nemzeti
Újság hiradásában figyelemre méltónak. Az
'~gyik az.. hogy a családvédelmi akció elindí-
tását a hercegprímás szeptember 2S-i beszé-
dének eredményeként tünteti fel, Szerényen
megjegyezzük, hogy az összes nemzetvédő szö-
vetségek.cs egyesületek, de az összes egyházak
is Trianon óta állandóan sürgetik' a családvé-
delmct. A másik az, hogy a tervbevlett csa-
ládvédelmi nemzeti bizottságról így í\y: »eb-
ben az állam, laz Egyház, a különböző f.~lekeze-
tek, a törvényhatóságok és társadalmi egye-.
sületek képviselé foglalnak helyet.« Ismét sze-
tényen jegyezzűk meg, hogy nem szeretnénk,
ha .a Nemzeti Ujság úgy képzelné e bizottsá-
gat, hogy az :ar. nagybetűs Egyházból és még
némi apróbetűs egyből-másból (államból, fe-
lckezetekből ) áll. Nem szeretnénk, ha katoli-
kus családvédelemről álmodoznék, mert úgy
érezzük, hogy itt először közös munkáról lesz
szó és csak azon túl fog 3, nemzet ér deke
külön munkát kívánni a nagybetűsektől is és
a kisbetűsektől is . o" I

* * >:<
, ,

AZ ,ANGLIKÁN EGYH AZ., a finn evan-
-gélikus -'ei'Y házzal, ot'ú~alá$L kezdetu ugyane-
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ra, hogy a-híveknek.éppen az a része, mely v,a-
gyoni ereje." révén hivatva V<01náaz egyház
erőteljesebb támogatására - ·e rendelkezés
alapján törvényes segítséggdmég az átlagos
kötelezettség alól is kivonja magát.

Mindenűtt az ors.zágban- dc különősen
a nagyalföldön laz 'egyes nagyobb: uradalrnak
meUettaz idők' folyamán apró kis zsellérfaluk
alakultak, melyek lakosságának jóformán egyet-
len keresetforrása az uradalmi napszám volt.
Ezekben a 'kis falukban természetesen meg-
alakultak az' egyházkőzségek vis és az állandó
jó· kereset folytán hívei azt szépen fenn is
tartották. Mikor azután a háború előtt a 80-
90-es években megindult országszerte az ura-
dalrnak parcellázása, -ez·ek,et a felparcellá-
zott uradalmakat túlnyon16. részben nem ezek
a kis zsellérfaluk lakói vették meg; hanem a
távolabbi nagyobb kőzségek földéhes módos
gazdái. Eredmény: a kis zsellérfaluk' :a meg-
szimt uradalmi kereset hiányában vagyoriilag
teljesen lecsúsztak, 'egyházukat fenntartani nem
képesek. A határt megvásárló módos gazdák
pedig - rniután nem laknak ,a faluban: . csak
féladót f izetnek. A kis falu kis egyházk6,zsége
tehát halálra van ítélve egy hibás törvényhely
miatt,

Hasonló szornorú képet mutat laz ér-em
másik oldala is. Azok' a bizonyos nagyobb .köz-
ségben lakó módos gazdák', kik ezeket az ura-
dalutakat felvásároltak - nainden vagyonukat,
pénzüket beleféktették 'ebbe. a vállalkozásba.
- ;er,edeti lakóhelyükön legtöbb esetben csak
a lakóházat lés es-etleg egy kis szöllöt .vagy
dinnyeföldet tartottak: meg. Igy a, vagyon át-
vándorolt a nagyobb' községbóla kis zsellér-
falu határába .. Eredmény: a nagyvagyonú föl-
des gazda Lakóhelyén csupán a lakóház és a
kis szöllő' vagy dinnyeföld után fizet egy cse-
kély adót. Ime: éppen a legrnódosabb hívek
vagyo~a törvényes alapon elvonódik' úgy a la-
k'óhely, mint a fekvés szerinti egyházközség
megfelelő adóztatása, dől.

De van ennek még egy további kővetkez-
ménye is. A módos gazda 'lakóhelyén él és
használja, igényli egyházának minden szolg á-

latát anélkül, hogy vagyoni erejének megfe-
. . . ,,'., lelden adózna. Ugyanezt teszi az úgynevezett

.. 5· A J<l:vas-1aJt2.56.. ~, c. pmltJ;a az d?J,~le~{; kűlbirtokon lakó és munkálkodó fia, veje,
:zennt ..'egyr~~e.'~ legfá]psabb ke:rdést er;nto ----cselédje, stb. családostul. a kis egyházban ~
es tegyuk. rnindjárt hona -- a legjoeban táma- természetesen csupán személyadó fizetése elle-
elott és vitatott intézkedéseknek. . nében , mert hiszen ők' nem tulajdonosai 'az

Ezen intézkedés lényegében fenntartja ha: ingatlannak. ~ bár hiszen legtöbbször még
tályában a régi E. A. 25.6 § b. pontját. Pe- ez a csekély személyadó is elsikkad. .
dig ez a rendelkezes évek hosszú sora óta Hogy az 1893'-iki zsinat minderre nem
áll a támadások pergőtüzében í Mióta pedig gondolt - természetes. Akkor még nem, voltak
a novelláris csinatFR1e;gvlaléJsításanyilvánvalóvá ezek a helyzebek kialaknlva s nem is lehetett
lett. ~ úgy a' MELE békéscsabai konferen- belátni az intézkedés jövőbeni hatásait." Ma
ciáján, rnint azóta .a 1ger-ü1etiés egyetemes azonban, mikor mindez fájdalmas va-
közgyüléseken súlyos táenadások hangzottakel lóság, miko r la kis egyházak' az: anyagi terhek
ellene. Ez érthet€í is. 1893'. óta a viszonyok' súlya alatt roskadozva kiáltanak segítségért
olyannyira megváltoztak, hogy ma már el: a - lehebetlen továbbra is fenntartani ezt a
renc1elk1ezéslé,talapjáblé1n támadja meg sok rendszert. Azok, akik ily kisegyház,ak élén
eg~zkőzségünket - ie mellett módot ad ar- . állanak, 'avagy felsőbb fokon :€'l'ek dolgait

lyan . egyesség kőtésére, amilyent 1923-ban a
svédegyhánal kötött. Az egyesség értelmében
a két egyház híverkőlcsőnösen jogosultak' egy-
más úrvacsorázásában résztvenni: A papszen-
telést is bármelyik egyház püspökei érvénye-
slen végezhetik a másik egyházban. Minden-
esetre megnyugtatóbb, ha az anglikán egyház
nem a római és nem a görög egyházzal való
együttműködést erőszakolja, han~m prot~stán.s
kőrberi marad. Csak: azt nem tudjuk megertem,
hogy a kálvini alapon ál1óanglikán. ,egyház
hogyan tarthat közősséget a. lutheri alapon ál
ló svéd és finn ,egyházakkal éppen az úrva-
csorában és a papszentelésben r

* * *
LETTORSZAG evangélikus egyházá új

törvényt kapott,cle nem egyházi tényezőktől,
hanem az állarnkorrnánytól. Az, új törvény hang-

\ '1 . há iáiát dsu yozza ugyan az 'egy az autonormáját, IC. en-
nek kereteit elég szűkre szabja, A:z evang.
főtanácsnak megadja a jogot, hogy· presbité-
riumokat és egyházvezetőket állítson össze s
azok tagjait felmentse és elbocsássa. Az egyház
fölihel)"ezett ,érselu1Jek11:1ie.gftdjifl.a jogot, hogy
az összes legyházi hatóságoktés- szervek' hatá-
rozataitmegváltoztassa.;a lelk'ésteket bármiko r
áthelyezheti, felfűggesztheti és a zsinatok, il-
letöleg gyűlések szünetelése idején az egyházi ,
ügyeketl'en,ddetekkel -intézze el. Az érseket ja
zsinat választj.a. A rigai dórn ismeretes elkato-
"liz'áJ-ati:':mÍátt"Ia'zt 1s . tö:rvén'yb·e'f';é(ték, -hD 'Y ';az
evangélikus templomokat az egyház hozzájá-
rulása nélkül kisajátítani vagy-eltulajdonítani
nem lehet. Az egyháznak a torvény biztosítja
iskolák tartását, lapok, kőnyvek, folyóinauoki
kiadását és .a vallásoktatás végzését. - A
kőzponti vezetés biztosítása tehát rnindeniitt
előtérben' áll. Valljuk he, hogy ezt a .tőrekvést
nem annyira. a hierarhikus irányzat hívei szor-
galrnazzák, mint inkább az autonómiával vissza-
élő szabadosok kényszerttik az evangélikus egy-
ház ra.

A zsinati irományok IV. füzete.
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intézni hivatottak, tudják legjob han, minő .rnély-
reható dolog" ez, valósággal létkérdése ezek-
nek.' Valahányszor ezeken 'aJ helyeken az. egy-
házi cél megvalósítása a fedezet hiánya, miatt
meghiusul .:......mindannyiszor kirobban az elé-
gedetlenség és a hívek követelik a nagy va-
gyon megfelelő adóztatását. .Az'egyenlő elbá-
násnak és az arányes teherviselésnek ez a
kiáltó hiánya 'igen károsan befolyásolja ezeken
a helyeken a hívek vallási érzűletét. .

Ugy hiszem, hogy a fent előadobba;l;::meg-
fontolása után nem lehet kitérni a kíilbirtokok.
tej jes megadóztatása, elől, ~ már csaki azért
sem, mert az !~' réven 'előálló adótöbblet ter-
mészetesen, akisvagyon adóterhének'jenyhíté-
sé re vezet.i cami : pedig jótékonyari befolyá-
solná a kis egyházak fej lődését.

A ' kűlbirtok' tulajdonosai valtal adott 'el-
lenvetés mindezekkel szemben nem vehető fi-
gyelembe: Nem hagyható ugyanis .figyelmen
kíyülaz aköYÜlmény, hogy a politikai kőz-
ség minden határában lévő ingatlant teljes
adóval sújt, tekintet nélkül ana, hogy a tu-
lajdonos ott lakik-e vagy sem. Ez ellen-eszébe
sem jut senkinek tiltakozni, mindenki termé-
szetesnek. találja. Ha tehát az egyház ugyari-
ezt .teszi ~ nem követ el igazságtalanságot,
Hogy ezzel egy régi és mai szemmel nézve nem
indokolható káros, méltánytalan kedvezmény
megszünik - egyénileg lehet Iájós, de azegye-
~~,~:;'~s~eIFház, ~:z~m:p'?n0áb~1.,n~g>,Ol2-i~, üpy,qs
lHtetkeCles. il: hívek egy Igen ]:e1entos réte-
ge előtt az egyenlő elbánás megvalósításarneg.
nyugvást és az vegyháei vezetőségben való bi-
zalmat, a jelentős adószaporulat pedig az eg)"
házak megerősödését eredményezi.

,E kérdéssel kapcsolatban ismételve hal-
lottam érdekes vitákat arról, hogy a kűlbir-
tok teljes .adójából juttatni kell bizonyos részt
a lakóhely szerinti egyháznak, mert hiszen a
tulajdonos az egyház szolgálatát mégis csak
itt veszi tulnyom6 részben igénybe. Ez a' be-
állítás kétségk'ívíil tetszetős, azonban gyakor
latilag keresztülvihetetlen. Mindenekelőtt, ha
már, a külbirtokios előtt a politikai község adó-
rendsz'erével érvélünk a. teljes adó bevezetése
mellett, akk'o1' hogy az elfogadható és érthető
legyen - minden vonatkozásbam ahhoz kell
alkalmazkodnunk. Már pedig a politikai kőz-
ségadórendsz:erea:z ilyen megtérítést vagy
átszárnítást nem ismeri. Maga atz arányszám
megállapítása annyi rninden ~ az egyes, po·
litikai és egyházközségek, valamint az adózó hi-
vek belső életében, gazdasági berendezésében,
területi és vagyoni megosztottság ában rejlő - té-
nyezőtől függ, hogy azt általános r szabállyal,
egységes aránykulcscsal szabályozni nem lehet
Az egyénenkénti elbírálás pedig olyan mu:nkát .
és személyi ellentétet zúdítana az egyházkőz-
ségekre, mely végeredményben teljes~n lerón-
taná az egyébként elérhető eredményeker.

A.. fent -elmondottak- mindenben állanak a
szórványhelyek és fiókegyház községekre néz-
ve 18: Itt;sem találom .indokoltnak a. ked-o

vezmény jnyújtását. A 'szórványhelyek gondo-
zása, fenntartásarmind nehezebb: és nehezebb
feladatok d~ állítja, az-egyházakatc-E. terheken
jelentósen enyhí bene "a beljes adózás beveze-
tése. Itt megint csak utalok a politikai iközsé-
gek rendszerére. Számtalan olyan politikai köz-
ség van, mely lényeg-éhencsupán egy köz-
ségházában van megtestesítve - azontúl nem
egyéb egy széles határbánelnyúló tanyarend-
szernél. Mégis mindent úgy adóznak,mi!nt a
rendes kőzségekben. Aterviezet 256. § d. pont-
ját tehát kihagyandónak, vélem. ,

6. A tervezet 2s6ía § által létesített s a
több gyerekes családfő részére biztosított adó-
kedvezmény nagyon helyes újítás, Az államha-
talom hasonló irányú rendelkezésével karöltve
ez intézkedés hathatós fegyverJesz az egyházat
is sújtó s veszedelmesen terjedő egyke ellen.

, dirbivf.

Alkotmánymódosttés."
Az alkotmány módosítás indokoltsága vitán felül

áll, mert Egyházi Alkotmányunk némely tekintetből
valóban hiányos. Ami eddig be nem vált, annak
helyére jobbat kell adnunk, ami hiányzott, azt pó-
tolnunk kell, De Alkotmányunk lényegesalapv,ető
elvei egyben a hitbuzgóság szikla-alapjait is· ké- .
pezik, s .ezek lerombolása az egyház' pusztításával
egyértelmű, Igaz 'ez még első 't.eklntetre lényeg-
telennek, sőt egyoldalú 'V.megvilágitásban .s~lszerűne1l:
féltüntetett k€rdésekn'él"is, rfuÍrH'oamtlyen'pi'. J:tizöh~tis

,»hatáskörök« tágitása. az önkormányzat rovására.
, Egyik cikkíró az »ídők szaváneke nevezi a ma

divatos diktatórikus irányzatot. a vezéreégre válasz-
tottak kormányzását, pedig ez is oly retrograd divat,
amely átmenetileg, a mai nemzetközi súlyos gaz-
dasági és politikJai állapotok míatt, mínt szükséges
rossz, kényszerüségből lelviselhető ugyan, de nálunk,
az autonómia Egyházánál, még átmenetileg' sem le-
,hetne helye, annál kevésbbé törvényes; végleges for-
mában.

Altalában bajos: a zsinati bizottság által, kiadott
tájékoztatót '.átfogóan megérteni és velbírálni, mert
részben hiányos, i hiszen a békéscsabai lelkész-érte-
kezléten is tárgyaltak oly kérdéseket, amelyeke
tájékoztatóban nem találhatók meg, másrészt e tá-
[ékoztató szerínt a bizottság egyes pontokat' »vég-
legesen megállapított«, mintha tehát ezekhez szólní
már szentségtörés volna.

Már pedig szerintem pl. a magyarországi ev,
Egyházat nemcsak az egyházi adóval megrótt-, ha-
.nemaz .összes evangélikusok, tehát kiskoruak, sze-
gények összessége isalkotj a, az egyházi adófizetés
ellenben külörrös -jögek-at biztosít, pl. aktív-passzív
választó jog. (2. ponthoz.) . ,

. .Igen kényes kérdés továbbá a nők közgyűlési
joga és ennek mikénti gyakorlása. Itt kétségtelenül
igazságtalanságot kellett kikűszöbölni, mert a tisz-
taházasnő nem kerülhet hátrányosabb helyzetbe a
vegyesházasuál. Egyházi Alkotmányunk azonban nem
ok nélkül korlátozta még a szavazásra jogosult nők sza-
vazati. számát is, amikor kímondta.vhogy egy meg-
hatalmazott csak egy meghatalmazót képviselhet
vagyís bármely szavazás alkalmával csak annyi' nÖ
élhet =maxímum - szavazati jogával, amennyi férfi
ez alkalommal Ieszavazott, Bizonyos, hogy az E.
A. szerkesztőinek erre a korlátozásra meg volt az

. "') (Cikkiró fejtegetésével sokban nem értünk
'egyet, de felvetett kérdéseit szívesen vita alá bo-
esátjuk, . ~k)
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ok~k, s valós~iniÚeg' vagyunk ma 1,s'~gynéhánYin,
akik ezt az okot tapasztalataink alapjan - egyeb-
ként nőtestvéreink iránti legmélyebb tiszteletünk és
nagyrabecsülésünk mellett Is, - jogosultnak tart-
juk. Nőtestvéreinknek meg van a maguk sokkal
szebb terrenuma az 'egyházi életbenv-s nem: vélet-
len, hogy a tervezetaiatt álló országgyűlés! 'kép-
viselőválasztói törvényjavaslat ís : a vnöí szavazatok
csökkentését helyezt kilátásba.

A közgyűlési Jognak személyes gyakorlása az
eddigi rnaxírnálást írnegszüntetné és sok helyen ma-
[orízáló jogot adna a nőknek" 'ami egyes, kivételes
esetekben lehet ugyan kedvezőhatású! általában'
azonban nem kívánatos. .

Helyesnek és szükségesnek tartom továbbá a fe-
gyelmi felelősség általános érvényre emel~sét. ds
a 24.íl§. szövegezésénél célszerűnek tartan am mm-
fejezni azt, hogy az , esküttevő. magát az egyház
den félremagyarázás kikerülése szempontjából ki-
törvényeinek és törvényes rendeleteinek me,gtarta-
sása -kötelezi, .mert, Rem..vonható .f'elelősség.re.~Z,. aki
oly -rendeletetnem hajt végre, amely nem 'törvényes
alapon' .adatott ki.:

Itt említern meg, hogy iskolaügyekben gyakran
kapunk m. kir. vallás- és közokt. miniszterí rendele-
teket, ,.amelyek önkormányzati jogainkat ' semmibe
veszik. Igy pl. állandó vita tárgyát képezte az. egiy-
házközségek súlyos megterhelése a tanítój javadal-
mazások kiegészítése míatt. Az egyházközség a ta-
nítójával szerződésjellegű hiványb.an .állapodik meg
s őt ezalapon megválasztja. alkalmazza. Jön azon-
.ban é. minisztérium. kevésnek minősíti a tanító ja-
vadalmazását, aztkiegészlti, de egyben egy. bizo-
nyos. összeggel az 'egyházközséget megterhelí, sőt
közlgezgatásf ,úton' végrehajtja. : ,
. " '.~z az. intézkedés bizonyára ép úgy humánus,

mi,nL:.á '·~t1ib+L -!l:~dQ.tt.másik, ...:.,amely~gy.eI}el?'@
előírja, milyen tanítókat alkalmazhat valamelyik egy-
házközség, - az államsegély megvonásának egy-
idejű fenyegetésével, - de én sem a .humanízmusnak,
sem a gavallérlénak mások zsebére való gyakorlását
nem tartom szerenesés eljárásnak, mert, - amint
erre . példa is volt, - az egyházközséget saját al-
kalmazottjával szemben kergeti perbe.

Az iskolákat fenntartó egyházközségek súlyos _ Szerkesztö változás. Az orszáqo« Luther Szö-
megterhelése egyébként annyi jogos p.anaszt váltott ijetség elnbkeéqe hittestvéri secretettel értesíti az
már ki, s .autonornlánkat annyira sértő' formák kö- Evangélikus Ele,: ,előfizetőit, hogy (1 lap eddigi, szer-
zöt~ történt, hogy igen célszerűnek mntatkoznék ily ke,szlőJ1'3,Szántó Robert Budapest-kelenföldi le/-
eshetőségek "eilen ,a~aptörvénny,el védekeznünk, kész, őn[e.,'áldozással és nagy. !z9z?áértés§e{ betöltött

Bármennyire kényes kérdés legyen is, egyszer sz:erkesztői tisztérő] lemondo'tt.Az 'éUlökssg' (Í rnunka
már mégis rendezni kellene ama bizonyos »világi« átuállalására Ke.nerur Lajos budapesti esperesi kerte
és »lelkészí« elem szerepét is. E tekintetből je- fej. A'sz,erlíeSztőség és ktadotüoatal uj címe: Budapest,
lenlegi .Egyházi Alkotmányunk is túlment azon a VIb., Damjanich-ú. 28-b. A lap sz~llemi és anya(/i ré-
határon, amelyet az észszerű egyházi közigazgatás »zét ille~ő ntinden kűldeménu ide címzendő ..
megszabott. amikor a .lelkészi elemnek számbelileg . _ Antal Géza ref. püspök halála. .A magyar
is egyenlő befolyást biztositott az adminísztrácíó református egyház' gyásszal végezte be az' elmúlt
v~ta:menn~i fokán és ..terén, sőt, a !·elsorolásoknál esztendőt, melynek utolsó napj~n a d!ll1ántúli, ref.
~o.zv,etlenul ~o~~az 'e~~o,:hol a mésodik .he;Iyen em- egyházkerülét püspöke, Antal Géza 69 ~ves kora,ba~
hÍJ meg ct világi elnököt. A gyakorlat \pedlg ezt az .llOsszas - betegeskedés után elhunyt. Mmt a : papa!
egyenjogúságot nemcsak az évszázados szokásolc, ha- -·théfllórHa· főiskola tanára, hosszú és szép eredmé-
nem Iényegbevágö' o~ok miatt, s~ha:, seho~ s~m l'lyekb:n gazdag tudományos és közéletí munkálkodás
s~ent'esItett,t:;. SZ~mlb~hleg a, .1~l~eszl elem alig kep: .után 19tH-ben 1etta dunálltúli kerület püspöke, .majd
;'Is'el c.gy f.e~ százalékot. a ..vIl!lglval szemben, '<anyagl .később axef. egyházképvisetetéberi' fe1sőházi tag
e~dekel pedig nemcs.a~. torv'~.nyek~~! v~na~ meg- is. Egész élete példa volt arra, hogy nemes. híva-
védve, ,de erre éli világi elnok kulon 'JS kotele~ve tást, egyházszolgálatot, emberi nagy célokat mint Ie-
van. , , " . '. , ,: . .het és mint kell teljesen egybekapcsolni és elválaszt-

. A. lenyegbevago okok pe~lg: ~ le.l~esz:~elnokmrn- hatatlanúl összekötní a nemzet szolgáletával. ,P?li-
dig . ]~v.a,d~lmazot~,s.zerzo,dott, tisztviselő, ~l~alma- tikai téren. is, mint gr, Tísza István legbensöbb
~Mt;.. ~ll~ah~oz ,'nemcsak hIvatasa!. de ,~!lyagl , erdeke baráti köréhez tartozó képviselő, -,Irodalmilag . is, Iő-
IS kötí, tehát igen gya'kr~n- kerűlhet 9~s~~e~!Ie~~:- képpen Hollandiában, honnan hitvestársát .választotta,
len ~ely~etb~; -, (gon~oIJunk csak .az mf~.a<:~oidő- .külföldi -tudornányos társaságokb.an is és a protestáns
-'izakar~;).s Ily targya.Iaso~ nem, hogy elnokolht:;1ne világmozgalmakban minden alkalommal legjobb erői
eg~~nlo. ranggal, hanem res~t. s~ vehet. A, le!kesz- és teljes tehetségei szerint dolgozott azért az 01'-
el?ok -bízonyos »aIár~ndel~egI ':.I~~on~ban« erzi IDa- 'r;zágért~-.ime.lynek legtürelmesebb,é!L:legob~ectrv~bb
gat magasabb rangú lelkész-elöl] áró]ával szemben, . fiai közé tartozott. Egyházának nagy' veszteséget jelent

, (Fplytatjuk.)., elhunyta és '.ebben a veszteségben mink is szívüak
. . Pazar 'istván. • szerím osztozunk. Megmutatkozott ,ez újév napján,

f"~"'r"""'''''''''''''''''''''''H'''''''I''''''R''j~~''''K~''''''''''''''''''''''''"""r"~"l
'. ,:", " III'~' lll' 11111"'" II' 111"" 1/11" r Ill' 1111111111111111"1111111" 111111tili 11111111"(" .,1111 (ll I !.lJ "'111 t fil II III II lU II;"~'

VIZKERESZT.
Máté ev. IL 1-12.

