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Nagyon megszoktuk n1ir,' hogy magyar
népűnloet lovagiasnak; :vér:tdégs-kre'fÓ'trel-<~félíei-·
ségesnek. vitéznek: és még sok szép tulajdon'-
sággal ékesnek szokták elnevezni azok az ide-
genek, akik idejönnek és először vannak szem-
től-szernbe velünk. Szinte megsértődünk, ha
valaki mindezt meg nem látja c és meg nem
mondja rólunk.

Önkéntel enűl ,ez jutott eszünkbe, mikor
ezen a héten olvastuk a napilapokban a mi-
niszte relnők szolnoki beszédét, Ezt a beszédet
minden politikus, kereskedő, gazdaember, szo-
cialista, külföldi diplomata aszerint nézte, ki-
jelentéseit aszerint 'bírálgatta, hogy az őszem-
pontjait mennyiben és hogyan érintette. Minket
egy. egészen észrevétlenül maradt kijelentése
fogott meg: »Aki a magyar élebet meg akarja
ítélni,' akár nemzetközi, akár- magyar szem-.
pontból,annak tudnia kell, hogya magyar nép
vallásos, Mi tudunk várni és tudunk bízni Is- -
tenben.« -

Igaza van a' miniszterelnöknek : a émagyar
népnek a jellernéhez nemcsak azok a felsorolt és
részben külsöséges tulajdonságok, hajnem ez a
legbelsőbb tulajdonság is odatartozik . és aki.
egy 'népet kormányézni akar, arrnak komolyan
számba .kell venni a legmélyebb .lelki sajátságo-
kat s a belőlűle származó 'erők·et. A magyar
ember hívő szívü ember, A magyar nép hívő
nép, Igazi magyar vérű ernberek kőzőtt hi-
tetlen mozgalmak nén tudnak gyöker.et eresz-
teni. A templomtól -nern könn.yen szokik el és
aligh,aok nélkül.' Vallását nehezen cseréli, fe-

l>ekez9iizg~t~~ra JélJ~ I110cZ~Ú'l,; j9J3:9~ es /t~r.~
lTIé'sretes lerk ,szuR'!3egrefeVlSSizátartJa a,- tu~~
zásoktól. Ezt- a tulajdonságát a, külföld nem
ismeri, mert ezt csak itt láthatni rajta, pedig
ez jobban jellemzi, mint a többi együttvéve
E sorok írója maga-volt tanuja annak, mikor
kommün idején Budapesten a hetedik kerű-
let külső részeiről bejött egy deputáció a val-:
lásügyek likvidálásat végző népbiztoshoz és a
magaist>entisztel.eteinek a védelmében olyan
hangon beszélt a népbiztos' elvtárssal, hogy az
még csak ellenkezni sem próbált.. .

Dea miniszterelnők igazát bizonyítják azok
a csodálkozások is, amelyekkel ugyancsak Eu-
dapesten a kiilfőldi protestánsok figyelik a
mindig tele templomokat: Jól esik megállapíta-.
ni, 'hogy itt a számarány behozhatatlanul a-
mi javunkra van. Kevesebb hívő tartozik ,egy-'
egy templomhoz és mégis aránylag sokkal
többyan templomainkban," mint más feleke-
zetű :testvéreinknél. Éppen így csodálkozva ve-
szik, észre és állapítják meg -ismételten, is Jcűl-
földi vendégeink azt, . hogy templomainkban
ő előttűk feltűnően nagy számbán látják! a, fér-
fiakat és ez számukra egészen döntö jelentősé:'
gű b.izonyíték a magyar nép vallásosságáról.
- \ Örülünk annak, hogya miniszterelnők tu-.
datesan szárnít magyar népünk e mélyen gyö-'
kerező jellemére, rnikor az ország építésében
Iárad.. 'Háiáf .adunk Istennek, . hogy vallásos:
és hithűséges néppécformál minket, sokatpró-·
bált gyermekeit, akik csakugyan: tudunk várni'
és vtudunk bízni Istenben,... .
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Az .evang. hittudományi kar'
két tanszéke.

t '

(A zsr1!llati képvis,eJlők szívies jigJlelmé'be')
Az ősszeült zsinat irományai -közt t~lálható

'egy, hittudományi ka[unkat közel érdeklő pont
CS· füzet, 261. §. IS· lap), amely arra vonat-
kozik, hogy a zsinat iktatná, törvénybe, hogy
a hittudományi kar két tanszékét, név szerint
az 'egyházjog és magyar protestáns egyház-
történelem, nem.:kűlőnben a vallástörténet, val-
lásbőlcsészet és keresztyén neveléstudomány
tanszékét a jövőben be lehessen tölteni nem
lelkészi képesitésü egyénekkel is. '

Megvallom ósziritén, hogy nem tudom meg·
érteni, mi indíthatta a tervezet készítőjét arra,
hogy ezt a' pontot felvegye a zsinat tárgysoro-
zatába. Ez a kérdés ugyanis a m, kir. korrnánv
és 'egyetemes egyházunk között 'ezelőtt I2 évvel
létrejött alapszerzódésben egyházunk érdeké-
ben megfelelően, tehát jól és véglegesen ren-
dezve van. Ez az alapszerződés kirnondja azt"
hogy az 'evangélikus hittudományi kar összes
tanárainak lelkészi képesítéssel kel1 birniok.
Egyetemes egyházunk éppen ezen a ponton
biztosítja a maga jogát a lelkészképzésre való
befolyás tekintetében az által, hogy a hivatko-
zott alapszerződés megállapítja, hogy a bne-
vezés előtt egyházunk püspőki kara van hivatva
véleményt monaam ábhan' a tekintetben, hogy
a pályázók egyház- és hitvalláshűség szempont-
jából nem esnek-e kifogás alá? Ilyenformán
ez az alapszerződés irnplicite magában fog-
lalja egyházunk ama jogának megállapítását
is, hogy al hittudományi kar profeszoraí egyházi
vonatkozásban továbbra: IS az egyházi törvények
elb í rálása, alá tartoznak. Semmi kétség sem
férhet ahhoz, hogy egyházunk a sze rződés lét-
rejőttekor joggal követelte meg ennek a jogá-
naik a biztosítását, (Megjegyzem, hogy a refor-
mátus 'egyház idevonarkozólag némileg több
jogot biztosítotü .,a. debreceni református .,hit-
tudomanyi karr felállítása alkalmából a maga,
illetve a tiszántúli református 'egyházke-
riilet számára, mely a. debreceni kellé-
gium fenntautó testülete.) De ha. egyszer így
áll 'a; dolog, vajjon mi tehetné kívánatossá [az
egyház számárar-erről a magától értetődő jo-
gáróL való lemondást e két tanszékkel kap-
csolatban ?! Szilárd meggyőződésünk szerint ezt
nem indokolhatjuk semmivel sem, mert az;
az esetleges ellenvetés;" hogy az 'egyházjogi,
vagy vallástörténeti tanszék nem kifejezetten
threológia;i jellegű, egyszerüen nem állhat meg
Alapjában véve ezek a tanszékek éppen olyan mér-
téleben theológiai jellegűek, mint akár az egye-
temes egyháztörténet, .akár ra;z ótestamentorni
irásmagyarázat tanszéke, annyival inkább, mert
- arnint a tanszékek elnevezése is rnutatja, - a
magyar prot. 'egyháztörténet és keresztyén ne-
veléstudomámy szintén e két tanszék. körébe
t,a:rtozik elválaszthatatlanul.

Mi célt szolgálhatunk tehát azzal, ha ki-

mondjuk, hogy e nevezett tanszékek' betolthe-
tők nem. lelkészjellegű egyénekkel is? Csaki-azt,
hogy adandó alkalommal 'esetleg ne lelkész-
jellegű egyénekkel töltsék be ezeket a, tanszé-
kéket, Részemról ennek még csak a lehető-
ségévei sem kivánnék számolni, me rt a, lel-
készjelleget IIerncsak nélkülözhetetlennek te-
kintern ezeknek la; tanszékeknek a betöltésénel
is, hanem itt is »conditio sine qua nonx-nak
tartom azt éppen azért, hogy a theológiai jel-
leget szernélyi vonatkozásban se nélkűlőzzűk
ezeknél a tanszékeknél sem.

De ha a jelenlegi tőrvényes helyzetnek a
megváltoztatása nem szűkséges és . nem kivá-
na.tos a tanszékek theológiai jellege szempont-
jából, egyházunk jól felfogott létérdeke is til-
takezik ennek megváltoztatása ellen s nem k í-

várratos semmiféle változtatás a lelkészi kar
szernpontjából sem. Nem hogy csökkenteni, de
egyenesen sza.porítani kellene azoknak az ál-
lásoknak a számát, amelyeknek betöltését lelké-
szi képzettségtél tesszűk függővé! Hadd legyen
nyitva ambiciózus lelkészeink 'előtt minél több
ilyen pálya, amelyre szívesen .gondolnak! Egye-
temes kőzgyűlésunk már erre ;a,z útra lépett,
mikor I932. évi jegyzőkőnyve Il j8. pontja
szerint az iskolafenntartók figyelmét fel-
hívta arra, hogy középiskoláknál, de elemi is-
kolálonál is_előnyben kell részesíteni azt, aki
egyúttal lelkész képesítéssel is bír. Ami előny
Iéhet aközépiskoláknál; annak egyenesen 'kro-di-
nális feltételnek kell lennie a hittudományi ka-
ron, amely végre is lelkészek nevelésévei fog'
lalkozik.

Ha az állam, tehát kívíil álló testület, akar-
ná 'kénysze ríteni egyházunkat a.rra, hogy nem
lelkészjellegű tanárok neveljék lelkészeit, egé-
szen bizonyos, hogy ,egy emberként tiltakoznek
ellene evang. anyaszentegyházunk. Ezért ért-
hetetlennek kell tekintenünk még csak a gon-
dolatát is annak, hogy ilyesmi egyházunk kő-
rén belül Ielmerűlhétett s javaslattá formálód-
hatott, és tisztán tárgyi, elvi szempontból kell
megál'lapítanunk azt, hogy olyan jogról való
lemondást jelentene re pont felvétele, amelyért
hosszú kűzdelmek folytak s amely élni akaró
egyházunknak a létét biztosító alaptörvényei
közé tartozik.

Az 'elmondottak alapján azért arra kérem
a zsinat összes tagJ,ait-;- hogy ezt az ügyet
ne is tegyék zsinaci tárgyalás anyagáva. Er re
nincs semmi szükség, s úgy érzem, hogy egyéb-
ként még jogi szempontból is vitatni lehetne
azt, hogy a zsinat, mint 'egyházunk törvényhozó
szerve, változást eszkőzőlhet-e egy ilyen alap-
szerződésen, mint amilyen fa, fakultás létesíté-
sére vonatkozó szerződés. Vagy niég ha, lehetne
is, - kívánatós-e és szükséges-e, hogy ez a kér-
dés úgy keriiljön iegyáltalán szönyegre, hogy

"ebben nem mondhatott véleményt sem a hite
tudorrrányi kar, sem, a theológiai nagybizott-
ság, die még ,egydemes kőzgyűlésünk sem, '

or: Deiátk János
a hittudományi kar dékánja.
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Hangos számok.
II.

A multkor Iekőzőlt, oa pesti felső egyház-
megyére vonatkozó adatok után, amelyek a
fiók- és leányegyházak mostoha sorsát mutatták
he, nézzük most egy másik egyházrnegye sta-
risztikáját.

A pesti alsó egyházmegyében kilenc al!ya-
ie,gyházhan lakik ősszesen 21.698 evang. Ié-
.lek. Egy leány-, egy 'fiók- és három protestáns
egyházban lakik 1236 ev. lélek. Sz.órványokban:
a lelkészi hivatalok kimutat.ása szerint 3557,
s,ehová nem tartozó szórványokban 522 lélek,
tehát .ősszesen 4079 lélek! Az egyházrnegye
összes evangélikusainak száma tehát, 2]-013:

Nézzük részletezve az adatokat, hogy- egy-
házunk, szórványjellege teljesen kitünjék. Apos-
tag anyaegyházban lakik 894 evang. lélek,
szórványaiban 408, tehát az összes ev. Iakosság
3{.30I0-a szórványban Iakik. Dunaegyházán van
18941é1'ek, leányegyházban s szórványban 606, te-
hát az 'ev. lakosság 24.2 O,o-alelkész nélküli helyen
lakik. Még elég kedvező helyzetben van Harta,
'a;ho13038 'evang. lakik. Azonban a -szinte szór-
'ványnak is beillő külterületeken lakik' 386 <lé-
lek, más szórványokban 122, tehát anyaegyhá-
zon kívül 508 lélek, vagvis az összes ev. la-
kosság I4.30:0-a. A legjobb helyzetben van
Kiskőrös, mert az anyaegyházban 9493 lélek
lakik, ,h.9.1Q,tt.,s.zgLvál},yban);;,Sak &i3-'~;; proL.kö-
zös' egyházban 465 lélek, tehát anyaegyházon
kívűl összesen 738 lélek lakik, vagyis az összes
evang. lakosság 7.200-a. 'Páhi evang. lakóinak
iszáma 494, szórván yokban 192, tehát az ősz-
sz'es ev. lakosság 27-.90/0-a. '

Igen kedvezőtlen helyzetben van Baja, ahol
az anyaegyház 420 lelkével szemben 243 szór-
ványhivő vvan igen szétszórva a csonka Bács-
bodrcg vármegye egész területén. Itt az evang.
lakosság 36.60/0-a lakik szórványterűleten. A
legkedvezőtlenebb helyzetben van Gyón. Gyón
árryagyülekezet lélekszáma 1048, ezzel szem-
ben "a szórványokban 865 lélek lakik. (Hat
olyan szórványhelye van, ahol átlagosan száz
'evang. lakik.) Itt az összes lakosság 45 % -,a:
szórványterületen lakik! Elég kedvezőtlen az
aránylag nagy' lélekszámu . Soltvadkert hely-
zete is. Az anyaegyház lélekszáma 32441, la. há-'
rom szó rványé 1389( 1). A szórványhívek arány-
:sz.áma 29.9 %. Kecskeméten lakik 1173 evang.
lélek. Az anyaegyházon kívül 475, (ebből prot.
kőzőseg'yházi 141, fiókegyház 244 és szórvány
90) tehát az anyaegyházon kívül Lakik az evan- .
géliku$ok 28.7o/0-a.

Az legész egyházmegyében szórvány terüle-
leten lakik az egyházmegye evangélikusságá
nak Ij.IO/o-a, anyaegyházakon kívűl lakikr o.ő
0,'0.Számítsuk le azonban az igen kedvező hely-
zetben levő Kiskőrös adatait, mert az egyház-
megye többi részére nézve reálisabb adatokat
kapunk. IZiskŐrös nélkül az egyházrnegye szór-
ványhívtei~,ek arányszáma 31.(%, ami azt jelenti,

hogy Kiskőröst nem számítva, az egyházmegye
"ősszes evangélikusainak 31.10/0-a szórványhe-
lyen lakik. Anyaegyházon kívül lakik - ugyan-
csak Kiskőrős nélkül! - az evangélikusság
45·7%-a,

Ha oa feriti adatok még meg nem 19yőztek
valakit· arról, hogy legyhá zunknak' egészen ú j-
fajta munkamódszerekre és missziós munkára
kell be rendezkednie, annak! a számára hadd
álljon itt még néhány adat. '

Közigazgatási-járási beosztást véve alapul,
ami megfelel' a közlekedési beosztásnak - já-
rásonként a következöképen áll híveink szór-
ványhelyzete .

. Az alsódabasi járásban van 13 helyen (hat
hely átlagos száz Iélekkel l) 865 szórványhívünk
és egyanyaegyházközség. (Gyón). A dunave-
csei járásban 3 anyaegyház mellett van 7 ih,e,-
lyen 664 szórványhívünk l ,A kunszentrniklósi
járásban nincs szervezett 'e,gyházunk, de van
,547 evangélikus hívünk! A kiskőrösi járásban
(Kiskunhalassal együtt!) van két anyaegyhá-
zunk, de 7 helyen van 1682 evang. hívünk!
(Benne Bócsa 758, 'Kiskunhalas '453, Prónay-
falva 1]8, Akasztó 117 stb.) Ha ehez még
hozzá számítjuk a prot. egyházként megszervezett
Csengődöt 465 lélekkel (rniért protestáns, ami-
kor a reformátusok száma csak 248 ?), akkor
a kiskőrösi járásban van anyaegyházon kfviil
2IA7 lélek! '

Nézzük az .istentiszteleteket, mint, a mos-
raní, munkaberendezkedésűnk mellett-az egyetl<úl
szórványgondoaási lehetőséget. A kilenc anya-
egyházban havonta csak' négy istentisztelebet
számítva tartainak évente 540 istentiszteléten.
(Igen kedvező számítás, mert az átlag felmegy
6-7-l1e is!) Kiskőröst nem számítva, ~Z egy.
házrnegye anyaegyházakon kívül eső evangéli-
kusságára (az egész 45.7%-a!) jut évente ösz-
szesen 34 istentisztelet! Kiskőrősön több lelkész
lévén, több istentisztelet jut a tanyákra 6S'
szórvánvokra is.

Az 'egyik járás területén 1682, a többi há-
rom járás területén 2076, tehát négy járás te-
rmetén 3758 lélek 'elszórtan, megszervezetle-
il1ül él. Ismét csak azt mondorn; . tiszteletet
érdemel miridenJcomoly lelkipásztori törekvés,
de ilyen 'egyházi munkaberendezkedés mellett
nem lehet gondozni a sz ó rvá nyokat !

z,c;'szk)aUczky. Pál.

Bauhofer János György.
Tavasszal a régi tabáni temető hely:én roesa-

liget 'lesz. Sok-sok ezer rózsatő. fog pomptizni azon
a területen, meiunetc földjében, alig hat Jábnyi
méluen, a régi B~da egij egész nemzedéke alussza
.örök álmát. Es ennek aszépségesnek ig'érkezŐ park-

'ook néma őrei is lesznek. Az ott nyugvÓ, jelesebb
halottak 'sírjai változatlanul [ennmaradnalé;' Ennél
szebb nieiJ0lcMst alig t'llálhavt:afr ootna az in.tézŐ-
körök. Lesz 'Ct temetőhelyén pihenőhely, hol' az. ';élő
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embera. -halot~a,k hamuaíboc táplálkozó rózsafák
között meqpihenhet; És azok az otthagyott sír-
emlékek, meluek a Budaoár utseeaioolalásáruü el-
esett hősö!c,' Virág Benedek, a magyar Horatius,
Döbrentei Gábor, a harcos és tehetséges író, Csa-
nády György, a magyar gyorsírás egyik uttörő: baj-
noka, K elemenii Láseu» író, Sréter Gusztáv honvéd-
ezredes stb, hamuainak nyugvóhelyét vallnak hi-
vatva, reméljük öröfLL - időkre megőrizni, talán a
keqüeletéreé« illatúuol töltik majd meg az ott meg-
pihenő élők .lelkét, s nemenge.dik éroérujesülni azt
a modern szégyenteleméget, mellJ:Ae,l oly sokszor
va.qyunk kénytelenek talúlkozrü a főváros más köz-
terein és sétoheluein,

De minkei, eoánqetikusokat is kell, hogy. f,'ö-
zelebbről érdekeljen ez a szüld,tendö rózsaliget. Az
ott örök időkre [enniurtundo sírok egyi/i;ében t: laz
dőbb tudatosan nern' említettem meg - nyugSZik
s nyugodni fog touábbra is, egyházlink kiuálá papja:
Bal/hofer Itinos György:'

Bauhojer János György neve nem is m.ei'etl{ei!·
egI/házunk történetéuel, fejlődésével E!s éietéoei tö-
rödö hittestuéreink előt~. Egyházi lapjaink már sok-
szor felelevenítették emietcet s azért éli~téről nem
lehet most nekem hivatásom résztetes Tj(j3zámolót
adni, ,

Bauhojer János György 1806. november hó 6-án
szűleiett: Sopronban, Középiskoláit szülőföldjén, theo-
loqiai tanulmanuatt Bécsben végezte. Lelkészi pálya~
futását Sopronban kezdte, 1828-ban, a nagyhírü és
kiuálo Kiss János seuperint endens mellett. 182g-ben a
somorjai gyiilekezét választotta meg papjának: Mttü
somorjai lelkészt sűrűn látogatta meg a hithii M'á'r
ria Dorottya hercegasszony, József nádor neje, s
az -ö meqhiuásának tett eleg'í!it akkor, mikor 1844-
ben Budára jŐtt s teljes erejével a btuiauári, akkor
alakult, eotinqéldeus egyháZ [eluiráqoetauistlhoz kez-
dett. Husz évig volt lelkésze a budavári oyülekeze.t-
nek s annak fejlődése s megerősödése az Ő nie.ué-
hez' füződil". 186'4 julius há 14-én halt meg. Székács
József, ra nagynevü püspök, Láng_ Mihály főespe:...
res és Bierbtunner .pesti segédlelkész bucsustaitdk
S az equkoru feljegyzések seerint híuetn:e..'LLolyan
nagy serege kisérte utolsó utjára. mai nyllgvóhelyé-
re, ami/ abban. az időben még rükasáqszámba menb:

Bauhojer JálJQS György az egyházr irodalomnak
is kiudlá munkása volt. »Der Euanqelische Christ"
címen 184?J-b,QnŐ indította meg a hazai németj&ég
számára az első euanoélikus .egyházi záp ot. Mint
budapesti esperes és az egyetemes egyház leuéltár-
noka is maradandó értékii<- munkássáqot. feftt(ett ki.