Ez az ünnep a . legrégibb keresztyén iin-.
nepek. közé tartozik" Kezd'éUő'i tosv«, mélián
tekiniették nagy ieleniűsé gűnek azért, mert '{J.

kicsiny Beilehem Juda [áheiyelnél is lj.agyob-
bd' lett: otyati király szűletett benne, akinek
látására messze napkeletről indultak utnak »a
három királyoh;« Na.gy jelentőség.e abban
wfn,hogy a Gyermeé: laZ ünnep bieonyságté-
tele szerini ia.21egész yildg számára $~üZetett:
apoglÍ'rlyok is indultak: ae Ő' Láiására, A ka-
rácsony: csü:Zagábó-Z iígy lesz v;:.z:k:ereszt csil-:
ilJaga' ésmeg(ill 'ahe,ly)elett,' hol a MeglJáltó
sz-iil.ie tétt .'.', ., .
,:. A <misszio ünnepe: ez. ,AmN a napkelet»
bölcsek' Heródes szájából hallottak, minden
missziának pontos parancsot jelentenek m\2 is.
»Menjetek el (Js a Gyermek felől tudja tok m:e:g
min dent , '. és találjátok meg, .. « Evezredes
jetadat. számunkra.' végelátnuiatla li munka:
megtaláltatn! {lz. -emoerehhei a világ Megvá].
t.6jdt. Vezetni őket: a karácsonyi cs,~7a;g fényé-
'vlél it fVÍzmer.est.{._c.siZ~l'lg4-ig.,-és,m,egáll,!:?i ,v,elük:
ott, aha] [ez.a csiU'ág megáUt:,.·Krisz'fusnál. Vér-
tanuságig önfeláld'ozó férfiak és nők, a':?,i:kpo-
·gd;1J:yok k,ö.z.ött viszik a Krisztus. szeiid tás.~.,
'laj4E és oniudatos keresztyének, 'akik családi
otthonukban semmi pogányságot nem tűrnek,
egyként méUók arra, -hog y .a misszió elrejtett
-jutaimát : megn.yerjélp: Krisztus seolgdlatával
tehessenek tisztességet Krisztusnak,
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míkor Dr. Raffay Sándor az üdvözletére összegyűlt rnekeink karácsonyfa-ünnepélyét. Az ünnepélyt : Zé-
egyházi vezetők nagy tábora előtt újévi beszédének mann Zoltán lelkész beszéde és imája vezette be.
rníndjárt első szavaiban annak a gyásznak adott ki- Kiosztottak élelmiszert, ruhanernüeket, 60 szerétet-
íejezést. mely evangélikus egyházunkat is érte An- csomagot, készpénzben 138 pengő 30 fillért.
tal Géza halálával. »Még református testvéreink kö- _ A Tokaii evangélikus és református gyüle-
zött is ritka barát volt, akit szrvböl szerettünk és kezetek az idén is közösen tartott'ák ádventí vallá-
akit szívből gyászolunk«, -. mondotta. Temetésén sos estélket. A ref. templomban az evangélikus
az ev. egyház nevében D. Kapi Béla püspök mon- lelkész, az evangélikusban pedig Kovács Lajos rer.
dott rríeleg búcsúzó szav.akat.· lelkész és Varg.a János ref. hitoktató hirdette az igét.

- A Protestáns Irodalmi Társaság múlt hó 28- A karácsonyfa-ünnepélyt ádvent IV. vasárnapján tar-
An tartotta a dunamelléki ref. egyházkerület Ráday- totta meg az evang. gyülekezet, mely alkalommal a
utcai székházában Ravasz László püspök és Tomcsányi lelkész bevezető imádsága és a gyermekek által
Vilmos nyug. míníszter, egyetemi tanárelnöklete előadott karácsonyi jelenetek, párbeszédek, és verselo
alatt választmányi s ezt követőleg évi közgyűlését. . után a gyülekezetben munkálkodó Meissl Gizella ev.
A Török Pál által felolvasott titkári jelentésből érte- diakonissza restvér szólt a' gyermekekhez és fel-
sűlünk, .hogy ,a Prot. Szenilének nehéz sorsa van nőttekhez.
Erdélyben, mível 'ott nincs egység: a cenzúra gyakor-
lásában.. Jugoszláviaval és Csehországgal ' a
Szernle elküldésében s iií~!taláb.ana szellemi kultúrában
semrní kapcsolatunk nincsen. Baj az is, hogy az Adat-
tárnak egyelőre szünetelnie ken s ,a Prot Szemlia
is a jövő évben csak 30 íven fog ..megjelenni. A
Társaság pénztárának állapotát s az 1935. évre szóló
költségelőirányz atot Szelényi Gyula terjesztette elő,
amelyből kitűnik, hogya 10.000 pengőt meghaladó
kiadásra alig. van meg a 900 előfizető dacára a
megtelelő fedezet, Dr. Szlávik M., a Társaság leg-
régibb alapító és választm. tagja a választói és köz-
~yűlések gyér .látogatását panaszolta, mely feljaj-
dulásra Ravasz püspök adott a vidéki kiszállások és
ünnepségek buzgó folytatásának hangsúlyozásával
megnyugtató választ. Társaságunk ev. tagjai ez al-
kalommal is gyéren voltak képviselve.

- Finn Istentisztelet Győrött. Karácsony má-
sodik napján finn Iiturgiáju istentisztelet volt .a
győri ev. templomban, melyet Karanko Jouko ·finn
lelkész, aki augusztus óta van Magyarországon, 'ma-
gyar nyelven végzett. Különösen meghatotta a gyü-
lekezetet, amikor a hivatalosan előírt gyülekezeti
imádságból azt hallotta, hogy a finn templomokban
rnínden alk.alommal imádkoznak a testvérnépekért.
köztük míérettünk, magy.arokért is. A'{. ístentiszteleten
résztvett a budapesti finn kJ:ivet családjával es az
itt tartózkodó finnek közül is többen utaztak vele.
Győrbe, kik a finn lelkésszel együtt D. Kapi Béla
püspök szívesen látott vendégei cvoltak. Itt 'említjük
meg, hogy ádvent első vasárnapján viszont a vihdi,
finnországi templomban Zongor Endre, magyar ev.
lelkész hirdette az Igét finn nyelven,

- Dr. Rencs Kálmán Nyivegyháza polgármestere,
a nyiregyház! egyházkőzség' és .a tiszavidékí egyház-
megve felügyelőte december 27-én hirtelen elhunyt.
D. Geduly Henrik püspök és Pauiik János temették
az egész város és vármegye nagy részvéte mellett.

- Karácsonyi levél címen Mohr Henrik, a bu-
dapest nl. ker. egyházközség lelkésze 12 oldalas
gyülekezeti levelet adott ki mely az Igén kívül a
templomépitésröl közöl örvendetes adatokat és szép
adományokat. Az óbudai templomépítése az eny-
he idő következtében egészen a betetőzés ig jutott
el s így a tavasz folvarnén felavatásának előrelát-
hatóan nem lesz akadálya.

- Lelkészkonferencía, A budapesti felső egy-
házmegye lelkészei dec. 20-án lelkészértekezletet tar-
tottak Fóton, rnely .alkalommat az imádkozó és ige-
hirdető lelkipásztorról Zészkaliczky Pál és Túróczy
Zoltán, a lelkipásztor magánéletéről pedig Prőhle
Sándor tartott előadást.

- A zalaistvándi egyházközség szép templo-
mának 150 éves jubileumát ünnepelte. Zalaegersze-
@lenpedig ,a kir. törvényszéki fogház úJ 'ev. ka-
polnáját avatták. Mindkét ünnepen D. Kapí Béla
püspök végezte a szent szelgálatot.

.: l'állya. egyik. legkisebb gyülekezetünk kará-
csony ~I:őtti vasárnap rendezt.e, meg szegény gyer-

Szerkesztői üzenet,
Lapunk olvasóit és munkatársait szerétetrel kö-

szöntörn és az újév alkalmából Isten gazdag áldását
kérem életükre. Kérem az olvasókat hogy az eddigi
szerétettel és megbecsüléssel tartsanak ki . Iapunk
mellett, kérem a munkatársakat, ho-gy az; eddigi
szíves és önzetlen buzgósággal segítsenek 'li!. lap jól
megalapozott színvonalának megtartásában és fej-
lesztésében. Előfizetökre is szükség van" legyenek te-
hát az olvasók pontos előfizetők is, egyben alapnak
ismerőseik és hittestvéreik közötti ajánlóü és terjesz-
tői. Ezenfelül azonban szíveskedjenek önkéntesen
mindenről, ami őket .az egyházi életben érdekli, ér-
tesítení lapunkat. Nevének megfelelően a lap csak
akkor adhatja az evangélikus életnek hűséges k-épét.na az élet jelei mindenfelől befutnak. Szükség van
mindenki Iigyelö szemére. Lapunk Isten nevében in-
dúl az új eszt-endőnek ..•

PÁLYÁZATI HIRDETÉS.
A nógrádi ág hítv, ev. egyházmegye ,elnöksége

pályázatot hirdet a felsőpetenyi egyházközség lel-
készi állására.

A lelkiszolgálat nyelve tót és magyar.'
Az állás helyi javadalma:
1. Négy szobás lakás 552 négyszögöl kerttel.
2. 17 kat. hold 640 négyszö'g"öl szántó és 3 \;w.t.

hold 285 négyszögöl rét haszonélvezete. -3. A szán-
tótöldnek részben, a rétnek egészben való megmun-
kálása. - 4. Mínden külön családtól 46 ar. fillér.
:...- 5. Párbérbuza, v.agy rozs a birtok arányában
változó mennyíségben. - 6. Minden gazdától egy
kakas, vagy két csirke, mínden zsellértől 16 tyúk-
tojás .. - 7. '48 ürrnéter tűzifa beszállítva és felap-
rózva. - 8. Borjárandóság - minden egynegyed
telek után 14.15 liter. - 9. Három offertórturnnak'
és két kollektának kétharmad része. - 10. Hivatalos
és nngánfuv.arok. - 11. Palástdíj : keresztelésért of-
fertó;I'um, €gyház-k-e!.Q-asszony avatásáért 58 ar. fil-
lér, helybeliek esketéséért 92 ar. 'fillér, vídékiektőí
2 ar. P. 32 .ar. fillér, menyasszonyavatásért 60 ar.
I., temetésért beszéddel 2.90 ar. f., imaval 58 ar. fil-
'ér. - 1'2. Hirdetési bizonyítványért és anyakönyvi
kivonatért 2 ar. P. E2 ar. fillér,' családi 'értesitőért'
4 ar. P. 64 ar. fillér. .
- Az egyetemes lelkészválasztási szabályrendelet

22. §-a értelmében felszerelt -és válaszbélyeggel 'e-l-
látott .pályázati kérvényeket ezen hirdetés megjele-
nésétől számított l5 napon belülalulirotl espereshez
kell beküldeni.

Bél' .(p. Szirák, Nógrád m.), 1934 aec.3D-án.
'Mthaioutce 'Sannt;

'ev. esperes,

'F:ébé Ev. DialltOniSsza Anyaházi Nyomda, Budapest, VI., Damjaních-u. 28-b. Felelős: Farkas László,
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'HATALOM'ÉS SZOLGÁLAT..
:Pat~dés nemzet vagyunk, s~kat adunk ~ lőtte- de azért az, evangéliuru lelkie, nyilatkozik

forrnára Van.iis mire, .mert ezen a téren, siép me~~szavaiban és cselekedetében. Mint ahogy
őrökségünk.xvau. A formának .•·is....)11:fg:yan.,a,.....az ,ev,?tngélitlim ~elkJ~nek kellene á(hatnií1mm>
maga, jelentősége, ,de azért mégis csak a lélek denkit, aki a Krisztus evangéliumáróf nevezi
és a+szellem "kőntőse, A köntösnek is vizléses- magát keresztyénnek és keresztyén lélekkel
nek, vonzónak és beszédesnek kell lennie, a fő akarja nemzetét építeni hivatásának nemes be"
azonban jmégis csak a szellem, amely ezt '<;1. tőltésével,
formát magára öltötte. Szokatlarr volt azonban a polgármester in-

Budapest székesfőváros új polgármestere, dulása abban is, hogy irányelveinek vázola-
dr. Szendy Károly, szekatlan formában indult sában az eddigi gyakorlattói eltérőert semmi-
nagyhivatásu munkakörének betöltésére. A pol- fék politikai nyilatkozatot nem tett, magát
gármesterválasztásnak meg vannak a maga semmiféle ipolitikai pártnak le nem kötőtte-és
öröklött formái, amelyekhez mindenki -már nem tőrleszkedett az átmenetileg hatalmon lévő '
csak hagyományos kegyeletből is - ragasz politikai nagyságokhoz. Ellenben- megint csak
kodni szerét. Aki megszokott formákon változ- az 'evangélium szellernének megfelelően olyan
tatni mer, az nemcsak bátor, hanem öntudatos szívbeli politikát fogadottprogrammjául.íamely a,
ember is. A bátorság azonban' mindig öntudat napi politika hullámzó változásain felülállva
gyümőlcse. ' Szendy polgármester kard nélküllegyetemes, állandó és mindenkit boldogítani
lépett a polgármesteri szék elé. Ezt ~lőtte még 'képes céltűzéseket jelölt meg. 'Ezek a céltű-
senki sem tette meg, talánnern is merte volna zések: becsületes munka, a mindenkínek 'egy-
megtenni. Hiszen a kard la hatalom jelvénye, a __ formán szolgálni .akaró készség, az önzetlen
polgármesteri tisztség pedig-hatalom birtoklója. odaadás, az altalános jólét minden eszközzel
Az új polgármester sem akar ..1emondaní' a, való megteremtésének nemes törekvése, Ja pol-
tisztségevel járó hatalom ,gyakorlásáról, sőt gárság kímélése mellett aszékesfőváros bolda-
ha akarna sem mondhatna le, de férfias őn- gulásának biztosítása. Látszik, hogy legfőbb
tudattal kijelentette, hogy nem kényszerítéssel, ereje és támasza a, tulajdon öntudata és célos
hanem meggyőződéssel és meggyőzéssel akar élete. Mintha csak az evangéliumból sugároznék
uralkodni. ' . ráa jézusiigazság, hogy aki első akar lenni, az,

Valamregészen szekatlan indulás 'ez, mert 'ezt az elsőséget a mindenkinek való szolgálattal
új szellemről beszél. Van ebben valami az evan- kíizdje ki. . ~ , (
géliumvszellernéból.ramely : megtanítja az ern- " Azúj polgármester indulása abban is szo-
bert arra, hogy .ne külsőségekben, .hanem katlan volt, hogy nem hangsúlyozta' az ural-
belső erőkben keresse az igazi .értéket és la kodó ;egyházhoz' való tartozását. - Nekünk+az
másokat engedelmességre wagy meghódolás ra ilyesféle: tényekrhangsúlyozása 'magában véve
késztető erőt. Tudjuk, hogy Szendy vpolgár- nem ellenszenves. sőt szeretnénk', ha' a mi-egy-
mester nem az evangé~~umi egyháznak a szű- házunkhoz tartozó vezető emberek - már-csak
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a kifelé való hatás kedvéért is - néha-néha.bi-.
zonyságát adnák az evangélikus egyházunkhoz
való tartozásuknak. Aki azonban olyan vezető
helyet tölt be, mintegy ország székesfővárosának
polgármestere, az csak lelki tapintataról tesz
bizonyságot, ha felekezeti hovátartozását, egész
a félreértésekig, nem domborítja ki tüntetően,
Aki a hívatásánál fogva.' a polgárság minden
rétegeinek érdekeit' és igényeit megérteni, sőt
kielégíteni és szolgálni is kőteles, az lehet egyé-
nileg vagy családilag' akármilyen Irányban elkő-
telezve, de hivatalos rninőségében minden egyé-
ni elkőtelezés fölé tartozik emelkedni.

Mi csak bizalommal üdvőzőlhetjük az új
polgármeftert magas tisztségében és gratulál-'
hatunk a székesfövárosnak, hogy e nehéz, vál-
ságos időkben öntudatos, céltudatos és emel-
kedett lelkű 'emhe rt ,.init a .maga élére.

D. R.aftay Sándor.

Mutató
az Egyetemes Névtarból.

Az Egyetemes Néoiár rooideeen megjelenik.
Lehet, hogy más nevet fog kapni, hiszen-nern
pusztán névgyűjteménye egyházaknak és tiszt-
viselőinek. Sokkal inkább lehetne egyetemes
egyházi adattárnak nevezni, mert minden ,szük-
séges adat azonnal megtudható belőle. Olyan
lesz, mint egy térkép. Csak' ránéz az ember
a Névtar 'egy-egy készülő lapjára, már is tudja,
hogy milyen területre lépett. Nemcsak puszta
lélekszámstatisztikát ad, ami még nem elég-
séges egy-egy gyülekezet helyzetképének az
áttekintésére, hanem mindenütt gondosan mu-
tatja ki az evangélikusok arányszámát is. Igy
természetesen sokkal könnyebben állapítható
meg a, gyülekezet helyzetképe. A helyzetkép
helyes felismerése pedig a gyülekezeti és kőz-
egyházi kérdések megoldása számára kínálva-
kínálja a helyes megoldási Lehetőségeket. Nem
bocsátkozunk időelötti jóslásokba. de hisszük,
hogy az új Névtár bizonyára .igen hathatós
segítségül fog szolgálni az 'egyházban egy egy-
ségesen megszerveaett munkafront számára.

Olvasóink számára D. Kovács Sándor
egyet. tanár, névtárszerkesztő engedélyével be-
mutatjuk most egyik gyülekezetunk egyházi
adatait, egyben jelezzűk, hogy közegyházi hely-
zetünkre jellemző újabb példák hemutatását is
tervbe vettük. ZY'i.

ACSA.
Aesa kisközségterületén, Pest-Pilis-Sol t-Kiskun vár-

megye váci járásában, Acsa körjegyzőség köteléké-
ben. Postahivatal, távírda, telefon, vasútállomás hely-
ben; (Aszód-ebalassagyarmatí vonal). az állomás hi-
vatalos neve: Aesa-Erdőkürt. Anyaegyházzá .1636-ban
alakult, anyakönyvei 1721 óta vannak.. ._

Lélekszám: Azariy,aegyházközségben 928, a hoz-
zá tartozó: Aesaujlak (21); Gombáspuszta (39), Gá-

bormajor (47) nevű pusztákkalegyüiCHoziátartozik
Ertlőkürt leányegyház szórványaival együtt. a nóg-
rádmegyei szir áki járásból 474 lélekkel, továbbá Püs-
pókhatvan szórvány 34 lélekkel a hozzátartozó Ga-
lambos pusztával (19) együtt. A teljes gyülekezet
Iélekszáma 1436.

Az anyagyülekezet központj ában (4682 hold) Acsa
kisközségben 1280 lélek lakik, Ebből rk. 325, g. kath.
2, ref. 13, evang. 928, izr. 12, A teljes gyülekezet
területén (kivéve Püspökhatvan 'szórványt, mint szín-
katholikus fahat) lakik 2186 lélek. Ebböl rkt 729.
g. kath. 2, ref. 18, evang. 1402, g. kel. 1, ízr. 19,
egyéb 15.

Az evang, hívek arányszáma az anyagyüleke-
zetben 72.50 %, a leányegyházzal 'együtt 64.130Jo,
a teljes területen (Püspökhatvant is számítva) 38.93 0/O.

Temploma 1752-,ben épült. (Ez már az ötödik
templom, az elöbblek javarészt fából épülvén, le-
égtek.) Az lstentisztelet nyelve magyar és tót 1:3
arányban. Iskolája két tantermes. két - tanítóval. A
tanulők száma: 148 evang., 25 rk., 2' izr., összesen
175. A vallástanitást a tanítók végzik.

Szektás mozgalomról jelentés nem érkezett.

A gyülekezet kormúrujzata .

. Lelkész: Margócsy István (1901 óta).
Felügyelő: Bár:'ó Prónay Dezső Iöldblrtokos, tb.

egyet. felügyelő. Acsa. (1875 óta).
Kántortanitote: Szeverényi Samú (1925 óta) és Ga-

Iáth Gusztáv (1928 óta).
Gondnak: Laczkó János (1931ó!a).
.Jegyző: A kántortanítók évente felváltva.
Az egyház tanács tagjainak száma 18; a leány-

egyháznak képviselete nincsen. ,
Egyházépítő iniéemérujek é3 egyesületek.

, 1. Nőegylet, Nincsen megszervezve, de 1925 óta
a iJ.elkész neje vezetésével .azegyházi és köztisztvi-
selők feleségei jótékonycélú és templomot rendben-
tartó rnunkát végeznek.

2. Leányegulet. Alakult 1930-ban. Védőj-e báró
Prónay Dezső, elnöke Margócsy István lelkész. Tag-
jainak száma 40. Célja a keresztyén életre való ne-
velés.' .

3. Legél1yegylet. A leányegylet munkakörének és
kereteinek megtelelöen működik.

4. Az egyházi gyámintézet helyi szerueeete: Tisz-
tikaraaz egyházközség elnöksége és tisztviselői.

5. A Luther Szövetség helyi szervezete. CélJa:
vallásos esték rendezése. Vezeti az egyházközség el-
nöksége ..

6. szeretetinfAzm:énye nincsen. Vrun ,az'onbanegy
»báró Prónay Irma emléke« című 2000 perrgős ala-
pítványa, - malynek kamatait a gyülekezet szegény
özv.egyeik8Jpják. ;

ERD6KüRT, lecínyegyház.

Erdőkürt kísközség területén Nógrád és Hont
K. Ie, 'e. 'vármegyék sziráki járásában, V.anyaré kör-
jegyzőség kötelékében. Postahívatal és telefon Kál1ón
(3.5 km.), távíró hiv. Acsán (7 km.) vasútállomás Acsa-
Erdőkürt (7.5 km.). 1786 óta leányegyházként Acsá-
hoz tartozik. Azelőtt 1686 óta Acsa szórványa volt.
Az !a!lly,aegyhá2JtÓlI7 krn. távolságra Van:

Lélekszám. A leányegyházközségben 474, Hozzá-
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van szó tehát, hanem a régi rend megvizsga-
-Iásáról és a benne talált jónak megtartásáról,

Néhány évelőtt a Deák-téri templomban;
volt az első liturgikus istentisztelet, melyen
résztvett em. Boldogult vitéz' dr. Kendeh Kirch-
knopf Gusztáv végeztet az istentiszteletet. Ide-
gennek éreztem magamat saját templomunk-
ban A lelkész és a kar váltakozó szavai és
énekei töltötték ki az istentisztelet első felét és
magam csak úgy ültem ott, mint benevolus
auditor. Lehet, hogy mások is így gondol-
koztak, úgy, hogy· megkőnnyebbűlve kezdtem
azután én isa gyülekezettel vegyütt a főé11Jeki
"'nekléséhez.- Az evangélikus lélek már megszok
ta azt, hogy maga is cselekvőleg vegyen részt
az 'egyházi élet minden rnegnyílvánulásábanés
az egyházban és gyűlekezetben mimdig tevé-
keny résznek, a szentek egyessége szerény-
tagjának érezze magát. Sok megfigyelés, ész-
revétel, megfontolás után úgy látszik', hogy
már közeledünk liturgiánk végleges kialakulá-
sához.

Eddig külön lapra nyomatva kapta meg:
rninden hittestvérünk a liturgikus részt és kü-
lön az egyházi énekeket legy másik lapori.
Igen okos gondolat volt az, hogy at egyházi
év szerint váltoió liturgikus részeket egy kis
Iűzetbe kinyornatták, úgy, hogy azt mindenki
pár fillérért megszerezheti és magával hord-
hatja.

-Most már nézzük az új liturgikus részt.
Azt hiszem, hogy minden evangélikus lelken
kielégíthet és megnyugtathat, mert a gyülekezet
vesz részt a liturgiában és nem a kar. Nem

szervezete, Vezetői mások énekelnek helyettünk, hanem szívűnk
szerint magunk énekelünk. Nagy és mély je-
lentőségűnek tartom, hogy la liturgia kiilőnö-
sen' hangsúlyozza a gyarló 'ember bűnös vol-
tát és hangsúlyozza Isten megbocsáto kegyel-
mét. ,

Azt is szerenesés gondolatnak tartom, hogy
a liturgiában legszebb egyházi énekeia-k dal 1

lamai vannak csoportosítva.
Ami a kivitelt illeti, a liturgia, ének-

Olyan hittestvérűnk, aki ritkán szokott részei megindító tartalmnak és rövidek. Ugy
templomba járni, ha mcstanában nagy ünnepen hogy nemsokára elérhetjük azt, hogy az: egész
mégis eljön valamelyik templornunkba, csodá- liturgiát minden egyháztag könyv nélkül fogja
latos változást tapasztal istentiszteletűnkben. tudni s akkor hitbel, meggyőződéssel, bátran
mely neki szekatlan és sokhan el is tér a, régi: és biztosan fogják énekelni.
istentiszteleti rendünktől. Ezt az eltérést a li, - Hitler »Mein Karnpf« címü könyvében egy
turgikus istentiszteleti rend okozza, m lyd D. .helyütt az énekről beszél. Jól tudja a Führen

. Raffay Sándor kezdeményezésére a bányai egy- azt, hogy laz! éneknek milyen nagy hatása;
házkerület elfogadott és a magyar egyházakra ereje van. Összehasonlítja a polgári ünnepé-
nézve kötelezöleg'-elrendelt, Piispökűnk, aki jól lyek énekét és a nemzeti szociálisták éneklését,
ismeri kőzvetlen tapasztalatból az európai pro- A polgárok hazafias énekeiknek csak első versét
testáns államokban szokásos istentiszteleti pen- tudják: könyv nélkűl. Azt valarnennyien éneklik!
deket, látva azt la nagy külőnb sé get, mely hazai együtt, de á· következó viers szakokat egyre
evangélikus istentiszteletünkben vidéklenként is kevesebben éneklik. Ellenben a nemzeti szociá-
J~s.a külföldi rerid között is fennállt és megfon- listák kevés érieket tudnak kőnyv nélkül, ele
tolva azt, hogy maga 11lag)'l reforrnátorunk; azokat jol és egészen.
Luther Márton milyen istentiszteleti rendet ál- Lélekernelő lesz, ha minden hittestvérünk
lapított meg újított hitű gyülekezeteink számára I a .1itWgiát. kö.riyv ..nélkül fogja tudni s a gyü-
időszerűnek tartotta a Luther-féle liturgiához . lékezetet egybe. fogja' forrasztani az ének ne-
való visszatérést megvalósítani. Nem újításról rnesítő ereje, . - ..

tartozik Kálló szórvány 21 lélekkel. (Ezekben benne
van Almavölgy. Darócpuszta. Ilkamajor', Morgós-
puszta, Sajvölgy: Dolinapuszta.) Összesen 495 lélek.

A leányegyház középpontjában (3772 hold) Er-
dőkürt kisközségben 906 lélek lakik. Ebből rk. 404,
ref. 5, 'evang. 474, g. keL 1, izr. 7 és egyéb 15.
Az utóbbiban benne van a baptísták száma is.

Az evang. hívek arányszáma a leányegyházban
52.310/O.

Temploma 1786-ban épült. Az istentisztelet nyelve
magyar és tót felváltva. Az anyaegyház lelkésze évente
hatszor, [máskor a kántortanító tart istentiszteletet, Is-
kolája ,egy tantermes. ,egy tanítóval. Tanulők száma
77, vallamennyi evang. A vallastanítást a tanító végzi.

Szelft.ás mozgalrnak közűl a baptizmus kezdetu
terjedni, 1929-ben 16-an váltak ki az egyházból és
teljesen elszakadtak. A mozgalorn jelenleg a meg-
állapodás' jeleit mutatja.

A gyülekezet korntánuzata;

Felü.Qllelő: Báró Prónay Gábor földbirtokos. Aesa
(1923 óta).

Kániortanito: Clernentís György (1924 óta).
Gondnak: Nyemecz Mihály kisbirtokos (1928 óta).
Az egyház.tanács tagjainak száma 13. .
Egyhá'iépítö intézmények es egyesületek. .
1. Leányegylet. Alakult 1929-bel).Célja: keresztyén

életre való nevelés. Elnöke Proksza Zsuzsanna, alel-
nők Panko Mária, titkár Haviár Zsuzsanna. Tagok!
száma 30.

2. Keresztyén lfjusdgi Egyesület. Alakult 1929-
ben. Célja: a. keresztyén életre való nevelés; Tagok
száma 30. Ifjúsági elnök: Proszka Lajos, alelnök
Ocskaí János. Mindkét ifjúsági egyesület védője:
Margócsy István.

3. EgyháZi g:;ámintézet helyi
az egyház elnöksége.

4. Luther Szövetség
lásos esték rendezése.
kántortanító.

helyi szervezete. Célja val-
Elnöke: Clementis György

\

1stentiszteletűn k rőJ.



4. oldal EV llNGÉLIKUS ÉL·ET 2. szám

.Liturgiánk természetesen a prédikáelót az nyert, de az egyház életéhen szaktudásukkal
.istentisztelet középpontjában meghagyja, Hisz kitűnt kiválóságoknak akar tagsági jogot al-
tényleg ez· a fő dolog: .az ígehírdetés, 181az . kotni. "
ugyan, hogy a liturgiaés az ígehirdetés. együt- Jól van. .
tes végzése megnehezíti a lelkésznek külőnben Arról ne beszéljünk, hogyazsinatban .in
is- fárasztó szellemi .munkáját. idea benne van az egész magyarhoni egyház,

Egy új,. szép változtatást nem akarnék' annak minden tagja és sierve, benne és általa
hallgatással, mellőzni .. A Miatyánk helyét. Eddig érvényesülhet minden világos fej és tiszta sz í v,
.a prédikáció után a lelkész imádkozott és imád- minden építő, rendet teremtő eszme és gondolat,
sága után mondta <elaz Ur imáját, amely úgy benne törvényalkotó erővé lehet minden hű-
.hint f.el, mint a lelkész imájának függ,el·éke: séges és nagy álmokat ringató lélek buzgósága,
Legujabbana Jelkész a befejező oltári szolgálat- arról se beszéljünk, hogy zsinatot sajtó .nélkűl '
nál, mint ősszefoglaló kérést mondja el a el sem képzelhetünk s a sajtó - mint a nagy
Miatyánkot s ezzel ,ez a legszebb ima legmél- nyilvánossúg jury-je előtt lefolyó elvi tusák
tóbb helyére ·és idejére került. Mélyen meg területe - -átrostál és megmér minden életre
voltam hatva, mikor előszőr így hallottam ezt. való eszmét, tervet és javaslatot, s e P?rondra
az imát és az; ima alatt harangunk is melg-. kiállhat és ki kell lépnie mindenkinek, aikiriek
kendult és érchangja hirdette, hogy most kis- van ilyen jó terve és eszméje; arról sem, hogy
sé hallgassatok, emberek, mert a gyülekezet a törvényhozó testület szakkérdésekben szak-
imádkozik. S a halrang szava vitte 'magasba az bizottságokat kűldhet ki a maga kebeléből s ez/ek,
egyesült fohászokat al templom csendj éből aha ki nem egész íthetikrmagukat, beh'ívhatnak
Mindenható trónusa elé. . és meghallgathatnak szakembereket; ele tag,

Mikor először hallottam így a Miatyánkot; , sági helyeket nem stipulálhat, nem alapíthat
Victor Hugó egyik híres regényének ,egy hie_·kívülmar,adt, tehát bekivánt szernélyiségek szá-
lye jutott eszembe: APárisi Notredame, ahol mára, vagy ha alapít, fel kell oszlania s a ki,
megható szépséggel írja le a párisi hallangok' bővült Iétszárnra új választás ,alá kell bocsá-
ébredését, . . tania magát.

De eszembe jut itt, hogy bizony van sok A zsinat hatásterülete is véges és ko rláto-
templomunk is, mindjárt itt van a Deák-téri is, zott. A külső genitiv testületek jogát nem vehet;
melynek nincs tornya, harrangja. Ezekben csend- magára. Választhat, de csak megalkulása után
ben száll az Ur imája Isten elé; de oda talál' -.a hivatalból és választás útján benne már
akár kíséri harangszó, akár nemi. Valóban hellyel bíró tagjai sorából. Arn kívülre nem
azonban azt mondom; hogy 'a, harangszóval terjedhet választó hatalma, Per analogiam. na-
kísért· ima meghatóbb, mélyebben sz.áll. 'fel' gyot nézne a jogász világ, ha a mi parlamen-
a szívből. tünk a he nem 'jutott állampolgároklat tőrvény-

Istentiszteleteinken minden szép és illő hozókká mindsitené s azokat ő maga választaná
-rendben folyik. De nem akarok elhallgatni eg)" be 'kívulről.
dolgot, ami mindig bánt, ha látomc Vannak: Ma érvényben levő egyházi alkotmányunk
ugyanis kilépő hittestvéreink. Padból kilépők, két tagtipust kreált: I. a hivatal szerint $ló'
akik a pad szélén elfoglalják az első helyet- s 2 . az igazolt képviselőket (A. E. 180. §.)
s ha valaki helyet kér, kilépnek és bebocsát- E tőrvényszakasz vértelmében tehát vannak .:élJ

ják a későbben jövőt, de maguk világért sem/ zsinatnak a priori tagjai és vannak' képvise-
mennének tovább a padban. Arra kérern bíza- lők, akiket az alkotmányos kezakarat küld fel,
lommal és szerétettel ezeket a testvéreket, hegyi Ha tehát arra szükség van, hogy a szak-
űljének odébb, örüljenek' a később érkezőnek is, szerüség érvény re jusson a zsinat összetételében)
hiszen az is testvér. Aki kilép a; padból, az nem ott kell a kérdést megfogni és elintézmi, ahol
örül a később jövő testvérének, Hisz a test- természete szerint egyszer és mindenkorra el-
véreknek egyeknek kell Lenniök. Az igazi test- intézhető. az »a priori« tagságok megállapítá-
vér nem lép ki, a gyülekezetből Stem, elte még sánál.: Most a helyzet az: lesz, hogy - arnennyi-
csak- la. padból sem. ben a meghozott törvény szentesítést nyer =:

a zsinat áltar kreált tagsági helyekre maga
a zsinat fogja a személyeket mcgválasztani ;
lesznek tehát olyan tagok, akiket nem. az egy-
Iiázkőzségeknek egyházmegyénként megnyílvá-
nu óakarata, vagy tanár és tanító tagoknál
a szakbeliek akarata, hanem a zsinat akarata
avat törvényhozókká.

A' helyes alkotmányos út más. Arn vissza
a forráshoz! A zsinat törvényt hozott, de azt
nem maga! hajtja végre, hanem végrehajtásra
1eküldi az egyházközségekhez, kik éppen' úgy,
azok kőzőtt az 'alkotmányos formák kőzőtt vá-
Iasztják meg az új képviselőket, mipta már
bentlévőket.

Dr. Hittricii Ödon- .

Számfeletti tagok.
. Zsinatunk egyelőre - pihen. Hozott tegy' ,
törvényt, _amelynek némi vele született hibája
van: észrevette ugyanis, hogy úgy, arnint a
»közakairat«, a külső testületek és szak-közössé-
gek (tanári és tanítói testületek) szabályszerű-
'en nyilvánított megbízó akarata megalkotta,
nem elég 'erős, nem eléggé é1et.-,illetve munka-
képes, tehát az ekként zsinati tagságo~ nem



--~---~-- - ----~---

,.1 szám 'EV llNGEL.lKUS ELET 5. oldal

Hoűandiában bevezettéle a »holtkéz« meg-
. ad óztatását .. A hollandiai gazdasági helyzet
.nyugtalanságára vezethető vissza, hogy az ed-
digad?n;e~tes ,egyházi birtokokat adóalanyok-
nak minősítették.

. Sváicban élénken foglalkoztatja az egy-
házi körök!et az utóbbi időben jsmét szaporodó
és 'emelkedő tendenciát mutató öngyilkossági
statisztika. 100:000 lakosra 22 öngyilkos esik,
Allitólag Svájc katholikus vidékein laz 'arány-
szám nem mutatható ki, csak a protestánsok
által tömegesen lakott vidéken.

H:a,ngsípok:'lnéZMlli orgonát konstruált i A:
Givelet professzor a legújabb akusztika.i . .és
Iiangreagéstorvények kihasználása alapján. Á sí-
pokat elektromos lámpák heWé'tl1~sítik. A hang
elektromos .úton áll elő, annak a magassága,
erőssége és iszépsége fénydinamikati úton: á,l-
Iítható be. Az új találmány előnye az:,hogy Ié-
nyegesen olcsóbb ft sípokra felépítdt orgo-
nánál és mivel csak aJ játékasztalt kell a Egyházunk vezető tagjait régebb idő óta,
templomban elhelyezni, nagyon 'sok teret lehet foglalkoztatja az az elgondolás, hogy a hívek-
megtakarítanivele. Már négy ilyen orgona Vian nek szociális és gazdasági téren is. segítséget
használatban. egy Calaisban 40regis,z:terrel, i<} kell nyujtani. Ez az .élgondoláshívta éltetve
legnagyobb pedig 3 manuállal. pedállal, 66 az Evangélikus Egyházkerületek J óléti Egye-'
regiszterrel a párisi rádióleadóban szerepel. sületét. Ezen intézmény úgy szociális, mint ka-

ritativ vonatkozásban nagy' jelentőséggel. bír.
Az Egyesiü; AUamo!tDl1nélő olasz. nyelvű Külőnősen a mai nehéz időkben igen nagy

evangélikus egyháza;!.;:.a múlt ev novemberében csapást jelent egy családban előforduló halál-
tartották kongresszusukat Newyorkban. A kon- eset. A kereső család'tő.elhialálozá,sa· nemcsak
gresszuson 240 'egyház képviseltette magát. gyászt, hanem nélkűlőzést és sokszornyomort Is
. Am,er:ikdb,a~:érdekes törekvés indult meg. EI-, hoz az özvegyre és, á~,~ákra.. De mi a hely-

akarják nevezni az Amerikában élő, katoliku- zet, ,ha nem af csaladf~, ~ h~anem az egyik
'sok egyh;ha~t1 s ezzel ae elnevezéssel már egy->. c-=alad~~g~alel.? Akkor isa h~l~lesethel ~\:apCSO-
ségbe is szervezik: Amerikai Katolikus Egyház.. latos-költségek Igen nagy anyagi gondot,. Jd~noe-
Ennek analógiájára protestáns kőrőkberí .is ne!{ ne~csak .a; szegeny~.. ?anen; vallJ,uk be,
megindult hasonló törekvés s ugyancsak egy- m.e~ ~ Jobb vIszonyokkozott;élo, családra IS,.
ségesítő céllal. »Amerikai Protestáns Egyház« kulono;'en ~kkor, ha a~e.1~al<;lloz:ast}lOssz,a.bb
'címert egybe "akarják, foglalni nemcsak a kii- b~teg;s~g;elozte /me~, m;.koys ~z O:;":OSl, gyogl-,
lőnböző nagyobb egyházakat, hanern a sok száz sz.erta:;I es '~,gye~ l~oltse~eJ';:,kml~ntlk a c.saJlad
apródenominációt is. anyagr :ereJe~. l:...z,ert,szukse;ges, hogy m1Dc~~n

ember anyagr helyzetéhez-mérten gondoskodjék
jóelőre önmagáról és . családjáról.
. A családdal' szemben' kőtelező felelősség-

érzet okozta, hog-y_a 'három egynázkexület tá-
mogatásával 1933. őszéri megindított és eddigí
egyik biztosító vállalat általv.ez:etett úgyne-
vezett_» Temetkezési CJyorsseg(}f,y AkciÓ(~ I~:gy"

De 'ez megint akdályokba, ütkö:zik.
.Szerény véleményem szerint, ha ezt az

út.át .~ .. talán, :n]itát hosszadalmas ~ nem+jár-
hat juk, a behívandó ' tagok legalább rendkí-
vüli.rkízárólag-ez ügyben összehívaadó kerületi
közgyűlések ···.által volnának megválasztandók.

Ez 'stem a. teljes alkotmányszerűség útja,
(Je mégis- inkább az, mint a zsinat kifelé. ható
választása ; .Iévén a zsinat törvényhozó' s nem
végrehajtó. szerv.

Duszik. Laios.

KÜLFÖLDI HIREK.

. v-atiksinváros :lelkészfőnöke; Marchetti-Sel-
vaggiani kardinális a szaporodó kültelki s lel-
készileg ellátatlan tömegek miiatt arra határozta:
el magát, hogy három helvárosi plébániát meg-
szűntet s ezeket a Ielkészeket . 'kihelyezilc ':at
perifériákra lelkigondozóknak. .

, I

Mand'zsukuo önállósedásának 'első napjai-
ban megjelent Hsinkíngben ai. ,Pápai nuncius,
~ aki pűspőkség főlállításának kérdéséről' tár-:
gyalt és felkérte a kormányzatot, hogy követéb
kűldje 'el Vatikánvárosba. ' ..

Atrik:ábiaitl két hatalmas mozgalom. erősö-
dik. A déli részekról halad fölfelé egy igen
'erős kornmunista propaganda. Északafrikában
pedig a rnohamedán misszió új erővel kezdi a
régi munkát, hogy az ,égési' földközi tenger
partján lakó afrikai nép rnuzulmán' legyen. A
keresztyén missziók máris érzik ennek a pro-
pagandának ihatását.

Amerihai vezető férfiak, úgynevie:Z!ett lai-
kU5 Ioeresztyének missziói tanulmányútra men-
tek Kínába. és Japánba azzal, hogy nekik <3
keresztyén missziónak üdvközlő és ígehírdétö
munkája nem fontos, hanem őkaz ázsiai val-
lásokkal való lelki kicserélódést keresik. Az ősz.
szes amerikai egyházak és missziói egyesűletek
egyhangúlag állást fogfaltak . ,e kalandor po- /
litikával szemben.
. A Protesianiische Rundschau januári szá-

ma oldalakon keresztül foglalkozik azősz.i ma-
gyar protestáns nagygyűlések megnyitóival és
megnyilatkozásaival. Hosszasari ismerteti D. Raf-
fay Sándor püspök és D. Radvánszky Albert
egyetemes felügyelő beszédeit. .

Közli: O. L.

J; ' ..•• .l,.4 ,.J- J,~- ~

Az Evang. Egyházkerületek
.Jóléti Egyesülete.
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házunk hivei kőrében eddig is nagy megértésre
talált. Többezer azon tagok száma,akik ezen
temetkezési csoportba: beléptek. EZ! adta az
impulzust arra, hogy ezen kornoly szociális és
gazdasági kérdés tervszerű lebonyolítását ne
egy üzleti vállalkozás) hanem az e célra ala,
kult egyesület intézze. Olyan egyesület , mely
elsősorban karitativ alapon áll és az egyh.áz
[ennhatásága alatt [ejti ki tevékenysé gét;

Ezek voltak az előzményei 1934. október
I -én megalakult Evangélikus J óléti Egyesület
életrehívásának. Az alakuló ülésen Pesthy P:U
egyházkerületi felügyelő és Rafiay Sándor 'bá-
nyákerületi püspök felszólalása után Konk~ly
Elemér dr., a »Luther Szővetség« ügyésze is-
mertette az Egyesület alapszabályainak terve-
zetét, Az alakuló űlés tagjai egyhangú helyes-
léssel fogadták az Egyesület megalakításának
gondolatát, rnire az alakuló űlés :a:z Egyesület
vezetőségét a kővetkezőkép állította össze:

Az Egyesiilet /ővédnökei: D. Geduly HeTÍ·
rik, D. Kiss István és D. D. Rafiay Sándor
püspökök.

. Elnök:, Dr. Pesthy Pál ny, miniszter, a
bányai 'egyházkerület' felügyelője.

Társetnáháh» Dr. Sztranyavszky Sándorny.
államtitkár, Dr. Zelenka Lajos kúriai bíró,
egyházkerületi felügy-elők.

Ügyvezető elnök: Dr. Konkoly. Elemér, az
Orsz. Evang. Szövetség ügyésze.

Az Egyesíilet irodahelyiségeit a IV., Hajó-
utca 8:""'10 szám alatti evangélikus egyházbér-
házában rendezte be s megkezdte tagszerzési
és szervezési munkálatait. Az Egyesület szer-
vezői az újeszbendő első napjaiban kezdik meg
az egyházközségek látogatását a fiókegyesüle-
tek megalakítása végett. .

Magunk részéről örömmel állapít juk meg,
hogyegyházunknak valóban szüksége vált már
.arra, hogy ily hézagpótló szociális intézmény
hí vassék életre.

Alkotmánymódositás.*
(Folytatás.)

A vílágí celnők : szlnte sohasem kerűlhet ösz-
szeférhetetlen helyzetbe, . tiszte önzetlen munkát,
idő-, és anyagi áldozatot követel, megbízatása kor-
látolt . időre érvényes. valóságos patrónusa a lel-
késznek, tehát míndenesetre feje az önkormányzatnak.

De gyakran juthat oly helyzetbe is, amelyben az
egyházközség és a lelkész között felmerülő vitás
ügyben kell igazságot szolgáltatnia. Az. egyenrangú-
ságot tehát legfeljebb a papiron lehet erőszakoint
az életben nem. De nincs is rá : szükség. A lelkész
valódi hivatása a csak lelkészeknek fenntartott
funkciókban éri el magaslatát, s gyakorlatilag he-
lyesebb volna a lelkészi elemet az adminisztráció-
tól- teljesen függetleníteni, a helyes munkamegosztás
elve alapján. A lelkész 'egymagában is külön szerv
saját lelkészi hivlatala . van, s hatáskörét egymaga
gyakorolja s Sem a lelkészi kárnak, sem az egy-
háznak nem érdeke, hogyeieken kívül még" laz

*) (Cikkiró fejtegetésevel sokban nem értünk
egyet, de felvetett kérdéseit szívesen vita alá bo-
csátjuk. . . SzeWt)

adminisztráció élén is ,a világi elnökkel egyenlő
ranggal szerepeljen, hacs?k nem küls? ~iúságb~~.

Amint az evang, egyh az egyetemet kifele egyedul
az egyetemes telügyelö reprezentálja, ép úgy kép-
viselhetik a világi elnökök ,~ alsóbb fokoza~o~~t.
mert köztudomású, hogy egyhazttnk nem kleríkélís,
hanem önkormányzati alapon, a világi, egyetemes
papság elvén áll. .' ,

Teljesen jogosnak, indokoltnak ismerem el m;o-
kat a gyakran felújuló panaszokat, amelyek , szerínt
egyházlink legsúlyosabb veszteségeit .é~pen a leg-
magasabb társadalmi körökből ~zeI?-ved~,.hogy, ~v-
százados történelmi evang. családaink hítbuzgósága
nagymértékben csökkent, hogya vegyes házasságok
éppen -e körökben irtják az evang' szellemet, ha?e!U
viszont mi jól tudjuk, hogy ez a szornoru eltolodas
sok tekintetben a klerikálls elem Eilőretörésének és
a világi elem "meg nem becsülésénekaz ere~m~n1'e:
Nlem mentheto'(liz a magasabb társadalmi állasu
evang ember, aki sértett hiúságból eltáv~)}odik egy-
házától, dea közömbösség, amí talán meg nagyobb
ve izély talán megérthető. Elvégre a világi elnökök-
nek re~dszerint rnás az élethivatásuk, amelyben tár-
'sadalmi 'pozlcióikat elfoglalják, többnyire számos kul-
tűrálls és tudományos kötelezettségeik is vannak,
s ha már kizárólag hitbuzgóságból, egyházszeretet-
ből időt, rnunkát, s anyagi áldozatot hoznak, teljes
'joggal meg is követelhetik tisztük respektál~sát.

Bárminő lényegtelennek látszik is, egymagában
a sorrend be nem tartása is sértő. Alleirt okok
rniatt egyetlen egy fokon sem előzheti meg la le17készí elem a világit; helytelen és sértő, hogya presbí-
tériumokat (a világi elnökkel egyetértve) az ~g?-
házi elnök hívja össze; helytelen, hogya presbíté-
riumok ülései nem nyilvánosak; helytelen, hogy
a közigazgatás szervei: 1. a lelkész, 2. felügyelő,
stb.; helytelen, hogy a sorrendben még az alesperes
is megelőzi az egyházmegyei felügyelőt; s hely-
tele?" hogy bárm~lyik lelkészi ele~n~~ is egyéni
hatosagi jogokat juttassunk. A klerikálís eltolodas
egyházunkat is 'el fogja tólni az önkormányzattal
kifejlődött hitbuzgalom sziklaalapjáról a közörnbös-
ség zátonyaira, ámít lelkészeink kezdenek már me.g
is állapítani. Egyik neves esperesünk így kiált íel:
» Alljunk meg, mert lejtőre jutottunk.«
• Tagadhatatlan, hogy a világi elemet sajnálatos
mulasztás terheli. Megalakult aMELE, ORLE, s a
lelkészi 'elem megtalálta az a terrénumot, amely-
ben minden 'egyházi kérdést, - tehát nem lelkészí
kérdést is, - maguk között megvitathat. Jól tudjuk"
hogy egyházkerületi,. egyetemes üléseink nagyrészt
formalitások, s a kérdések túlnyomó része a meg-
előző különféle értekezleteken dől el. A lelkészi
elemnek a részletes megvitatásra meg is van az al-
kalma, 'a világinak nálunk nincs. Református testvé-
reink rendszeresitették a seregszernlét, a presbiteri

nagygyűléseket, .a világi 'elem tanácskozásait, mí
. rendszerint »befejezett tényeke előtt állunk, mert
az idő előrehaladottsága, a tanácskozás nyugodt
'rendje és más hasonló okok míatt alig juthatnánk
szóhoz, de ha hozzájuthatnánk is, borsót hánynánk
a falra. ~

S ha most a tervezett módosítás a. magasabb
presbitériumokat is a lelkész-elnökök által hivat ja
össze, a kétfejű elnökség alá rendeli, ezek a szervek
csak más 'elnevezés mellett ugyanazt a szelgálatot
fogják végezni, amit eddig a kőzömbösség terjedése
míatt amúgy is elég csekély lélekszámú közgyűlések,
Ne vegye tehát rossznéven a Ielkészi elem, ha a
világiak is megkívánják az ö külön, bízalmas érte-
kezleteiket, amelyeken nem Iesznek kitéve oly meg-
jegyzéseknek igazmondásukért, amilyennek le sorok
írója nemrég egy lelkászin.

Éppen (li közegyházi érdek az, amelyből jo-
gunk es kötelességünk a de nobis, slné nobis rend-
szert megszüntetní .és az egyoldalu csalhatatlanság
beszívárgásának gátat vetni.