Buzgó munkússáqot fejtett ki a Szenttrás ter-
jesztése körü( te. Hcélbó4 az ángol.;f;á"sllla,t.olflwl
állandó összeköttetésben~ állt, Ha barátságban élt
Smith Robert és Wingat.e. William anqol .misszio-
náriueokkal, s midőn azok 1852-ben hazánkat elhagy-
ták, .élénk levelezésben állott ueliik, Megtanulta az
angol nyelvet és sok eg,lJhdzi .munkái: - [orditot: an-
golból magyarra .. Megírta a magyal' euanqélikus egy-
ház történetlét, melyet idegen rujeluekre is lefordí-
tottak.

Az . ő egyszel'ii seűrkemiiruáruj stremiéken melto
helyen hangzik az Ige; Máté XXV. 21.

»Jól vagyon JO, es hü seolqám, keuesen voltál
hü, sokra bízlak ezután; meni' be a Ite uradnak
örömébe.«
Nragyon szeretném azt, ha Bauhefer János György

Sírja mituien evangélikus előtt ismeretes volna. Az
ö élete és Istenhez, egyházához hűséqes munkássáqa
nem szabad,' hogy feledésbe menjen késői hittest-
vérei lelkében. És ha tauasszol megszüle,fild a tabáni
temető helyén fl oáruauárt roesoiiqet, valahányszor
arra visz majd utunk, mi enunaéukuso): ne feled-
jülr el megtekinteni Bauhojer János György sírját·
s tartsuk kötelességünknek azt is, hogy sirhalmú-
röl ne lüúrujoezék. II uirác;

Károsy Pál.

A külbirtokosok egyházi adója.
A zsinati törvények 256. §-ához, külőnő-

sen is az Ú. n .. »külbirtok« megadóztatásának
kérdéséhez már hangzottak el hozzászólások re·
lap hasábjain (V.Z: 1934/49' sz. drbv: 1935/1.
sz.) Mindegyik hozzászóló helytálló érvelésekkelj
más .és más szempontból mutatott rá ezen
adózásnak s bizonyos módosításokkal az ed-
digi rendszer továbbra is tervezett fentartá-
sának a visszásságaira. De mivel nem. dombo-
rítják eléggé ki a külbirtokosok . tervezett
adózását a régitől,' illetve a még most ,~r-
vényben levő tőrvénypontról eltérő mivoltában
ebből a specialis. .szemszögből is.' ,zeJ;i~tn.~l}:a
kérdéshez néhány észrevételt fűzni.

Míg a régi, illetve eddigi 256 §.. »az ·egy-
házi járandóság kivetésének alapjául szolgáló
adótárgyat« pusztán az egyes ,egynázközségi
alakul:tokhoz (anya, leány;' vagy fiók, szór-
vány) való viszonyában bírálja rel; addig az
új tőrvényjavaslat kivetésnél az anya- és leány-
egyházközségek külbirtok'Üs,:-i~a nézve fennta!-.
tani kívánja ugyan az eddigi szokást, vagvis
az 500(0-05ad óalap , megaclóztatását; de a szór-
ványhelyeken már nem az egyházközség terüle-
tén kívül való Lakást, hanem (s ez ta novurrxl)
az anyaegyház templomától való, távolságot s
az ·esetleges külőn iskolai adózást veszi tekiri-
tetbe. E szerint a 6 krn-es kőrzeten :kívü],i;
missziói körbe be nem. osztott, szórványhelyen
lakók (tehát de facto , nem kűlbirtokosok) adó-
alapja szintéii 5E>-0ft>--'tiejéigvehető számításba.
A tényleges külbirtokosok egyházi adójának
.az alapja e helyeken is csák akkor. mérséklődik
a jelenlegi 25 °)0:-ra, ha az illető külbirtokos
egyháztag »az egyházi' adó alapját képező ál-
lami .adóval megrótt vagyonával, illetve hasz-
not hajtó foglalkozásával kapcsolatban isko-
lá t tart Fenn, vagy ls'"'kü lafenntartáshoz kiilőn
Iskolai adoval tartozik hozzájárulni«. Ami' azt
jelenti, hogy iskolai adózási kötelezettség IlJé~-
kűl a szórványhelyi és fiókegyházközségbeh
külbirtokos is -az eddigi usustól eltérden -
25°(0 helyett 500(0-os-adóalap után volna meg-
adéztatható. .

Lássuk már most, hogyan fest mindez -a
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valóságban, adott esetekben? Vegyünk egy
missziói körbe be nem osztott szórványt, mely-
nek mint politikai községnek az anyaegyház
f-elé eső része 5 és f61 krn-re esik a templomtól,
a másik faluvég pedig 6 km-en túlra. A ter-
vezett 168/c. szerint a túlsó részen lakó szór-
ványtag a birtoka 'után csak fele vannyi 'adót'
fizet, mint az ugyanazon községínek innenső
részén lakó. Hogy az utóbbi (L, i. a 6 km-
en belül lakó fél). hogyan fog belenyugodni
abba, .hogy neki a fél 1<m.nüatt miért kell

. többet fizetnie ugya:nazonközségbeli társánál,
azt bajos elképzelni. S mennvi huzalkodással
járhat majd itt-ott annak a 6 km. taV'oJság-
nak a megállapítása! De talán a hivatkozott
törvény nem ilyen esetre gondol: rrerru az egy-
azon kőzségben lakók kőzti differenciá lis tál
volságra: 'hanem a szórványhelyeknek.vmint po- '
Jitikai kezségeknek a vármegyei -államépítészeti
hiva!al, által f.elmért s kimutatott vkőzpontí tá-
volsagara.

Vannak községek, melyek -szinte egészen
összeépültek. Győr megyében pl. a csanak- ravaz-
di hegyláncolat tövében 9, ilL - amennyibeta
Legújabban 3 község eggyé lett - 7 község kb.
18-20 krn. hosszúsághan egymás tőszomszédsá-
gában fekszik. N agybarátftalun, a szemközt alig
10 méternyire Levő házsor már teljesen más
politikai község: Nagybaráthegy. A hivatalos
távolsága mindegyiknek más-más egy bizonyos-
harmadik községtől. Már most ilyen esetben
<előfordulhat, hogy -'10- 1:2, méter rniatt két I

szorúszéd, két ·külonböiő. kulcs vszerint lenne
kénytelen adózni. Még kirivóbb a helyzet, ha
az 5.8 krn- re fekvő kezségbeli egyháztaginak
az illető község ellenkező, távolabbi határában
van a birtoka, földje; míg a 6.! krn. közporrni
távolságra levő kezségbeli egyháztagé az anya-
egyházközség felé eső határában. Vagyis a 6
km-en túl lakó egyháztagnak közelebb v:an az
adótárgya az anyaegyház templornáhoe; mint
a .6 km-en innen Iakóé ; 'minek kővetkeztében
amaz csak fele adót fizet, mint emez az anya-
egyházhoz közelebb eső földje után. Mert é\

törvényjavaslat a lakásoknak a templomtól V8J-

ló távolságáhozméri, alkalmazza az 500/0,-os
adózást. - I

Hasonlóan szembeszőkő anornáliát ered-
ményezhet a 168/d pont is, melya szórványhe-
lyek és fiókegyházkőzségek külbirtokosainak
egyházi adóalapját a generalis 500io-ról - 25-re
csökkenti akkor, ha valamilyen iskolafenntar-
tási terhet viselnek. Már most megtörtén-
hetik, hogy. van két ugyanazon evang. anya-
'egyházhoz tartozó, egymással föld-szomszéd kiil-
birtokos, akik közűl az egyiknek a. birtoka
olyan politikai község területén fekszik, ahol van
róm. kath. vagy református, szóval más fe-
lekezeti iskola, melynek a fenntartásahoz néki
hozzájárulnia természetesen nem kell. Ez tehát
50o/0:-osalapon fogadózni. A másik földbir-
tokosnak meg olyan politikai kőzségben van
a földje, aholiállámi, vagy községi iskola van,

. amelyhez viszontlot megadóztatjak 50jo,ig;mj-

értis ennek a vagyona az 'egyházi adókivetésnél
csak 25% erejéig vehető számításba. Tegyük
fel, hogy a rendes egyházi adókulcs 800/o,-os.Ez
esetben az előbbi kűlbirtokosra 400/0, míg az
utóbbira csak 20%, illetve a törvényszerű is-
kolai adóval együtt 25 oió. esik. VagyisaJnnak
dacára, hogy egy eg-yházközségnek a tagjai
közvetlen töszcmszédok is -. adózásukban JS
"/o differencia mutatkozik.

A 256. § alkalmazásaból folyó ilyen visz-
szás és igazságtalan esetek megértetik 65, meg,-
indokoljak - e lap hasábjain is már kifeje-
zésre juttatott - azt a kívánságot, hogy az
egyes birtokkategóriákl-a nézve az .adózás szem-
pontjaból nem tanácsos, nem szabad különb-
séget tenni; határozottabban .szólva: hogy a
256. §-t törölni kell. Mint ahogyan a háború
"ejőtt ősszeűlésre 'készülö zsinati bizottság 1912-
iki javaslata is törlendőnek ítélte (L. 3.l1:11a;k
80: lapját). Ha akkor szükségesnek látták zsi-
nati bizottsági .tagjaink egy nevezőre hozni
adózásunkat, a mai viszonyok még inkább sziik-
ségessé teszik azt. Kis'5i Sa/nu.

Egy uj egyházfelügy'elö leveléből:
•.Boldog leszeh, ha f~lügyelői hatáskörömbén

előmozdithatom az Evangélikus Élet ügyét."

N-éhány- SZÓ~:á~-:~'ÉrŐs'vár" -
pályázat hoz.

Szeretnérn, hogy, fenti elmen megjelent kőz-
lernényekhez néhány szóval hozzászólhassak és
hog.y ezt - miután én is részt vettern a pá-
lyázaton - szintén inkognitóban tehessem meg,

, A pály ázni szándékozók az egyetemes fel-
ügyelői "irodában többek kőzőtt »jegyzetek az
Erős' vár magyar szövegéhez« címü ívet is
kaptak; e »[egyzetek« a pályázók részére igen
értékes adatokat és felvilágosítást tartalmáz-
nak. Egy-két helyen azonban nem tudok: az
ottan nyert felvilágosítással teljesen 'egyetér-
teni s ha lehet, további szíves felvilágosítást
kérnék . " A »jegyzefek« 4. pontja szerint

- ugya:nis a jó fordításnak, ha nem is szószerinti-
nek, ere tartalrriilagvés 'alaki1aghűnek' kell
vennie; a »Pályázat« II. pontja egyenesen olyan
fordítást kíván,~mely hű tükre- legyen a nagy
reformátor lelkének. - Ezekkel az elvekkel
mintha nem teljesen eg yeznék a »Jegyzet;eik«-
nek az első versszak ·negy,edik sorára' - (»Die
uns jetzt hat betroffen«) - adott az a fel-
világosítása, hogy ez a sor az akkori alkalmakra
vonatkozott és hogy erre ma nincs szűkség és

. nem is kőltői. Miért ? --' Hiszen maga i a
»jegyzetek« 1., pontja mondja, hogy az:első vers-
ben kétszer is előforduló »jetzt· ~ jetzt« .mu-
tatja, hogy itt valami konkrét, nagy. veszede-
lern indította Luthert az ének megírására, en-
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nek tehát a fordítás ból sem volna szabad hiá-
nyoznia, sőt szintén ki kellene dom borcdniss,
vagyis a fordításnak tőrténelmileg' is hűnek
kell lennie. Szerény nézetern szerint e kife-
jezéssel is olyan tüzetesen kell foglalkozni: és
azt olyan pontosan visszaadni, mint bármely
más kifejezést, például, mint a »Jegyzetek« a
II. versszakban előforduló »für urise-sal fog-
lalkozik, melynek nem is lehet más értelme,
mint »értiink«, annál is inkább, me rt, ha Lu-
ther azt akarta volna kifejezni, hogy »velíink«,
akkor könnyen hasznáihatta volna a »rnit uns«
ugyanolyan szótagu és ugyanolyan hangzású
kifejez6st. .

Az »Evangélikus Ékt« 50. számában kő-
zölt »Egy, pály<.ÍZó« hasoncímu cikkéhen ki-
fejtett nézetei valószinűleg általános helyeslés-
sd fognak találkozni. Vagvis abban az eset-o
ben, ha .a pályázatok kőzött teljesen kifogás-
talari pályamű nem találtatnék,' úgy az »Erős
várunke-nak .a fenti cikk utolsó bekezdésében
javasolt mozaikszerű összeállítása kőnnyen meg-
valósítható. A pályaművek nagyrészében va-
lószinűlég lesz ·egy-egy kitiinően sikerült sor,
vagy sorpár ; egyik fordítónak az egyik vers-
ben, a másiknak egy másodikban van szeren-
csésen isikerült fordítása sa .legszerencséseb-
ben sikerült fordítások együttese talán meg
fogja adni .a megkivánt tökéletes mű'vet.

Miután azonban a legjobb sorok, vagy
sorpárok ősszeállítása szintén nagy feladat len-
ne, nem kellene eszek-az összeállítással a bi-
zottságmak foglalkoznia, ,haneme munka el-
végzését szintén apályázókra lehetne bízni. 'A.
legjobban sikerült 'néhány fordítást vagy eset-
leg azokat a fordításokat is, amelyekben egy-
két kitűnően sikerült sor van, a megfelelő
jeligével teljes egészében sokszorosítani kellene

. és a sokszorosított példányokból ·egy-egy da-
rabot a jelentkező pályázók rendelkezésére kel-
lene bocsátaniés esetleg a mostani pályázatot
lezárva; 'egy - mindenesetre hosszabb határ-
idős - újabb pályázatot kiírni. Azi újabb pá-
Iyázatot helyes volna az összes evangélikus és
református egyházi lapokban nehányszor meg-
hirdetni, hogyapályázatot minél szélesebb
kőrben vegyék tudomásul és rnűveiket minél
többen kiildhessék be.

»Egy másik ·pályázó«.

Egyetemi ifjúsági problémák.
. Társadalmunk megváltozott viszonyai kö-

vetkeztében a megoldás ra váró kérdések kőzőtt,
súly és fontosság szempontjából nem utolsó
probléma az egyetemi ifj úság anyagi és vi-
lágnézeti ké.rdés,éneka, rendezése. Az anyagi
kérdés megolcl~sa· részben az állam és a tár-
sadalom, ;a világnézeti kérdés rendezése rész-
ben. az egyetern és az egyház kötelessége.
Külőnösen .Iontos ,ez nékűnk-evangélikusoknak,
akik-számbeli 'kisebbségünknél fogva csak vesz-

teségekkel számolhatunk, ha a jövő rnozgal
maiba nem. tudunk beállítani olyan egyénisé-
geket, akik hitvallásunkat rendíthetetlenül kép-
viselik. A kőrűlőttünk zajló események kemo-
lyan figyelmeztetnek arra, hogy a közösségi
érzések ápolása, az egyhitű ek sorompóba ál-
lítása fogja uralni .a társadalom elhatározá-
sát. Ebből pedig rnúltunk, kultúránk, hitünk
igazságai alapján' nekünk is ki kell vennünk: a
részünket.

Báró Rach'ánszkj Albert egyetemes fel-
ügydőnk a legutóbbi egyetemes gyűlésen, dr.
Raffay -Sándor bányakeri..iletipüspöki..ink pedig
tobbizben hangsúlyozta a szervezés szükséges-
ségét. -'

Budapcsten 800-900 egyetemi hallgat ó
van. Debrecen, Szeged és Pécsen kb. 300-'
400, úgyhogy 1200 egyetemi hallgatönk va.n.
Ha ez a szám aránylag nem .is olyan nagy,
naggyá lesz akkor, ha jövőbeli evangélikus
intelligenciánkegyeternes és átfogó egyházi cél-
kitűzéseket, áldozatrakész hithuségehé.:i bátor
megállást visz mag ával, az élethe. Vajjon ia!l
az egyetemi hallgató, aki minimális anyagi
viszonyai miatt sok kűzdelern árán végzi el az
egyetemet, diplomával a zsebében hogyan füg
viselkedni aaéletben, amikor hosszú esztendők
kilincselései. protekciózásai 'után 'egy 80 pen-
gős állás elnyerését sokszor az egyházi hovátar-
tozandóság dönti el ? Kihez fog fordulni? Ki-
től fog kérni .és kapni támaszt és 'erőt, ha egye
terni hallgató korában nem kapott irányítást?
Ha az 'életbe tépő' cliplornás nem érzi és 'nem
tudja azt, hogy őt számon 'tartják, .cselekede-
teire figyelnek, vajjon ,a, kenyérkérdés meg-
oldásánál, vagy a. 'házasság révpartjánál lel-
kiismeretére fog-Ie hallgatni? Egyházi helyzetél
sokszor a kenyérkérdés. vagy a családalapí-
tás fordítja végleges irányba. Ha hozzáveszem
korunk sokszor felületes vallásosság át, kőzőm-
bös eg yháziasságát, akkor jövőnk nem mutat
bíztató képet. ,Pedig talán miriden kornoly ál-
lamférfiúnak 'az a felfogása, hogya kardnál
.és tollnál is erősebb és diadalmasabb az a
krisztusi hit; amely az átmeneti gazc1:asági válo
ságok felett is él s 'amelynek ma legyetlen bé-
keszigete a templom és a - családi otthon.

I200 egyetemi hallgató {200 őrhely, ki-
sugá.rzásitűzhely, amelynek lángjánál egyház-
községek-egyhá zmegyék, -egyházkeriiletek forr-
nak egy akaratta. Szórványok tömörülnek gyü
lekezetekké s elhagyott, árva lelkek találnak
segítő, bátorító testvérre.

A megváltozott viszonyok új t.ervieket,új
módszereket kővetelnek. Számunkra az új mód-
szer abban keresendő, hogy az egyeseket 'erő-
sítjűk és tesszük hitük által önmaguk~an bí-
zókká. Közűlük egy is el ne vesszen 1 A nagy
többséggel szemben a kisebbségmek - igazsc1ga
mellett - 'erős fegyver a hitében gyökerezó
egyéni kiválósága .. Ezt kiharigsúlyozni, ,ev. if-
júságurikat 'ebben elindítani az eg/ház kőte-
Iessége. Az'egy,élü karizmákkal rendelkező cif-
júságot úgy nevelni, hogy' vihartálló, kitartó,
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kevesebbel IS megelégedö, célkitűzéseiben s
evangélium szerinti cselekedeteiben öntudatos
és hűséges 1egyen.

Mi 'evangélikusok megcsonkított hazánk-
ban kevesen. vagyunk. Tehát összébb, közelebb
egymáshoz! A jelszavakat hagyjuk másoknak. A
mi ugarunk ve.ritékes rnunkát kiván, de gaz-
dag aratást igér. .

Felfelétőrő, munkateret kereső ifjúságun-
kat vezetni, tárnogatni és erősíteni, tehát meg-
felelően gondját viselni kell" még pedig testiek-.
ben és lelkiekben egyaránt.

Az egyetemi ifjúság ,e.gy kis töredéke tö-
mörült ugyari az Országos \ Luther Szövetség

. keretében, -mint »Egyeterni Luther Szővetség«,

., de 'ennek műkődési . köre csekély érdeklődés
miatt nem tudja azt a jelentőséget képviselni,
amelyre hivatvavan. Ebben tömörülni, ezt élet-
képessé tenni, általa a sokszor ernlegetett actio
evangelicat, ,itt is megvalósítani egyházi kőz-
érdek. Az ifjúságot szerető, annak jővője iránti
érdeklődő vezető férfiainknak, sőt nőegyleti vie
zetőinknek ez égetően sűrgős kérdést mielőbb
és kornoly alapossággal meg kell beszélni.

Az »Egyetemi Luther Szövetség« reméli,
hogy újjászervező munkájában számíthat min-
denkinek a segítségéne.

Dr: Szuchovszk.y Lajos,

A CE'.'vilégkonferencia
esztendeje.

1935. augusztus 2-7-ig fog Iefolyni
Budapesten ennek a, hatalmas CE. világmozga-
lomnak 9. világkonferenciája. Amidőn dr. Po-
ling 'Dániel, a· világszövetség elnöke 1934. nya-
rán Magyarországon járt, a, budapestieyan-
gélikus egyház vezetői előtt is hatalmas távlatot
nyitott meg, midőn ismertette a világ 45 nem-
zete közőtt mintegy 4 millió taggal munkálkodó
hatalmas CE,mozgalmat'és feltárta a világ-
konferencia arányait. -

Ezek az arányok mostan már kibontako-
zóban vannak. A világszövetség értesítője, a
Christian EndeavourWorld legutóbbi számá-
ban ilyen címü cikket látunk: »Budapest, 1935.«
És rögtön az is szembetűnően az is ott van,
hogy a CE. világkonferenciák történetében a
legnagyobb amerikai delegációt akarják Buda-
pestre hozni. Nem kis szó ez, amidőn laz 1930-i
berlini világkonferencián 800 amerikai részt-
vevő volt. Legalább 2000 lesz a külföldi. lJö!l1,nek
százával az angolok és németek, jönnek a. 'Vi-
lág minden részéből, Kanadából és Délame-
rikából, 'Délafrikából és Ausztráliából, a rnesz-
sze Nyugatról- és 'a "messze Keletről;. hal-
vány északiak, sötét négerek, szines indiaiak,
kínaiak, japánok, kor,eaiak,. Spanyolország és,
Olaszország delegációi fogják' megmutatni, .
hogy ezekben, az országokban milyen gyökieret
vert· már az eV:<tip,g;élim;nikeresztyénség.

Magyar szemek előtt' meg Iátványnak lS

nagy lesz a világ 45' nemzete képviselőinek
egy-egy ülése. Legalább 2000 teljesen idegen
delegátus várható a válágkonferenciára, ae
utódállamok küldöttei és a magyarok részvé-
belét is figyelembe véve 3-4000 konferenciai
tag dhelyezéséről. kell dőre 6ondo~kodni a
helyi rendezőbizottságnak.

Az evangéliumi keresztyénség hatalmas
szernélyiségei fognak beszélni a konterencia fő
tárgya köré sorakozó előadásokban. erről: »J öj-
jön. el a Te országcd«. Az evangélikus egyház
életét is meg fogja te rmékenyí beni majd az
a nagy lelki áramlás, amit a világkonferencia
jelerit számunkra.

Bizonyosra vesszük, hogy minden magyar
evangélikus figyelme odafordule, hatalmas 'ese-
mény felé, és mint a világkonferencia házi--
gazdái n'ündenerőnkkel azon leszünk,hogy
méltó keretet nyújtsunk a világkonferenciának
és ezzel is igazoljuk azokat a hazánk iránt ba-.
rá tsagos vezetőket, akiket az ira:ntunk,vlalo sze-
.retet indított arra, hogy a kis Magyaro rszág.
fővárosát jelöljék ki a 9, CE, világkonferen-
eia helyéül. ylll:.

:"""""""":"'1""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1111111111""IIIIIIIIIII'~'IIII"ll"IIII'=

~ @ ~ HIR E K. ~@ ~
~ ~ ~ §
""III"""III,iillllllllllll'III"II'IIII'III'IIIIIII1'1111111111111111111111111'11"1"""11'1"11111"11'l'I'IIIII'I",i"IIIIIII"IIII,ii

VIZKERESZT UTÁNI NEGYEDIK VASÁRNAP.
" Má,fé., eiJ. ,,8, .2.3~27.:f' ,/O

Mikor Iéeus megdorgálta a seeteket: 2S a ten-
gert, nagy csendesseir tett, És ebben' a csendes-
ségbetl kérdezgették a csodálkoeo emberek: »Kicso-
da ez, hogy métl a szelek: éS a te/~{/;e:r is erufedel-
meskednek neki?. A földi emberek ezóta miruliq
csak naouon csendes seiuuel mondhatják el ezt il
kérdést, ,

Alázatosság. kell ahhoz, hogiy Jézusra 'tektne-
hessűnk, Ö mindenek [eleit uralkodik, amik raf~Link
uralkodnak. Termeeseti erők,' festi indulatok, lelki
háborqások , kÖZöÚ; menrujii Iuirujattaiunl«, hányszor
érezzük, hogy veszendőben vagyunk, hitünk kics-[ny,
[élelrnűnk elborit., Bűn, bűnhődés, szenuedés, mulan-
doeáq, rettenés Ö előtte elveszíti hatalmát s mikor
csendességet parancsol reájuk; semmiségünket alá-
eatosan kell meg-érezni Ö előtte, kinek nevére meq-
hajol minden térd, mennueieké, földie,ké és föld-
alatt lévők-é·... ,

---- -De -méq ' nem" ·v,agyunk az. Öué, még minket is
megdorgál, kicsirujhitűeknek neoes, ha csak aláea-
tossáq van megcsendesedett sziuűnkben, Örömnek,
teljes bieodalomruik, megbátorodott hitnek kell -sei-
uűnkben lenni, mikor reá nézünk. Eg-ész odaadással
kell érezni, hogy földi életünk uálnszutján akkor
meniűnk tul, a felfelé veze,tőösv.ényre akkor lép-
tünk, keresztqénséqűnk kO!TlOlyságáról akkor beszél-
hetünk, ha már tele »an a számunkra minden Uyen
kérdés nemcsak ,alázatOSSággal és félelemmel, ha-
nem örömmel és bizodalommal is. Akkor vagyunk
az övé; ha bsirmiluen félelem és bártniluen fájdalom
uiharábu jutunk is, szivüri,k csendes, de állhata:1'Ps
bizodalommal dObogja:-' »Ee 'Krisetus, istennek seeni
Fia.,. «



8. oldal EV-A-NGÉLIKUS ~LET 5. sz árn

- A templomépítő Hatvan misszíói egyház újból
érzi északi evang. testvéreink szeretetét. Finnország-
ból 1550 Észtországban lakó fínnektöl 150 márka
érkezett la templomépítés támogatására. .

. - Kitüntetés. Takács Elek veszprémi esperesi.
homokbödögei lelkészt - a kormányzó, egyházi és köz-
életi munkássága elismeréséül, kormányfőtanácsossá
nevezte ki.

- A tanitói munka megbecsülése. Huszák Jó-
zsef igazgató-tanitót Szeutesen Csongrád vármegye
törvényhatósági bizottsága rendes tagjává megvá-
lasztották,

- Évi jelentések. 1934. népmozgalmi adatok:
Sopron, iKereszteltetett 154 gyermek, 89 fjú, 6á

leány.; :konfirmáltatott: 261 gyermek, 151 fiú, 110
leány: meghalt 114, 60 férfi, 54 nő ; esketés: 79 lPár;
tiszta ev. 50, vegyes 29 pár; javunkra -reverzálíst
vett: 23, kárunkra reverzálist adott: 28; egyházunkhá
tért 21, egyházunkból kitért 10. Urvacsorával élt 5810
lélek, 2440 férfi és 3370 nö. betegágyon 29-en vették
az 'Ur szent vacsoráját. - Vallásos estet 12-t tar-
tottunk. - Offer tór.iuinokból befolyt összesen 1641
P. 132f ill.jgyül. szegénygondozásra készpénz adomány
4880.66 P. Egyéb adományok 2254.60 P. Ezenkívül
természetbeni adományok és egyes egyletelt külön
gy·űjtései.

Kecskemét. Született 11 fiú, 10 leány, összesen
21 gyermek. Meghalt 9 férfj, 14 nő, összesen 23
egyháztag. Házasságot kötött 10 pár, ,egy tiszta ev.
és 9 vegyes. Reverzálist adott javunkra 2. Konfir-
maltatott 10 fiú, 12 leány, összesen 22. Urvacsorával
éltek 473-,an. 1934-ben· templornunkat mozaiklapök-
kal kőveztettük, amelynek költsége, 1'900 pengő, ön-
kéntes adományokból folyt be.

Diósgyőr. A gyülekezet lélekszáma 572. Keresz-
teltetett 7 'ti, 3 nő, Konfirmáltatott 11 tí, 6 nő; lmeg-
haln 5lfi, 4 nő .. Eskette1ett 10 pár (1 tiszta,.9 vegyes)
7 reverzálls javunkra, Urvacsorával élt 265 nő, 149 férfi,
összesen .414. ,66-tal több, mint 1933.!ban. A nagyhéten
kettővel vetttek .többen Úrvacsorát, mint 1931-ben.
egész esztendőben. Áttért hozzánk 16, kitért 3.
Pelsegélyeztetett 65 gyermek és 20 felnőtt.

- Felvidéki hirek; Az Evangélikus Lap, mely
Somorján, He. Fizély Odön szerkesztésében jelenik
meg, mint a Magyar Evangélikus Szövetség lapja.
14-ik évfolyamába lépett. - Az 1935. évben .a .szlo-
venszkói evangélikus egyház zsinat tartására készül.
- A kassai szlovák egyház új' Jelkészül Raáb Györgyöt
választotta meg és iktatta be. - Pröhle Henrik
pozsonyi lelkészt kinevezték a pozsonyi egyetemen
a gyakorlati theelégia újonnan létesített német tan-
székére. - Január 20-án. a Felvidéken magyar nyel-
ven 16 év óta 'először szanteltek lelkészt. Pozsony-
ban Oszuszky Sámuel dr. nyugatszlovenszkói püs-
pök Balogh Gyula theológust magyar istentíszteleten.
magyar nyelven szeritelte lelkésszé. Az új lelkész
az ungvári gyülekezetben kezdiswlgálatát. - »Lu-
ther« címmel Rozsnyón Vargha Sándor szerkesztésé-
ben új evangélikus néplap indult, mely most kezdi
2. -évfolyarnát. .

Fené Ev. Diakonissza' Anyaházi Ny-omda, Budap~st,

" - Temesvár - Brassó - Bukarest. Három
evangélikus lapot hozott egyszerre a posta. Az
egyik Temesvárról jött »Luther-Ujság« (Luther' Zei-
tung) címmel. Magyar és német nyelvu lap, melyet
Argay Gy,örgy esperes szerkeszt s harmadik év-
folyamába lépett. A másik lap címe: Bukaresti Evan-
gélikus Harangszó, Sexty Zoltán lelkész szerkeszti.
szintén harmadik évfolyamában' van. A harmadik
Lap az összes evang, gyülekezetek egyházi és tár-
sadalmi folyóirat. Megj elenik Brassóban. szerkesztí
Bíró László hosszúfalui esperes. Mindháram lapban
nehéz, de buzgó munka élet jeleit látjuk.

- A Magyar ~'Alliansz Bizottság kéré se. , Az
egyetemes imahetet az Evangélium;i Vllágalliansz
programmja szerint 'ez évben Magyarrszagon ismét
több vszáz helyen megtartották. Hogy a rrragyae
bizottság összefoglaló jelentését míelőbb beküldhes-
se, amínek magyar nemzeti szempontból is nagy a
jelentősége. felkéri a bizottság mindazokat az egy-
házközségeket és egyesületeket, melyek az imahetlel

. megtartották. szíveskedjenek részletes jelentésűket a
magyar bizottság titkárához. dr. vitéz Csia Sándor
máv. igazgatósági főorvoshoz. (BUdapest, VI., And-
rássy 'út 88.) J.ehetőlege sorok olvasása után bekül-
deni. A perselypénzek a bizottság pénztárosához,
(dr. Somogyi Imre lelkész, lapszerkesztő lakására
Budapest, VII., Amerikai út 33.) vagy 26704 számú
postatakarékpénztári csekkszámlára küldendők.

.ix: A somogyi ágo hítv. evang. ker. egyházmegye
története Irta : Mesterházy Sándor ev. lelkész. Ara

''1. . pengő'26 fmét. - 'Kónf/r!nácloi kdt:é;, rár.a 35 fillér.
Mindkét könyv kapható, a szerzönél, Nemespátró,
u. p. Surd.

SZERKESZTOI ÜZENET.
Vitatkozó. Kettőjük közül annak van igaza, aki

azt inondja, hogy nem udvariassági kérdés: vajjon ki
ül a JOQb oldalon, a lelkész-e vagy .a fl!lügy,elő?
Nem dönthet -tehát az életkor sem. Egyházi kérdés
ez, melyre csak egy felelet lehet: a felügyelő min-
dig a' jobbjára ülteti a lelkészt, ha az hivatalos öl-
tözetében van, így adván példát mindeneknek az
egyháza éspapj a iránti tiszteletre. A lelkészt ezt
úgy viszonozhatja, hogy mínden más alkalommal
igyekszik jobbjára ültetni a: felügyelőt, így adván
példát az önzetlen munkálkodás megbecsülésére.

KONFIRMACIőI OKTATASHOZ:~ .

D. Raffay Sándor: Ev. konfirrnandusok kátéja P. 0.64.
.Az oktató részére ajánljuk: "

Borchert: Bausteine z. Konfírmandenuuterricht P.
4.20. - Dittmer: Evang. Konfírrnanden-Unterricht i.
Lichte d. heutigen Jugend-Psychologíe unter bes.
Berücksichtigung d. lándl. Uterríehts P. 9.90.
Rotermund: Ein Honíirmanden-Unterr-icht. Ein aus-
geführter Entwurf m. kurzer Begründung P. 9.75.

• ' Kaphatók Seholtz Testvérek
könyvkereskedésében, Bpest, IX Ferenc-kőrűt 19-21

( -
VI., DamFaniéh-u. 2i-b. - Nelös: Farkas László.
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. TARTALOM·:·A születendö gyermek. - Gáncs Aladár: ••Isten Országa felé." - Gyarmathy Dénes: A 251 és,
252. §e • :- Dr. Bánkúti Dezső; Mit írnak az evangéliknsok. -: Pazár IStván: Alkotm ánymödosítás. -

"p'eschko Zoltán: Egyházi zene. - Hírek.

A SZÜLETENDŐ. GYERMEK.
A huszadik század sorban megtagadta és

összetörte eszményei javát, melyekért előtte való
századok annyit küzdöttek és áldoztak. Szernünk
láttára rornbadűlés és maradék kövekből új
építés folyik. Országhatárok, gazdasági alap-
elvek, társadalmi osztályok, történelmi igazsá-
gok, tudományos elméletek elváltoztak, átfor-
málódtak, - új ez a világ, de nem jobb ...
Csodálatosabb találmányok vannak benne, lük-
tetőbb élet és nagyobb ellentétek vannak ben-
ne; a fejlődésnek a lendülete sietős és izgalmas,
deaz építő erőknek a belső jelleme nyugta-
lan és nyugtalanító.

Egymással merőben ellentétes 'jelensége-
ket láthatunk. Vannak hűséges hitvesek és szé-
gyenteljes családi otthonok. Vannak mártir ha-
zafiak és olcsó árulók. Vannak igazán könyö-
rületes: szívek és irgalmatlan kartellek, kegyes
keresatyének -és világ-ligába :tömörülő hitetle-
nek. Néha vígasztal6, de többször megdöb-
bentő »szenzációk« híre kiált a világ rádióin ,
át az emberek szívéhez.
. . 'Még ebben azjellentétekhez és végletek-
hez szokott életben is a,~-rriégdöbbentésnek az
erejével hat mindenkire 'az az apróhirdetés,
mely a Pesti Hirlap február z-án megjelent
számában a Különfélék között így olvasható:
»Orőkbe adnám márciusban szűletendő gyer-
mekemet. Fiacskárnaf és leánykárnat bemutat-
hatom ... «

.Mintha az egyik 1egdrágább eszmény inog-
na meg. Mintha valaki mélyen megbántaná
mindazokat az édesanyákat, akik titokzatos örö-
rnökkel szeretik sziiletendő gyermekűket ; azo-'
kat, akik' mindent áldozva nevelnek .gyerme-
keket ; azokat, akik imádság és féltés érzéseivel
kísérik jóban és rosszban mindennap szívűk

gyermekét, - mintha valaki az apróhirdetések
betűi közé ezt a figyelmeztetést rejtette volnal
el: »Vigyázzatok emberek, mert a megvásárol-
ható dolgok kőzé jutott ci. szülói sz eretet is 1...«

Vajjon miért kínálgatják ezt a szegény szű-
letendő gyermeket? Talán olyan nyomorúság
fogadja, amelyik 'nem mer bele sem kezdeni
gond viselésébe ? Talán a már meglévő fiucs-
ka és leányka megmentéséért akarják odaadni
ezt az ismeretlen gyermeket? Kétségbeesett és
hitetlen .szí vek éppen úgy lehetnek, akik ilyen
eltorzúlt szülői szeretetből kínálgatják: ki ad
többet.vérte P, mint gonoszak és aljasak, akik
jól jövedelmező gyermekcsempészéshez keresik
a gazd.ag családot. Mindegy, hogy melyik ok
jár köze.ebb az igazsághoz: ez az apróhirdetés
mutatja a mélységes sűlyedést, melybe jutot-
tunk a XIX. század' sok eszményben gazdag
esztendői után. Mutatja ebben az ijesztő példá-
ban a sívár szívek nyomorúságát. nem tud ..•
nak s-em hinni,- sem szeretni ...
. Mi hisszük, hogy kevés ilyen szűlői szív
van, mely ebben a mindent eladó világban
előre árúba bocsátja gyermekét. Hisszük, hogy
egyik legnagyobb erő marad az ernberek lelké-
ben továbbra is a szülői szeretet, amely nél-
kül a mennyei Atya gondviselő szeretetét sem
érthetnénk meg. De agg6dó szívvel gondolunk!
arra, hogy nincsen nap kicsiny hazánk evan-
gél-ikus egyházaiban, amikor híveinket meg ne
környékeznék, hogy adják el, vagy ajándékoz-
zak el születendő gyermekeik vallását. Aligha:
volna erősebb családvédelem. a szülői szere-s
tet komolyabb védelmezése, kiki hite nyugal-
mának igazabb biztosítása, mintha végleg el-
törülnének minden születendő gyermek felől
minden árusítást és minden alkudozást.
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"Isten Országa, felé:'
Földi Mihály e címmel két évvel ezelőtt'

megindult regénye most jutott el a harmadik
részhez. Az első két könyvnél is és most a
harmadiknál is csak azért érdekel e mű,
mert az ember problémáját még mindig az
Isten Országával kapcsolatban találja megold-
hatónak. A sorozatnak ez a darabjai szolidabb,
mint az előbbi.

Hadd emeljük ki pár pontban a mű jó
vonásait. I. Az egész regény a gyermek mel-
letti síkraszállás és az anyaság dicsőítése. A
gyermek, mint a jobb jövő hídja jön tekin-
tetbe. Az anyaságban az -a nö dicsőíttetik,
aki kiküszöböli magából az érzékiséget; aki
nem válik soha' férfi rabjává ; aki alázatosan
vállalja-a nemével járó feladatokat, de min-
dent az új, igazabb, tisztább' életért: az Isten
Országáért. - 2. Az első két regény főhőse;
Juhász Ferenc, itt már csak a háttérben sze-
repel. De jót tesz velünk .az Író, amikor Ju-
hász Ferenccel elítélte ti a maga öngyilkosságát.
Azt az öngyilkosságot, amely az előző r1e!gény
végén, mint váratlan fordulat az olvasót legé-

szen elképeszti és erkölcsi érzékét mélyen meg-
sérti. Juhász nemcsak öngyilkosságát ítéli el,
hanem most teszi legmélyebb bűnvallását. El-
ítéli az' ördöggel .való cimboraságát és önzé-
set, mert amikor a maga számára megtalálta
Istent, nem tudott tovább itt maradni a földön,
hogy itt álljon rendelkezésére a legnehezebb
körülmények közt is a megtalált Istennek. 3·
A regény bemutat több életváltozást. Legna-
gyobb, egészen megtérésszerű a változás Gra-
mantik Erzsébet doktornőnél. »Isten az 'egyet-
len és méltó cél az ember számára.« Ez lesz
a hitvallása lennek a nőnek, aki azelőtt a tudás
éskúltúra színes hálójában élte a maga nagy-
ravágyó életét. És ez a hitvallás nem marad
elmélet. Egész ekzisztenciáját 'viszi rá, Min-
dent gyakorlatba visz, amit hisz. És ettől fog-
va a másokért való felelősségben, alázatos-
ságban és mások bűnét hordozó szerétetben
ragyog' előttünk. Látszik, hogy csak a má-
sodik felét vállalja ann~, amit Anatole France:
»Megváltoztatni nem lehet, szeremi kell az em-
bereket.« - Tapintata és türelme, megható.
Nem kívűlról dirigál, hanem az önmegtaga-
dás' példáját adva hagyja, hogy az emberek
rájőjjenek valami jobbra.