Hogy ez a nézetern mennyire- ;índo-kolt; . azt a



nerilregLBékéscsabánlefolyt lelkészi értekezlet állas-
foglailása bizony}tja. '.',;'. '.. , .? ••

Köztudomásu, hogy' a laikus bíráskodás mmden~tt
csődöt mondott: hogy míért, azt a szakemberek el~g
szép SZl:1Tn:Ú, hol megdöbbentő. hol humoros p~l~.
dával magyarázták' meg. Csak természetes tehát,
hogy Egyházi Alkotmányunk revídeálása fol~,a-
mán 'is felme'rültaz a helyes terv, amely szerínt
az egyházi biráskodás szakszerű alapokra helyeztes-
sék Os egyházi törvényszékeinhnél szav,azati joggal
csak kép~ett bírák bírhassanak. Kőzegyhází érdek
tehát az, hogy minden Itéletet teljesen elfogulatlan
és szakképzett egyének hozzanak meg -s nem a
hatásköri féltékenység. "..'

, Ugyanezért nagyobb óvatoss~~ot ~já1~lanék li; t~r-
vényértelmezés. illetve alkalmaaás jogának megáí-
lapításánál is. Minthogy a vitás ügyek nálunk 'is
részben közígazgatási-, részben bíróí úton Intéztetnek
el, szerintern az vegyetemes közgyűlés nem lehet hi-
vatott kízárólagos joggal a törvénymagyarázatra ; sőt
sokkal inkább lehetne erre alkalmas az egyetemes
törvényszék, amelyrtek tagjai'előképzettségük:nél
fogva a törvények értelmezésére hívatottabbak is.
Ugyanezt tartom helyesnek az általános érvényű sza-
bályrendeletekre is', hisz csak nemrég' történt "megj
hogyegyetemes közgyűlésünk oly lelkészválasztó sza-
bályrendeletet erősített meg, amelynek egyes része!
Egyházi Alkotmányunk határozott és világos rendelloe-
zéseínek ellentmondtak. S, lehetséges volt még oly
vita is, vajjon ellentmondás esetén melyik érvényes Pl

Polihisztorok, univerzálzsenik :ma már nemigen
vannak; a helyes közigazgatás csakis a szakszerű
lehet, amelynél célirányos munkamegosztássai mín-
denkí azt végzi,.amil'e képzettségértél fogva hivatott.
'A lelkészi tekirtfélytisa hivatott munkakör meg-
feIe}ő, betöltése adja meg, nem a rosszúl értelmezejt-
.paritás velve. . - , . ~
, ;~~ m! e~yházun~ ~pü!eténe~ f~,t?rt9cpill,~rsort;>~lttt)az onkormanyzat, az' egyetemes papsag elv,e, az eb.

ből eredő .érdeklődés az egyház iránt, s az ezzel
megerősített hítbuzgóság, amely mindig össze tudott
férni a lelkiismereti szabadsággal, A katolikusoké
a: klerikálís hierarchia, a vak engedelmesség, a »ve-
térségre hivatottak« abszolut tekintélye, a dogma-
beli csalhatatlanság'.

A mi egyházunkat evang. világnézete következ-
ményeként 'ezek a: pillérek tartották fenn, lehet-e tehát Évi jelentések.
nekünk okunk arra. hor;yezek:et meglazítsuk s ka- Kiskőrös~ Az 1934-ik évben született 265 gy,er-
tolikus jellegű - pillérekkel való kiváltásukkal, kísér-
letezzünk, protestáns világnézet mellett! rnek, 14-gyeltöbb; mint előző esztendőben, Meghalt:

Készséggel elhíszem. hogy egyes lelkészeink nem 157 'egyháztag, 5'-tel több mint előző évbe~., Szű-
alaptalanul panaszkodnak helyenkínt református test. 'leté§J révén tehát 108 lélekkel gyarapodott a lélek-
vére-nk türelmetlen és a víszonosságot sértő ma- szám. Házasságra lépett 117. pár, ts-taf több, mint a
gatartása miatt s roegkövetelhetjük a református ve- . , " . '.
zetöségektől, hogy az ily kilengések megtorlása, ll. Iegútóbbí esztendőben. Azúj párok közűl 102 ;tisz,t.a
letve mee;akadályozása iránt a kellő Intézkedéseket evangélikus, 15vé'gyes. Reverzállat kötött i3pár, 3
megtegvék. Azonban, ha egyáltalában : közeledésrő] egyházunk -kárárl1!; 10, egyházunk javára. Konfirmálta-
va,n sz~: c~~~. a tes~vé~hez közeIe~hetqnk, természe- -tott 251. gyermek, 14-gy,el kevesebb'<az előző évi-
tesen kölcsönös megert~s"lel, ~ ,egyaltaJa,han. ne~, t.~r- nél. 'Urvaesmához 4403 'lélek járult, 503-Ima! több
.torn 'oly nllJ~ .szerencsétlenségnekja tábori püspök- . C" ." • " ,'., , ,

ség protestáns elmét, sem az unióval való>foglalkozásl,,---,m!E.t ~eloz.?evben. Bet,egurvacsorav,a150 esetben el-
'és me=barétkozást, ami a lelkiismereti szabadság .tek .a hívek., Kitért az egyházból égy lélek, ( be:tlér1!.
e~yházáb\an .. hithűség, sz'empontjából. ,~eni. káros, sem az egyházba 38 Jélék, ezenkívül nagyobb -korban
végzetes kovet.~ez,menY'~kkJel,nem ]arhat.,. megkereszteltetett 12 jelentkező. A gyülekezet lélek-

A kontesszíónat elvégre IS nem aszaj a fontos, , ',., "1 " k ., 1 b" " sk '" 7 ....
amely v,alli~" hanem a lélek, amely hiszi s ha il hi-' szama, szuet:se reven Og, et,eres'e, réven 3 ' ..o.~cz-
vatalos eltéréseket máshol sikerült kiegy,enIíteni ná- szes en 145 lélekkel gyarapodott. A hiveknek kulon-
lunk, akiknek ma elementáris érdekünk "'az 'erős, 'egy- .~öző· egyházt célokra teljesített önkéntes. adakezása
,s~~es, m~gas nívój~ prote.~t~ns front, ner:: tartozha-2306' P. ,43 fillér~ .706 pengövei 'több, mnnFkllőző
tiK az elerhéteHenseg'ek koze. Aazar Istuán, .évben.:

··'NYil'egiAáZ,á. : Született 544 gyerek, 9-cel keve-
sebb, mint az elmúlt évben; 'ebből 280 fiú, 264 leány,
törvénytelen 44. Meg4alt307 egyháztag, 18-caltöbb,
míntiaaelműtt évben; ebből 151fi, 156 nö. Eskette-
tett 164' pár; 43-mal több, .mint az ,elin.ciuévben. Tisz-
ta 124 pár, vegyes: ref. 1,6, r. kath. 15,gör. kath. 9

-Lapunk mai .számához postai befízető.
lapot csatoltunk,Bizalommal kérjük olvasó-
inkat, saíveskedjenek az előfizetési díjat be-
küldeni és lapunk szeretettel való terjeszté-
sének gondját szívükön viselni.

f';·::' §" ••.•.••. : •. •••.•• !':':.: "' s·~ '..·"'E:~ , ""I"~•.~"""'r"·~~"''''~
§ .~ '~ . " H: l R -K- = ~ §
~:'~._. ~": '_, .. '," _"1 " ". __ ;_~ ~
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VIZKERESZT UTÁNI ELső ,VAsARNAP.
Lukács ev. 1I., 41--'--52:

Ez az evangélium két otthon kőzőtt rnu-
tatja a gyermek [ezusi: Az egyik földi otthona,
kicsiny falu, békés napok, szerelö szülök, d~ága
gyermekévek. A másik oiihcmnah tágabb
láthatáravan : az. egész -föld mindeti faluja.
lYárósai szü.lőihá'za felett, mindeti földi ember
szioe ielett, az egész emberi világ élete felett az
Atyának az a mindent átölelő szereiete, mely
ö/ Gyermeknek ide küldötte. Szereii, az elsőt es
foglalatos akar Lenni a másiknak,a dolgaiban.
Engedelmeskedni fog ennek alá/ha/atlanA/yá-
nak és engedelmesen tér vissza szüleivel. a'földi
otthonba is: Mindakeltőhöz/artozunk. egyiktől
sem szabad elszakadni.· .

; Földi életünk édes és keserü felada/ainak
/eljesitésére' .nézve ezt; a legdc5ntőbb,tanitást a
metmuei: Atya a legnagyobb és legdrágább
ajánlqssal;: atyai, és anyai, ezeretetneh. a példá-
jával és ajánlásával taniiiaiia nekünk, hogya
szívünk ki ne tudjon férni előle., Ki ieleiíheti el
a. tőlük \tanult ,imádságokat vagy az ére'ttünk
imádkozó szülőnek heroadiiatailan: ,emlékét?
A gyermek, akii, a szülők. kéze.nfogva' oezetqet-

.rielc ci templomba, meg fogia tdnulni,'hogy azi
otthón'á~ak tekifllse mlndig~ .Szeretiii -fög]a:li71--
lön-kÜlön is és együtt is mindakettő!. Földi éle-
tének mindent összefoglaló lés sokat meaiartá
áldása lesz abban" hogy soha nem lesz otthon-
talan lélek. .
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esetben. Konfirmáltetott 398 gyermek, 6-tal keve- nyunkka) íoglalkózik, A Széljegyzetéle .és az "U] Könv-
sebb, rnint az elmúlt évben, 192 fiú, 206 leány. Urvacso- vek rovata mellé az új évfolyamban a" »Hit .és élet;
rával iélt 12.120 lélek; 1587-tel több, minlt az elmúlt rovat járult, ebben az. egyházi élet és a keresztyén-
évben. Ebből 4470 férfi. 74~2 nö, betegek 188 ség égető. időszerű kérdését teszi a folyóirat vi~s'gá-
esetben. A városi és tanyai egyházi iskolákba járt lat tárgyává; ezúttal. a Krisztus .Egyházávat fogla1-
2931 gyermek, ismétlő iskolába 883. Szegény gyer- kozik a zsinatra való tekintettel. A havonként meg-
mekek felruházására gyűjtőttek 511.65 pot. Támoga- jelenő folyóirat előfizetési díja félévre 3 P,. kiadó-
tást :kapott: ,a):ruhát 165; b) cipőt 164; ebédet 59; tejet hivatala: Sopron, Várkerület 66. .
143; könyvet 534 gyermek. _ Áthelyezé-sek.- D.Kapi Béla püspök a tárnok-

A- pesti euanq.magijat egyházlfezség Deák-tér: réti gyülekezetbe Bányai Bélát, Kapolcsra Mészáros
fasori ' lés kőbányaí lelkészkörében az 1934. évben Sándort küldötte adrninisztrátornak, Vadcsfára pedig
keresztelés volt ,579 (1933~ban 497), esketés 241 (222) Major Jenőt sogédlelkésznek. D. Raffay Sándor :püs-
ebből tiszta evangélikus pár volt 53 (38), ev és ref. pök felavatta _és segédlelkészül Tiszaföldvárra ren-
35, a 153 vegyesházasság kőzül reverzálíst kötött delte Kriszt Pétert.
egyházúnk javára -77 (74) pár. Térnettünk 423 hívőt.
(44

' Az . evang. papnék orsz. szövetsége a ka-
O). Egyházunkba betértek 136-.an (1'28), kitértek 'racsony elötti héten küldte szét 780 pengő 'értékben

54-en (54). Konfirmáltunk 458 ·gyermek,et(365). Ur- özvegy pa:pné testvéreinek karácsonyi szeretetado-
vacsorával éltek 12622 (12.358). Adományok címén
a lelkészi hívatalokhoz érkezett 6895 P. 13 f. (9248.86) mányát. Irnmár iötöd .ízben juttatta a Szövetség' tag-
offertóriumokból befolyt: 5823 P. 10 f., összesen díjpénztárának tiszta bevételéből adományait -a .püs-
12717 P. 30 f. (előző évben -15488:33 P.) -pókasszonyok által, kijrelölt testvéreknek. Ezúttal 25-en

A b d
részesültek a .szövetség támogató szeretetében.

- II apesti ev. ,leánygimnázium most bocsátotta
ki az iskola új épületének rnegszerzése érdekében -_ Eljegyzés. Hulvey István kiskőrösi lelkész el-
az általános _gyűjtésre vonatkozó felhívást. Eddig 'jegyezte Huray Máriát." Sztehló Gábor hatvani lel-
csak külön kérő levelek mentek szét a tehetősebb kész Lehel Ilonkát. jegyezte el. '
egyháztagokhoz. Ennek a gyűjtésnek rnúlt évi ered- _ AzEvangétíkus népiskola c. tanügyi lap ja-
ménye 18.850 pengő és 59 fillér- készpénz és 50.000 nuártól kezdve Somogyi Béla szerkesztésében és ,áz
pengőn felüli felajánlás volt. Az iskola 12 osztályá- Országos Ev. Tamítóegyesület kiadásában jelenik .meg.
nal, elhelyezése céljából nyáron átalakítják .a Deák- _ A..Magyar Prot. Nőszövetség alsógödí fiókja
téri épületet, hogy azután itt várja meg a véglegea a jugoszláviai menekültek számára Iapunk útján 40
megoldást. P. adományt küldött:

- Az egyetemes imahét ezévi első összejö-
vetele január 8-án volta Deák-téri templomban. '"T'" Ichthys-nap Győrben'. A győri Ev. Ifj.' Egye-
Az oltári seolgálatot Magócs Károly végezte, az Ev. sület-459. si. »Győry Vilrnos« eserkészcsapata de-
Világ-Allianszot dr. v. Csía Sándor ismertette. Mély eember 30-án szép ünnepség keretében vette .át <ll
értékü előadást tartott Németh Károly esperes az budapesti 421. sz. :»Báthori Gábor püspök« l'eI.
egyház bűnvallásáróí és érdekesen mutatta be dr. cserkészcsapat. kíküldöttétöl az őrzésre .. neki ítélt
Kiss Ferenc egyet. tanár a bibliának 'a hálaadásra vo- Ichthys-zászlót, Mi .az Ichthys? Mozgalom, - munka-
natkozó -szakaszait. A -külőnbözö 'keresztyén feleke- közösség ; az a törekvés, hogy a magyar cserkészet-
zetek képviselőinek a keresztyén egyházért való hez "elhozza: az evangeliumi üzenetet ; Isten kijelen-
imádságain ikívül a Lutheráma vegyes-kar szép énekei téseben meglátt~;tl,a a csérkészet eredeti - feladatát,
'emelték .az áhitatot. A Deák-téri templom karza- ezzel alázatosságra kényszeríti a cserkészvezetőket,
tai is egészen megteltek. és elvezet az igazi csérkészet erőforrásához. Ni

, _ A "Harangszó" 26-ik. évfolyamát kezdette el, munkaközösségben résztv-evő csapatok minden. év-
ami- azt jelenti, hogy 25 éven át szolgákta a Ieg- ben pünkösdkor táborba: gyülekeznek, A tavalyi ra-
elsők között ,azev,angélium ügyét egyházainkban. baközi Ichthys-tábor rendezésében jó munkát végzett
Ennek a. negyedszázadnak a gyümölcse az a sze- győri esérkészcsapatunk. Ezért jutott részéül az 81

rétet, mellyeí most meginditott i:erjresztési. munká- kítüntetés, hogy idén az évegy részében ŐIrZéSI'e;
ját a gyülekezetekben fogadják. Január 6-án meg- kapta a mozgalom zászlóját. A ,zásilóatvé1:ieli ün-
jelent száma a -missziói munka minden terére gondol. nepélyen HilscÍTer-:ZoItán" dr.' budapesti t~nár elő-
Kéthetenkénti ingyen melléklete .a »Kis Harangszó« adást tartott az evangéliumi cserkészetről. -Az - ün-
gyermeklap. A Túróczy Zoltán és Szabó József szer- népséggel kapcsolatban Ittzés Mihály györí ifjúsági
kesztésében .Győrött -megjelenő Harangszó előfize- lelkész " konferericiát rendezett azlchth'ys-~erké-
tési ára egy évre 4.80'P. szetről való beszélgetésre. Sokan jöttek erre Buda-

A Keresztyén iga ság . ',. - áb f l' 'pestről, Pápáról, Celldömölkről, Sopronból,. z . , }anUarl szama an a ele ös •
szerkesztö, Karner .' Károly az új év kezdetén a .-:- Az Angyalföldi, Luther-Szövetség - és Luther
folyóirat programmját ismerteti: Balázs Béla WI- Márton Kör vízkereszti szeretetvendégségén tartal-
chern »Felhívásae alapján az igazi beIIIllisszióflól ír ; mas - műsor keretében Dr: Kovács Sándor egyet.
Németh Sámuel- -soproni .Iíceurni igazgató »Középis- tanár. tartotta' meg mélyszántású előadását az evan-
koláink és azegyház« címen értekezik; Scherer Jó- gélium hatásáról a nemzetek életében, Rirnár Jenő
.zsef a wittenbergí világnézeti kutatóíntézetről ad a .mísszíóí feladat életünkbe vágó fontosságáról szó-
tájékozót. A ~l'ónika ra· reformátusokkal v~ó viszo-' lott.
fébé- Ev. Diakoníssza : Anyaházi Nr;;y:;:;o:;m:::d~a:-,t=B;:-u::d;:a::p::e:::'s:-t,-'V;;I"".,"TD::;-a:-,m-:-ja-n-:i'"ch;---u-.-:::-28~-"':'b-.-·--=F;-e-'-le--=1-=ő-s-:-F·-ar-k-a-s-Lász16.
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A NÉPSZAVAZ.A.S HARANGJAI.
A január rj-án tartott Saar-vidéki .nép-

szavaz i.s kér népet foglalkoztatott szív,e mé-
lyéig : ánémé1et és a "magyar népét. 'A győ-
zelmes szavazás után kitűzött nérriet lobogókat
behunyt szerrrmel is látjuk, Nemetország 111~n-
den templomtornyának harangzúgását folyton
halljuk a szívünkben. Nincs még egy nép, ame-
lyik úgy .megé rtené, hogy mit jelerit elszakított

, élőknek és elszakított síroknak újból való egye-
sülése az anyaországgal és vágyakozó szíveivel,
nincs még egy nép, amelyik ezt úgy meg-
érthetné, mint a miénk.

UgyéJ1ezzük, hogy ebből a népszavazásból
ennek a tanulni nem akaró világnak csakugyan
sok tanulnivalója vian.

Az első tanulság az, hogy az igazságta-
talanságok és erőszakoskodások nem tartha-
tók fenn sokáig. Tizenőt év nagyon hosszú
idő fogságban, betegségben, szenvedésben, de
mikor véget ér, az igazság diadalrajutását
emeli még jobban. Ime, mindenek megtanul
hatják, hogy az igazságtalan sziklasírok pe-
csétei harmadnapra feltöretnek, még ha 'egy

,nap őt esztendőt is jelent, még ha nehéz is
várni, Viárni... Ez a tanulság áldott és ví-

, gasztaló.
A második tanulság az, hogy lehetnek fele-

kezeti, politikai és ,gazdasági ellentétek és kii-
lönbségek az emberek gondolkozása és érdekei
között, csak egészen hitvány ernberek felejt-
kezhetnek tel a szűlőfőldről, annak édes anyai
szeretetéről, ahoz való szívszeririti odatartozá-
sukról. Isten az emberi szívbe kiolthatatlan \

láng gyanánt helyezte azt a szeretetet, melyet
jóban és rosszhan éreznünk kell hazánk és né-
pünk iránt: Ez a tanulság felemelő és vígasz-
taló.

A harmadik tanulság az, hogy ebben a,
gyarló világban ezt a mélyen égő vonzódást is
szervezni és fegyelmezni kell, hogy megbiz-
hatóan és megfelelően nyilvánuljon meg. Tisz-
teletet ébreszt mindenkiben az a gondosság
és felelősség, mely ebben a munkában a né-
mcteket jellemezte és az eredményt biztosítot-
ta.Reánk nézve ez a tanulság részben Lehan-
goló, 'részben kornolyan figyelmeztető.

A legnagyobb tanulság az, hogy :az em-
berek mégis csak akarják az igazságos, jogos,
bélQésés becsületes életet. Csak engedni ken
őket az akaratot érvényesíteni. Ezért bűn a
lelkiismeret ellen és bún .Isten ellen minden
erőszak, mely 'ezt megakadályozza. Szavaztás-
sátok meg az émbereket, hogy melyik _hazá,-
ban+akarnak élni és leomlanak a mesterkélt
határok. Szavaztassátok meg az embereket,
hogy akarják-e egymást felekezet, templom,
szertartások szerint megkülönböztetni és gyű-
lölni s leomlanak a mesterséges ellenségeslee-
dések. Szavaztassátok meg az embereket, hogy
akarnak-e Isten, nemzet és kölcsönös hecsülés
nélkül ébni s tel fogják sőpörni a hamis próf'é-
tákat. Ez a tanulság komoly és reménytkeltő ...

Mindezeket a tanulságokat az egész vi-
lágnak meg kell hallani a népszavazás harang-
jainak zengéséből .. ,
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Hangos számok.
Szórványegyház vagyunk - hangoztat juk

mindenfelé. Olyan földrajzi adottság ez, amely-
lyel egyházi munkánk minden berendezkedé-
sénél szárnolnunk kellene. A szórványegyház
jelleg missziós munkaberendezkedést kíván. E
helyett azt látjuk, hogy nemcsak többszáz lelkes
szórványaink ezervezetlenek (sőt ezer lelken
féltili szervezetlen szórványunk' is van: Békés
1375 lélekkel l); hanem laizÚ. n. leány és fiókegy-
házakba tömörült híveink is igen-igen mcstoha
elbánásban részesülnek. Statisztikai adatokkal
alátámasztva hadd mutassam be egy csperesség
leány és fiókegyházainak sorsát.

A pesti felső csperességben lakik összesen
27.385 evang. lélek. Ebből 15 anyaegyházban
lakik 19.857, tehát az csperességbeli evangé-
likusok 74 %:-a. Az -evangélikus lakosság 26
%-a tehát anyaegyházors kívíil Lakik. (Az alábbi
adatok megmutatják, hogy nem sokat sz ámít
az, ha leány, vagy fiókegyházban lakik is az
evang. hívő l) Ha: csak az anyaegyházak lakos-
ságát vesszük figyelembe, akkor a leány és fiók-
egyházak 33 Ojo-ottesznek ki. Tehát Ja; megszer-
vezett egyhá'Zi területen az anyaeg yházakon.kí-
vül, tehát lelkészi hívatal nélküli helyeken La-
kik az esperesség 330/0·-la, vagyis egyharmada,

. Menjünk tovább. A teljes lélekszámból 7
leányegyházban lakik 3708 lélek (I040' 855,
485, 474, 442, 2SO és 1,62 lélek) és 8 fiókegy-
házban 3039 lélek. (818, 785. 333, 268,\ 260,
242, 230, I03 lélek). A kettő együtt szórványok
nélkül 6747 lélek. Tizenhárom szórványban
(csak: la 10 lelken felüliek et vettem l) lakik
összesen 781 lélek: (a legnagyo bb .I 98 - a
legkisebb 12 lélekkel!)

Megdöbbentő számok ezek, ha figyelembe
vesszük azt, hogy ez az csperesség még igen
kedvező helyzetben van. Rövid távolságok, VJa-S-
út mindenütt - a legtöbb kezségben megfelelő
% ar ányú evangélikusság l És mégis e számok.
kal szemben. nézzük az istentiszteletek statiszti-
káját. Havonta csak négy istentiszteletet szá-
mítva is az egyházakban évente tartanak ösz-
szesen 720 istentiszteletet. A puszta számarányt
véve alapul, alS l-eány és fiókegyházra esne
évente 16- 16 istentisztelet. De ez. sem igazsá-
gos szám, hiszen az ezer lelken feluli egyen-
rangúnak van véve a száz le1kess,el. Eléged-
jünk meg azonban 16 istentisztelettel. Ehelyett
a lelkészi jelentések alapján a kővetkezők álo
lapíthatók meg..

Alz ezer lelkjen felüli leányegyházban a
lelkész tártott egész éven cit négy istentisztele-
tet, három ötszáz lélek körüli leányegyházban
tart a lelkész ot-hat istentiszteletet. Nagy dolog
az, hogy egy kilencszáz lelkes leányegyházban
havonta tart a lelkész istentiszteletet. Itt-ott
kedvezőbb a fiókegyházak sorsa, mert az állami
hitoktatók tantanak istentiszteletet, de ahol hit-
oktató nincs, ott hasonlóan mcstoha a fiók-

egyházak sorsa is. Pl. egy 785 lelkes fiókegy-
házban van havonta egy istentisztelet.

. Jobb a helyzet ott, ahol a leányegyhá-
zakban megfej elő tan iró vezeti az egyház ügyeit-
Ma azonban, amikor kántortanítóinknak leg-
alább 400j0-:a nem egyházi képzőben végzi ta-
nulmányait - egyházi szempontból bizony si-
ralmas felkészültséggel kerül ki ~ képzóból.
Tiszteletet érdemel kántortanítóink minden tő-
rekvése, de lehebeHen. hogy ők maguk is ne
érezzék magukrahagyatottságukat, amikor gyü-
lekezetükkel egyetemben örülniök kell :egy--egy
temetésnek, mert akkor legalább látják -a pap-
jukat.