Van azonban a könyvnek több hiánya, el-
lenniondása. 1: A nő elsőbbségét állítja a férfi
fölé. Teszi ezt abban a Gramantik Erzsébetben,
aki maga is legy férfin keresztül kapta Jameg-'
világosadást s aki még mindig legalább Jany~
nyi-ra "áll a Juhász Ferenc varázsa, mint Is--
ten hatása alatt. Amit; a nőben jo'ggal kiemel-
hétne, csupán abból áll, hogy a. nő a végre-
hajtásban, a kivitelben szivósabb tud lenni,
mint a férfi. - 2. Ellenmondás az is, -hogy az
érzékiség Legyőzését 'hirdeti az egész. vonalon és
mégis Erzsébet sikereit. nem az igazságok ereje,'. ',

) ~-
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hanem az' ő rendkivüli személyiségének az ere-
je biztosítja. Az ernberkultuszra Földi Mihály
alakjai is kaphatóbbak, mint az igazság és új
élet kultuszára. - 3. Valami nagy optimizmus
jellemzi az lsten országa felé való vonalve-
zetést. Ez megoko1atlan. Az új anyasághoz és '
a gyermekhez "fűződik a tökéletesbülésben való
hit, ami bizonyos fokig Nietzschére emlékeztet,
Egyszersmind azonban leránt ja a leplet-a szer-
ző hitéről, hogy az sokkal inkább az .emberben,
mint az élő Istenben való hit. Ezért nem tup
fejlődni a vezéralakok belső kőzőssége Istennel,
Ezért nem kerül szóhoz itt .sem Jézus személye,
Még tanítása is igen kis tételben: amikor, Ja
mustárrnagnyi hitet : idézik tőle., =: 4. A -,mű-
ben sok realizmus is van s a világ mértékét te-
kintve igen sok mély .pillanatfelvétel. az' em-
ber unyornorult és raffinált bűnősségéről, De
dacára a, nagy 'bűnvallásoknak, az emberi erők
ismételt' csődjének,Földi Mihály bűnismerete
s még inkább fokrnérése .neméri el Ja bib'liai
mélységet, Az ember csődjének is új felismeré-
sei várnak még' reá. Talán ez kerül" sorra. la
kővetkező regényekben ? '----5. Az őrdög szere-
pével is megbicsaklik a szerző. Mind l~he-
tetlenebb figurájává válik. Itt csak egy tiszta
vonal van. A· sírjából kikieltett Juhász Ferenc
szakít az ördöggel. De viszont nem értjük,
hogy ugyanakkor -Albert atya; a katholikus pap
szővetségeseként fogadja, Mily gyöngevlábon
áll a szerző keresztyénsége, az ,épen Albert
atya' sierepéhél~,·-tű'niK ki. ,Nem - tud - kez-'
deményező lenni. Csak mint tömjénfüst ögye-
leg a világfordulatok előkészítésére hivatott ese-
mények véres terepéri. Ott is, ahol fényoszlopok
emelkednek s ott is,' ahol ~z' emberi kísérlet
állványzatai romban hevernek, megelégszik oa
tömjénfüst kegyes szerepével.

A kőnyv valami határozott derűben ~ég-
ződik. Egész máskép, mint az első két regény-
darab. Beharangoi~saezaJnnak, hogy a kő-
vetkező kötet m;ég tisztultabb lesz" es jobban
visz az Isten országa felé? Bár köntősszövése
is tisztább lenne, hogy az ember nyugodtan
adhatná bárki kezébe!

Gáncs Ala.da""'.

A 251. és 252. §.
A zsinati elékészítdbizottság álta;1a régi

251; §. helyett javasolt' új 2SI.,.§ .így. ahogy
van, csak zavarkelrésre alkalmas'. Először is
azért, mert első bekezdésében az egyházkőz-
ségre 'bízza nemcsak az adókulcsnak, hanem
az 'adózási rendszernek a- megállapítását- is,
noha a további §§. bizonyos mértékben még-
is megszabják az adózási rendszert. Hozeá-
teendő lenne tehát az első bekezdéshez. hogy
az egyházközségnek csak a kővetkező .§§. ke-
retein belül van. joga' megállapítani az adózási
rendszert. Ez' ugyan magátől értetődőnek lát-
szik, pedig nem is aZ.1A '25 I. §. m~ocl!ik bei-
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kezdése szerint ugyanis: »Az egyházközség az s észre sem! veszik, hogy, a maguk nyomorult
egyházi adózásra vonatkozó eddigi rendszerét kis vagyonkájával (,hiszen láttuk, hogy ez a:
továbbra i~;megtarthatja.« Vannak azonhan egy- szernélyi adó túlnyomó részben vagyonadó );;
házközségek, amelyek adózási rendszere ellen- mentesítik a nagy vágyonokat az egyházi ter-
kezik a 'javaslat további §-aibcpl foglaltakkal. hek alól, lévén azok nagyobbrészt külbirtokok
Azt jelenti ilyen körülmények közötJt ez a má- s így szernélyi adóval, a következő §§. szerint,
sodik bekezdés, hogy, .ezek -az egyházközségek nem terhelhetők. Aki olyan büszke a maga.
továbbra is megtarthatják az egyházi törvény- dernokráciájára, mint mí evangélikusok va-
nyel ellenkező rendszerüket? Akkor nyilván az gyunk, az ne tagadja meg azt; a;rrii, a demok-
első bekezdés is úgy értendő, hogy az egyház- ráciában egyedül krisztusi: az egymás' terhét
kőzségek állapíthatnak meg a tőrvénnyel vel- hordozzátok elvét. Ha már egyszer az igazi
lenkező adózási' rendszereket is a maguk szá- személyi adó nem elég az egyház szükségletei-
nrára, mert hogy egyik egvházközségnek joga nek fedezésére, s meg kell adóztatnursk a Vra-
legyen törvényellenes adózási- rendszerhez, a gyont is, akkor adóztassunk meg minden »evan-
másiknak nem, pusztán azért, mert az egyik gélikus« vagyont egyformán, s hamis személyi
valamivel előbb bevezette a törvénytelen rend- adóval ne igyekezzünk mentesíteni egyes va-
szerét, ily,en »tőrvényes« rendelkezést mégis gyonokat a teherviselés alól. "
csak bajos lenne elképzelni is. Ha azonbara a!z Ennek pedig 'egyetlen módja szerintem az,
első' bekezdés csakugyan így értendő, akkor ha a személyi adót igazi szernélyi .adóvá tesz-
mire valók az összes további §-ok? Akkor tes-' szük, amelynek' alapja valóban és kizárólag
sék egyszerűen vkimondani, hogy az adózásra csak a személy, s amely - mivel egyházunk-
vonatkozólag nincs egyházi törvény, azt tet- ban minden személy 'egyenlő - egyenlő ösz-.
szése szerint állapíthatja meg minden gyüleke- szegben vettetik ki a gyiilekezet minden 20 éven
zet. - Ha azonbari nem így értendő, ha csak felüli munkaképes és keresettel' bíró tagjára,
azt a rendszerét tarthatja meg az egyházköaség, akár f.érfi az illet 6, 'akár nő, akár családfő)
amely jaz egyházi törvény §-,ain belül mozog, akár családtag, akár van vagyona, akár' nin-
akkor minek ez a z-ik bekezdés, hiszen azúgyis csen.
magától értetődő, hogy az ·egyházi törvénnyel Ennek az igazi .személyi adónak a beve-
nem ellenkező adózási rendszerét mindern 'egy- zetése semmi akadályba nem ütl5:Özik,hiszen az
házközség megtarthatja. Nézetern szerint tehát-a a tő hblet, amely a régi személyi adónál mutat-
251. §-hoz hozzáteendő lenne ;CI, fentebb java- kozik az' új szernélyi adóvar szemben, "a va-
solt-. toldalék, a, r-második bekezdés' pedig egé- Jóságban eddig is, vágy6nádó """volt, .csak sze- _
szen elhagyandó. ' mélyi adónak nevezve. Nem 'állhat meg az, a:

A 251. §. 2. a. pontja a személyi adóról kifogás, hogy ilyen iriódon egyes· jövedelmek
szól. Amiről azonban benne szór V"UDI, az a va" kicsúsznának az egyházi 'megadóztatás alól.
Jóságban minden egyéb, csak »személyi« adó Mert, ha »személyi«"adó'. címen meg Iehetett
nem. Hiszen a kivetés 'alapja először is nem adóztatni ezeket a jővedelmeket, semmi értel-
csak a személy, hanem az »egyháztagok vagyo- mes okot nem lehet f.elhozni az irá:nt, miért
na, jövedelme,' keresete« is. 'Másodszor a »sze- ne lehetne jövedelmi adó címén ugyanúgy meg~

-mély« egyáltalán nem is alapja ennek az adó- adóztatni azokat. De nem állhat meg az. a ki-
nak, mert a 253. §. szerint az ew vallású há- fogás .sern, hogy az ilyen személyi adót csak
zastársak egy egyház tagnak, tehát egy »sze- készpénzben lehet kivetni s így av terményele és
mélyc-nek 'számítanak akkor) amikor a reá- szolgálmányok kivetése nehézségekbe ütköznék.
jukkivethető, .legnagyobb személyi adóról van Igaz ugyan, hogy ezt a személyi adót kivetní
szó. Hogy csak akkor-e, vagyegyébként is, csak pénzben Iehet, de semmi akadálya sincs
az' ném' tűiiikkivilágosan a javaslatból, ami annak, hogy a gyülekezet a beszedéskor al
törvénycikkben mindenesetre súlyos hiba .. Va- napi áron bizonyos terményeket vagy szolgál- .
Iószinű azonban, hogy egyébkor is legy személy- mányokat is elfogadhassón, illetve megleöve-
nek számítandók, mert a 252. §. szerint a telhesserr ezen szernélyi adó fejében. Nem áll-
20 éven felüli fiú vagy leány, ha külőn csalá- -- hat .meg ez a 'kifogás, azért sem, rnert, azokat
dot nem alapított .s nincsen önálló keresete a szükséges terményeket és szolgálmányokat
sem, hanem csak szülei foglalkozásában segéd- nemcsak személyi-, hanem vagyonadóban is
kezik, szintén nem külön »személy«. Világos be lehet szedni, ha ugyan valóban szükség
tehát, hogy ennek a »szernélyi« adónak nem van reájuk.· Az 'ennek útját álló, egyet ...
csak, hogy nagyrészt a vagyon az alapja, de .len akadályt- ugyanis maga a javaslat hozza.,
még amennyiben nern :a vagyon az alapja, létre egészen mesterkélt eröltetéssel, mikor tel-
annyiban sem a személy az alap, hanem a jesen felesleges 'módon kimondja, hogy a rva-
család. , gyonadó Ca javaslat %-05 ad6nak nevezi) csak

Ez.a pont nagyon ' veszedelmes .. Lehető- pénzben vethető ki. Ha a javaslatnak ezt a
séget ad arra hogy szegény adózóink, örven- pontját törlik, .akkor azok az egyházközségek,
dezve annak, hogyaszemelyi adót pénz he- amelyek maguk kezelik az egyházi adót, a
Iyett terményekkel és szolgálmányokkal" is .:terményeket é~ szolgálmányokat vagyonadóba
fizethetik, 'készséggel beleegyeznek abba, hogy is kivethetik és"heszedhietik.- Feltétlen szükség
a »személyi« adó minél magasabbra emeltessék, azonban 'erre a'· tőrlésre 'sincsen, hiszen
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mindeniitt, ahol az egyházi adótaz állami adók-
kal, egyűtt kezelik, sziritén csald pénzt szednek
és mégis megoldották a terményele és szolgál-
mányok ügyét .is, akár úgy, hogy azokat pénzzel
napi áron megváltják. akár úgy, hogy a be-
folyt pénzen megveszik a sziikséges terrnénye-
ket és szo.gálmányokat. Semmi akadálya sincs
annak, hog yaz egyházközségek ugyanezt meg-
tegyék a saját kezelésben levő egyházi adók
melletr is, S5t éppen ez Lenne az egyedül ha-
tásoseszkóz arra, hogy végre csakugyan meg-
szünjenek a mai közfelfogás által szégyen1e-
tesnek és megalázónak minősített csirke, to-
jás, töpörtő, stb, szolgáltatások a lelkész és
tanító részér!e.· I

A '252. §.Id.mondj'a, hogy »szernélyi adót
minden 20 éven felüli egyháztag kőteles fi-
zetni, ha stb.« Ez a §. nyitva hagyja (azt a
kérdést, vajjon a szórványokban lakó evan-
gélikusok is ilyen szernélyi adót. fizetni tartozó
egyháztagok-e, vagy nem? A megjelölés ál-'
talánessága (»egyháztag«) arra enged követ-'
keztetni, hogy adóköteleseknek tekintendők. Ha
így van, akkor ez megint csalétek abban, az;
irányban, hogy gyülekezetcink minél magasabb
szernélyi adót állapítsanak meg (hiszen ezt a.
szórványbeliek is teljes toows-ban fizetik, míg
a %-05. adót a 256: §. c. pontja szerint csak
So%-ban), s így megint csak az Ú. n. kül-
birtokosok teherrnentesítését szolgálja. Ha pe-
dig nem így értendő, ha a szórványbeliek nem
tartoznak fizetni ugyanazt a szernélyi adót,
amelyet annak az anyagyülekezetnek vagy fi-
liának tagjai fizetnek, amelyhez az, illető szór-
vány . tartozik, akkor jez egyeneslen egyházelle-
nes intézkedés, mely csak arra jó, hogy az
egyház számára minél inkább megnehezítse tu-
Iajdonképeni hivatásának, a hivek lelki gondo-
zásának, elvégzését. Hogy egyes híveink a temp-
lomtól távol 'eső szórványokban laknak, ebből
a: tényből az egyháznak nem azt a kővetkez-
vetést kell levonnia, hogy mivel ezeket nem ré-
szesitern lelki gondozásban, tehát nem vetek
reájuk adót sem (így csakí az ..gondolkozharik;
aki ellensége az Egyháznak), hanem ellenke-
zőLeg azt, hogy nekem ezek Lelki gondozását
is el kell végeznem, s hogy erre meglegyen ',az
anyagi fedezet, velük is megfizettetem azt a
szernélyi adót, amelyet az anyagyülekezetben la-
kó evangélikusok fizetnek. Ebben nincsen sem-
mi igazságta.anság, mert ha a szórványokat
va.óban intenziv lelki gondozásban részesítjük,
akkor ;ez jóval többe kerül, mint az anyagyü-
lekezet gondozása, tehát ekkor sema szórvá-
nyok segítik az anyát, hanem igaz keresztyén

'. módon az anya a szórványokat,
~ Oya.rmath1y Dénes.

Mit írnak az evangélikusok?
Most, Madách: Ember Trüqédiájának igazi meg-

ismerése ide.ében állapitsuk me.g azn, hOrlY e· müoe:
nemcsak az izraelita Alexander Bernát, a. katholikus
v oinouicn Géza .,magyarázták (s értették. sok helyt

télre); nemcsak Kármán Mór -»bőlcsesége« ::if1(jeke-
zett bele fényt vinni, hanem . már 19JO-bef] e.gy de-
rék evangélikus tanár is behatolt mélységei· közé, ,s
rnioel semmit sem akart belemaquartieni, hanem min-
deni belőle kioánt megérteni, kimutaita, mjly egy-
séges alkotás Madách müue. Kardetuin Károly ez, ál-
lami reáliskolai tanár, az Orsz, Faruireqtjesűleti Köz-
löny szerkesztője. Moe: ujra megjelentek magya-
rtizatai az Egyetemi Nyomdánál induló »Magyar
Irák« sorozat első köteteként. Ak! iqazán meg 'dka/'ja
érten; ezt a n/lgu műuet , bizea /'á magát, .uiláqosan
láts nem bölcsességet akar jitoqtatni, hanerm csak
a nngy szellemhez kioán közelvinni.

Egy bonyMdi tanár szinién. Madách-csal kap-
csolatban futott szohoz Pesten. MiirzKonrád, a vidéki
rajztanár a Magy{ll' Nők Pro Hungária Világsz'övet-
sége Madách- ünnepén tűnt fel eredeti, érdekes né-
majátékáual, E szövetSégben Jeszenszlry Ignác, né-
hai evang. főesperes öwe,yy'e az egyik Lelki vC:Í~ető.
A nemaiá.ék: »Magyar asszony inuija«, nagy hatást
gyakorolt a Városi Seinhae hatalmás néedteret meg-
töltő közönségre, főleg az ifjuságra. A háboru utáni
Magyarország, a kommün rémséqeit mutatta be,
majd" a minden társadalmi osztály összefogásával és
orseáounknak Krisetusban való megujulásával az;

. integer Magyarország feltámadását csilloqtatta meg
előttünk.

. Egy hirés magyar is megnyilatkozott ujra mini
reqénpiri): Pekár . Gyula Atti.la-regényt alkotott.
Nagy felkészültség jellemzi Pekárt minden alkotá-
sában, tudós modiára nyul történelmi tárgyaihoz.
Emelkedett pogányt mutat Attilábtin, Ici látja Roma,
Ravenna és Bizánc pusztulásának erkölcsi okait.
éles' vonalakkal rajzolia a nyugat és kelet császár-
ságának állapotát, de még érdekesebben a hunok
életét. Történelem és romantika egyesül e mtiué-
ben, Ezzel kapcsolatban meqemiitjűk: még" hogy a
hun néppel legutóbb is eoanqelikus emben, Harsánui
Kálmán [oqlalkozott. »Ellák« ctmü 'méltatlanul mel-
[őzött hatalmas tragédiájában.

R,eméljülf, hogy gyalfran és gazdag sorban foly-
tathatjuk beszámolonkdi a jövőben is arrot, hogy mit
írnak az eoanqélikusok?

Dr. Bánkati Dezső.

Alkotménvmódositás.
(E címen megjelent cikkre lapunk előző számaiban

több választ Iközöltünk. p. cikk írójának e viszorivá-
laszával a vitát lezárjuk.)