Elhiszern, hogy az anyaegyház kőti a lel-
készt. Nem hagyhatja istentisztelet nélkül az
anyaegyházat sem: De leérdezem, csoda-e, ha
tele van baptistálckal az olyan 485 lelkes leány-
egyház, ahol évente ötször Iátják a papot, ho-
lott az anyaegyház 543 lélek, tehát nem sokkal
nagyobb a l-eányegyháznál? Kűlőnősen leverő
aztán az a tudat, hogy a .rendes vasárnapi is-
tentiszteletet nem pótolja a lelkész bibliaórával.
vallásos estélyekkel. stb. - egyszóval semmi-
vel sem. Ez a fenti adat nem kiragadott pél-
da, hamern általáno-s jelenség az egész es-
peresség területén.

Ezekkel seemben lát az ernber igen sok
buzgóságot sokfelé. Tizenőt lelkész azonbari
ilyen parochiális megosztódás mellett igen ke-
vés. Legalább 20. lelkésznek kellene lennie 5
annyit kőnnyen elbírna azesperesség. Mind
e mellett is más munkamódszerekre kell be-
rendezkedniők az egyházaknak. Koníerenciák,
gyülekezeti napok, kőrzeti megrnozdulások,
szórványlátogatás,' egyszóval több missziói erőt
magában foglaló munk'ával menteni a ment-
hetőt. Az esperességünk 26 %~~-alakik olyan
helyen (ha Gödöllő és Pécel missziói egyháza-
kat leszámítorn, ahol több fiókegyház,alkot
'egy egyházat, akkor 30 % -on felüli), ahol nin-
csen ,evang. Ielkész l Hányszor hallja az az ev.
hivő az evangéliumct r _

Kétségtelentil örvendetes, ha a nagyalföldi
esperességekben- egy-egy újabb gyülekezettel
szaporodik az egyház, de a pap .nélküli helye-
ken százakkal nem törődünk. Még egyszer
mondorn: tiszbe1etés becsület rninden jó tö-
rekvésnek, de ennyi ernber az eddig szokásos
munkamődszérrét=semmit sem tehet! Sirunk :a .
szórv ányveszteségeinken, de mit lehet remél-
ni ilyen mostoha sors me:lletta leány és fiók-
egyházak evangélikusaitól P

Ezek a hangos számok kiáltanak új misz-
sziói erővel megtöltött, új módszerekkel kié-
pített munkafront utan. Hasonló a helyzet
másutt is, tehát egységesen megszervezett és
egységesen irányított belmissziót, hogy meg-
tarthassuk, amit ránk bízott az Isten!

Zászkaliczky Pál.
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célra, hanem az egyéni bibliaolvasás és a.
gyülekezeti igehirdetés elmélyítésére szolgál,
több követelmény alól felmenti ;3; szerzőt. Bi-
zonyára lesznek: többen, akik éppen ebből a

Nagyszabású vállalkozás indult meg Lic. szempontból a fordításnak egy-egy rész1etét kii-
dr. Karner Károly theol. egyet. tanár e köny- lőnősen előnyösnek fogják találni.
vével. D; Raffay Sándor \25 évvel ezelőtt ki- A fordítás és részben már a magyarázat
adott könyve óta magyarázatos újrestamen- terén is legnagyobb újítás a mennyek országá-
lumevangélikus szerzőtől nem jelent meg. Je- nak a mennyek'<ki rályságával való fordítása,
lentőségét az is emeli, hogy ez a könyvegy Nagyon jó, hogy a szerző kiemeli ennek a
olyan irodalmi vállalkozásnak az első lépése, fordítási problémának: felette fontos voltát.
amely vállalkozás a Keresztyén Igazság c. fo- Bizonyos, hogy az »ország« kifejezés nem felel
lyóirat körűl csoportosúl. a, egyházunk művelt kö- meg sem az: aram, sem a görög eredetinek.
zönségét kívánja az Igével, az igazi, evangé- Hiányzik belőle a király fogalma: és szemé-
liurni keresztyénség igazságaival (s éltető erői lyes tevékenysége. A nehézségeket akár 'a ma-
vel szorosabb kapcsolatba hozni. gyar, akár a nérnet nyelvben az okozza, hogy

Mindez nagyon felfokozhatta az ember vá- a király gyökból nem igen lehet igét képezni,
rakozását és igényeit a, rnűvel szemben. Leg- pedig az Isten országa, fogalmában a királynak
kedvezőbb kielégülését e várakozás az elvi nemcsak la személye, hanern a személyének ál-
résznél kapja, amely az előszóban és beve- landó műkődésben Jétrele' nyilvánul' meg. A
zctésben, majd néhány alapvető evangéliumi kérdés azért is lényegbe vágó, mert benne
fogalom tisztázásában és a függelékben jut jut kifejezés ve, hogy az egész lelki életben
szóhoz. Itt nyerünk bebekintést a sze.rző lelki- nem az ernber tevékenységén, hanem 'az' Du
világába, rnunkájával szembeni alázatos, hit- állandó királyi érvényesülésén fordul meg
beli magatartásába, ami alkalmas arra, hogy rninden.
vele szemben bizalmunk növekedjék. Látszik, A magyarázat nagyszerű foglalata a leg-
hogy a szerző, mint bibliafordító és magyarázó újabb tudományos kutatás eredményeinek s
nem abszolut inte rp retátor, hanem csak! Y:e- legnagyobb, dícsérete, hogy seLll a tudós a hívót;
zeték akar lenni az Igében megszólalni kí- sem a hívő atudóstnemnyeliel benne. A kőnyv
vánó Isten hangja számára. Az evangéliumot értékét egyébként majd' az dőnti el, hogy meny-
úgy állit ja he, mint a Biblia 'legdinamikusapb nyire. tudja egyházunk műveltebb közönségét <l!

kőnyvét, nem mint históriák halmazát. 'Istennek Biblia számára, bibliás közönségüoket pedigl
határozott tartalmú s az egész emberi élepet az igével való tudományosabb tés behatóbb
megragadó iizenete van abban. Nagyon ter- foglalkozásna.: me grryerni. Azt is mondhatnánk',
mékeny álláspont, ahogy Karner Máténak, mint hogy a könyv értékét a folytatás és a. jelz,ettt
szcrzőnek a problémáját látja. Máté írásának nagy programmkJeresztülvitele: elönti el.
sajátossága: hadüzenet az emberi vallásosság- A tekintélyes, vonzó külsővel megjelene
(lak és kegyességnek. lIegdöbbentő motivuma, 216. oldalas könyv rnindenesetre; nyereség
hogy minden az emberből kiinduló vallásosság egyébként igen hiányos keresztyén irodalmunk!
hitet1enséggé lesz, ha nem engedelmeskedik számára. Méltó, hogy foglalkozzunk vele s
Jézus megtérésre hívó szavának: 5 ha fő tar- esetleges hiányait al szerzővel munkaközösség-
talmává nem válhat a Krisztusban való bűnbe- he lépve igyekezzenek pótolni azok, a~ik szí-
csátó kegyelmet engedelmesen elfogadó hit. vükőn viselik, hogy legyen végre a Luther-
[lj látszik: az is, hogy Karner az újabb ek- felfedezte evangéliumi igazságok fényében ra-
zisztenciális theológiai irányzatok hatása' alatt gyogó, beljes magyarázatos újtestarnentumunk;
áll, amikor nem elégszik meg a. tanok és igaz- A mű ára fűzve 5, kötve 6.20 P. A Keresztyén
ságok közlésével, hanem gyújtó erejű bizony- Igazság előíizetóinek fűzve 3.80 P. kőtve 4-,80
ságtétellé kíván lenni. P. Megrendélhető a Keresztyén Igaeság kiadó- .

Karner műve nemcsak magyarázat, ha- hivatalában:' Sopron Várkerület 66.
nem fordítás is. A szerző ugyan hálával és a 'Gáncs Aladár:
felhasználás me gvallá sával emlékezik meg a
Masznyik-, Czeglédy-, Raffay-féle, sőt a ka-
tolikus fordítás értékeiról is, de acél elérése
érdekében nem tartotta mellőzhetőnek új for-
dítás nyujtását. Ezzel mindenesetre belépett
az 'eddigi fordítások versenyébe, amivel szem-
ben fel lehe tine vetni a kérdést, nem Iettvolna-e
jobb megvárni, amíg kialakul az új magyar
újtestamentum szövege i A fordításhanelőnyö-
sen új 'a rövid mondatokra való törekvés, a
mellékmondatoknak a Iőmondátok által való
megritkitása. Ennek a tendenciának a hasz-
uát majd kiilőnősen a leveleknél Láthatjuk. Az
a körülmény, hogy 'a fordítás nem liturgikus

Az Ujtestámentom szent iratai:
1. Az evangélium Máté szerint.

"Az ember tragédiája"
első fordi tója.

Március 26-án. lesz 75: . esztendeje) hogy
Madách Imre (182.3-1864.) a magyar irodalom
egyik legnagyqbb büszkesége befejezte nagy
m:u,nlcáját: ))Az ember tragédiája)) örökértékű
dmimai kolteménqének rnegírását. A .mult évben
volt "iO-ik .~vfordulója annak; hogy Madách
Imre Aleoeeterqcnnim örök álomra hajtotta fe-
jét.
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Ennek a kettős évforduló nak méltó meg-
ünneplése nem maradt el. Értékes' könyvek
egész sorozata jelent meg Madách Imréről)
az emberről és az íróról. Újságci.kkek . és ér-
tekezések megszámlálhat'atlan sokasága gyara-
pította a Madách irodalmat. Aleosztreqcnxin,
díszes mauzóleum ba kerültek a költő hamvai és
megindutt az orszáqos . gyűjtés Madách Imre
szobrának felállítására. És ami talán a legfon-
tosabb s legértékesebb »Az ember tragédiája»
rneghódította a külföldi szinpadokat s erő-
teljes hirdetője lett a rnagyar seeuemsséa
nagyszerűségének) a magyar géniusznak.

Örirmrnel tölti el minden magyar ember lel-
két a .Madách-kultusz ily hatalmas méretű fel-
lendülése és világirodalmi szempontból is nagy
jelentőséggel bíró eZőretörése. Az ő halhatatlan
munkáján keresztül) ismét a magyar alkotó
erőre) a magyar. szellem nagy,rahivatottságára
és termőképesség ére kell, hogy felfigyeljen q;;
a »művelt nyugat») meZy a,lig má,sfélévti~eddel
ezelőtt a legbarbárabbtámadást intézte az r

európai kultúra ellen. akkor) mikor nemcsak a
természetes határok által földrajzilag is egysé-
gesnek teremtett Magyarországot) hanem an-
nak sok uészes zivatart és megpróbáltatást si-
keresen átélt és átszenvedett kultúráját is mű-
veletlen népek zsákmányává tette. .

.Amikor hódolattal emlékezünk meg Ma-
dách Irnrérbl és büszke örömmel engedjük
világhódító útjára nagy micoét, .jegyezzük fel
aztis az évfordulók közé) hogy hetven évvel
ezelőtt) 1865-ben fordították le először idegen
nyelvre );Az ember tragédiájá»-t. ,Egy elfe-
lejtett éojordulá ez) a Madách-irodalom nagy
gazdagodásában erről említést sem kaptunk s
így irodalmi célt kívánunk szolgálni akkor)
midőn feZelevenítjük emléket Dietze Sándornak)
- Az ember tragédiája - első fordítójának.
Tesszük ezt örömteljes kötelességből ezért is)
mivel Dieize Sándor neve és működése a bu-
dapesti evang. főgirnnázium évlapjain is fellel-
hető) hittestvérünk volt és igaz jó barátunk.

Dieize Sándor száz évvel ezelőtt) 1835-ben
seiiletett Magdeburgban. Tanári pályára ké-
szült s a berlini) hallei és lipcsei egi/et eme ken
végezte philologiai tanulmányait. 1859-ben) ta-

.nulmányai teljes beoéqzése után Erdélybe ke-
, r.üZt nevelőnek a báró Splényi-családhoz. Két

évig élt itt) mely idő alatt) nemcsak szorgalom-
mal, hanem. nagy szeretettel. a magyar nyelvet
tökéletesen 'meg tanulta. Nagy érdeklődéssei

. mélyedt el a magyar irodalom megismerésében.
E célból Pestre költözött) 8 kizárólag a magvar
nyelv és .irodalom tanulmántlOzásával joelalko-
zott. Az 186-'1/65-ik iskolai évben a pesti evan-
gélikus gimnázium segédtanára volt) ahol is a
némétnyelvet és irodalmat tanította. Bár cél.ia
volt az állandó· pesti letelepedés) az iskolai év
végével mégis visszaköltözött hazájába. To-
vábbi sorsáról semmit nem sikerült felkutat-
nom.

Mint az evangélikus gimnázium tanára ~ez-
dett »Az ember tragédiája» németre fordí-
tásához) mellyeZ az összes fordításokat jóval
megelőzte) hiszen) mint ismeretes az utána kö-
vetkező fordítás) csak hu,szonegy évvel később
1886-banjelent meg) Fischer Sándor tollából.
Munkájának címe: Die Tragödie des Menschen)
von Bmerieti Madách. Aus dem Ungarischen
űbertraqen. Pest .l865. --o Könyvéhez előszót
Deák Farkas (1882-1888) a jeles történetíró,
drárnabíráZó és műfordító) a Magyar Tudonui-
nyos Akadémia tagja írt.

Dietze Sándor fordítása minden tekintet-
ben ttgyfiilemre méltó mumka. Alig néhány évi
magyarországi tartózkodás uiám. - hova nyel-
vünk ismerete néll"ül érkezett -- vállalkozott a
nem könnyű ieladaira: És ha áttekintjük for- .
dítását) meg kell állapítanunk azt) hogy töké-
letes meqértője ée visszaadóia volt Madách
nyelvezetének. s amellett, munkája könnyed és
nem erőszakolt. .. /

A magyar irodalom mindenképen hálával
tartozik Dietze Sándor emlékezetének. A Icúl-
föld tu: ő mumkája. nyomán ismerte meg elsőnek
Madách halhatatlan remekét , s hogya teljes és
diadalmas kibontakozq,s -és felismerés csak
sok-sok évtized mulva jött meg) ebben nem
volt hibás sem Madách Imre) sem Dietze Sán-
dor. Legyen emlékezete áldott!

Kú r o s u . PáZ

Két válasz.
Laouni: .ezévi 1. és 2. számában Pazár :István:

.Alkotmánymódosítás" cimmel megjelent cikkére több
válasz érkezett, melyek közül ez alkalommal kettöt
közlünk.

I. A paritás.

Az »Alkotmányrnódosítás« c, cikk szelleme és
tartalma indüá 'fenti cím gondolat-anyagának
taglalására. Paritás, egyenjogúság, egyenlő
súly és tekintély, egyenlő hatáskör és ható erő ...
Hol van ez ideális megtestesiilésben ? .. Iga-
za van a cikk írójának: »a gyakorlat pedig
ezt az 'egyenjogúságot soha, sehol sem szen-
.tesíbette«. Talán nem is cgyenjogúságról van
itt "szó, amel)Lrntgis lehető valami és amelyet
»évszázados szokások« igenis szentesíthetnek,
hanem eg yéniségek, szívek és fejek, jellemek
és szellemek, hűségek és áldozatok', teherviselő
odaszánások és hitvalló bizonyságtevések gond-
viselésszerű különfélcségé.ről s -talenturnok és
szelgálatok egyenlőtlenségéről.
. E cikk szelleme reánk, lelkészekre, szé-
gyeníeő. E cikk szerint mi semmi egyebek
nem vagyunk, mint béresek, bérért szolgáló
alkalmazottak: »a lelkész-elnők mindig java-
dalmazott, szerződött tisztvis@lő,;:tlkalmazott«
- mondja éppen nem hízelgő minősítéssel ta
cikk, Sőt folytatja, ezt a Ieminősítést, midőn
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írja: »állásához nemcsak hivatása, de anyagi
érdeke is iköti«.

'Nézzünk szembe ezeknek "a megállapítá-
soknak.

A »javadalmazott , szerződőtt tisztviselő«
fogalmi kerébe beletartozik minden, még oly
l11qg:asés.Jiatalommal felruházott méltóság vi-
selője is, tehát beletartozik pL a, legmagasabb
bíróság feje is, vagy beletartozik a, hadrakelt
sereg főv,e'zén:~is, ki élet rés halál ura, mégis
_. azt merjűk hinni rés állítani - nem igen
akadt olyan minősítő szabályzat, mely e mél-
tóságok viselőit egyszerűen »alkalmazottak«-
nak minősítené s talán még nem fordult elő a
kultúrvilágban, hogy jlyen hatalmas állások
betoltőit valaki a szerint mérlegelné s a sze-
rint osztaná he valami kategóriába, hogy meny-
nyi a javadalma, fizetése: _és mé g nem fo rdult
elő, hogy valaki a szemébe merte volna ki-
áltani - mondjuk - Magyarország minisz-
terelnökének, hogy - »alkalmazott, szerződött
tisztviselő«. Talán valamicskével több.

Nos szóljunkerrőla többról.erről a ~ikkíró ál-
tal elmellőzőtt, elhanyagolt mennyiségről. Tisztvi-
selők is vagyunk, me.rt kenyérrel is élünk. Szerző-
el, ,. ban i 1 d ll. , - "d ' 1'"esi Viszony an is vagyun c,: e Ket szerzo es,' zeI'
megbízatás alapján: egy isteni és egy emberi
alapján, A vocatio-ínterna és a vocatio-ex-
terna alapján. Egyiket felűlról kaptuk, a má-
sikatvemberí kőzösségtől ; de eZI emberi .k"
zősség )s,mil(Q[ elhívott és vállalt minket S

a mi, vezéri, pásztori, oktatói szolgálatunkat,
valahogyan nem egyszeruen ·Mdfogadott, al-
kalrnazott« magának a kiszolg'álására, mint
pL Iift-boy-okat, hanem az elhívásunkban volt
valami magasztos, ünnepélyes, volt va1ami
olyan szerit mozzanat, volt olyan akkord :az
egész szertartásban, mely megfogta a szíveket
és kényszer itette vőket érezni az érzést, melyet
a régiek: úgy fejeztek ki: numen adest, Az
alkalmazott csak addig áll szolgálatban, míg'
az .uraság vagyoni viszonyai nem romlanak
le, ám mi ott, állunk a vártán, mi nem fut-
hátunk el, mi [Illem mehetünk jobb tamyára.
Lift-boy szó siklott ki tollarn alól; jó szó:
nos mi nem fogjuk beszüntetni az »űzernet«,
ha fordula szél s nekünk tovább is emelni
kell az embereket feljebb az alkalmaz-
tatás; a szolgaság, a kenyér szintjéről feljebb
a szolgálat .és áldozat evangéliumi magassá-
gába,

Ha csak egyszerű »alkalmazottak« ..va-
gyunk, _akkor kérdem: micsoda értelme volt
annak az egész kultúrvilág bámulatára méltó
'heroizmusnak, mellyel a zord idők evangélikus
papjai hordozták a bilincset és vitték életüket,
a fejüket a vérpad tőkéjére ? Oh, ez a mi tő-
kénk, az az erkölcsi, hívatásheli,őseinktől
reánk szálló, Isten-védte és Isten-áldotta szel-
lemi tőkénk, melyet mi megremegő szívvel
birtokba vettünk, mikor oltár elé térdelve es-
küdtünk, hogy: - »mint hű lelkipásztor a
hívők üdvét szóval és tettel szolgálom« s hogy

»egyházam javát és boldogságát élelemnél is
többre becsülöm." (Lelkészi eskü).

Ime így fest a mi »alkalrnazotti« minő-
ségűnk. Ez alkalmazitatás nem »adsza-nesze«
szerződés, hanem elhívás, riem egyszerű jog-
ügylet, hanem lelkek egymáshoz állásai, nem
egyszerű választás, vagy ha. az" akkor
meg olyan, mint va hét magyar vezér fejede-
lemválasztása., megválasztása annak, aki elől
és fent legyen.

Jaj lenne a, míegyházunknak, ha mí lel-
készek egyszerű, bérért szolgáló, »kornmenciós
alkalmazottakká« nyomorodnánk ; nem, 'erről
nincs, Inem lehet szó, hanem igenis arról le-
het, hogy rni, lelkészek' jogot, alapot
és alkalmat adtunk-c arra bárkinek .is, hogy ró-
lunk, .szclgálatunkról ilyen szégyenítő lerninő-
sítéssel vszólhassonP .

Nem! Mi nemalkalmazottai vagyunk egy beté-
ti, vagy részvénytársaságnak, mely esetleg »Iel-
mondhat« nekünk, hanem a »kormányzói«, a
»felűgyelői«, »gondozói«, »vezetői« CA. E. 62.
§:) Mi, nemcsak érdekszálakkal kőtőztettűnk :
egymáshoz .- mint a cikkíróírja, - hanem
hivatásunkkai is, mint ahogy szintén hja; de
nálunk ez utóbbi az első s al kenyérérdek nem
a második, hanem az utolsó, :

A, mi igazi felűgyelőink méltóságac hí-
vatása, nagy megbecsülésűknek alapja, Hogy
bennűriket, az 'Ig,e fáklyawívőit, gyülekezetcink
épitőit, ősszetartóit uri, lovagias szellernben
emelnekc..védnek, ~segit~ek..s tekintél yünknek
nem rontói, de őrei, és védői (A, E. 60. §J).

Ha mi kávonulunk al gyűlésből, ha mi át-
adjuk .a teret, mint ahogy alkalmazottak nem
szoktak elnöki székben ülni, -fizetett alkalma-
zottak nem szoktak inteni, óvni és bűnbánaera.
hűségre és áldozatra! hívni, hiányozmi fog on-
nan valami, ami lényegalkotó: elvesztik űlé-
seink.<és gyűléseink egyházi jellegűket, sőt
egyházunk elveszti önállóságát; a jellegét, al jel-
lemét, a ::......Lelkét, Duszils Lajos,,

II. A lelkészi és világi "elem."

Meglepetéssel olvas tam. a cikkben azt a;
kívánság ot, hogy az egyház igazgatásában a
világi és az 'egyházi elem ne egyeniőec, hanem
létszámának megfelelőerr vegyen részt, ,

Indokolja .ezt azzal, hogy »számbelileg a
'J:eI-készi.~lem alig képvisel egy fél százalékot a

világi elemmel szernben.«
. Ha így fogjuk fel a kérdést, akko!" azn

is kővetelhetjiik, hogya bíróságnál pl. .nagyobb
számban vegyenek részt a, laikusok, mert hi-
szen a jogvégzett ember alig képezi egy kis
százalékát a közönségnek. De tovább' mehe-
tűnk - le kellene szállítani a, törvényhozásban
is a tanult ernberek számát, mert hiszen.a ta-
nulatlan tömeg sokkal nagyobb százalékot »ké-
pez,«

, Ha jazt }rntatjuk, hogy n;inde~ fqglal~o-
zas.: mesterség, szakma, a szamarany SZiBI'l'l1t
legyen képviselve, . akkor csakhamar eljutunk
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odáig, hogy mindenűtt a hozzá nem' értő elem
lesz túlsúlyban. .

Különösen nekünk, protestánsoknak, mint
kisebbségi egyháznak, igen csinján kell bán-
nunk azzal a »szárnarány szerint való érvé-
nyesüléssel.« Ez az, amit mindig ellenünk sze-
geznek, amikor híveink a kőzélctben is tehet-
ség, tudás és jellern alapján nagyobb számban
mernek érvényesülni, mint amit a. »számarány«
megengedne.

D::: mélránytalamság is az adminisztrá-
cióból kizárni, illetve kisebbséggé. deg radálni
azokat, akiket élethívatásuk az egyház szol-
gálatára elhívott.

Egyházunk alkotmányának egyik alaptétele
az egyházi é.s világi elem egyforma. érvénye-
sülése és egyenjogu befolyása az egyház tör-
vényhozásában és ko rmányzásának rninden fo-
kozatán. :'

Az 'egyetemes papság eszméje is azt ki-
vanja, hogy az 'egyházi és világi elem egy-
formán érvényesüljön. Egyik legszebb intéz-
ménye az Ú. n. ikerelnökség. Nem osztom a
cikkírónak azt a: nézetét, hogy »a gyakorlat
ezt az egyenjogúságot Diem csak az évszázados
szokásaink, hanem lényegbe vágó okok miatt
sehol sem. szentesítette«. Az egyenjogús.ág ép-
pen a világi elem érdekében fejlődött ki. A
reformáció az egyoldalú hierarchikus rend-
szerből ernelte ki az egyházat, .amikor a világi
elemet is hevonta az egyház szolgála,tába. Te-
hát a lelkészi elem kizárólagos urafmát vál-
totta fel az egyenjogúság. Ez után most abba
a végletbe esni, hogy 'a kizárólagos - vagy
nagy többségü - világie1em szorítsa hát-
térbe a lelkészit - ez ugyall1aZ a hiba volna,

. mint a »cuius :regio eius religio« elv uralma idején,
amikor laföldesúr, rnint patronus, korlátlanul ural-
kodott a maga egyháza felett és a lelkész) a
földesúr udvari, vagy házi papja, csak az ura
rendelkezéseit hajtotta végre.

Az 'egyház alapja a gyülekezet. A gyü-
lekezetnek egyformán vezérei a lelkész és a
felügyelő, - nem állíthatjUk tehátegymássai
szembe a két elemet, mintha: mindegyik egy
másik csoportnak volna az érdekképviselete.
Éppen az 'egyetemes papság elve teszi kívána-
tossá azt, hogy egyformán, egy nézőpontból,
egy célra irányítvai intézzék az egyház ügyeit,
és a két »elern« ne álljon egymással pártként.
szemben. .