Azoknak a hozzászólásoknak a tartalmá-
ból, még inkább hangjából, amelyeket fenti
címen tapasztalataim alapján Írt cikkem ki-
váltott, még inkább meggyőződtem arról, hogy
többek kőzőtt va megbolygatott »paritás« is
rendezést igényel. Nálunk nem szabad kényes,
nenyúljhozzám problémáknak lenniök, hiszen
.Alkotmányunk módosítását .is sok tekintetból
has'onló kérdéseik tették szükséges·sé., Ekér-
dést ugyan. szerintem is kár volt. megbolygat-
ni,..s ma sem volna időszerű, ha 'évek íóta' nem
történnék, hol iaz idők jele; hol. a vezérségre~~. - "'," . .
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hivatottak, hol 3..: Ielkészi presztizs és egyéb gyen-rnunkát, sőt azt sem' veszern rossznéven;
jelszavak alatt. Néhány évelőtt megjelent egy ha valaki élethívatását vagyonszerzésre is fel-
alkotrnánymódosítótervezet, rnelykizárólag lel- hasenálja s utódairól.igondoskodik, deennek a
készí elnökségeket javasol. Van olyan ev. is- kettős elnökséghez semmi kőze nincs.
kolai tankönyv, mely azt tanítja, hogy-az jegy- Az egyházközségek és magasabb köziile-

. házközségélén a lelkész áll, mint annak 'kor- bek ko rmányzása tényleg nem kizárólagosan
rnányzója s a felügyelőt csa:k megemííti. Az lelkészi feladat; egyházaink életében sok, kü-
új egyetemes lelkészválasztó közgyűlés is mcs- lőnbozó természetű kérdés (jogi, törvénykezési,
tohán bánik el az érdekelt egyházközség vilá- gazdasági, műszaki, müvészeti, társadalmi, po-
gi elnökével. Merőben helytelen az »esperes- litikai, pedagógiai, stb.) oldandó meg, s öröm-
ség« 'elnevezés és az E. A. által nem ismert IDd Iátjuk, hogy egyházunk a legmagasabb in-
»főesperesi« CÍm' használata. A zsinati bizottság telligeneia egyháza, amely bőven .termel rnin-
javaslata is szól 'egy helyen a lelkészi ik.a.r'kű- den téren speciális szakembereket, akiknek tu-
lönleges helyzetéről az.. egyházi szerveeetben. dását azonban a világi elem rendszerint job-
Nagyon rövidlátónak kellene lenni aJnnak!, aki ban méltányolja, mint a Lelkészi elem, s csak-.
mind ebben a paritás szétporladását ne látná is így Lehet megérteni azt a közömbösséget,

Alapgondolatom egyébként :a célszerű amelyet velem együtt dr. vitéz Pétery Aladár
munkarnegoszpás elve, amely azt jelenti, hogy is meg,állapít, csak. az okát nem kutatja helye"
az 'egyházi közérdek javára mindenkíi hivatott- irányban. ' '.
sága terén dolgozhassék, ami megfelelő ha- 'Dehogy is vitatom én a Iélszázaléknyi lel-
ráskör és alkalom nélkül, el nem érhető, arnint készí elem jogait a lelkészi terrénumokön.: csak
ezt a mai állapotok mutatják. Tényez, ame- gyakorolja roows-ban. ezután is. .De vitatom a
lyen sem félreértés, sem félremagyarázás nem birói elem érvényesülését a .b írói, a gazda,
változtathat. pénzügyi szakember; művész, stb., érvényesülé-

Duszik Lajos hozzászólása pl. rám ait a sét az utóbbiaknak megfelelő terrénumokon,
benyomást teszi, '..mintha ő külőnös örömme] mert az érvényesülésnek az a, módja, amely
ragadta volna meg az alkalmat la'rra,. hogy eddig a bizottságokon át történt, elegendőnek
hangzatcs .védőbeszédet írhasson a. lelkészi hi- nem bizonyult. Nem szereplésről, hiuságról van
vatásról. Ezt megtehette volna az 'éli cikkem- itt :pehát szó, hanem oa képzettségnek. tudásnak
mel való' kapcsolatbahozás nélkül is. Ö ugyanis kőzérdekü érvényesüléséről. De még 'ha sze-
olycélzatot óhajt cikkemból kiolvasaű, mintha replési hiúságról, emberi, gyarlóságról volna
én, 4' l~:fk~szí-, sót az ö 199ik;ája. :lSzeTÍ\Ilt.. --:;-, is/szó, ~n r}~~g, ezek igényhevéte~ével, kielé-
minden fizetéses tisztviselői hivatást, (teháta gítésével is helyesebbnek tartom a világi elem
magam. 'éhethívatását is,) lebecsülném ; sikerül tömegesebb bevonását, mint mellőzését.
is neki íly, módo.n fényesen megvédeni azt, De lényeges különbség is van a szereplési
amit .senki sem támad. Én Ielkész-elnöktár- hiúság és a jogos őnérzet között s a .kőzér-
saimban minden egyházi téren ideális gondol- dekből, önzetlenül, lelkesedésból dolgozó világi
kozásu, .képzett, rnűvelt, apost'olibuzgalmú elemnek erkölcsi alapon is kijár a »megfelelö«
egyéneket tiszteltern és tisztelek, s jogosan fel- respéktus. , '
tételezhetem Duszik Lajosról a fentírt célzatot, . Volt alkalmam elnökölni oly egyházmegyei
mert éppen meki személyesen tudnia kell azt, tőrvényszéken. amelynek egyetlen tagja. sem
hogy egyházközségern egyes tagjai részéről jogász.v a, vádlott pedig jogakadémiai tanár.
éveken át milyen élés támadásokat, bizalmat- s ugyanabban az .egyházmegyében ugyanakkor
Jan ági javaslatokat kellett elviselnem, egyedül legalább is 20 evangélikus bíró és ügyvéd

- és kizárólag azért, me rt lelkész-elnöktársam lakott. És felhozhatnék még több szomorú pél-
anyagi és erkölcsi érdekeit a magarn népsze- dát, amelyek intően bizonyítják, mily gazda-
rűsége árán is mindig megvédtem. sági romlásokba jutott a, mai rendszer miatt

Ugyancsak Dúszik Lajos tette előttem, ..- több egyházközségünk és intézményünk.
e kérdés kapcsán - azt a nyilatkozatot, Iiogy- Igen téved tehát vitéz dr. Péte'ry Aladár;
IIMi lelkészek boldogok volnánk, ha minden __amikor azt hiszi és reméli, hogy ot helyzeten
más elfoglaltság tól és gondoktól mentesen, avil'ágiak-megh'ívás:a és a Ielkészértekezleteken

. egyedül lelkészi szerit hivatásunknak élhet- megtűrt vendégekként való ré:sáéte1e. változ-
nénk.« .tatni fog, s: ezt is tapasztalatból mondhatorn ..

Ellenben azt, hogy a .két elnök tisztsége Az érdeklődés hiánya és a mellöztetés circulus
között van lényegi különbség, megcáfolni meg vitiosus, s a kivezető útat keresni mindnyá-
scm kísérli, mert nem lehet. Az egyik elnök junknak jogunk van. - .
hívatásának legszebb betőltéséért is anyagi el- Nem is kifogásolom én- a Lelkészek
lenértéket . kap, a másik áldozatot hoz. Ezértegyesü1eti törnőrűlését, amint ezt egyes hoz-
szentesítetre a világi elnök elsöségét, - ter- zászólók cikkernből Iciolvasni óhajtják; csak
rnészetesen csak, ritint prirrius .inter duos pares, nem lehet rosszalásnak nevezni azt, amit kő-
- a többévszázados. gyakorlat, melyet valóban vetendő példának javaslök? De ha már egye-
kár. volt megbolygatni. sek évek óta bolygatják a, paritás. békéjét.iés

Sem minisztertől, sem' Ielkésztől, sem tő- készítik elő a hierarchiát, nem szerencsétlen-
lern 'élethívatásunk,. terén senki ,setn::.kíván lU" ség}J..ek, hanem szükségesnek taljJCl>m,hogy a
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és· végig élvezzük a. nem nekünk valóvszín .•
darabokat és filmeket. .

Bach és a komoly muzsikanem azért nép-
szerútlen mert nem értjük, hanem egyszerüen
nem is ~karjuk meghallgatni. ~i. célúl tüzt~~
ki Bach és általában .az evangélikus egyházi
muzsika propagálását, de hogyan lehetséges ~z,
ha itt Budapesten egyházi hang versenyeken alig
van közönség, holott nagy propaganda mellett,
nagyszámú tiszteletjegy kío~z~ás~ról, se~ feled.
keztunk meg! Ha az egyházi kozve1em:n~ mel-
1énk állana, nem okozna nagyobb nehézséget a
Bach kantaták, sőt or:atoriumok előadása. Z1a-
lánfy, Peschko és Kapi-Králik szivesen válla,l-
koznának e komoly munkára. Ha az. egyh~
anyagilag támogatná is az ü&"y~t,. "kérdem
Nagytiszteletű Urat, »kinek muzsikáijunk?« .

Á másik vnehézségünk a templomok mal
karzatai, .Szinte . aztlZell hinném, hogy az ~v-
tizede~ nemtörődömség az egyházi muzsika
iránt teremtette a mai »karzatnélkűli temp-
loma'rnkat«. Karzatnak nem nevezhető az a
korus, ahová az orgona csak össrepr~elv,e, az
énekesek pedig alig fémek el. Vegyük sorra:
a beá.k-téren a »padlásra« helyezték. az o~go-
nát, mintha csak így akartákí' volna JeleznI az
egyházi .muzsikát~l való t~vo.lságukat. Az or-
p'ona előtt semmi hely roncs, mellette akusz-
t'n{,ililag elég rossz: Milyen könnyen lehete~t
volna ezen segítem avval, hogy az orgonát-,
a kiszélesített 1. emeleti karzatra helyezték 'Vol-
na; természetes a ·II.emeléti-karzatot· meg-
szJntetve, még építészetileg is szebb templomot
kaptunk 'volna. Nem' beszé~~e ar ról, ~o9Y a
hívek kozelében lévő orgona Jobban teljesítette
volna hívatását. Akkoriban alig jelentett vol-
na nagyobb költséget ~z, (talán még ~~e.-
sebbet), ma ez az egyh~znak nagy anyag; alt-
dozatot jelentene. Fason ten~p~on~unkblan csak
Két rnéterrel kellett volna .kitólní a k:arzát?~,
az orgonát la ,háts? abLak~t el~a~arva, "m~
kább főlfelé képezni. EZ1!e1 IS neh any ,m1eite~-
rel tÖbb hely állott volna rendelkezésünkre.
De ezeken a tapasztalatokon mind nem okul~aI~
épí't~sz,eink. A kelenföldi t~rr;'plomkarzat epi-
tésénél sem hagytak' elegendő helyet rnegfe-
lelő orzona és megfelelő énekkar számára,
az o rg~na a karzat íve alá szoi'últ., Obudán.
újabb templom épül, a karzf'lt IIX4.20 me-
ber, ;a4<l,prajzu. Hogyandehet Ilyen kórusokra.
egy orgonát, 3Q-::40,e~ek~s~ é~<12:I6 ~g-
.szert játszót elhelyezni? Mar 'pedIg ,er;ny~r;'
szűkség van ahhoz, 'hogya Bach kantaták na-.
lunkis megszélalhassanak. E~e~ ~sak!, a Illa-
gyobb bpesti templomok, a vldeklekr<;>l most
nem írok. Minket azonban. le;z a 0chnlkat r~-
hézség sem riasztana vissza, ha munluinhal. _.~ A' hatvani lliissZióikör.: területén Eger fiók-'
érdeklődis ktísérrzé. I egyhái~áalakult és ' D.. Geduly ··~eÍlrik. tisz~ke-.

. Háláslan kőszönjük sorait, igen örülür;k? rületi püspök Garam Lajos· ózdi segedlelkeszt bizta
hogy Nagytiszbe:1etü, ~ r.b<l:na kOI?;0ly egyházi meg a fiókegyház vezetéséVel.· .. . .
muzsika lelkes barátját tlsztelhet]uk. _ A győri diakonissza anyaház negy:edsz~zados

Peschleo Zoltán [ubíleumát ünnepli február' .1~~én::~~.~~~aád~.isten:.
. "1' ....::: ,.- . ,,·"tiszteTet.,enD.Kcfpi Béla püspok liIrd~tlaz. Igét. ,!\,za fasoriev. terúplöm örgonasia,.. .

r'~:'''r'''~'!''''''''''''''''''''''~i'''''I'''''R':''E''''K~''''''''II''''''''''''''''''r'~":',
i'l • III , , " , , III , i., 1111111, II , "1111" , " "11' Ill' 11111111" l' , '111111 , III , 1111'1111'1 "1 ~1111111111'" Ill' "111111' 1111111'11~1111111111III II.'

VÍZKERESZT UTÁNI 5-lK VASÁ~NAP.
Máté eu. XlI!. 24-30.

Ebből a példábÓl olyan tanítás sugárzik, melir ép-
. pen ellenkezője "~nnak, amit a uilág a maga men-

teqetésére állhatatosan hirdet. Ez a példázat azt
tanítja, hogya jó és a rossz, az IjgaZ. és a hamis 'nem
egyenlő erő~ az életben. A jó ·.és az. ~gaz erők a
nagyobbak, mert lsten uelűk oan.. Együtt élnek, de
mind a kettő lst.en· natalma-olatt él, oeezekeoerea-
nek, de kÍilön lesznek: uálgsztva.

Ez a vígasztaló tanítás még' [okozádik akkor;
mikor arra figyelme.<:tet;. hogya' kegyelmes' .td'ya
olyan szántóföldnek tekinti ezt a földi életet, amely-
ből. a bevetett jó magot még akonkoll/ smiait : SEm

tépi ki. Becses a leqparárujibb jóság is. Kedves
el.őlte a legszerényebb erény is. lsten nem! a ,b'e"1lzwnk
lévő aonoez 'szertnt, hanern a gonosz. ltif311ett lévö
j6 szerint nézi életünket: ez benne a kegyelm,as .euan-
qélium; Nem ..azt jelenti ez, hogya rossznak a bűn-
tetese késik IXlgy elmarad, hanem: az'!" hogy lsten
minden bűnnek a megbánására, meqtaqadására és
iouátételére időt és alkalma't ad azáltal, hogy eligeql,
élni a .konkolyt is az aratásig.'

Teliessé ez a ko~ol,1j és, méqis Olyai<'k'egyermes
euanqéliuni aeonban azálta! lesz, hogy, tellfl arra Q

rférd:é,.l'jl'e~meliu.nütuien bün1l.eLküzád~~embeT".t__nyug-.
talanit: miért hagyja lsten együtt a jót ;és\a rosszat?
Azért, mert azt csak ő tudja igaz'ságosan es kegyel-
mesen széioálasetani. Ami reánk: jut a kettő közötti
Ifüzdelemből, vállalni és tel iesiteni kell, de az ttélet
az' Ové 4s ezt () a Fiunak adta, hogy aratás idején
majd egybegyüjtessenek eléje a buzának és a. kon-
kOly;wlí: a kéu:éi, e.gyaránt'. ~. ' ,

.> 1 , .,

~,tvi jélentések. 1934; népmozgalmi adatok:
Salgóü;úján.Szüloétett: 42 gyermek. Konfirmálásokv

száma; 41.' Esketések: 16 pár; reverzálls javunkra:
5, kárunkra:' 4. Meghalt: .28 egyháztag. Betért ho~-,
zánk: 14, kítért: 3.' Urvacsorával élt: 1177 lélek. Lel-
készi funkció 654 volt. Istentiszteletet rendszeresen
hat helyen tartunk, kettőt templomban, kettőt ima-
házban, kettőt iskolában. Alkalmi" istentisztelet még
két helyen volt. 'Jótékonycélra Ttüü .pot fordítottunk.
A tavasszal megínditandé drultúrhéz:építésére 18.000
P·-nél nagy-obb'összeg áll reIldelk:ef~r.e.' .

Miskolc. K:eresztelések: .43~,iél~: .K:ónfirpálások.
száma: 51. Esketések: 22 pár, (7 ,ti~zt~ és 15,vegyes);
revefzális javunkra': 7 esetben, j\1:egJlalt: 41 _egy- .
háztag. Betért hczzánk.; 16,.,ki,~Art:.4. Urvaesorázók
száma:' 1327. .' .-
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.ünnepélyes közgyűlésen Huber Etelka főnöknő az
apyaház életéből vísszaemlékezéseleet mond el, Pálmai
Lajos és Izsó 'Vince volt győ ri lelkésznek arcképét
leleplezi~~ A délutáni templomi ünnepélyerr az egy-
házi diakoníáról előadástta~t-D. Pröhle Henrík po-
zsonyí lelkész. '

- Johnson Oisle norvég ev. lelkészt, aki mínt a
norvég mísszió lelkésze egy évtized .öta munkálko-

".- 1, •. I •

dik Budap'esten,' a budapesti .tudoményegyetemen a
norvég -nyelv lektorává nevezték ki.

.- Névmagyaro~itás. "'S~lai1y János nyíregyházi
segédlelkész nevét' belügyminiszteri engedéllyel Soly-
már-ra magyarosította .:

- Számadó közgyűlések. A pesti ITtagyar egy-
házközség február 17-én déli negyed egy órakor tárt-
jaa Deák-téti iskolák disztermében évi rendes köz-
gyűlését .. !.- Ugyancsak február 17-én déli 12 órakor
tartja a Budapeet=keieniöldi egyházközség a temp-
lomépület tanácstermében (XL Lenke-út 56,) köz-
gyűlését.

~"Baja város közgyűlése most választotta meg
a közgyűlés rendes és pottagjait. A 99 szavazatból
rendes taggá v'álasztották többek közt 96 szavazattal
Kemény Gábor 'evang. lelkészt, akit egyúttal a nép-
jóléti bizottság tagjává is megválasztottak.

, • 1. ".

, - Kískörös, Az Evang, Gyülekezeti Nöegylet
rendezésében előadássorozat indult meg, melynek ke-
retében li megszállott területek evangélikus egyházai-
nak élete kerül ísmertetésre. Az első ily ~őadást
helyi kísérő müsor keretében 'Szántó Róbert kelenföldi
(volt szabadkai) lelkész tartotta a délvidéki evarigé-
likusokról jan. 26-án, Az estére eljött felesége is,
aki két költeményt adott elő. Hisszük, hogy az elő-
adások is 'hozzájárulnak ama lelki egység megerősíté-
séhez, mely közöttünk és -elszakított testvéreink, kö-
zött fennáll.

- Kelenföldi hirek. A Sashegy és a Farkasrét
környékén 'lakó evangélikusoknak nagy ünnepnapj,uk
volt február harrnadíka, amikor a kelenföldi lelkészi
hivatal részéről .először jelent meg az egyík Velkész
az érdi úti iskolában, hogy az Igét hirdesse. Könn~es
szemekkel vették tudomásul az ott lakó testvérek,
hogy az egyház nem .feledkezik meg róluk és az ős-
keresztyénekre emlékeztető lelkesedéssel tettek .ío-
gadalmat-ebangélíkus egyházunk és Krisztus mellett.
- A kelenföldi Nöegyesület február másodikán mű-
soros teadélutárit rendezett, amelyen VasskóBéla
tanár németországi tapasztalatairól számolt bev.Sze-
repeltek még: Schermann Sándor hegedűművész, Sz.
Szalay Ilona operaénekesnő, Szalay Eszter előadó-
művésznö, .Nosz Margit és dr. Bánkúti Dezső. -
A kel~nföldi' leánykör igen jel sikerült kultúrestet
rendezett február harmadikán a Gellért szálló mái-
vanytermében.Szerepeltek: Harsányi Zsolt író, L
Réthy Eszter, a m. kir, operaház tagja, dr. Imre
Vince operaének-es, -Végh Sándor hegedűművész, Raj-
ter Lajos, a magyar rádió karnagya és Szántó Rób~~t
lelkész. A .míntegy ötszáz ijelenlévő a Ihajnali órá~ig
élvezte az egész Ünnepen végígömlö .kedves, családhis
hangulatot. '

- Ifjúsági napok.' Az ózdi gyülekezetbe~n~j a~n:,_-=:===:=:===~:==:=:====:=====~:=
Fébé 'E~~élikus Di~onissza Anyaházi Nyomda, Budapest, 'VI!., "Damjaních-u, 28~b. - Felelős Farkas IL.

21~28-ig ifjúsági napok voltak; melyeken résztvet-
tek a helyi lelkészen és segédlelkészen kívül Karan-
ko Joukó Tinn lelkész és Erős Sándor ,'1 KiE. evang ..
titkára. Január 21-én este szórakozó összejövetel volt
a mindkét nembeli ifjúság számára, melyet Erős :tit·
kár' vezetett, '22-'én bibliaórát tartott a titkára fiúk
számára. 23-án vailásos estély volt a gyülekezet ré-
szére, amelyen Karanko Joukó tartott előadást a
finn egyházi élet történetéről.' Ezután Erős titkár tar-
tott biblíamagyarázatot. A többi napokon az Ozd-
hoz tartozó fiókegyházközségiekben voltak evangéli .
záló 'esték, mínt Bánszálláson és Borsódnádasdon
a vendégek' közremüködésével, Bánszálláson és Put.
nokon .az ottani ifjúsági egyesület részére tartott
előadást Erős Sándor. Ugyancsak ö hirdette az igét
Ozdon a vasárnapi istentiszteleten. Ezéket a na-
pokat vasárna) délután Ozdon szerétetvendégség zár-
ta be, melyen Jelen voltak a vidéki ifjúság képvise-
lői is. A szerétetvendégséget énekszámok. szavalatok
és a vendégszónokok előadása tették változatossá és
mindenki számára kedves élménnyé. Az ifjúság kö-
zül több, mint százan voltak jelen. ö I

- A "Leikipásztor" címu evang. politikai fo-
lyóirat februári száma Kiss Samu' tanulmányát közlí
a szórványok gondozásáról. Első )gH .a lelkészek
számára Németh Károly írt két hónap vasár- és
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KÉT SÚHAJTÁSSAL
Mindenfelé megkezdődtek az első órák, A

.Ielkipásztor végignéz a gyulekezet gyermekei-
nek. egybegyűjtött csoportján, ahol a régi tra-
díciókhoz híven együtt vannak fiúk és leányok,
gazdag és szegény, elemi és felsőbb iskoláoa
járó gyermekek, végignéz a legközelebbi jö-

. vend őnek ezen il. kis gyülekezetén és azután
hálaadásnak és segítségkérésnek a sóhajtása-
val elkezdi a konfirmációt.