Hogy mennyire megfelel :ez a rendszer,
amelyik senkit sem akar majorizáLni, sőt nem
is akalr kettő lenni, csak 'egységes egy, - azt
legjobban mutaitja: éppen az ikerelnökség kéri-
dése. Akik nem ismerik eléggé egyházunk bel-
ső életét, sokszor felvetik azt a: kérdést, hogy
mi lesz akkor, ha: a: két elnök nem tud vla,Laj,
miben megegyezni, ha más a: felfogásuk, ha

. kőztiikellentét merülne fel ? Sokszor kérdezik vaj-
jon az :a~kotmány miért nem tartja szükségesnek
az előrelátó intézkedést ana, hogy ilyen esetr-
ben kinek az akarata legyen. irányadó ? Vag y
ha az olyan testületben, ahol egyformán foglal

helyet - az ikerelnökség alatt - az egyházi
és világi elem - 'egyformán oszlanak meg a
szavazatok, - ki dönt?

Ez a kérdés - ami mindenütt másutt
probléma volna, az evangélikus egyházban nem
az, és nem is volt. Sem az alkotmány, sem) a
szabályrendelet nem helyez súlyt 'ennek a: meg,-
oldására, - me rt a kérdés nem gyákorlat.i,
soha ilyen 'ellentét sem al-~ elnőkők, sem aj
»elernek« közt fel nem merült, Soha szavaz aJ·
tok nem oszlottak meg azon az alapon, hogy az
egyik oldalon a: papok', másikon a világfiak
állottak volna:, tehát soha ilyen ellentétet nem
kellett kiegyenlíteni. Lehettek viszályok - kii-
lönösen a papválasztásokon, - lehettek világ-
nézeti különbségek, - de egyházi kérdésben
soha világi és lelkészi elem közt - jellegükből
kifolyólag ellentét nem volt. Nem is Iehetett.
Egyenesen az egyetemes papság elve zárja
ki azt, hogy a két elem közt kűlönbség leg-yen.
Azegész különbség az, hogy az egyik hívatás-
ból és foglalkozásszerűen is, a másik csak elhi-
vatottságból és egyházszeretetből, önzetlenül
vállalja a szelgálatot. De nem sokkal kisebb
az az önzetlenség,ami abban rejlik, hogy la
mai szegényes, szűkös javadalmai mellett, va-
laki más kenyérkereső foglalkozás helyett a
hívatásos pap pályáját válassza. Anyagi ér-
dekből még senki sem ment 'evangélikus pap-
nak. A cikkiró által említett »javadalmazott,
szerződött tisztviselő, akit a:z állásahoz nem
csak hivatása, de az anyagi érdeke is kőti«,
semmivel sem elfogultabb és érdekeltebb. mint
pl. az, aki a magas egyházi adótól fél. A
megélhetés biztosítása még nem »anyag i ér-
dek«. A lelkészelőljárójaval szemben való »alá-
rendeltségi viszony« sem játszik itt nagy sze-
repet, A protestáns egyházaknál ép úgy, mint
ahogya. világi elem nincs alárendelve a papi
elemnek, a kis egyház lelké sze sincs aláren-
delve még olyan magas rangú szolgatársának
az Urban, a »prirnus inter pares« lelkésztársá-
nak. Ahol nincs hierarchia, ott nincs szervi-
lizrnus sem.

A teljes iegyenjogúságot, -a teljes ,egyen-
léséget ne bolygassuk meg, mert ezzel meg-
bolygat juk az egyház egyika:lappillérét. »Az
egyházi és világi 'elem pa rítása az egyházk!or-
mányzati érvényesülés terén: a; magyar pro-
testáns egyházak sajátos nemzeti bélyege« -
mondja Dr. -6se--4ényi Béla, egyházunk kíváló
ismerője. Ahol nincs rendetlenség, ott nino
csen rnit rendezni, mert nincs' veszedelme-
sebb, mint a felesleges szabályozás. Ahogy
óva intünk mindenkit a.ttól, hO!gy holmi, egy ..
házunk szellemével össze nem férő hicrarchi-
kus rendszerrel kacérkodjék, - épúgy meg
kell védenünk lelkésztestvé.reinket is minden
olyan törekvés ellen, ami jogaikat és befo-
lyásukat csorbítaná, Örüljünk annak, hogy la
kölcsönös féltékenység fel nem merűlt, hogy a
külőnállás kérdéseit az élet fel nem veti és
óvjuk meg azt, amit az évszázados szokás szen
tesített - a világi és egyházi -elern egyenjogú-
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\ ságát. Ne kérdezzük azt, hogy melyik az első
és melyik' a második: rnelyik üla:z emelvényen
jobbra és melyik ba:1ra, - a kettő kőzül me-
lyik küldi szét a meghívókat, ne csináljunk
meste rséges problémákat olyan kérdésból. amit
az élet nem vet fel. Főleg pedig óva: intünk
mindenkit a »számarány alapján való. érvé-
nvesűlés« kővetelésétől, mert nem: az igaz és
oi{os ernberek vannak uőbbségben a wilágon.

Azt a szornorú tényt, hogy éppen :a~zú.
9. előkelő világi köreinkbén egyházunknak sok
a vesztesége - a: cikkíró annak tulajdonítja,
ho'gy mivel a világi elem az egyházi élethen
nem tud eléggé érvényesülni - elfo'rdul az
egyháztól. Az egyháztól csak az fordul el, aki
azzal sohasern érzett--együtt. Társadalmi vagy
politikai befolyás csak azt tudja eltántorítani,
aki az egyházi életben is csak feltűnést, sze-
replési vágyának, hiúságanak kielégítését, a
kűlső sikert kereste- és ha másutt a: sikeríre,
a címre és a: rangra, az elismerés kíilsó je-
leire nagyobb .a kilátás - oda megy. Aiki aft:
egyházban való szereplésr'eegyházsz,cl1et:etből
vágyott, azt társadalmi siker nem fogja, el·'
csábítani. Hát talán a katolikus egyház an-
nak kőszőnheti a: világiak nagyobb érdeklődé-
sét, hogy újabban .4 világi elem befolyáshoz
jutott ? Az a befolyás, amit ma gyakiorol, cs:ak!

. külső, színleges, mert a hatalom megosztasánala
a lelkész és a: laikus elem kőzt ott dogrnatikus
akadálya van l. Es .mégis, azt látjuk, hug.y~újJaIL
ban ott tagadhatatlanul élénkebb az 'egyházi
det; pedig ez a befolyás össze sem hasori-
lítható azzal, ami a mi világi elemcinknek
jutott. Nálunk soha senkit, a:ki .igazán dolgozni
akar és tud - a szerepléstől nem zár el senki,
sőt örüljön az a: világi, ha nem raknak húsá-
gosan sok szerepera, vállára. Azt látjuk, hogy
az egyházi élet kűlőnbőző fokozatain majdnem
mindig ugyanazok szerepelnek. Ez is csak azt
mutatja, ho:gy kevés a vállalkozó azokra a
szerepekre, amit a: világi elemnek kell hetöl-
tenie - akad tehát szerep mindenkinek, aki
akar és tud. Sohase hallottunk panaszt amiatt,
hágy valamely világi férfiú egyházi méltósá-
gában világi létére - mellózésben és tisztJe!1et
hiányában részesült volna .. Inkább áll fenn az
a veszély, ho'gy például a világi felugyelő ja
maga: politikai v<:Lgy társadalmi súlyával el-
homályosítja Lelkészi elnöktársa ezerepét.

Egyenesen szeroncsétlen gondolatnak ta-
tálom azt a: terv:et7 hogy aZregyházvilágiembe.
reinek is legyen 'egy leülőn - papoktól mentes
-- szervezete, ahol a: maguk dolgait megbe-
szélik. »Maga dolga« senkinek nincs, rninden-
kinek dolga .az egyház ügye! Inkább azt az
újabban gyakran telőfo'rduli rendszert tartjuk
helyesnek, hogy a Ielkészi egyesűletek a, vilá»
giaka:t is meghívják az ügyek megbeszélésére.
Kerülni kell mindent, ami 'a két »elern« közt a
különbséget élesíti ki: sem a pap, sem a vi-
lági »különleges jellegének' a kidomborításae
nem protestáns gondolat.

. Azt a nézetet sem osztom, hogy a: laikus
./

bíráskodás az egyházban csődöt mondott, Itt
látjuk megint a szükségét annak, hogy al!

egyház fegyelt'niés ú. n. törvénykezési, sok-
szor magánjogi jellegű ügyeit, ne kezeljük- egy-
formán. Ha valakinek ajárandóságáról, a szel-
galari szerződés magyarázatáról van szó, he-
[yes, ho:gy képzett, a felektől, valamint az tegy·
házi hatóságoktói egyformán független bír6 in-
tézze el. De a fegyelmi bí ráskodásnál aJ »laikus
elern« - ami alatt a cikkiró nyilván a N~llkie·
szeket is érti - nem mindig laikus demo
A fegyelmi bíráskodásnak nincsen csak jogi,
tartalma, van annak valláserkölcsi, egyházv:e-
zető tartalma is. Ebből a lelkészelemet kizár-
ni olyan gondolat, mint azokié a szektáké, akik.
a Ielkesz nélküli egyházat tartják a maguk ide
aljának.

Aki az önkormányzat megóvása vvégetr a
hierarchiától való félelméhen a világ! elemi
uralmára, a kyriarchiára törekszik, az ugylan-
abba a hibába esik, rrnint aki a vakbuzgóság
és a .hitetlenség kőzőtt nem látja! a kőzépútat.

Ne keressünk különbséget, főként. pedig
ne élezzük' ki. A protestáns egyházak vonják
te azoknak vaz időknek a tanulságát, amikor
-. akeresztyénségelső idejében -'ai két »elem«
annyira összeforrott, hogy egyik-másik vérta-
nunál történelmi kutatást folytatnak arról, vaj-
jon lelkész volt-e, vagy világ'i? -

Dr. vitéz Péte,ry Aladár.
- --.. -,..--
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VIZKERESZT UTÁNI 2-lK- VASÁRNAP.
János ev. II, 1-11.

Milyen sokszor vitatkoznak azon, hogy
a keresztyénség összefér-e az örömökkel és oi-
galmakkal, vagy pedig komoly keresztyén ke-
rüli a világias örömöket? Mindakét tábor a
kánai menyegzőre hivatkozik, holott Jézus min-
den cselehedeie és minden tanitiisa összetarto-

. zik és nem szakíthat6 el egymást61. A kánai
menyegzőt is így kell tekinteni. '

Jézus a kánai menyegzőn családi életnek
a kezdetét látta, megjelenésével a családi életet
szenielie meg s az azzal összefüggő örömöket
változtatta megáldott örömökké. Nézvén a oi-

gadoz-é--embereket, talán akkor gondolta el azt
a példázatot, hogy egy király m_enyegzői lako-
mát szerez fiának es meahioia oda a hivatalo-
sakat, majd pedig a hivatlanokaf is. Talán ézeti
a kánai menyegzőn gondolta él Jézus, a földre
jött szereiet, hogy amint ez a lakodalmas ház
meglelt boldog és örvendező emberekkel, úgy
kell lassanként meatelnie. ennek a faldi világ·
nGlk boldog és örvendező emberekkel, akik
szeretik Istent, az Atyát, ezereiil: egymást, tiszta
életet élnek és ennek az örömeivel telftik meg
életüket. Igy sz61 a kánai menyegző történeté-
bő/ is a királyi menyegző hív6 szava minden-
kihez: minden kész,- jertek el az igazi örö-
mökre .
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D. Kapi Béla püspök körlevele az Evan-
gélikus Élet támogatása érdekéhen a dunán-
túli egyházkerület gyulekezeteihez. >}698 IV 11/ I
934~35. szám. Felhívom a gyűlekezet velnök-
ségének, tanítói karának és híveinknek fig yelmét
az Országos Luther Szevetség kiadásában meg-
jelenő egyetlen vegyháztársadalmi és 'egyház-
közigazgatási lapunkra. az Evangélikus Elet-
pe, melyet Szántó Róbert budapesti lelkész hű-
séges és eredményes szerkesztői munkája után
Kemény Lajos budapesti esperes-lelkész vett
szerkesztői gondjaiba. Feltétlenül szükséges,
hogy bonthátatlan tábortállítsunk' a Lap mögé,
Éreznünk éséreztetnünk kell, hogy alap a mi-
enk, .annak jövendője 'egyházunk jővedójével,
sorsa egyházunk sorsa val,.. győzelme. vagy ku-
darca egyházunk emelkedésével, avagy zuhaná-
sával f-onódik egybe. Hangsúlyozottan kérem
egyházkerületern lelkészeit, felügyelőit és egy·
háztagj.ait,· hogya lapra való előfizetést és a
lap terjesztését tekintsék lelkiismereti köteles-
ségűknek. Lehetetlenség az, hogy egyet'ea egy.
házközigazgatási és egyháztársadalmi lapunk-
ról me~vonjuk erkölcsi és anyagi tárnogatásun-
kat s elvágjuk azon köteléket, melyek min-
ket a Lap rnunkája által egyházunk teljessé,
gébe bekapcsolnak s melyek által az a rni
számunkra, mi pedig a lap számára építő ér-
tékké válhatunk. Ismételten kérem tehát: gyűjt-
senek előfizetőket gyiilekezetűk mindazon tag.
jai kőzt, kik egyházunk ügyével foglalkozni
jogosultak és kőtelezettek. Ezeknél i is lelkiis-
mereti kérdéssé kell tennünk-a lap támogatását.
Az Evangélikus ÉLet Országos Luther Szevet-
ségünk lapja. Szővetségünk ezen sajtóorgánum-
mal kívánja szolgálni az egész országra kiter-
jedő célkitűzéseit: Mostani elnöksége a lap meg-
mentéséhez és felvirágoztatásához köti a. Szö-
vetségben való további vezéri munkáját. Me-
légen kérem Nagytiszteletűségedet. tegye az
Evangélikus Élret ügyét a magáévá s része-
sitse azt messzemenő támogatásában.

- A zsinat első ülésszakának befejezése után
a zsinat elnöksége szétosztotta a tanácskozási anya-
glot és pótl6lag' beérkezett javaslatokkal együtt
az 'egyes bizottságok elnökeinek megküldötte, Ez
idő szerínt a bizottsági 'előadók tanulmányozzák az
anyagot és amint azzal elkészülnek, a
zsinat elnökségével való' megbeszélés ér-
telmében ,a bizottságok elnökeia bizottságok tagjai-
nal, .azonnal megküldik azt. A második ülésszak ösz-
szehívása előreláthatólag nem fog március második
felénél korábban megtörténni.

- A központi választmány ülése. Az Országos
Luther Szövetség központi válesztrnányát az elnök-
ség január 24-én d, u, 5 órára a Deák-téri lelkészi
hivatalban tanácskozásra hívja össze, rnelyet 'ez úton
is közlünk a választmány tagjaíval. A tárgysorozat-
ban laz egyes bizottságok megalakításaés a szövet-
ség lapjával kapcsolatos jelentések és folyó ügyek

- szerepelnek,

Féí:lé Ev. Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest,

- .A MELE elnöksége a lelkészegyesület v-ezető-
ségét 'január 24-én d. u, fél 4 órakor a báruyakler:ii-
leti püspöki hivatalba a folyó évi munkaprograrrrm
megbeszélésére összehívta.

_ Evi jelentések. SZENTETORNY A: Az elmú.lt
1934. év. népmozgalmi adatai a szeutetornyai
egyházban a következök : Megkereszteltetett: 34 gyer-
mek, 21 fi és 13 nő, (1933-ba:n: 28) Házasságkötését

·megáldatta: 15 pár (23), Elhalt: 16 egyháztag (16).
Megkonfirrnáltatott: 28 gyermek (28). Egyházunkból
kitéri,l: 2 .nő, egyházunkba betért 3 fér!fLI4 nő. ~ Ur-
vacsorával élt: 215 lélek (1933-ban 182; 1932-ben 114).
Karácsonyi szerétetcsomagban 130 iskolásgyermek és
10 család, ruhasegélyben 50 gyermek részesült.

BUDA:! (vári) egyház. Hereszteltünk 60 gyer-
meket, 32 fiút, 28 leányt, Eskettünk 59 párt, ebböl
tiszte evangélikus 10 pár, vegyes 49 pár, akik közűl
11 pár kötött reverzálist javunkra, Konfirmáltunk.
95-öt, 40 fiút, 55 Jreányt.· Temettünk 80 egyháztagot,
37 férfit, 43 nőt. Hozzánk betértek 29-en, 14 fénfi,
15 nő. Tőlünk kitértek 25-en, 10 férfi, 15 nő.

- Teadélután. Budapest-kelenföldi Evangélikus
Leánykör január 12-én . igen jól sikerült műsoros
teadélutárit rendezett, amelyen Ruttkay-Miklián Gyula
püspöki titkár tartott .előadást, Majoros Richárd ver-
seiből szavalt, Oláh Lucia énekelt. Gasparik Margít
zenetanár zongorakísérete rnellett. - Január l3-án
a háztartási alkalmazottakat 'gyűjtötték össze a Leány-
kör tagjai a szokásos havi szeretetvendégségre,
amelyen Németh Irén tanítónő tartott előadást,

- Halálozás. Eltscber Sándor ny. múzeurnt fel-
ügyelő, a Budapest-kelenföldi ev:angélikusegyházköz-
ség hűséges és hitbuzgó tanácsosa, életének 69. évé-
ben elhunyt, Tem-etése január t t-én volt a farkas-
réti temetőben. - Szenteh. Dezső nyn mezögazdaságt
szakiskolai igazgató életének 63. évében hosszú szen-
védés után visszaadta lelkét Teremtőjének, Január
I l-én temettéle el nagy részvét mellett a farkas réti
temetőben, Az elhuny tb an Rakssányi Zoltánné, a
Kelenföldi Evangélikus Nőegyesület elnöke fivérét
gyászolja.

~ _Cserkészjubileum. A budai (várbeli és kelen-
földi) egyházközségek kebelében működö 32. sz.
»Levente« csérkészcsapat ez évben ünnepli megala-
kulásának tízenötödik évfordulóját. Január 13-án dél-
előtt a csapat hálaadó istentiszteletre gyülekezett
össZiea kelenföldi templomban, A!z Igét Szántó Ró-
bent lelkész \hírdette. A csapat tagjai úrvacsorahoz
járultak. Aznap délután baráti összejövetelt tartott
a tisztikar és az öregraj a csapat v'o'-t tagjainak
a bevonásával. Az összejövetelt társasvacsora fe-
jezte be, amelyen meleg ünneplésben részesítették
Kun Attila parancsnokot, aki tizenöt éven át nagy.
hozzáértéssel 'és lelkesedésset vezette a csapatot.

--: A somogyi ág." hitv. ev. ker. egyházmegye
története. Irta : Mesterházy Sándor ev. lelkész. Ara
l' pengő 20 fillér. - Konlirnuiciái káté, ára 3l) :fJiíllér.
Mindkét könyv kapható a szerzőnél. Nemespátró,
u. p.. Surd.> _ _

- "Mit adjunk elő" címen Erős Sándor KlE
titkár szerkesztésében 'színdarab gyűjtemény jelent
meg. E gyűjtemény .a keresztyén szellemben mun-
kálkodó ifjúsági egyesületek igényeit tartja szem
előtt. . Míssziói, hazafias, húsvéti· ésegyéb al-
kalmakra hosszabb, rövidebb jelenetek, párbeszédek,
monológok, szavalókórusok alkotják a . könyv tar-
talmát. A 130 oldalas, 18 különféle darabot tartal-
mazó könyv ára: 3.- pengő. - Megrendélhető a KlE
Szövetségnél, Bpest, VIIL, Horánszky-utca 26, a
pénz előzetes beküldese mellett

- Evang. konfirmandusok kátéja, Irta: D.
Raffay Sándor, Ára 64 fillér. Megrendelhető a pesti
magyar egyház igazgató lelkészí hívatalánáí, :VII.,
Damjanich-u, 28-b. - . ~. , .

VI., Damjaníeh-u. 28'-b, '-- Felelős: Farkas László,
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. A Luther Szövetség új munkaéve. - Hirek

A- BÉKE UTJA.
Mjóta ez a mai világ az öldöklő és gyű-

lölködő háborúskodás szakadékai közé zuhant,
nem tud visszatérrria béke útjára. Voltak ~bé-

, kekötések .•.de nincsen békesség, Yarm;3k,..a.JuK
feJ(egyverzett békének csúfolják és vannak,
akik: prolongált háborúnak nevezik 'ennek a

, . ,

megöregedett földrésznek a helyzetét. Sok or-
vos és, sok kuruzsló kísérletezett már azóta,
gyógyszerekkel és ráolvasásokkal. tanácsokkal
és c rémítgetésekkel, - mindhiába. Elmondhat-
juk a beteg világ felett Luther 95 tételéből.:
Fékre mindama prófétákkal, akik azt mondják:
béke, béke és még- sincs 'béke , . . " .

J. :,J. "Armitage liverpooli angol lelkész
egyik nagy londoni templomhan mondott pré-
dikációjában .éles bírálattal illette a Népsze-
vetséget, mért sem alapokmányaiban. sem a
kűlőnböző egyezményekben nem törtér~:ik· em-
lítés 'Istenről. Kijelentette, hogya Népszővetség -
mindaddig nem lehet alkalmas a nagy erriberi
problémák megoldására, míg· Istenről, nem
vesz tudomá.st. .

A »Lutheraner« írja, hogy a 72 éves Lloyd
George, volt angol miniszterelnők.rjaki a béke-
kötéseknél is Anglia képviselője wolt) a Ion-
.cÍoni City, templomban Összegyülekezett papok-
hoz, intézett' nagy beszédében a mai világot
olyan mocsárhoz hasonlította, melyben a kű-
lőnbözömépek egymástól rettegve bujdokolnak.
Ha' valamelyik megmozdúl, a .többi. az életét
félti. ) Nem' segíthet ,lnás ezen a. 0Iágon; ..~

mondotta - mint a- jó prédikáciőy-rnely -meg~
mozdítja az ernberek szívét és -lelkét. Ha most
az egyházak kötelességeiket .nern teljesítik, nem
tudom, mi. fog történni. Teljesen .elv-ef;zítettem
bizalmamat a rkonferenciákban. Nem mentheti
meg a világot más, mint az »együgyü prédi-
káció ... « . . .

Hogy thi fog történni, azt mi sem tud-
Juk. ne hogy az egyházak meg fogják-tenni
kötelességeiket, -az .kétségtelen. Eddlg:is meg-
tették, mikor húsz év óta kicsiny és nagy 'temp-
lomokban folyton az ígaz! békéne { erre ~Z

útjátra rnutattak ezek az egyszerű és »együgyü«
prédikációk. Csupán azáltal válik jelentőssé J.
j. Arrnitage, a lelkész és Lloyd George, az
államférfi összetalálkozó kijelentése, mert arra
mutat, hogy .ez az igazság végre elindul a
templornokból, kijön az utcákra, be akar .ta-
lálrn a konferenciák terrneibe és be akar ki-
áltanta genfi palotába és mindenütt azt akarja
hirdetni és tanítani, hogy amit az· ~beliek
azért 'rontottak el; -mert nem hitbek az evan-
géliumnak; _azt csak al~k~r tudják meggyógyí:
taní, rendbehozni és újra felépíteni, ha hisz-
nek az evangéliumnak, mely szól hozzájuk min-
dén igazi prédikáciÓbpl.. ,- - _

-r Húsz esztendő tengernyiszenvedése és nyo-
morúsága után-ime avilág előtt hangosan-kiált.
a változatlan. tanulság: »A béke útja az'
ev~ngél~um! .-.. « . , -
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Ojabb válaszok.
Lapunk ezéui 1. és 2. számában Pazár István:

»Alkotrmirutmádositás» címmel megjelent cikkére há-
rom ujabb nálasei közlünk.

Ill. Együttmunkálkodás.
Mindenekelőtt azzal a megállapítással kell

szembeszállnom, hogy »A világi elnök sohasern
kerülhet ősszeférhetetlen helyzetbe«, me rt ta-
pasztalatoken alapuló meggyőződésem szerint
az összeférhetetlenség veszedelme éppen azo-
kat fenyegeti legközelebbről, akiktél a legtöbb
önzetlenséget vés pártatlanságot követeli meg
tisztük .. Kénytelen vagyok leszögezni azt -is,
hogy a munkáját becsülettel végző lelkésznek
nem patronusra, hanern munkatárs ra van szűk-
sége munkatá rs ra, aki az egyházépítés rnehéz
munkájában egész szívvel és egész lélekkel tá,
mogatja őt. .

Az bizonyos, hogy Egyházunk 'evangéliumi
jelleg ének oa felügyelői és lelkészi kar teljes
jogi egyenlősége felel meg legjobban. De nem
szabad elfelejteni, hogy az Egyház lelki és
anyagi élete egy összefüggő, szerves egészet
.képez s ez, valamint a lelkészi hivatás kizárja
azt, hogy ;:a,'lelkész<az Egyház' anyagi és ad-
rninisztrativ vonatkozású ügyeitől a legkisebb
mértékben is távoltartsa magát. Ezt az állás-
pontot csak alátámasztja a cikknek az a meg-
állapítás:~: hogy' ea világi elnökőknek rendsze-
rint más az élethívatásuk« és az a tény, hogy
a lelkészeknek viszont kizárólag, az Egyház
szolgálat:aaz élethívatásuk.

Kétségtelen azonban, hogy a felügyelői
kart nagyobb. mértékben kell az egyházi élet-
be bevonni, mÍlnJt ahogy az eddig történt s
mint ahogy arra az. E. A. .idevonatkozó és
sokféleképen értelmezhető §-ai módot adnak.
A zsinat feladata, hog-y e tekintethen hatá-
rozott intézkedéseket hozzon, Itt azonban nem
az :a lényeg, hogy az egyes tisztviselők' felso-
rolása milyen sorrendben történjék, hanem az,
hogy a felügyelői tisztség olyan pontosam kö-
nilírt jogokkal és kőtelezettségekkel ruháztás-
sék f.el, amely-ekegyrészt az Egyház evangé-
liumi jellegével, 'másrészt az egyházi közérdek-
l\lel,.végül pedig a tényleges helyzettel. a való
élettel a legjobban összeegyeztethetők.

, Azzal mindenki tisztában van, hogy az
Egyház a -világi 'elemet nem nélkülőzheti s
éppen ezért nagyon örvendetes volna, ha a
felügyelői kar 'az egyházi életben való inten-
zfvebb és fokozottab közreműködést igényel-
né és valósíbaná meg. Ennek útja azonban
nem a paritás vagy prioritás biztosítása s az
'ezzel 'járó harc, mert az egyháznak nem er-
pe van szűksége; - hanem a lelkészekkel való
eredményes együttműködés. FIaibók Ferenc.

IV. A nők közgyűlé si tagsága.
Pazár István cikkének a zsinat elökészí

tésére vonatkozó fejtegetéseível kapcsolatban

felhívom a cikkíró figyelmet a következőkre :
r. Alkotmányunk értelmében törvényt hozni ki-
zárólag és egyedül a zsinat van jogos ítva.
Minden a zsinat megalakulása előtt végzetl
munka csak véleménynyilvánítás, illetve javas-
lat lehet. A zsinati irományokban adott ja-
vaslat éppen ezért nem végleges törvényszö-
"eg, azon tehát lehet', sőt kell is itt-ott változ-
tatásteszközölni .. - 2. Az egyes értekezlebe-
ken, konfe renciákon avagy a sajtóban meg-
jelerit hozzászólások vagy javaslatok még nin-
csenek eltemetve azzal, hogy azok egyik-másik
része a zsinati irornányokban esetleg felvéve
nincs. A javaslatok meghozatalában résztve-
vő zsinati tagoknak nódjukban áll' ezeket a
zsinat plénuma elé terjeszteni. a vonatkozó ré-
szek tárgyalásánál. .

A zsinat elé terjesztett javaslatokról azt ál-
lítja .a cikkíró. hogy .az alkotmánylink lényeges
alapvető elveit lerombolja és hogy a hatáskő-.
rök tágitása címéri diktatórikus .irányzatot V;€-

. zet be. Ismerern a kőzzétett irom .ányokat, de
azokban sehol sem találtam oly rendelkezést,
mely a fenti aggályok alapját képezhetné. Nem
tartom helyesnek az ilyen általánosságban tar-
tott vádemelést. Szelgálatot tenne a cikkíró,
ha általánosítás helyett megnevezné a javas-
lat azon részeit, melyekből a rombolást vagy
diktatúrára való törekvést olvasta ki.

Kifogásolja a cíkkí~ó az fegyhá; jogi fogal-
mának a zsinati irornányok első füzeteben
adott szövegezését. Azt azonban; hogyan kelléne
azt szerinte helyresen megszővegezni -. nem
mondja meg. Ha valakinek kifogása van a ja-
vaslat valamelyik része' ellen - mondja meg,
hogyan: gondolja a. helyes szövegezést, A tör-
vényalkotónak ugyanis nem kifogás, hanem
javaslat kell, mert csak több szembenálló ja-
vaslat egybevetéséból tudja megalkotni a re-
lative legmegfelelőbb törvényszöveget.

Kifogást emel .a cikkíró a nők kőzgyűlési
jogának kiterjesztése ellen is. Nem vitátkozom
a cikkíróval abban, hogy mi vezette az 1893-
iki zsinat tagjait az idevonatkozó rendelkezés
megalkotásánál. Felhívom a figyelmét arra,

- hogy ma 1935-ot írunk s az E. A. megszövege-
zése óta lefolyt negyven és néhány esztendő
némileg megváltoztatta a világot, az embe-
reket, az életfelfogást, a gondolkozást."Éppen
az, hogy ,az E, A.._.ll1ódosítása mindenki
még a cikkíró előtt is szukségszerűség . bizo-
nyítja, hogy· -azon okok közül, melyek az
E. A". jelenleg érvényben levő rendelkezéseit
eredményezték. ma már nagyon. sok. egyál-
talában 'nem, \ vagy legalább is nem. abban a
formában áll' fenn az ernberek mentalításában.
Uj okok,: új okozatokat,eredn1.ényeket köve-
telnek. Egyházunk nem zárkózhatik el a fejlő-
dés folyamata elől, A megkövesredésaz élettől
való elszakadást és ezzel az egyház pusztulá-
sát eredrnényezné. A nők jogainak kiterjesz-
tése ma már olyan. világjelenség, mely elől
semmiféle irányzat vagy szervezet inem' zár-
kózhatik lel. A kite.rjesztés <elvi.helyességéről tehát
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nem, csupán annak mértékéről lehet s kell is
vitatkoznunk. Ha tehát a cikkíró nem ért
egyet a - javaslatnak idevonatkozó részével, il-
letve, ha az abban adott mértéket túlzottnak
találja, ne általánosságban kifogásoljon, ha-
nem adjon konkrét javaslatot, míly mértékű
kiterjesztést tart helyesnek, avagy mondja meg
nyiltan, hogy semmiféle kiterjesztést nem _he-
ly'esd. .

A javaslat állal adott megoldás nem csu-
pán a fejlődéshez való alkalmazkodás folyo-
mányá, hanem egyben a gyakorlati tapaszta-
latok kényszerítő kővetkezménye is. Aki va-
laha is vezetert már' nagyobb lélekszámú egy-
házközségbeu kornolyabb jelentőségű válasz-
tást, tapasztalhatia, minő lehetetl-en üzelmek
folynak a meghatalmazásokkal. Nemrégiben is
részvettern egy választáson: itt a beadott meg-
hatalmazasok száma a kétszeresét is meghalad-
ta a tényleges női szavazatoknak. Ugyanezek
a meghatalmazások kőzelebbről megvizsgálva
azt .igazolták, hogy azok legnagyobb része »gyá-
rilag« készült a kertesek .a;sztalán.Gy,akorlati
tapasztalat .az is, hogy a női szavazók túlnyo-
mó többsége nem tudott ellentállni a kertesek
és egyéb jóakarók kéréseinek, sziveren állítot-
tak ld két, sőt több meghatalmazást is. Ime
az ősök jól átgondolt »nem oknélküli rend el-
kezése« mivé lett idők folyamán a gyakorlat-
ban. Kiváncsi volnék megtudni, mi, jót és ne-
lyeset lát ebben a cikkíró ? Miridezek a bajok
egy csapásra megszünnek, ha. a meghatalma-
zasl 1encrsz7éFe"~e1ríiáad. 'Aláíron'i; '-fiog).' Kezdet-
hen míg a nők megszokják a közgyűlés ek ta-
nácskozási rendjét és hangulatát, lesznek ki-
·sebb-nagyobb kilengés ek. Me rem azonban állí-
taní, hogyezek nem fogják, meghaladni azt a
mértéket, amit a mostani időkben a szovjet-
eszmékkel .túlfűtött nemzedék igen sok helyen
már is meghonosírott. Ezzel a. kis, de idővel
önmagától mérséklődó veszéllyel szemben nagy

·zvakorlati értéke és eredménve a javaslat sze-
iÍnti megoldásnak szembeszőkő. Már maga az
az egy tény, hogy gyökeresen ki lesz írtva
általa az egyházban olyannyira' visszatetsző s
fentebb ismertetett kortesfogás és azzal járó
demoralizálás, indokolttá teszi a javaslat sze-
rititi megoldást. Ezzel egyrészt meg van aka-
dályozva a szavazatra jogosult szavazatának el-
sikkasztása (.a kétszeres meghatalmazás vévén),
másrészt meg van akadályozva a szavazatra jo-
gosult akáratának elsikkasztása. mert hiszen a
meghatalmazásba nem í rhatván utasítást gyak-
ran megesett, hogy a méghatalmazott éppen

·az ellenkező jelöltre szavazott, mint akit a
meghatalmazó . óhajtott. De van még egy más
szempont is: a mai tisztultabb felfogás szerint,
ha valakitől tehervisélést kővetelűnk, annak

·meg kell adnunk a jogot, hogy annak a te-
·hernek a felhasználásahoz hozzászólhasson. Itt
kapcsolódik azután az adott javaslat: éppen abba a
gondolatkőrbe, melyet a cikkíró is. követel, a
tiszta házas evangélikus ndIielyzeténekés jo:g-
körének.. rendezésébe. A régi K. A,._42~ §~

ugyanis a meghatalmazás-sal való szavazást. csak
az önálló vagy vegyes házas nőnek adta meg,
a tiszta házas nőnek nem. Ezzel szemben az új
javaslat, ~ 41: §. c, pont ~. éppen a meg-
hatalmazás útján való szavazás megszüntetése
és a közvetlen, személyes gyakorlás megoldásá-
val kapcsolatban a tiszta házas nőnek is meg-
adja a kőzgyülési tagságot.

Figyelmébe ajánlom mindezeket a cikk-
írónak, talán ha átgondolja a fent előadotta-.
kat, meg fog barátkozni a javaslat idevonat-
kozó részével.' drbv.

V. Az elsőség kérdése.
Pazár István testvérünk cikkére már a

szerkesztő is eleve megjegyezte, hogy »fejtege-
téseível sokban nem ért ·egyet.« Többen is va-
gyunk, akik inem értünk vele. egyet.'

En csak egyetlen kérdést kívánok itt meg-
világítani, ami a cikkíró előtt is észrevehe-
tően a tengelyt 'képezi. Ez a kérdés az egyházi
és a világi elem elhelyezkedésének s jogkö-
rének kérdése. '

Pazár István 'ebben a kérdésben a hicrar- .
chikus irányzattal szemben a kűriarchikus
irányzat pártolója, A szélsőségekben azonban
nincs sok 'igazság, teljes igazság pedig éppen-
séggel nincsen. Pazár István .mégis szélsősé-
ges álláspontot képvisel. Szerinte »az észszerű
egyházi közigazgatásenem engedheti meg; hogy
»a lelkészi elemnek sz.ámbel11eg is ,egy:eil1lőb-e"
folyást biztús{fs6ir' Ca' törVény) 'a:z-;.- admJínisz[iK-
ció valamennyi fokán és terén... Számbelileg
a lelkészi elem alig képvisel egy fél százalékot
a világival szemben.« ,

Ha nem olvasna, az ember .el sem hinné,
hogy a XX. században és éppen az evangé-
likus egyházban még akad, aki így tud gon-
dolkodni'! Azt hittük, hogy itt mindenki tud-
ja, hogy a lelkész az egyházi kőzigazgatás
olyan képesített, 'előkészült és esküvel is el-
kötelez-ett szolgája, akit semmiféle »világic-egy-
ház tag ebben a munkakörben nem válthat fel
és nem tehet nélkülőzhetővé. Az egyházi
közigazgatás nem akták elintézése, nem. ikta-
tók és kiadók vezetése, nem gyűléseken' való
elnöklés csupán, hanem ezekkel együtt és erek-
től elválaszthatlanul, ernberek lelki és ierkölcsi
irányítás a, .gondozása és szakszerű, céltudatos

- vezetése. Az 'egyháei közigazg.atás minden egyes
fokozatan az .űgyek ellátásánál az vegyházépi-
tés a legfőbb- teendő. Erre' 'pedig hivatássze-
rüen készülni kell, ebben egy egész élet min-
den energiáját és képességés áldozatvl kell
hozni. Nincs az a, »világi« 'egyháztag; aki!
mint felügyelő, vagy gondnok, a lelkészi hi-
vatal napi ellátására vállalkozni tudna .. S ha

.tudna vállalkozni, akkor azt élethivatásának
is 'kellene tekintenie és így lelkésszé kellene
lennie, Előbb azonban theelőgiát kellene ki-
tanulnia. óAkkor pedig már megint ott vagyunk

-.a- Ienézett Lelkészi elemnél. ... . '. .
'Nem ~tudom" hogyan gondolja p.azrá.ir·'I:si-
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~án az· 'egyházi közigazgatásnak le'lkésznélkü~
való ellátását? Azt írja. »A lelkész valódi
hivatása IÍZ csak lelkésznek [enntartaii funk'~
ciákban éri el magaslatát s gyakorlatilag hJet
lyesebb volna a .l.elkész..i elemet az iddminisz-
tráciátát/ teljesen függetle'niteni.« - De hát
hogyan? Hiszen ő maga mondja tovább, hogy:
»A lelké sz egymagában is külön szerv, saját
lelkészi hil?,a:!xl,~){1van s 'hatáskörét egymaga gya,-
karolja és s,em· a lelkészi karnak, sem az
egyháznak nemérdeke, hogy ezeken kívül még
az 'adminisztráció élén is a világi elnökkel
egyenlő ranggal szerepeljen, hacsak nem külső
hiúságb ái.«

Uram Isten, hát hol itt a logika? A
lelkészi elemet az adminisztráció tól teljes ein
függetleníteni kell,de ő- vezesse a ~~\lkészi hi-
vataltezentúl is. Hol történik az adminisztráció?
Hát az egyházközségi kőzigazgatást hol vég-
zik,honnét irányítják? Hát a lelkész .csak külső
hiúságból osztozik a világi elnökkel a veze-
tésben, nem ő á vezetés mindennapi rnunkása és
nem ritkán az állandó szenvedő hőse P

. Azt meglátja a cikkíró. hágy »elvégre a
világi elnökőknek rendszerint más az élethi-
vatásuk, amelyben társadalmi pozíciójukat eL-
fcglalják«, de azt már nem látja át, hogy ép-
pen emiatt nem. végezhetik az egylzá'ziközigaz,-
gaids mindennapi lekötöttség,et kÖVlet.elő mun-
káját, E1::telye.tt,azt is kifogásolja, hogy a lel-
készek egyesületbe tömörültek és ott egyház-
szolgálatuk komoly feladatairól tanácskoznak.
Igazán elképed az ember, hogy akadiegyház-
tag, laki ennek nem örül, hanem ebből is élre
vet kovácsol a lelkészek elen l A "lelkészi híva-
tás kornolysága tiltja <el tőlem az ve ' tárgyról
'való vitatkozást. . .

Egy szót azonhan az egyházi bíráskodásról
még kell ejtenem. Pazár István . szerint »kőz-
egyházi érdek az, hogy minden ítéletet telje-
sen, elfogulatlan és S?il1kképzeii egyének hoz-
zaaah. meg S Jll,e,m\{J.' hatáskori féltékoenység.« Mi
ez? Meggondolatlanság vagy, szándékos sér-
"tés ? Hát a lelkészek nem szakemberek az egy-
házi vétségek/megállapításában és velbirálásá-
ban? Hát va, lelkész Inem lehet elfogulatlan •.?
Hát a lelkészele »hatásköri féltékenységből« tud-
nak csak ítéletet mondani? Hasznára és elő-
nyére van egyházunknak, hogy így írjanak'
.rólunk (. 'Mi, öreg lelkészek, mindig testvéries
megbecsülésben munkálkodunk együtt világi
egyházvezéreinkkel, Nlégy évtizedet meghaladó
lelkészi műkődésernben soha nem VlOIt· vitám
világi m~nkatársair:nmaJ' az »elsőség« _felett.
Örűlők, hogy szelgálatom már vége felé jár,
mert nem szeretmém megérni .azt a szomorú

,időt, melynek árnyéka Pazár István cikkét oly
.sőtét vígasztalanná teszi. Az, egyház Ura óv-
. ja 'egyházuiJkat, hogy ez a szellem uralkodóvá

és romboló átokká. erősödjék benne! .
Több melegséget, több bizalmat és több

testvériséget kíván 'egyházunkban 'egy -elszo-
. morított .' . Ö~gZelkész.

Flgyelő.
A rádiá vasárnapi műso rán igen szelle-

mes szószéki beszéd hangzott el a budapesti
egyetemi templomban arról a kérdésről: kell-e
a .rórn. kath. papnak, a házasságról és a csa-
ládi véletről beszélnie? Az illusztris szónok a
saját szempontjaból megg yőzően és igen er-
dekesen .indokolta meg, azt az igenlést, amely-
lyd .a saját maga által feltett kérdésre válaszolt.
Arra nézve azonban,' amikor arra célzott, mint-
ha a kérdés maga inkább a róm. kath. 'egy-
ház körén kívűl állók ajkáról hangzanék 'cI,
a kiváló szónok l'segyházi férfiú irárit érzett
minden tiszteletünk dacára is azt kell rnonda-
nunk, hogy ,ez igen nagy tévedés. Legalább
annyian vetik fel ezt a kérdé.st· az intelligens
róm. kath. tá rsadalmi rétegekJiez tartozók, mint
az oda nem tarl;ozó' más vallású keresztyének
körében s viszont ezeknek az ajkán is épp oly
jogosult .az .a fájdalmas megállapítás, hogy a
róm. kath. coelibátus magyar nemzeti és tár-
sadalmi vonatkozásban csak sajnálatos veszte-
ség előidézője, 'mint amennyire jogosult az fe-
lekezeti különbség nélkül bármely más magyar
ernber vajkán. Ki se loehet ~ndani, - hány de-
rék, oszlopos, törzsökös magyar intelligens
család keletkezésének az útját, s igya magyar
nemzeti társadalom milyen arányú belső meg-
erősődésének á lehetőségét vágta el feúnállá-
sának 'hosszú századai folyamán a coelibátus

~intéz.m.:éri-ye·!·>-Mi· -törpe : magyarság mennyivel
erősebbekké, hatalmasabbakká, szellernben és
érzületben is gazdagabbakká lehettünk volna
enélkül a veszteség nélkül!... Valóban, a rá-
dió útján az országikőzvéleménye elé tárt kér-
désre a válasz aligha lehet egyéb, mint ... egy
a magyar szív mélyéről 'elszálló bús sóhaj!

* * *
Egy vidéki ·lelkész ahhoz a polerniához,

amely az evang. egyházi 'kormányzatban ér-
vényre jutott paritás kérdése körül folyik,
egy elékelő társaságban, amelyben a vilá&:iak és
egyháziak vegyesen vettek részt, az egyház fel-
ügyelőjéhez fordulva, állitólag -a következő tré-

-fás reflexiót ,fűzte: kérlek szépen, felügyelő
uram, holnaptól kezdve engedd meg, hogy -va-
lahányszor találkozorn veled, mélyen megha-
jolva és magamba szállva kérhessele tőled bo-
csánatot, fiogj- élek, i non e vero ...

* * 1.'
'Mus.solini röviddel karácsony iűnnepe előtt 3

párisi Figaro egyik munkatársárrak hosszabb
nyilatkozatot adott laz állam és az ,egyház. vi-
szonya kérdéséről. Bizonyosan azért választott
fontos mondanivalói számára francia ujságot,
hogy állásfoglalása és véleménye világszerte
minél előbb ismeretessé váljék, esetleg a na-
gyonsok államban újból 'előtérbe jutott egy-
házpolitikai problémákra irányító befolyást
gyakoroljon. Ez a nyilatkozat azóta az európai
katolikussajtót örömujjongással és ragyogó

»optimizmussal töltötte. meg. -A protestáns sajtó,
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készséggel szolgálok egy-két ténymegállapi-
tással.

Először is szegezzük le: a M. K. - hála
Istennek - nem reprezentálja az egész ka-
tolicizmust, az ő egyetlen »létjogosultságuk«:
hogy 'Örökké izgatják vélt sérelmekkel önma-
gukat 'S nyugtalanítanak- ha lehet - má-
sokat.

De térjünk a tárgyra. Azt mondja a lVIa-_
gyar Kultúra i o.A protestantizmus kezdettől-
fogva kitiinóen értett a maga reklámozásához,
de ilyen olcsó és ügyes reklámeszközhöz már
régen inem jutott: az egész, óriási állami támo-
gatással fenntartott hírkőzvetítést szinte ingyen
hajtja 'a maga szolgálatába.« Tudomásom. sze-
rint ezen a ponton az igazság, az, .hogy. a k.ét
protestáns egyete mes egyház nemcsak 'a hu-
szolgálat 'v'E'zetőjétCl.,)táIja; hanem a mai vi-
szonyok között jelentékeny. támogatást. is ad a
kőnyomatosnaka hírek technikai Ielvétéléérn
és továbbításaért. Dc a napilapok sem szives-
séget gyakorolnak akko.r,' amikor ezeket a
hireket közlik, sőt miután olvasóik .egy bizo-
nyos nagyobb hányada megkívánja a prot~s-
tantizrnus fig yelemmelkísérését: egyenesen meg-
takarítják azt laz össz'~get,amit különben egy
ilyen szakreferensnek fizetnlök kellene. Meg
kell állapítani, hogy magának az, állami kő-
nyomatosnak is egyik ereje éppen ez a pro-
testáns :hírszolgálat. _

,c., "'f~~lj.~".&~c*~m~~p,,,,",,"~agrt..,y~őW~.l.,p.xl1Jt;S-
t~ns unnepseg van, - sérelrnezi tovabb aM.
K. -' arról másnap az ősszes lapok kimer ítő,
jól feltálalt .tudósitást hoznak.« Ennek a tény-
nek viszont nem az az 'OKa, hogy a protestáns
sajtószolgálatnak »vidéki, rendes, 'díjazQtt tu-
dósítói« volnának, hanem aZJ hogy 'ennek a
sajtószolgálatnak vezetője mind~n !ontosabh
esemény alkalmával maga utazik ki al hely-
színl'eés tudósít ja onnan a napilapokat.

»Az egyoldalú. de gyakran kifejezetten ka-
iolikusellenes célozgatásokés vádaskodások ál-

Nagytiszteletű Szerkesztő Uram, bizonyára lami szubvenció mellett, pompásan kiépített
észrevette, milyen rossz az idegzetük némely félhivatalos apparátus segítségével válnak »köz-
budapesti napilapoknak. úgyis gyenge lábon kincsekké«, mikőzben a katolicizmus a nyilvá-
álló rokonszenvűk a protestáns egyházak iránt nosság legtöbb vrgánúma számára katakombai
azonnal holtpontra zuhan, mihelyt kitünő bareltemetettségbe sűllyed.« Vagyis: a protestáns
rátunk, la )}Ma.gYIll-Y Kuliúra« egy tá jékozat- sajtószolgálat hibás abban, hogya' protestáns
lausággal teli cikkecskét megereszt ia »protes- egyházfők elemi kötelességüknek tudják a ma-
táns túlsúly« ellen. A jezsuita orgánum leg- -- guk v-ilágát megvédelmezni támadásokkal szem-
újabban a protestáns egyházi sajtóinformáló'hen! Lelkiismeretes hírsajtónak csak az lehet
szelgálatot tal álja túlságosan jónak, seiért a' dolga, hogy hűségesen, pontosan filmezze,
- a félhivatalos hírszolgálat pártatlanságát regisztrálja az eseményeket. A protestáns 'egy-
(értsd: eg yoldalu, elfogult psiriosságtit] rek-ház 'nyilvános életet. él - éppen az egyik leg-
larnálja. Nos, a kis »pártatlan« megn:yil<:ttko-főbb jellegzetessége, hogy nem rejti véka alá
.lás óta alig telt el néhány nap és - Nagy- a maga igazságait - képviselői évszázadok
tiszteletiiséged is tapasztalhatta - a protestáns óta úgyszólván összenőttek-a nemzet nagy, élet-
egyházi vonatkozású kőzlernények egyszerűen mentő mozgalmaival, - csoda-e hát, ha meg-
.eltüntek a »protestánsbarátx-nak állított egyes nyilatkozásaik általában »sajtószerűbbek«, l,?i.nt

újságok hasábjairól. .a zárt, hierarchikus, kőrben mozgó katoliciz-
Itt az .ideje, hogy. egy kissé szemébenéz- muséi? . .' "'.' ,;' .

zünk ennek az átlátszó aknamunkának és ha Azt vhiszem, Nlagytlszteletu. Szerkesztő Ur,
Nagytiszteletű ur helyet ad reá, mint beavatott, nekünk a-Iegerélyesebben állástkell.feglalnunk

ha később is, de kénytelen foglalkozni Musso-
lirrikijelentéseivel. Mindjárt nyilatkozataelején
a következőket mondja: »A nyugati civilizáció
egész története, a római impériumtól napja-
inkig, Diocletianustól Bismarckig :azt tanítja,
hogy minden alkalommal, amikor az állam a
vallással konfliktusba keveredett, mindig az ál-
lam volt az, amelyik legyózőtten hagyta el a
küzdőteret. A vallás ellen való harc a szd-
lern ellen, a megfoghatatlan és az érinthetet-
len ellen való harc. Éppen napjainkban bizo-
nyosodott he ,egy ilyen harc alatt, hogy az
állam a rendelkezésére álló legélesebb fegyve-
rekkel sem képes az egyháznak halá tos sebeket
okozni. ',A;z egyház, _ mindenek .előtt főként a
katolikus 'egyház minden ilyen elkeseredett
harcból -győzelmesen kerűl ki. Egy állam' csak
egyálla,m felett tud győzni ... A. lelkészek és
a hívők egyszerű- passzív ellenállása az állarn
legerősebb támadásait meg tudja semmisiteni.«
E tételeit Napoleon s Bismarck egyházpolitikai
veveségei-vel 'illusztrálja iés arról beszél, .hogy
fasiszta felfogás szerint ja vallas teljesen szabad
és a maga hatáskörében független. A fehér
civilizáció napjainkban két viszonylatot -ismer
az 'egyház és az állam viszonyában, vagy az
amerikai szabadegyház szabadállamban elmé-
letét, vagy pedig az egyház és az állarn kőzötti
megegyezések, »konkordáturnok« állapotát, ez
utóbbi -Ttáliában a legjobb eredményeket mu.:,
tatja. Mussolini nyilatkozata befejezésében "az

.~g;Y),l,~,~f1.t1és, >~, •..4Jlfl--.rppt.,k<$t, .párhuzaracshez •.t4a·
_sonlítja, amelyek a végtelenbe szaladnak. anél-
- kül, hogy egymást 'ke.reszt'eznék. Figyelemmel
fogjuk kísérni -;t, kűlfőldi protestáns sajtónak
e nyilátkozama vonatkozó megjegyzéseit.