Hálaadásnak- a sóhajtása faklad a. szívből,
mert ,ez a lelkipásztor legdrágább munkái közé
tartozik A mennyei Atya is és a földi szűlők
is most a kezébe tették e gyermekek szívét,
hogy azok hústábláira olyan törvények ígéit
vésse, melyeket onnan az egész földi élet alatt
semmi el ne törüljön többé. Hitben erős, hű-
ségben tántoríthatatlan, bűrmel harcolni tudó

. és bűnbánatra hajlandó szíveknek kell kike-
rülnie kezéből, mikor éretteknek nyilvánítja,
őket a keresztyén gyülekezet tagjaiképen ,és a
felnőttekkel együtt odahívja őket a kegyelern-"
nek áldott asztalához, .. Áldott munka, melyet
csak imádságos szívvel lehet kezdeni!

A hálaadás mellett, hogy a gyülekezet gyer-
mekei ime előtte vannak, ott van a szfvében
egy' máskor is fel-feltámadó. fájdalom, mely
azonban. ezekben az első órákban mindig olyan
Ielelősségrevonó. E gyermekek csak megma-

,ra.dt gyermekek. Van 'f1gy láthatatlan, hiányzó
csoportja minden esztendő konfirmációjának:
gyermekek, akiknek itt kellene lenni és ,nem

. . .
lesznek itt mégsem. Elalkudott, elveszített, el-
ajándéko.ott vagy tőrvénycelenűl, eltu.ajdonított
gyermekek ezek.. akiket az evangélikus szűlő
hitben g)enge~,ége, közörnbössége, sois.Ior 1103,z-
szúl fenegott »Irbera.ismusa«, néna pedig a
gyá vasága megfosztott attól a va.láscól, amely-
ben szü.etnie és nevelkednic kellett volna. Ki
ebben a hibás? Ne másban keressük a ma-
gyarázatokat, A .lelkipásztor a koníirmáció el-
s" óráiban nem térhet ki egy határozott kér-
dés elől: megfe1elő volt-e ezeknek a szülök-
nek a konfirmációja? Hogy lett a hűségfc-
gadalomból hűtlenség? Kikerülhetetlen kérdés
ei, amikor a hiányzó konfirmandusok sorait
számláljuk. '

Éppen ezért segítségkérésnek a sóhajtása ;
is felfakad a lelkipásztor szívéből, mikor meg-
kezdi a hitt en való megerősítés munkáját, Gyer-
,meki lelkeket kell fel vértezni az evangélium ere-
jével és erényeivel. A földi élet útvesztői .kőzé
egyenes lélekkel kell elbocsátani őket. Meg
nemtántorítható hűség biztonságát kellvkifor-
málni bennük. Olyan munkát kell végezni a

,megmaradtak között, hogy senki kőzűlük meg
-ne növelje majdan a hiányzók sorát. Két' só-
hajtással indul tehát most is ez az áldott
munka: hálaadással, hogy, új '1l1unkásokat ve-
zethetűnk Isten országa i.szőlőskertjébe es az,
egyházak és a l~kek iránti 'kiszámíthratát1F
felelősségérzet segítségkérésével. »Oh, Urajn;
segíts most! Oh, Uram, adj jö. ,e!őm.errete4It
most 1« '"
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Az egyháztörténeti
kutatómunka intézményes

megszervezéséről.
- A zsinati képviselők szíves figyelmébe.

Az Evangélikus Élet ez idei 5. számában
dr. Deák János theológiai dékán határozottan
szembeszáll minden olyan kísérletezéssel,
amely hittudományi karunk egyházjogi és ma-
gyar protestáns egyháztörténeti, nemkülönben
vallástörténeti, vallasbölcsészeti és keresztyén

'neveléstudományi tanszékeit 'Illem lelkészi ké-
pesítésü egyénekkel kívánná betölteni. Itt csu-
pán az' egyháztörténeti tanszékre vonatkozólag .
szeretnénk megjegyezni, hogy ez a véleménye
szaktudornányi szernpontból: is a legmelegeb-
.ben helyéselhető. A történelem résztudományai
közül ugyanis tán éppen az egyháztörténet az,
amely általános történeti előképzettség mellett
'speciális, ebben az esetben dogmatikai isko-
:lázottságot is igényel. Csupán ilyen irányú fel-
készültség biztosíthatja, hogy az egyháztörté-
'nész megláss on olyan dolgokat, melyeknek ész-
revételére egyházhistóriával bármily alaposan
foglalkozó világi kutató, dogmatikai finomsá-
gok iránt nem lévén érzéke, képtelen,

Éppen ezért az, aki az utóbbi évek folya-
'mán többször járt az Országos Levéltárban,
aki kutathatott a bécsi állami levéltárakban
is és "aki -e mellett egyháza problémái iránt
is érdeklődik, kétszeres fájdalommal tapasztal-
hatta, hogy ezeken a helyeken, melyek híva-
tásahű betöltésére 'egyedül szolgáltatnak Ie-
hetöségeket, csak a legritkább esetben látha-

-tott evangélikus egyháztörténész papot. Laikus
-ernber első pillanatra tán nem egykönnyen látja
-at azokat a veszedelmeket, melyeket a nagy
·kőzgyűjteményekben lelkészek által . végzett
·egyháztörténeti kutatásaink évek (évtizedek.")
óta tartó stagnálása jelent. Levéltárba járó
ember tudja, hogy ..nem múlik el naH, amikor
két-három, (rendszerint még több) szerzetes,
vagykatolikiis világi pap ne gyűjtené ott céltu-

·datos munkával az ismeretlen adatok töme-
. -gét, hogy ezek alapján modern világításba he-

lyezze egyháza múltját. Ahány elmulasztott ku-
tató nap, annyi lépéssei marad el az evangé-
likus egyháztörténetírás a katolikustól. És ha
majd egyszer egészen kiértékelile .egyházu,nk
alóla múlt talaját, még azt sem moridhatjuk
el, hogy az objektí-v igaz?ágdlen a' mintasze-
rüendolgozó katolikus egyháztörténészek vét-

"keztek súlyosan. de egyedül és kizárólag azok,
akik nem hallgatva hivatás és rnagasabbérdek
parancsszavára, némáknak hagyták megszólal-
tatásra váro iratok ezreit.

Idősebb egyháztörténésa-generációnk áldo-
zatosan megtette kötelesség ét. A fiatal, elsősor-
ban Budapesten élő vallastanárok feladata \'01-

na levéltáraink páratlanul gazdag anyagát ki-
aknázni. Nem e.gy vallástariárt ismerünk, akit,

egyénisége és előképzettsége egyenesen a csa;t-
des, kutató, tudós munkára hivott el s akik
elielvet t - maauk és a kőz mérhet ettem kárára
miudennapi fO~'lalatosságuk egész embert ki-

n ~ ., ,dma munkájában kénytelenek mas rranyu
tchetsézuket . (sit- venia verbo) felőrölni.to ,
Vajjon helyes dolog-e a különböző .bel-
missziói munka, kultúrestélyek,evangéhkus
teák, előadássorozatok előkészítésével és meg-
rendezésével lekötni egyes konternplativ tudós
lelkészeinket ahelyett, hogy alkalmat adnánk
nekik a hosszúlejáratú, zajtalan kutató mun-
kára, melynek dmaradása tán csak évtizedek
rnúlva érlel megdöbbentő veszedelmeket.

Dr. Dc/lk Júnos: követelése :mindenképen
indokolt; ck nem szabad megfeledkeznünk ar-
.ról, hogy az egyháztörténésznek még~s. csak
historikusnak is kell lennie. Gorsdoskodni kell

. tehát róla, hogy. az egyháztörténeti katedrára
kerülő lelkész 'a kutatómunkába való bekap-
csolódás révén lépést tudjon tartani a történet-
tudomány rohamos .haladásával. Kulőnben meg-
történhetik, hogy a kiváló lelkészi képesítésű
professzor tudományért kénytelen lesz a szom-
szédba menni.

Nem kívánunk részletes programmct adni,
a legégetőbb hiányok némi pótlására azonbari
tegyen szabad fentebbi soraimhoz néhány meg-
jegyzést fűzni. Az országban legalább két, ar-
ra felkészült vallástariárnak haladéktalanul hoz-
zá icellen;e- fognia a rendszeres levéltári ku-
tatásokhoz. Ennek persze conditio sine qua non-
ja volna, hogy tanítási óráik alól egészben,
vagy nagy részben mentesíttessenek. A ren-
des kőzépiskolai tanárok maximális óraszámát
gyakran mcssze túlhaladja hitoktatóink heti óra-
~záma, kik emellett még pastorális munkát is vé-
gez nek. Ma, amikor a lelkészképzésbert is mutat-
kozni kezel a túltermelés. áldást, gyümölcsözőbb
befektetést dsem lehet képzelnünk a vallás-
tanárok és . lelkészek teherrnentesítésénél.

További. lépés volna intézményes munka-
szervezet Iétesítése, melyre Révész Imre sze-
rint »mindenik magyar egyháznak kezéhen vol-
nának többé-kevésbbé eszközök, még a mai

_nyomorúságos időkben is.« (A magyar történet-
írás új útjai 182. 1.) Hogy ez a munkaszerve-
zet mikép jöhetne létre, azt az egyetemes 'egy-

. háznak szakernberek meghallgatása után kell
eldőntenie. Megvalósításával azonban késnünk
nem szabad: Az--Ocszágos Levéltár anyaggaz-
clagságát nem említve, csak arra szeretnék mu-
tatni, mit -vesztett egyházunk, az által, hogy ,a
több, mi:rit másfél évtizede megnyilt; bécsi ál-
l.ami levéltárak mérhetetlen addatkincsének fel-
tárására semmit se tett még (csak kőzös, pro-
testáns" mégpedig világi ernberek által végzett
kutatásokról tudunk).

E sarok írója annyira fontosnak tartja e
kérdés mielőbbi megoldását, hogy megkísérli
felvetni a gondolatot, vajjon' a zsinat,
nem mondhatná-e ki az új codex eg:y
alkalmas pontján legalább elvben
levéltári kutató és egyháztörténeti feldolgozó
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munkaszervezet létesítésének és fenntartásának
szükségességét r Hivatkozva arra, hogy a ma-
gyar evangélikus egyház megcsonkitottságánakí

.c súlyos éveiben nunden koroknál világosabban
érzi elszakíthatatlan sorsközösségéta magyar
nemzettel, mélységes hálával .és alázattal gon-
dolva arra a századra, melynek folyamán a
magyar protestantizmus története csaknem
egyet jelentett a magyarság történetével
és tudva, hogy mindenétől megfoszthat-
ják, csupán múltjától nem, me rt azt miként éu
nemzetét, elverini nem, csak el vesz íreni lehet,
a zsinat szoros kőt elességévé ieszi az egyetemes
egyháznak, hogy a magyarhoni evangélikus
GgY ház történetének sxiinrelen tanulmányozásá-
ra intézményes munkaszervezet felállításáról és
mindenkori istápolásáról gondoskodjék.

Dr. Kring Mi/dós
egyeterni tanársegéd.

Polgári vagy egyházi
házasság?

Olvassuk azt a hirt, hogy Magyarország
hercegprimása törvény javaslatot nyújtott he, ra
polgári házasság eltő rlésé ről. LA javaslat alapté-
lele az, hogy minden felekezet, minden bevett
és elismert egyház maga intézkedik a házasság
jogáról, maga gyakorolja a jurisdictiót, nem
avatkezhatnak 'be egymás hitelveibe. Elvárja
a nem katolikus egyházaktél azt, hogy támo-
gassák ezt az eszmét, amelyik minden egyház-
nak egyformán érdeke. Ugy fest ez, mintha
a béke olajágát látnánk a felekezeti torzsalko-
elás {l rvize felett közeledni. »Minden bevett vagy
elismert egyház« egyenranguan, egymás hitel-
veit nem sértve l

A fő kérdésazonban nem jill előttünk tisz-
t án. Mi van a vegyes házasságokkal ? A vegyes
házasokat is megáldhatja bármelyik félnek a
papja? Elismeri a róm. kath. egyház is érvé-
nyesnek, egyházjoga szerint is, azt a házasságot,
ahol a katolikus és protestáns felet a protes-
táns lelkész eskette meg? Ha ez a szándék,
akkor ez az olajág valóban azegyenet1enség
megszüntét jelenti, mint ahogy a törvényjavas-
lat szerzőjének egyik nagy papelődje, Loriovich
József is megszüntette az egyenetlenséget an-
nak idején a Lambruschini-Iéle instrukció ki-
eszközlésével. .

Ha igy áll- a dolog, akkor nem Iesz '~gy
protestáns sem, aki a polgári .házassag formá-
jához fog ragaszkodni. A polgári házasság nem
öncél, csak eszköz a házassági kérdés helyes
adminisztrációjára. Ezt el lehet érni másként.
is. Az egyházak által megáldott házasságok
köteles regisztrálása az állarn által - vagy
bármely, más adminisztratív eszköz nélkűlözhe-
tővé teszi a kőtelező polgári házasság mai for- .
máját. HB. a poJgári házasság eltörlése azzal

Jar, ho.g.y helyébe olyan intézk:ec1é~ jon, ami
az egyházak kőzt minden egyenetlenséget meg-
szűm et, nincs okunk siratni a .polgári házassá-
gbt. '

Dc - óvatosan kell feltennünk a kérdést,
hog'Y érti a javaslat illusztris szerzője az »,egy"-
ház hitelveinek tiszteletbentartását« ? Talán csak:
nem érti »hitelv« alatt megint a Codex Juris
Canonicinak azokat; az intézkedéseit, amelyek
19 I 8. húsvétján eltörölték Lonovich nagy al-
ketásának áldásos gyümölcsét és ismét az an-
nak idején a »Ne terne re« bulla okozta vihart
t ámasztotrák a magyar társadalomra?

Ha ezt érti »hitelv« alatt, amit érteni nem
szabad, akkor az egész reform' nem más, mint
a katholikus egyházjog abszolut érvényesülése
az állarn és a mai egyházak joga felett. Ez
a »hitelv« több mint fél évszázadon át, »na-
gyobb bajok elkerülése végett« nem volt hit-
elv, mert hiszen ez alóJ Magyarországra néz-
ve a pápa felmentést adott.' Felmentést pedig
hitelv (jus divinum) alól. nem adhat senki
sem, csak a jus ecclesiasticum alól - ami
viszont nem hitelv.

Addig a protestáns társadalom lelkiisme-
rete nem tud állást foglalni ebben a kérdés-
ben, amig azt nem tudja; mi a célja. a reform-
nak? A 'házasság fokozottabb védelme? A jó,
hű házasság feltétele. a felek' őszinte consensu-
sában van meg. Nem hiába volt a tridenti
forma előtt a házasság egyetlen feltétele, a
a kath. egyházjog szerint is, a consensus. Nem
lehet statisztikát csinálni arról, hogya. csak
polgárilag összeadott házasfelek és az egyhá-
zilag is megáldott házasságkötések között meny-
nyi Jett szerencsétlen és milyen okok követ-
keztében lett" az és mennyire befolyásolta a.
házaséletet annak polgári kötése vagy egyházi
áldása, de mi kétségtelenül abban a. vélemény-
ben vagyunk, hogy aki házasságát egyházilag
is megáldatja, az nem közömbös vallása iránt és
házasságát is komolyabban fogja fel.

, A gyakorlat azt mutatja, hogy az egyhá-
zilag megáldott, sőt reverzálisos, tehát a katho-
likus egyházjog formáinak legkínosabb betar-
tásá val kötött házasságok is gyakran feloszla-
nak a hirhedt 77. a.. §. -. kődében. A házasság
és a család fokozottab védelmet nem a for-
ma, hanem a közerkőlcs és a vallásos meggyő-

~~ődés (bármely vallásé) erősbödése biztosíthat-
ja.A házasság és a család védelrnét tehát ne
a formában keressük. Nagyban hozzájárul a
család és a házasság védelméhez a felekezeti
béke. Az a béke, amelyik valamely más egy-
házhoz való tartozást nem tekint az összhang
megzavarásának, amelyik "egyformán tiszteli
egymás valódi hitelveit és kerüli a lélekhalá-
szást, Ez a béke emeli a vallás erejét, a hit ben-'
sőségét és a házasságról alkotott m~ga,sl erköl-
csi fogalmat. N end. az a kölcsőnős »hitelv tisz-
telet«, amelyik azt mondja hogy: »a katholi-
kusnak hitelve az, hogy a házasság Isten előtt
csak akkor kedves,' ha, azt a róm.katholikús:
pap áldja meg ,- a protestánsnak ez . nem
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hitel ve, tehát a protestáns hitén nem esik
sérelem, ha a katholikus félnek reverzálist ad
- a katholikus hitén 'sérelem esik, ha a másik
fél nem ad, tehát minden 'esetben az a mél-
tányos, ha a protestáns ad a katholikusnak.«

Ha így értik azt, hogy tiszteljük egymás
hitelveit, akkor ez a javaslat nem szolgálja
a felekezeti béke érdekeit, sem a házasság, sem
a család védelmet, akkor ma is csak ott tar-
tunk, ahol a. szabadságharc elötti idők kul-
túrharca abbahagyta. "

Ha azonhan őszintén és nyiltan kimondja
azt, hogy: ha bármely bevett vagy elismert
egyház lelkésze előtt - a róm.' kath. egyház-
jog szerini is -. érvényesen köthet házasságot
az olyan vegyes vallású pár is, amelyikneje
csak egyike hí vie az eskető lelkésznek, ha eh-
hez a javaslat szerzője meg tudja nyerni a Codex
Juris Canonici szabályai alól v:aló felmentést
is, mint tette a katholikus egyház a multban,
akkor a javaslat áldás lesz az egy házakra,
a nemzetre, akkor kiküszöböli az évtizedes
méreganyagot, a lelkiismereti kényszert, akkor
érdemes ezért feláldozni a polgári házasságot.
is! Ha nem, akkor csak trójai faló, amelyik
a magyar társadalom várába csak újabb harc
tüzét viszi be. \

Adja Isten, hogyne így legyen, hanem
. álljon helyre végre az egY'enjogúság és a béke.
Megszűnk akkor az az. áldatlan állapot is,
hogy az állam joga és a katholikus egyház, jo-
ga egymással ellentétben álljon. Az lesz a leg-
nagyobb .dicsősége a -magyar katholicizrnusnak,
ha ezt meg-erernti. Akkor a polgári házasságot
mint a múlt emlékét - nem siratja- senki sem

Dr. vitéz Pétw,y Akldár.

A nOI tanerők házasság-
tilalma.

A zsinati bizottság irományainak V. fűze-
tében az E. A. »Az egyház iskolaie-ra vonat .•.
kozó IV. részét módosító javaslatok közt meg-
lepetéssel olvastam 'a 2 II, illetve ezzel őssze-
függő 2I7. és 235. §-okat.

A törvényjavaslatra vonatkozólag a zsi-
natnál inditványt terjesztettem ugyan elő, azon-
ban, minthogy úgy sejtem, hogy a »reform«
tervéről egyházunk tanügyi kőreinek simcsen
még' elegendő tájékozottságuk, - célszerűnek
találtam, ismertetés céljából a nyilvánosság
igén ybevételét.

Vajjon fennforog-e a tilalomnak a szükséges-
sége, amit az említett §-§. az óvónők, tanítónők
és tanárnők, szóval az összes tanerők házasság-
kötésével szemben mondanak ki?

Ugy tudom, hogy ilyeni tilalmat eddiglelé
még egy tanugyi intézménynél sem: hoztak be,
tehát ez irányban a tervezgetés elsősége az
ev:angélikusegyházat Illeti. Mégis csupán :a
tanügy terén, mert a házasságtilalom rendsza-

/

bálya a közéletnek egy más terén, t. i. a, fővá-
rosi nagy pénzintézetek és bankok kebelében
már létezik.

. Indokokat fel lehet ugyan hozni mellette
is, ellene is, de vajjon melyek a jobbiam helyt-
állóak?

A zsinati albizottságnak első indoka az
volt, hogy: »Az óvónői, tanítói és tanári hi-
vatás betöltése egy egész ember odaadó mun-
kasságát feltételezi.« Ez igaz is. Ezt nem is
lehet elvitatni. Azonban minden hivatásról el
lehet mondani, hogy az kornoly hivatás, hogy
egész embert kíván.