..Testvéri" hangok.
- Levél a .szerkesztőhöz. -
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minden olyan - sajtószerűtlen - törekvés el·
Len, amely az ember-közelség egyházát a nyil-
vánosság területein hozzá akarja tőr piteni egy
többé-kevésbé ellentétes póluson élő, elzárkó-
zásba burkolódzó életszemlélethez és nem en-
gedhetjük, hogy terrorisztikus eszközökkel pró-
bálják belénkfojtani a szót. A katolikus vi-
lágnéz t há rom teljes napilappal buszkélked-
hetik,ott van a Nemzeti Ujság, .az Uj Nemze-
dék, az Uj Lap, - mi még nem jutottunk el
korszerű felébredésünknek addig a fokáig, hogy
önálló sajtootthont teremtsünk magunknak -
és most még ime, a vendégjogot is elirigylik a
kérésfélmillió Ielkef és benne sokszázezer ui-
stÍ'g.olvasótszámláló protestantizmustől i'! '

,A Magyar Kultúra az Actió Catholicát
hívja segítségül? Kérjük, olvassa el egyik Leg-
kiválóbb emb.erük,. Mihalovits Zsigmond rryi-
latkozatát: Magyarországnak két arcai van, egy

'katolJ,lUls es egy prot1esM:ns, 'a magyar tő iré-.
nelmet hamisítana meg, aki bármelyik arcát
megváltoztatni akarná.

Nekünk.vjó evangélikusokns.k és a· hű re-
formátusoknak, érzésem szerint még aktivab-
bá, még kevésbbé megköuőtté kell tennünk a
magunk sajtóakcióít. Igenis, teljes: tsűk azt a
hivatást, -amit a Gondviselés ebben a gyűlöl-
ködő magyar élethen kötelességünkké tett!

A másik válaszunk. ez legyen: csakis olyan
lapokat vegyünk a kezünkbe, amelyek méltó
módon értékelik a protestáns egyházak esemé-
nyeít, nerneeti- ssempentbél is vezetésreo híva-
tott tényezőit. '

Végül nyugtassuk meg a Magyar Kultú
rát: az ilyen cikkek csak arra alkalmasak,
hogy előbb-utóbb önmagukra eszméltessék ál-
matag protestáns tőmegeinket. éppen 'az 'ilyen
igaztalan, erőszakos támadások egyengetik 'út-
ját a - hisszük - nemsokára megszűletó ön-
álló protestáns napilapnak.

Nagytiszteletű Szerkesztő Uriapjának
egy hűséges olvasája;

Brassó levegőjét annak a tradiciónak a
megemlítésével jellemzi, hogy a.. fekete temp-
lom égéseker elégett ott !egy olyan szőnyeg
is, amelyet nagyrészben Pál apostol szőtt.
Brassónak lés 'a szászságnak legnagyobb 'embere
a Stadtpfarre r, aki núnden polgári hatalmas-
ság felett áll. A szászság élete a templom kö-
zelében folyik le. Szarkazmusával is izgató az
a fejezet, amikor a szerző és osztálytársai hel-
redik osztályos korukban a vallástanárnak, a
Szenthárornság problémájáról actnak me.g-gy'ő-
ződésük szerint megoldhatatlan kérdéseket. Le-
írja a konfirrnációi ünnepélyt. :Vlegkapó az a
beszélgetés, amit a szász szüló ilyenkor gyer-
mekeivel folytat, de megrendítő az a, vallomás
is, arrrit. ez 'a baráti kö r az U rvacso ra vé-
telekor velmond. Amikor az oltárt kerülik, azt
mondja a két jóbarát egymásnak. »mihelyt
nagy leszek, kitérek és felekezetnélkülivé le-
szek.« S mégis ebből az osztályból az egyik
fiú: Harald, brassói városi lelkész lesz, a kitérni
akaró fiatalok pedig presbiterek'. Sehol egy
szó arról, hogy ilyen lelkű fiatalság után hogyan
lehettek presbiterekké. Maróthy Jenő tollára va-
ló volna annak megírása, ahogya szerző itt -
nem egészen sikerülten - megírja Harald. be-
köszöntő prédikációját. Szinte érezzük a szá-
zadeleji, evangelium nélküli, tündökletes s pil-
lanatokig ható hódító prédikációt. S amikor
a városi Iőlelkész meghal -és a gyülekezet vénei
utódot akarnak váJasztani, Harald elbukik egy
egyszerűbb tehetségű, hívő pappal' 'Szemben.
Diákkori szerelmét, a város legszIebb Ian"yit
hagyta pártában a város leggazdagabb lányáért
s ezt nem felejtették el a hívek a szavazásnél.
Harald öngyilkos lesz és dicstelen élete szomorú
emlék marad va gyulekezetben. Az élet azon-
ban folyik tovább. A papok, tanárok az idők
változását mindjobban érzik, túlfűtött magyar-
ellenes-szász mentalitásuk a történelmi idők és
események ké:ny:;zerít9 csapása. alatt ~italaku-
lóban van.v.Lehetetien meghatódottság nélkü]
olvasni :az oláh iraperium ,aí~( kerülő szászság-
nak azt a, későnek látszó őszinte v:allomását:
»Azért a magyarok derék, jó ernberek vol-
tak. .. « ' '

Talán én is láttam a szerzőt valamikor
Brassóban. 'bár egy világ választott el tőlük.
A fekete templom nekem is kedves volt. A
hontérusi nyaralóban tartott nagy ifjúsági un-
nepélyen hallottam'e .őszőr több ezer ifjút
együtt. énekelni az Erős Vár a mi Istenünket.
Mi, maroknyi magyar erdélyi lutheránizrnus
nagynak 'és 'erősnek láttuk .az Ő· hitüket és
bizony (fáj' az a csalódás, amit ez a könyv
ir, hogy már akkor sem volt ott valójában
hatalom az ő evangéliumi hitük. Talán az er-
délyi (magyarság, amely hite 'miatt is legtöb-
het szenvedett. az utolsó másfél évtized ialatt, a
misszióra-ésevangélizálásra váró erdélyi szász-
ságnak 'Segítségére lehet hitbeli megújulásában,
melynek "első lépése lehet Menschendőrfernek
ilven.vőszintén megírott könyve. G: L.

- ,<r '---=- ' is

"Korona."
(A'dolf Menschendörfer: »Die Stadt im Osten.«

(Münehen 1933.)Jllagyar nyelvü íordítása.)

A, történelmi- regények korát éljük. Azok
a magyar történelmi regények, amelyek a leg-
ut6bbi években az , egész _magym közönséget
megmozgatták, sajnos :a nyugati határon túl
nem tudtak ittömi,. viszont ez a könyv ma
európaszerte olvasott könyv. Talán ezért tar-
totta szükségesnek az Erdélyi Széprnives Céh,
hogy »Koronae icímmel magyar nyelvre is at-
ültesse.

, Ha :ez a k9nyy .csak a szászság története
volna; találn nem. is írnánk róla ismertetést,
ele ez .a kőnyv 'egy evangélikus omber' írása,
a legőszintébb kpT1Yv, a,mi EplélyhGll megje-
.lent, ~és,,~gy darab: cgyhá~tör:.téJruet..',
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Podhradszky János~ KirchnerRezsö, 'dl:, K~rinJ5
jenő, vitéz Magassy- Sándor, Gráf Samu;' Mar-
csek János, Sárkány Béla, Büdacker -Oszkár,
Meghívott tagok: Lechnitzky Gyula, ,dr. ·Lau·

Az Országos Luther Szövetség kőzponti va- 'reontzy'Vilmos, dr: I(focb' ·Istvan.'" .
lasztrnánya január 24~én tartotta vaz őszi tiszt- Ezután az elnök igaz elismeréssel-cmléke-
újító közgyűlés óta első ülését. Dr. Bencs Zoltán zett meg a szövetség lapjának, az Evangélikus
elnök meleg szavakkal űdvőzőlte a választmány Eletnek lernondott szerkesztőjéről, Szántó Ró-
új tagjait, majd a kőzgyűlésen elfogadott új bertről. rakinek a lap kiforrnálása vés színvo-
alapszabálynak a választmány álta] kidolgozan- nala tekintetében végzett munkája úgy a: sző- .,

-dó munkaprograrnmjára vonatkozó vezető esz- vétség, mint egész egyházunk <elismerését ki-
méit. fejtégette. Megállapította, hogy az Orszá- érdemelte. Miután a választmány tudo-
gos Szövetségnek az a feladata, hogy az ösz- másul vette az új' szerkesztő ,megbízá-
szes egyháztársadalmi szervek összefogója le- sár, Kemény Lajos behatóan ismertette
gyen: most már nem marad jelszónak. ha- ,1 lap anyagi és szellemi.rügyeinek mjnderr' kér-
nem' életműkődés lesz. A Luther Szevetség hiva- dését, la lap ielterj'edésétaz iegY'es,egyház~elrü-
tás a az egyháztársadalom belső megrnun- letekben és azt ja változatlan szükséget, hogy
kálása az egyházi élet legnagyobb fel- a Iap 'terjesztésében. a szövetség.tagjai odaadóan
adatai számára. Ennek munkatervét kell igyekezzenek segíteni. ,A.. választmány helyeslés-
részletesen kidolgozni. Szükségtelennek: tartja. sel fogadta arrnak megállapítását, hogya szö-
hogy más egyházak munkátervét, vagy munka- vetség alapszabályainak megfelelően-a lap nún-
módsze reit utánozzuk, elég mumlcae.rőnk.-és elég den egyházkertilemek minden kőzegyházivonat-
hitünk van önálló programmra, Az egyház- koiású kérdését és munkáját egy,enlőerővel

. kerületi szővetségeknek, az egyházkerületek Vie- fogja szolgální, . .
zetőinekés általában minden egyházi munkás- Szántó Róbert=előterjesztésére a választ-
nak segítőt kell látnit és megtalálni a Luther mány elhatározta, hogy ebben az, évbenmeg-.
Szövetség úgy országos, mint gyüleke.zieti szer-kezdi a vidéki evangélikus napok megrendezé-
vezeteiben. Bejelentette, hogya rendszeres mUD- sét és ennek megszervezésével, SzántóiRóber-
ka megindításahoz pontos adatgyűjtésról lés an- tet bízta meg.
nak. feldolgozásaról is gondoskodott. A munkar -A népes választmanyi ülés, .melyen mind
programm részletes ki~2.lgo.z;á5aa mea];akít'~D_'_"",a,,,,,,~,-Y~~M~ü~egf;.~lőlelllh..képi\ci.~~,
c1üliáioill szaKosztáIY.ánakképezi első feladatát, volt, az összes kérdéseket teljes egyetértésben,"
ez ";a;legrövidebb időn belül elkészül. Végül ki· a Szövetség munkájára való egyenlő készség-
fejezésre juttatta a Luther Szővetség köszőnetét ben tárgyaltaés azt a reményt ébresztette min-
azokért a nagyjelentőségű és a Luther Szővetség denkiben, hogy 'az Országos Luther Szővetség
munkáját erőteljesen támogató kerlevelekért és az új munkaesztendőben jó' reménységekkel in -

,ezzelkapcsolatos intézkedésekért. melyeket -mind dulhat feladatai-elé.
a négy .kerűlet püspöke mirid a szövetség, mind
a szővetség lapjának érdekében tett, illetve ki-
bocsátott. •

, A közgyűlés jegyzőkőnyvének -ismertetése
után a választmány megalakította három szak- VIZKERESZT UTÁNI 3-TK VASÁRNAP.
osztályát a következöképen:

,.1..Eg yházvedeimi.szakosztáiv, Elnök: br. K,aas Máté eo. VIlI. 1-13.·
Albert, Előadó: Dr. Scholtz Oszkár és Dr. H. Cau- Ennek a oasárnapnak az -eoangéliumában
dy László.Tagok. Kenlény Lajos, Túróczy Zoltán, a hegyről alájőoő Iézu« 'két csodája v:anegy-
Gündisch Guidó, Dernel Aladár, Mihalovics Samu, más melleii. Meggyógyít egy bélpoklost, majd
Nagy Miklós.Ldr. Horváth Kornél, KoV'ácsKapernaumba tér és ott measuosutua aszá-
Andor, dr. Dómján Elek, ,Fábián. Imre, dr. zados beteg szolgáját. Nem ismerjük selJta
Csengődy Lajos, Szimonidesz Lajos. Meghívott bélpoklos, sem a szolga .nevét, de Jézus e két
tagok: Wolf Lajos, Ruttkay Miklián Gyula, dr.' csodával meqsxerzi azt a neuei, mely'~'(/gész
Benezur Vilmos. . (földi élete a'laft mindigkövetiőt: szolgálátkész

, 2. Kultur{Í/Ws szakosztály. Elnök: hg. Ho- a szereteire; a jóságraja 9yÓ9úJtásra.
henlohe Károly Egon. Előadó: dr. Sólyom jenő. ' A 'bélpoklosegyetlen'kero s~aoára-így
Tagok: dr.Cs'engődy Lajos,. Irányi Kamill. felel: Akarom,' 'tisztulj meg, -"·a százados
Fábián }áJnos, Felkay Ferenc, 'Sálidy' Gyula, egyetlen híőó szabára ezt mondja:Odqmei1Ye'k
Raics Károly, dr. Vieborisz István, Magöcs Ká- és , meggyógyítöm' őt,.' Cselekoő jóság varr a
roly, Németh KáJ101y,Krompecher Szilárd, dr szíoében. Alázdtosan/mindetf' oiszörizás'vagy
Bánkúti Dezső. Meghívott tagok. dr Jánossy megtérítés és jutalm'azas gondolöta nélkü,[ fel-
István, Buza János, Siki Béla, Peschkó Z'Ol· indul a segítŐ ezeietetre. Jaj, éde nagy felelossé'g
tán. ' marad miruiazohon, dkik eltékózo[ják -a. n~kik

3. Szociális szakosztály. Elnök: Brechtl iuioi! alkalmakat 'és elmulasztják cselekedetek-
Frigyes dr. Előadó: Mátyásfalvi GIah Erich. Ta- kel rrieglölteni6.zokat.
~ok:' 'l)]üschkó Gusztáv Adolf, Musik Ernő, r- ".' Adni valamit: a -jó sz.óbót.o _'{)ígd~zta1q:i3-

A Luther Szövetség
új munkaéve.
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4. sz.árn

bÓL,'a szioe szeretetéből, a kenyeréből mindenki -- Szeretetmunka. A. győri gyülekezet szerétet-
tud,. akCÍ!lazAn:pkqr .. .: :.Az':ev:a~géliup1. ne~ munkájátja p. Kapli Béláné elnökléte alatt m:űködő
szanakozast Igenyel tolunk, hanem' odaadd, Belmlssziói Egyesület végzi. Az 'egyesület 125 gyer-
fáradozó, 'megsegítocselekedeleket.' meknek .ad naponta ingyen ebédet, 209 gyermeket

_ Évi 'jelentése.k. ; Szeged.', Az.;t.934. év,:'népllllfi)z- ruházotr (f'el·lmrácsQnykor. Több. rnlnt .209' .családot
galmí. adatai.a következök. Született i 3T gyermek részesífvhavonta ren dsze res természetbeh -segélye-
(1933-ban 25), 22 .fi, 15leány.'Meghalt29 egyháztag zésben, Kiosztott össz,es,en214.23 méterrnázsa terrné-
(42) 15 fi .. 14. nö. Házasságot kötött 12 par. Három szetbení segélyt, Az Egyesület rnúlt évi pénztár-
Uszta, .többi vegyes.' Javunkra reverzálls 8 .es~tibeil. 'forg,alma 'felülhaladja ri 7000 pengöt. '

• Kárunkr,a"l'.everzáas:;J -esetben. -Kitért e'gytrá'Z'U'!l\kbúl ( - Csanád-:-csongrádi egyházmegye hi~ei. Az egy-
9, hozzártk. f~rt' 13. M~$könfirmáÚatott 32 gyermek,házmegy,ei elnökség mvGtalos látogatásokat végzett
úrvacsorát vett 1111 .~éJJ~,k, (1087),ez,enkívül ~04 ka- Nagybanhegyesen január 5-8 napjaiban és ·Ambrnz-
tana. '-:- Egyházhívekada'kozásai különböző célok- .íalván, .január 1,2-13~án. A mindénre kiterjedő vrzs-
ra 7928,,5(1pengő, gálat bizonyára a hitélet és egyházi élet megerö-

.Győr.l(eresztelés '104 gyermek, megkonfírmál- södését :fogj,a maga után vonni. Az esperes inindenütt
.J tatott 92, eskettetett .16 tiszta, 37 vegyes, összesén -az összes szórványközségeket is meglátogatta.' min-

53 Jpár... Urvacsorával élt ,3749 lélek, áttért' hozzánk den ,~lkalm'\.t· fe'91aJslZnált arra,' hogy felnőtteknek
2'9. Meghalt,7? Reveezálís javunkra 16, kárunkra ll. és ifjúSágnak az igét bírdesse s előadásokat tartson.
Kítért tő!ünk2,3 . .Ahhi,ekadako;;o;ása 1'6,005.52P. A nagybanhegyest látogatásen résztvett Benkóez i CálJi.iel

.• : - Sz,arlIf1s·.K,el"(lS:zte'I~S 217 ~i, ~9!l 'n5 ~ 410,;ikon- egyházmegyei főjegyző is, . aki több helyen tartott
ürmálás' 216 Ji, ;232.nő"= 4'48[;eSKetes158 (tiszta é:' előadást. Vitéz .Purgly Emíl iegyházmegyeídelügyelö
9 ,••'egy,espár.Te~etés 172 fi, 172 nő = 344. AiZUl' r maga hely,ett a két egyházközségbe n. Pazar Béla,'.
asztalához járult 1823 fi; 2.035nö = 2858, betegágyon egyházmegyei törvényszéki bírót küldte ·khr - .Pitua-
ürvacsorázott 42 'egyháztag;;.: 'egyházi ískoláinkba járt roson .azegyház közgyűlése január 20-~n tartott'
1076 fiú, 953 leány =2029. Betért 10, kítért 13; re- ülésében nagy szavazattöbbséggel ki,mondotta,. hogy
verzállsvoltiavunkra 8,kárunkra15. Lélekszám. 22160. a lelkészi állásra pályázó öt lelkész !<özü!seh!kit

_ Az Országos Lelkészegyesület (MEtE.) tiszti- sem kíván próbaszónoklatra meghívni; mert anél-
kara január 24-én D. Raffay Sándor elnöklésévei kül választ. A jelölő közgyülést az egyházmegyei
tanácskozást tartott, melyen ez év munkaprogramm- elnökség f'C'bruár Iü-re tűz;te ki., - Szeged, A szegedi
ját, valamintra -lelkészegyesület életének folyó kér- Evangélikus Nöegylet február 2-án szegény-alapja
déseit beszélte meg. . javára .műsoros teaestét rendez, ameíynek' kév';téb'é[j

Hegedűs Lóránt ny. pénzügyrníníszter tart előadást
- Meghivás. A bobai egyházközseg a lelkészi áÍ- . . ,»Történelmi "eséIJ:lény,ek<~címen: Dullien KIár,a -he"

hist' legyhangú meghívással Garam Zoltán mostani ge.dűm,űyéSznő és-, Kuglis Zsuzsanna tokleveles zene-
adminisztrátor személyevel tölti be.' tanárnő számai egészítik ki a műsort. ._1

.. _ Egy'házfelügyelő-iktatás. Ben,sőségés,' megható . Ót '. •- Délamerikai evangélikus magyar emberek ci-
ünnepet ült a nyiregyházi egyházközség f. hó 20- mét !keresi a Lutheránus Világgyűlés Végrehajtó Bí-
án tartott közgyűlése. Ekkor töltötte be a dr; Bencs zottsága, .. hogy a délamerikai lutheránus . egyház-
Kálmén velhunytával megüresedett felügyelői széket. szervezés munkájába bekapcsolja .öket. .Kérjük la-
amelybe a képviselőtestület egyértelmű lelkesedés- punk' olvasóit, hogy akik olyan Délamerikában élö,
sel !Marg,ó,csy-Emil c. főígazgatót, a p. ü, bízott- hitbuzgó .fe~,angélikus :magyar 'ember elmét ismerik,
ság leddigi elnökét emelte. A hivat:aliesküt D. akiket jerre felkérni lehetne, szíveskedjenek azt D.
Geduly Henrik püspök vette ki a 'kőzgyűlési terem- báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő. címé-
ben nagy ovációval fogadott új f'elügyelőtől, majd ő is' re' (az egyetemes egyházi irodával (VIII. kerület Ül-
üdvözölte öt az egyházközség képviseletében. A \kŐ- lői út 24.) közölní. .
zépískolák 'részéről Zsolnai Vilmos, az elemi isko-
lák nevében Hemény Péter, az egyháztársadalmi egye- -' Szentes .. Az Evangélikus Nőegylet január

-sületek megbízásából Weiszer Gyula. igazgatók, az 20-án jól sikerűlt, nívós templomi' hangversenyt ren-
l dezett .az egyház szegényeinek ,se.·g~lyez;ésére.Aegyház tisztviselőkara részéről Dr. Hock Lász 6 i,igyészJ

üdvözölték la népes 'egyházközség új világi vezérét. hangverseny.jműsor a következő volt :; Közének és
ViI'ányi Lajos lelkesz rrregnyító imája ,ut.fu V,écserimíg Paulík János Ielkészi az tú] felügyelő" gyermek-

.János 'r,ef. segédl,elkészszavalt .: ' Jurenak 'Idaéne-korából ,és 61 hozzá fűiő .kápcsolataíból idézett íel .
kelt Huszák József kántor orgonakísé rete- mellett.néhány bensőségesebb emlékű részletet. -. Az új .'.

felügyelő :s~ékf'Üglaló beszédében kiemelte, hogy jó Szántó Robert Budapest=-kelenföldí lelkész »Keresz-
példávaJkíván előljárni a vallásosság buzgó gya- tyénség 'és kultúra« címen előadást-tartott, Jakó Dezső
korlásában, nagy súlyt 'helyez a hittestvérek igazán zeneiskolai- ~gazgató pedig több, orgonaszámot .adott
'testvéri'es összetogására, amely nélkül .el sem kép- elő. Végül Hímnusz fejezte be ..az anyágilagis. szé-
zelhető," hogy' ,az:egyháiközség jelenlegi súlyos pen ;:sikerült .estélyt. '"

. anyami 'terheiből kíbontakozhassék, s hogy minden- • ' .~' A Luther Otthonban, az evangéfíkus egy~t~mi

.képen @.rra fogigyeke~ni, ,ho,g'Y,belülről, a hitélet 'és' f6<Ískolai hallgatók budapestí vínterríátiiséban, -a
belső megszilárdítása útján tegye működését. sike- íI.fél~v·re 'néháriy hely betöltésre kerűl. -A lerv~tel;i

. ressé .. A méíyenmegkapó-székroglaló után az . »Erős .kérvéflyiek .az igazgatósághöz nyújtaadók "be. Cím'
vár« éneklésével ért véget a béiktató közgyűlés. ,Btllj:a;p~t, .V~II;'; Ül1ő;Í út 24: .
~FéB!":"l'l"é"'-' 'IOE~v-••.•.D~·':"'iak-;--o•••R-:-i&s-z,a-••.A-n·y-~ah·áz'·-:i •••' •••NT"y.:..om.....:.d";'"a-.,--.,Bru-,d:.:a-~-:;,~,-,l'lV~I.;...~D~a,::m:-:;:j:::-an~ii-:ehi,~-u. '2a-b.7- ,Felelö.s: Farkas LásZl~.