Tapasztalati tény az, hogy hivatásának kőny-
nyebben, sőt tökéletesebben bír megfelelni az,
akit egyéb gondok, nevezetesen: családi gon ..
dok, anyagi gondok nem feszélyeznek. Ha. az-
tán véglegesen kővetkezetesek akarunk lelnini
az elv elfogadásábam, úgy minden kezhivatást
betöltő egyént el kellene a házasságkötéstöl
tiltani. Ilyenképen azután minderíféle coeliba-
tust igazolni lehetne.

Az albizottságnak második indokaaz, hogy:
»a mai szociális viszonyok, az állástalan fiatal-
ság aggasztóan növekedő tömege is indokolttá .
teszi ezt a tilalmat.«

Ennek az indoknak szintén van valami ér-
telme. Ez a szabály tényleg kevesbíthetiaz ál-
láshalmozásokat. Vagyis helyet nyithat az; ál-
Iástalanoknak.> Csak az a hiba, hogy az
álláshalmozások beszüntetésére inkább csak a
kisebb javadalmazásoknál gondolnak, ahol szá-
mos esethen egY7egy <egyén vagyegy-,egy család
a két. javadalmazásra rá van utalva', - elten-
ben a 'szép jövedelmek egy személyben is, to-
vábbra is baj nélkülegyesülhetnek. Külőnben
is úgy gondolom, hogy az ilyen 'tilalommah
az állástalan fiatalságnak számbavehető 'előnyt
nem is biztosíthatunk.
, Nem szabad szem elől téveszteni azt a
tényt sem, hogy a családalapításra alkalmas
korba jutó férfiak nagy része, sőt legnagyobb-
része nincsen abban a helyzetben, hogy fele-
séget, vagy épen még családot is bírjon ellátni.
Az ilyen férfiú tehát, hogy családot alapíthas-
son, arra van utalva, hogy vagyorma'l, v!agy,
személyes keresetbel bíró nőt válasszon magá-'
nakélettársul. Ha tehát itt a házasságkötésnek
nincs is jogi akadálya, előtérbe jut a gazdasági
akadály. _ .

Vajjon ezekét d-gy:akori gazdasági aka-
clályokat még rendszaoályi akadályok hozzá-
csatelásá val is súlyosítsuk-e? Szerény vélemé-
nyem szerint ebben a kérdésben általánosítani
nem lehet, hanem külön-külön kell minden
egyes esetet elbírálni. .

Tegyük fel azt az esetet, hogy 'egy fia-
tal tisztviselő és egy fiatal tanítónó találnak'
egymásraés házasságot kívánnak kötni. Ám-
de nem Lehet, mert ott van a rendszabályban
foglalt akadály, amely miatt a tanítónó csak:
állásának, csak élethivatásának feláldozása árán
.juthat a házasság révébe. Állását azonban nem
..dobhatja oda azért, mert a férfiúnak állása.
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vagy foglalkozása, nem ad oly jövedelmet, mely-
ből két embert lehetne eltartani, (nem is szól-
va a család megjelenéséről). Már rnost. a hely-
zet az, hogy nem kőthet, házasságot a, férfiú, nem
kőthet házasságot a nő. -

Szóval két egyént zárunk el a családi
otthon alapításának lehetőségétől.

Ezzel szemben a tilalom hiánya mellett
az eredmény vegy gazdaságilag kí v ánato san
megalapozott, kornoly és boldog házasság le-
hetne. Amott látnánk a társadalommal s an-
nak kemény szabályaival vellentétbe jutó, sor-
sával -elégedetlenkedö két egyént, itt pedig két
megelégedett s élethivatását örömmel teljesi-
Lő hitestársat. Melyik a kívánatosabb kép a
kettő kőzűl P Melyik látvány a kellemesebb ?

Igaz ugyan, hogya, mai korban, ahol »sok
az eszkimó és kevés a fóka«, - a tilalom el-
lenére is valószínü, hogy elég nő fog a nevelő
s tanító pályára. lépni, - ámde vajjon vígy
lesz-e mindig? Vajjon évek múlva nem 'kell-e
tartani attól, hogy a pályá ra lépők lehetőleg
el fogják a tilalmat fe1állítóegyhái:a.t kerülni
s inkább más iskolafenntartók intézeteibe fog-
nak igyekezni?

Nem vesztjük-e le,l ilyenképen éppen 'az
erőknek a 'javát? Nem kell-e, attól félniínkl
hogy éppen az eleven ész, a találékony szellem
fog tane-rőink kőzűl fogyni?

Vagy megfordítva: a nagyobb tehetségek,"
nagyobb rátermettségek inkább a házaséletről
lemondók. közűl fognak kikerűlni P Ha ez utóbbi
kérdésre nem lehet a javaslatnak megfelelőerr
kedvező választ adni, akkor bizony Jobb' lesz
a tilalmat .egészen elhagyni.

Hogya tiLalom még milyeri következrné-
nyekkel járhat, arról most nem akarok .szólni.
Akik életismerettel bírnak és gondolkodni tud-
nak, azoknak több magyarázattal nem kell szol-
gálni.

Tapasztalatom az, hogy sem a természet-'
ellenes tilalmak, sem a természetellenes kivált-
ságok - a közérdeknek és így az egyházi kőz-
érdeknek is soha jót nem hoztak. Vajjoní bár-
miféle házassági tilalom nern 'áll-e merev el-I
lentétben az evangélikus keresztyén vallás lét-
alapját alkotni hivatott lelkiismereti szabadság
eszrnéjével ?

A zsinati bizottság indokai kétségte-
lenül gyakorlatlak. De csakis . gyakor~-
tiak. Ha el is f-ogadjukazQkat, vaj-
jon nem lesz-e a gyakorlati nyereségnél jóval
nagyobb veszteségünk a lelkiismereti szabad-
ság eszméjének súlyos megsértése?

Dr. EMrzSNJJyi Jenő.

Figyelö.
A herceg primas a .Iiázasságkőtés dolgá-

ban végre nyilatkozott. Nyilatkozatában nincs
köszönet. Azt akarja, hogy »a polgári házas-
ságról szóló törvényt hatályon kívűl helyez-
zék.« Azt kívánja, hogy »a bevett és törvénye-

sen elismert vallásfelekezetek egyházai' előtt kö-
tőtt házasságok államjogilag is hatálycsak le-

,gyenek«. »Annak a reményének ád- kifeje-
zést, hogy nem kath. testvérei is a nemzet': é1'-

dekében támogatják iezt a törekvést, mert .a
törvény javaslatban (melyet már be ís.nyújtott'í)
semmi olyan nincs,' ami a vallásfelekezetek egy-
mással való súrlódására vezethetne«. Csak-
ugyan nincs, - ha meg akarnak halni, de
ha élni akarnak, nem fogadhatják el ezt a ravasz
kis javaslatot. Mert mit jelentene annak el-.
fogadása? Azt, hogy míg most 'a vegyeshá-
zasságok egy része a kőtelező polgári házasság
révén nem szolgál föltétlenül' és teljes eg:ésJ;é-
ben a protestáns egyházak kárára, ezentúl a
római kánonjog is állami tekintélyt nyerne,
tételek mellett megkötött vegyesházasság ál-
lamjogilag is törvényesen ká'runkatnövdné.· A
római kárronjeg is állami tekintélyt nyerve,
ami - legalább külsőleg - még inkább Ieljo-
gosítaná a római egyházat, hogy vegyesházas-
ságra lépő. híveivel szemben erőszakoskodjék,
a nem előtte kötőtt házasságokat pedig becs-
mérelje. Mert a. prirnás úr szerint fel sem te- \
hető, hogy »nem kath. testvéreink a velünk
való vkőzreműkődést olyan feltételhez kössék,
hogy mi katholikusok engedjünk' hitünkböl l«
Köszönjük az ilyen békeszózatot, de rni sem

~engedhetünk életünk és jövendőnk .lelkiisme-
retunk=-szerint fel nem áldozható lehetősége-
iből. ' .

SZIfiRÁK HULLÁ$~.
Roh'cmt a vonat cit ct dombon ...
A vén mozdonu sípolt hörögve
És záporozott a sok szikra !
Sínre, kőre, bokorra, rögre.

Ahouá hulltak, ott maradtak.
Szá;'nytalanul, szállni nem tudtak.
'Fogyni kezdett bennük a lélek
S a száraz rögön kialudtak,

. De egy szerencsés szikra liyomdn
A nagy csoda életre támadt,
Valahogy egy seikra meaperesett
Néh~ny lehajló kis itiszálat.

Hogyan történt, örökre réjtély:
Ataüta, ami benne láng. vólt ...
Pillanat csa~ s a dombnak hátán
Itt is, ott. is a tűe fellángolt.

Néztem a vonat ablakábel ,
Gyors táncát a sok piros rl:yelvnek
S egy tűzruluis bokor kis ága

. Elibém meredt kérdiiielnek.

Lobban-e majd láng én utánam?
Vagy a föld', hová hulltam- szikla
'S elalszom ott erőtlen~ meddőn,.
Mirü testvéreim, CI sok szikru . '. ,

Remport Elek. -
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Könyvísrnertetés.
Or. Meszlényi Antal: A Josefinismus kora
- Magyarországon (1780-1846.)
'.' a1l:d:~p~st" Stephaneum. 454 oldal, á11aJ8 pengő.

A napokban jelent meg ..ez a könyv, amely
eddig fel nem. használt források- alapján bővíti
ki a Il. józseffel megindult. állami és vallási
szabadgondolkodás történetére vonatkozó isme-
reteinket. A vatikáni levéltár csak most irette hoz-
záférhetővé a száz. évvel ezelőtt beérkezett, nun-
ciusi: jelentéseket. Ezeket dolgozta fel Meszlé-
nyi egyetemi m. tanár, de az e tárgy ta vonat-
kozó .irodalmat is szorgalrnasan felhasználta.
Munkája szernléletes, sokszor aprólékos,. ele
mirídig érdekes. Az .egyoldalú felekezeti néző-
zőpont azonbarr elejétől v,égigLenyűgözi. Még
a magyar' király apostoli jogcírnét és az ab-
búl folyó jogokat is elvitatja s megrójja Kollo-
nich Lipótot, amiért »hirdette azt a téves tant,
hogya magyar uralkodó apostoli király.« De
azért nem rójja -meg Aldieri nunciust,n\ikor
az I843-i'. országgyűlés tárgyalásai során. az
alsó tábla követelésével szemben a királynál
éppen apostoli királyi mivoltába kapaszkodik;
és kéri a kath. egyház érdekeinek: védelmér
(434). A mű érdekesen világítja meg az 1780-
1&46.kőzt lefolyt alkotmányjogi és egyházjogi,
kuzdelrneket. Teljesen világosan áll az olvasó
előtt a pápák állhatatlansága, befolyásolható-
sága és ingadozása. A könyv számtalani bizony-
ságát tárja fel annak, hogy a páp a és egyháza
csak addig hatalmaskodik,. míg valahol 'embe-
rére nemakad. Hama is hatalmaskodik, az csak:
azt mutatja, hogy nem állnak vele szembern
erős, öntudatos emberek.

* *.* R.
,

Dr. Földes D. Dezső: Krisztushívő zsidóság.
. Budapete ' .1934..

A legérdekesebb , és legidőszerűbb köny-
vek egyike ez a munka. Érdekességét az adja
meg, hogy egy komolyan vallásos lélek titkait
tárja fel olyan vonzó alakbarn amely az ér-
dekfeszítő regények hatás ával vetekszik. Id'ő-
szerűségét pedig az Igazolja, hogy a zsidóság
és keresztyénség .közös tövön sarjadt és.növe-
kedett vallása párhuzamos és .ellentétes viszo-
nyait világítja meg. A szerzöje gondolkodó em-
ber, aki tel jesen tisztában van tárgyával és1
céljaival. Nem álmodozik, hanern számot-vet és
építeni akar. Az építés a zsidóság és a ke-
resztyénség egy nevezőre hozása a közős Meg-
váltóba vetett hitben. »Vigyük bele a .zsina-
gógába, a zsidó hitéletbe .Krisztus szellemét és
szeretetét. Kriszrushívő zsidó létünkre hozzuk'
összhangba a kerésztyénséget a-zsidó vallással ...
Olvassuk a bibliát, az ó- és újszövetséget. El-
mélkedjünk Isten igéjén ; • dolgozzuk fel lel-
künkben a zsidó és keresztyén vallások alapvető

rendelkezéseit úgy, hogy mindig az ige lényegét,
alapeszméjét nézzük.« (135.) A megkeresztel-
kedés dolgában »a hívőnek Ielkiismeretétöl,
vallási meggyőződésétől fÜ,gg, hogyan döntsön.
mit tegyencj r j S). Kifejti, hogy »a krisztushívő
zsidóság eszméjének gyakorlati megvalósitását
abban látja, hogy azok a zsidószármazású em-
berek, akik úgy az ó- mint az újszövetséget
magábanfoglaló egész bibliát hitéletük alap-
jául elfogadják és akik Isten akaratának tel-
jesítésére és lelki üdvösségük elnyerésére töre-
kedvén, Jézus Krisztus köverését tűzték ki célul
maguk elé, szővetségbe tőrnörüljenek, tekintet
nélkül arra, hogy megmaradtak-e zsidó 'vallás-
felekezetiile kötelékében vagy csatlakoztak-e va-
lamely ker. vallásfelekezethez és hogy rnegke-
tesztelkedtek-e vagy nern« (146). »A magam
részéről nem kiválásnak, nem hitehagyásnak,
nem elfordulásnak érzem a Krisztus .igazsága
mellett való állásfoglalást, hanem a lélek felsza-
badulásának és a felismert isteni szózat parars-
csának.« (J 47.).

Komolyés megszívlelésre, sőt támogatásra
méltó megmozdulást látunk e könyvben, ame-
lyet azért is érdemes elolvasni, mert a zsidóság
története, társadalmi helyzete, gondolkodása, a
többi néphez, fajhoz és valláshoz való viszonya
dolgában sok olyan bensőséges vonást feltár,
amelynek ismeretét 'komoly;. vallásos és igaz-
ságos-ember nem nélkülözheti. E kiválóan ér-
tékes könyv feltárásai és nemes szándékai nyo-
mán a zsidóság és kereszty épség egymáshoz.
való viszonyának gyökeresen meg kellene és
meg is lehetne változnia. Mindenkinek melegen
ajánlom a könyv olvasását. R.

A születendö gyermek.
.Az Evangélikus Élet 6. számánlak hasonló

címu vezércikke 'egy megdöbbentő tartalmú
apróhirdetéshez fűzi a szülői szeretet, .a csa~
ládi szellern sűlyedéséhez kapcsolódó gondo-
latait. Az apróhirdetés, melyígy szól: »Örők-
be adnám márciusban születendő gyerrnekemet«,
kétségtelenül megítéli bűmős világunkat, mely-
ben 'nem minden ember és minden család tía-
Jálja meg ernberhez méltó megélhetését. AIr
kalmás .arra,~h~y úgynevezett ikeresztyén tár-
sadalmunk romlottsága felett elmélkedjünk. A
vezércikknek a szülői szerétet elíajulásáról szó-
J.ó gondolataival azonban nem tudok minden-
ben egyetérteni. Kővetkeztetései helytden meg-
világításba helyezik a gyermekvédelemnek egy
szép és áldott eszközét a-z örökbefogadást s
ez adja kezembe a tollat.

A családi szellem hanyatlását sok jelból
fájdalmasan tapasztaljuk; nem lehet azonban
kerunkat .azzal vádolni, hogy a gyermeksze-
tietet is hanyatlanék. Sőt korunkban évről-évre
fejlődik és tökéletesedik a gyermek védelem és
mentés. A fejlődés szembetűnő, akár a messze-
múltba. tekintünk, amikor a zigorú erkölcsű
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római birodaíomban va család csak akkor ne-
veÜe fel gyermekét, ha az apa azt arra meg-
felelőnek ítélte, akár a kőzelrn últba, \amiko r
helytden és hiányos gondozás miatt sokkal
több csecsernő pusztult elJcörnyezetének ítélete
folytán, mely szerint nem életrevaló. Ma az
állam és a Stefánia-Szövetség gyermekvédelme
a halálozási százalékot erősen csökkentette.

A gyerrnekmentés vegyik módja, az örök'-
befogadás, nem vásár ; a szülő nem kínálja
gyermekét, hogy »ki ad többet érte«, mint a
cikkíró felteszi; nem is kap érte semrmt, ha
odaadja gyermekét. Akik ezzel foglalkoznak,
nem jól jövedelmező gyerrnekcsempészést úz'-
nek, hanem sok utánjárással, fáradsággal járó
szeretetmunkát végeznek. Aki nem hiszi, kérdez-
ze meg a MANSz gyermekvédelmi osztályát,
vagy Szabó Miklós rákospalotai ref. lelkész
gyermek védelmi munkáját.

A vezércikk két kérdésben sejteni engedi,
hogy vajjon mi lehet az oka a gyermekkíná-
lásnak. Oly nagy nyomorúság, rnely nem mer
belekezdeni a gyermek gondviselésébe, vagy
két élő testvérének a megmentése. Egyik eset-
ben sem lehet a szülőt szeretetlenséggel vádol- A keresztyénség egyilf al~ptörvénye a munkál-
ni. Amikor az édesanya szívéről szakítja le kodo élet. "Az egész . földi élet szőlős.kertjébe· nem.
gyermekét, hogy az életét megmentse, ez fáj- mun·k;..átalankodnt, hanein dolgozni kűldi a' gaztlaa

m.unkás.. ~-. -Az-_ő~ egész szőlőJ'ébe belé/er fÍlln-'dalmas áldozat tőle; ha költőileg nem is olyan . _ .. ;.~.... . . .' ..
szép, mindenesetre helyesebb megnyilatkozása >a,er;-kl,:'.Az o szoloJe~'en -mutI!f!!--..van 'ml~deh'kl
a szülői szeretetnek, mintha maga mellett tart- _ ,s~am~lG.. Nem .lehet elk~sm, m~rad munka.:m~~i1en-
va a nyomorúságban, nem tudná fdnevdni.kmek."'Mtndenkl dolqozni tartozik. .
Sőt nemcsak a nyomorúság, más 'Ok is lehet, 'Kimondtuitailan f.elelősség van ezen a m~i oiki-
ami azt az áldozatot kívánja a szűlői szeretettől, gon, ha azért vannak benne munkanélkűliek, mert
hogy szakadjon el gyermekétől annak érdeké- .nem ad munkái. Szörn,yüséges ítéletet készit' magáról
ben. Például sok beteg gyermeknek az menti a keresztyénség, ha meqföri a testuériséqnek azt a
meg az életét, ha édesanyja le tud moridani :ar- magasabb értelmét, hogy' eglmásért dolgozni tarto-
ról, hogy ő ápolja s megfelelő helyen gondos zunk, ha engedi Lealacsonuodni az emberi méltóságot,
kezekre bízza. Ezt .az édesanyát senki sem vá-. melt) maga akarja megkeresni a kenyeret, ~ ha 'ellen-
dolja szeretetlenséggel. Ne ítéljük hát azt se szegül lsten törvényének, meli; a muink:dt és a mea-
el, aki tudva, hogy szűletendő gyermekének élhetest erkölCSi osszetartozásban' helyezi a földi élei-
megfelelő otthorit és gondviselést nem adhat, be.
előre gondoskodik nevelő szűlókrőt. En is hi-
szem, hogy Isten minden teremtményének meg-
élhetést is ad. De tapasztalataim arra tanítanak,
hogy ezt a megélhetést nem minden esethen
adja a szülői házban. Isten az o gyerme-
keinek szívére helyezi a nyomorúságban szüle-
tettek sorsát. Ezért. nem tudom hitetlenséggel
se vádolni azt, aki más asszony eszerétetére
tudja bízni gyermekét. Ez minden anyának,
- az elfajultakra nem gondolok, - fájdal-
mas dolog. Cyiilekezetirakben egy iszákos, mun-
kanélkűli apának 8 gyermekes családja egész
télen jóformán csupán főtt krumpliból élt. Al-
kalmam lett volna legkisebb gyermekét igen
-jó helyre örökbeíogadtatni: az anya, nem tu-
dott megválni tőle; tovább nyomorognak, azóta
még t?vább szapprodva s ..a hiányos táplálko-
zás miatt a szép, egészségesen született gyer-
mekek sem testileg, sem szellemileg fejlődni
nem tudnak. Vajjon az okos szülői szerétet nem
jobb tanácsot adott volna, mint az érvénytre
jutott ösztönös, önző szeretet i

Akik gyeriilekíet .ö,röltbe: fÖ'gra:dnak,'.k!eV>'és'
kivétellel ia kielégülést vnem .nyert, Isteh"~dtla'
anyai érzésuknekJceresnek tárgyal. Gondój; 'és
terhet vállalnak 'első sorban, ha késobb hasz-,
nát is látjálc Szép '~s nemes dolgot cselekesz-
nek. Bár -minden gyermektelen' házaspár és
magános nő, akinek móríja Vian rá; állatokra
és más oktalan szeszélyekre pazarolt slzJe.rete-·
tét egy-'egy gyermek t~lneyel~"sére . fordítanát
Felebaráti lés hazafias ~öJ1ellességet reljesítené-
nek és : megoldanák a nyomorúságnak sok
problémáját. Mareset: 1állliOiS./l:é;

Me~jegyzés. A: vezércikk nem a megszületett,
hanem a megszületendö gyermek örökbeadása ellen
szólalt fel, írója változatlanúl fenntartja álláspontját.r@..r"..' ' H..,·" R E:'"j('· , ,.., T'@;" ..l
1111111111! 'l'I'II""I"l'~'111'1' !lIlii I11 III 111111111I 11111111111111111111' 1III11UII UI ri' 1111111111(1111IH 11111111111111~UlltlH IIHUli

HETVENED VASÁRNAP.
• >

'r Máté ev. XX. 1-'-16.

M.[~nkás«kezek .kelüúwfc. az emberi világ egész
rendjébe, tehát nemcsak 'gazdaSági, hanem l~lkt éle-
tébe is. Jézus pjldázaÚiban az a vígasz~aló éu egy-
ben kötelező nag,y figyelmeztetés van, hogy minden-
kit megfogadottl az Ur az 6 munkásának; Mindenkit
megfogadott, hogy minden 'vele éZővel együtt 'meg-
kapátion. meqmesseti es termővé tegyen egy SOr seé-
lőt a ~nagyszőlősk-et-tből, meluben sokszor csali ernber-
Crltő"-.wlJ1.ak egy-egy látható termést. Isten munkál-
kodo . vilá:;:qt 'lduán, eleqedeilenkedést legyoz(j .. vilá-
.90~ kívá'IÍ' es várja azt a, jobb szüretet,' meluer: az
ő ljtncellérjét közénk küldötte... ' ..

. - A györi diakonissza-munka negyedszázados
,jubileuma.' ~ \. . .

Február 6-án múlt 25 esztendeje annak, hogy;
Prőhle Henrik pozsonyi lelkész a pozsonyi diakenisz-

.szaház két diakonisszáját Győrbe hozta, hogyátv;(l:-
gyrékfl györi evangélikus egyházközség szegény- 'és

. árvaintézetének vezetését. á .kís kezdetből azótanagy-
arányu munka fejlődött, Azegyszerűföldszin1:.es ilaj-
lék helyett ma hatalmas épület alkotja a györi ,ev'q:Ji.-
gélikusegyház szeretetmunl\1jának -központját »S~-
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, retetház« .névvel homlokán, A diakonisszamunka is", .' ; - Ir - ,
, önállósult 'ezalatt a negyedszázad alatt. A trianoni
határmegvonás következtében a pozsonyi anyaháztól

,dválasztatván 1925-ben önálló anyaházzá alakult s
"ma már egész Sereg diakohisszával . szolgálja nem-
csak 'GyŐrött, hanem az ország különbözö részein is

;az egyházi szeretetrnunkát. '
A negyedszázados évfordulót ünnepség kereté-

hén ünnepelte meg február Iü-én a györi gyülekezet.
,Az ünnepségesi meglelentD. Prőhle Henrik pozsonyi
Ielkész rés 'Billnitz,er Matild pozsonyi diakondsszafő-
nöknőc a pozsonyi anyaház képviseletében. Itt volt
minda két diakonissza, aki 25 -esztendővel 'ezelőtt

, a munkát i'tt megkezdte, akik közűl iaz egyik, HlulJ:i,er
Etelka, a györi anyaház főnöknője.

A nyilvános ünnepség hálaadó istentisztelettel kez-
dődött, amelyen D. Kapi Béla püspök hirde1:!:e .az

:Isten igéjét. Fébéről,az ,ősker,esztyén-gyülekez€it dia-
"konisszájáról beszélt és rámutatott arra, hogy az,
'egyház s zeretetmunkája esészen más, 'mint a szociális
munka. Van, egy.jolyan többlete, melIyeI,semmiféle
társadalmi szociálís munka ,nem rendelkezik, s ez

,',az élő Krisztus. A diakonissza szolgálataéle,t-, lé-
lek- és 'gyűlekezetmenrés, A hálaadó istentisztelet
végeztével .ünnepí díszközgyűlés volt, a Szerétetház
nagytermében, melyen Turóczy Zoltán lelkész, a dia-
konisszaház ig51zg~tój,a, leleplezte néhai Pálmai La-
josnak, a diakonisszal1ázelsö igazgatójának és Isó
Vince ny. győri lelkésznekarcképét. Huber- Etelka fő-
nöknő »Visszaemlékezések« címen emlékezott meg a
győ ri diakonisszamunka negyedszázados. történetének
víszontagságaíról vés áldásai ról. .

Délután 5 órakor vallásos estély volt a temp-
'Iornban, amelyen »Az egyház diakóniája« címen D.
Prőhle Henrik pozsonyi lelkész tartott előadást. '

- Az óbudai templom építése szépen halad,
felavatása a tavasz folyamán előreláthatólag meg
fog történni. 'Eddig 58 ezer pengöt fizetett ki .az egy-

, házközség. A.z építés tervszerű előhaladása a gyü-
lekezet híveiben folyton fokozza az áldozatkészséget,
Ujabban önként mozgalrnat indítottak, hogy a temp-
lomavatás idejére harangot is' beszerezzensk; s ez

. rövid idő alatt teljes sikerrel jáJr't s az .560 kg. »G~,
,hangú harangot még is rendélték. Kilenc festett ab-
.Iakot is vállaltak az áldozátkész hívek.

- ' Az épitendő hatvani templom javára, rende-
.zendö sorsjáték sorsolása a pénzügyminiszter enge-
délyével 1935, szept,ember, 20-ra halasztódott. Kér-
jük az érdekelteket. hogy sorsjegyeiket a jelzeff

.Időig őrizzék meg.. --I\Q~F~'I}{_M~_IÓI OKTATÁSHOZ:
- Tolnay Kernél ny. államvasúti elnökigazgató D. Raffay Sándor: Ev. konfírmandusok kátéja P. 0,64,

mcstanában töltötte .be 70-ik életévét, mely alka- 'Az oktató részére aiánlj~k:' ,
lomból a pesti ev. magyar egyházelöljár.ói, mínt
volt felügyelőjüket és a budapesti esperesség, ' mint Borchert : Bausteine z. Konf}rmandenunterricht P.
v'olt egyházmegyei felügyelőjét Isten áldásának ké- _ 4.20: - Ditimer : Evang. Konfírmandeú-Unterr lcht i.
résével és meleg jókivánatokkalvüdvözöltq, -Lichte d. heutigen Jugend-Psychólogie P. 9;90 ~

K· Rotei-mund:- Ein Konfirmanden-Ufiterricht. Ein aus-- Budapest úi alpolgármesterét, Lamotte a-
rolyt rnost iktatták űj hivatalába. Beszédében megálla- geíührter Entwurf m.kurzer Begründung -P. 9.75,

'pította, hogy a székesfőváros pénzügyeinek tíz lesz- ' ' 'Kaphatók ,SCHOLTZ 'TESTVÉRÉK' könyvkereskedé-
't'endős vezetése alatt azt tapasztalta, hogy a igaz- v, sében, Budapest, IX., Ferenc-körút 19-'-21.
, dasági.életet úgy belső, mint.nemzetközi vonatkozás-

,. ban elsősorban és Iőképpenrerkölcsí tényezőkre ke
,'f'elépíteni.Ha anyag! célokat is akarunk elérni, soha
.nern lehet elfeledkeznünk arról, hogy milyen, eszközö
ket szabad a cél elérésére igénybe venní.. Amiint

,múltban, úgy. a jövőben. is' keresztyén valléserkölc
alapon kíván állni mínden munkájában. Helyeséljü
az alpolgármester szavait és aztievangéüsus presbi
ter mívoltához méltónak találjuk. '

- A Deák-téri Luther-Szövetség választmány
. folyó hó • 8~án tartotta népes választmányi ülését.
amelyen őszinte sajnálattal vette tudomásul a gyá
:m'Ölító szakosztályelnökének, D." Raffay Sándorné
püspökne asszonynak lemondását; '.aki esztendők ót

,a'i1nyi szeretettel, őnzetlen :ügybuzgósággal és áldo.
. zarkészséggel töltötte be ezt a tisztét. A :meg3egí

tett szegények ezrei, vidéki gyülekezeteinkbén meg-
erősödött, sápadt, vézna fővárosi gyermekek szé-

'zai tudnának vhálásan -bizonyságot tenni azokról az
áiciásokróJ; amelyek az ő munkája .nyomán fakadtak
Nagy érdemeit az ülés jegyzőkönyvben örökítette

'meg, egyben' agyámoIító szakosztály diszelnökévé
..vá1asztotta meg. A lemondott püspölené asszony he·
lyére a választmány 'Magócs Károlynét választotta
meg ábban a reményben, hogy munk atá rs aival együtt
sikerrel fogja' folytatni elődjének áldásos munkáját.

- Évi jelentés. 1934. népmozgalmi adatok:
Orosháza.' Keresztelés, 227 (193~-ban 284), Elt1!'

mettetett 257 egyháztag (228). Eskettetett 159 pár
(126), ebből tiszta 11'1, vegyes 48; ReverzáIist adott
javunkra 28 (19).

, - A Budapest-lll. kerületi (óbudai) 'egyház-
község február 10-én tartott számadó közgyülésén
Dr~' Fabinyi Tihamér keresk. miniszter, ,egy;házfel-
-ügyelő örömmel emlékezett meg arról, hogy a mm!
év':'őszén megkezdett templomépítés oly gyorsan ha-
'íad s a templom 'oly szépnek igérkezik. A~ 'lévi jle-
lénrést Mohr Henrik lelkész terjesztette 'elő, részletes

"képet rajzolt a gyülekezet istentiszteleti, bel mísszíói,
egyesületi életéről, a vallástanításról, jótéko~)'kodá~
ról; Népmozgalmi adatok: keresztelés 41, konfirrná-
1á5. 41, házasságkötés 21, kitérés '7,. betérés ,15,.. te-
-rnetés 37" úrvacsorával 'éltek 762-,zn. A -gyülekezet
-Iélékszáma 2537. Az 'egyházközség területén lévő álo
lami anyakönyvi hívatalban agyülékezet .híveí' közűl
42~éh kötöttek vegyles házasságot;' 20 esetben volt
'IDlegegyezés, még pedig 11 esetben j.avunkr~ és 9
'esetben kárunkra. t.-

Fébé Evangélikus Di~onissz?, Anyaházi Nyomda, Budapest, VII., Damjanieh-u. 28-b. - Felelős Farkas (L.



m.T évfolyam. 1935. február 24. 8. szám

Ev~ng.Thcologiei Ifjusági Kör
Sopron.:Dc;ák tér

. Szerkesztöség és kiadóhivatal:
Telefonszám: "33-5-92.

BUDAPEST VII. DAMJANICH-u. 28b.-
Kiadja az

ORSZAGOS LUTHER' SZÖVETSÉG

EGYH AZTARSADALMI,
BELMISSZIOl, KULTURALIS ES

EGYH AZPOLITII):AJ HETILAP.
A szerkesztésért felelős:

KEMENY LAJOS.

Megjelenik minden vasárnap.
EL6FIZETESI ARA:

Egész 'évre 4.40, félévre 2.20 pengő,
Postai csekk száma: 20.412.

• Felelős kiadó: Dr. FRITZ LASZLO.

TARTALOM::A lelkipásztor emléke. - Dr. Payr Sándor: Kik épitették és kik foglalták el a kőszegi templo-
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olyan érzés volt, mint amikor családbeli isme-
rclleu ,előook.r& .ballnak, Vaaí va.larn.i bennük.
amí a mierik is volt, - van valami az éle-
tünkben, ami az övékéhen is volt: nem ide-
gen nekünk és örülünk, ha hallunk róluk: éle-
tükről. Ime egy lelkipásztorról van szó, aki
előttünk élt, ebben a templomban prédikált, ta-
lán a szüleinket eskette, a nagyszüleinket te-
mette, közöttük hirdette a békesség és a sze-
retet evangéliumát. Ezeken az arcokon is ol-
vasni lehetett a teljes megértést, mikor hallot-
ták: »47 éves kerban való haláláig sok dicső-
séget 'szerzett a lelkészi gárdának, egyházának,
a magyar irodalomnak.,.«

Azt gondoljuk, hogy ez a számadó kőz-
gyűlés jól kezdődőtt. Nemcsak a multban le-
tdt forintek és pengők alapítványairól kell
esztendőnként számot adni, - legyen azok em-
léke is áldott, akik ezzel áldozatkészségre ta-
nítanak, - de számot kell adni szívekbe ül-
tetess- lelki kincsek életéről és áldozatai ról is.
T:artsák számon a felügyelők az egyházközsé-
gek elhunyt lelkipásztorainak életét, tartsák éb-
ren emlékezetét, elevenítsék meg jó példáikat.
Tartsák számon a lelkipásztorok,az elhunyt
egyházfelügyelők munkáit, áldozatait, hithűsé-
ges bátorságát és elevenítsék meg példáikat.
Ezek a lelkészek és feliigyelők így tovább szol-
gálnak és tovább építenek. Jó nevelő eszköz le-
het a rájuk való emlékezés lelkipásztornak is,
felügyelőnek is és a gyülekezetnek is ...

A LELKIPÁSZTOR EMLÉKE.
A pesti magyar egyház világi felügyelője

a számadó közgyűlésr megnyitó beszédénele pa.;'
gyobbik .részét a pesti egyház ötven esztendővel
ezelőtt elhunyt kiváló lelkésze. Győry Vilmos
emlékének szeritelte. Meleg szavakkal emléke-
zett meg arról a teljes odaadásü munkáról ..
melyet a nagyváros fejlődő gyülekez.etének é1e-
tében ezen a helyen kilenc esztendeig teljesített,
Megemlítette ugyan azokat az irodalomtörténeti
értékű műfordításokat is, melyekkel a világiro-
dalom nemekcit hozta közel nemzetunk szívéhez,
megemlítetbe. azt is; hogy a magyar gyermek-
irodalom egyik alapvető munkása volt, de ke-
gyelettel és 'hálával szólt különösen arról, hogy
Lelkipásztori Iélek volt, aki szíve, lelke minden
meleg kincsét és erejét 'egyháza és hívei szolg á-

Iatában visszatartás nélkül áldozta s Isten igé-
jének hirdetésében és költői imádságaival a lé-
lek. mélyéig terjedő hatást vett híveire.

, Néztük 'e beszéd alatt a közgyűlés figyelő
arcait. Világosan lehetett látni, hogy ki isme.r-
te még közülűk azötv:en éve elhunyt lelkipász-
tort, kinek lehetett konfirrnáló papja, kinek
szívébe hullott Istentől áldott Lelkéből egy-egy
drága szó, felejthetetlen intés vagy biztatás?
Ezen a néhány arcorr egy váratlanul visszatért
szerétetnek az éledő érzése mutatkozott meg.
Ugy gondoltak a porladó lelkipásztorra, mint
elmult éveik egyik áldására, mely ime most vissza-
száll egy pillanatnyi csendes találkozásra.

Azután néztük azokat is, akiknek ez a név
nem jelent éledő. emléket. Figyelő arcukon
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Kik építették és kik Ioglalták el
a kőszegi magyar templomot?

A felekezeti történetírás jellemző példája.

A vasmegyei Készegen rnindenki -úgy tud-
ta és a városi jegyzőkönyvek is úgy igazol-
ják, hogy Szent Jakab középkori nérriet templo-
ma mellé 1615-ben az evangélikusok építették
az új magyar templomot, melyet 1673-ban Szé-
chenyi György győ ri püspök foglalt el Woppin-
gen ezredéből való német katonákklal. Szerit Im-
réről később nevezték el.

Igy állította 'ezt Fabó András (Garády)
agárdi lelkész és történetíró az Uj Magyar
Múzeum 1875. évfolyamában, hivatkozva a kő-
szegi plébánián őrzött kéziratra. »Memoriale.
Anno 1615. 17. M:ay. Az Magyar Szentegyházoak .
épületéne akik a Kőszeghy Hostarban költséget
attanak, azoknak jegyzése következik'.«

Fabó kőzlése és bizonyára a városi jegyző-
könyvek alapján írta meg Kőszeg kiváló monog-
'ráfusa, a róm. kath. Chernel Kálmán, hogy
ezt a magyar templomot »1615-ben ágostai val-
lású magyar hívek ernelték«. (Kőszeg jelene
és -múltja. 1877. 1. 103.). Fabó és Chemel
nyomán magam is' »A dunántúli ev. egyház-
kerület történetében« ígyadtarrr elő a készegi
magyar templom építését (245. 1.)

Uj 'Világosságot hozott azonban Sopronból
Készegre dr. Horváth Detre bencés tanár, aki
könnyűszerrel már 1928.ban Soproni történetének
vázlatát megírta. A protestáns világból termé-
szetesen kihagy ta Sopron első nagy polgár-
mesterének, dr. Lackner Kristófnak' sokoldalú
alapvető munkásságát s a régi gimnázium mel-
lé épült magyar iskolának, a mai lioeumnak
alapítását. Csak a jezsuitákról érdemes szólni.
Később sem említi Kis Jánost, ki a Magyar
Társaságot alapította s irodalmi központtá tet-
te Scpront. Nem említi Berzsenyit, a lioeum nö-
vendékét s a magyar nyelvet, VIs ele tet, zenét
és .táncot művelő Deákkúti Várrnegyét, Ha,-
nem bátran kimondja: »A magyarositás iigye
a bencésektől indul ki«, Dóczi Lajos báró pe-
dig hálát adott Emlékeiben, hogy a bencések
mint kis diákot elutasították, mert magyarra és
íróvá csak a Iiceurnban tudott lenni. Itt 18
Bach-korszakban is magyarul, másutt németül
tanítottak. .

Horváth Detre, alighogy Készegre áthe-
lyezték, még jól meg sem melegedett, 1930-
ban már Kőszeg történetét is megírta a jó
Chernel nyomán, akit mint Iiberális írót, kár-
hoztat. A templomról írt füzetében, mint dog-
mát kimondja és vastag betűkkel nyomat ja:
»a protestantizmus ernberfaragta vallás ... épí-
tés vagy alkotás nem füződik nevükhöz váro-
sunkban«. A dogmával korrig álja azután a,
történetet. Levéltári kutatás nélkül új igazsá-
got hirdet: »a kőszegi magyar templomot 1615.
a szegény magyar római katholikusok építet-
ték s alighogy elkészült, a protestánsok rnáris

Iefoglalták«. Szent Jakab templomát már előbb
»elrabolták«. S Horváth dr. ezt a felfedezést
nem csak két külön füzetben hirdette, hanem,
hogy a hatás annál nagyobb legyen, a Viasvár-
megye és Készeg és Vidéke helyi lapokban is
kikűrtölte a világnak. Bizonys.ágúl hivatkozik
elr. Thirring Gusztáv két túristakönyvére, aki
ezt az állítást a r. katholikusoktói jóhiszeműleg
átvette. Levéltári kutatás helyett túristaköny-
vek l A bencés tanár dr. Thirringet ezért oa
»higgadt protestáns« jelzővel tiszbeli meg.

Horváth Detre füzetei dr. Mályusz Elemér
egyeterni tanárnak is kezéhe kerültek, ki a
Protestáns Szembe 1933. évfolyamában »Szel-
lerntörténet a helyi rnonográfiákban« címen ala-
pos bírálattal bélyegezte meg azt a' feliiletes
és célzatos történetírást, m:ely Levéltári kutatá-
sok nélkül a legnagyobb felekezeti .türelrnet-
lenséggel harnisítja meg a történeti valóságot.
Ö Is bizonyítja, hogy a kőszegi magyar temp-
lomot lazevangélikusok építették és a r. katholi-
kusok foglaltá.k el. Mályusz már attól fél, hogy
ilyen esetek miatt a történetírás a világ sze-
méhen hitelét vesz iti, mintha nem is az igazság
megismerése volna acél ja,

Horváth az ő elbizakodott modorában Má-
lyusznak is felelt a Készeg és Vidéke 1933·
deoember 31. számában. Az egyetemi.tanár »ösz-
szehevenyészett« bírálatával szemben Ő ismét a
a »higgadt protestáns« dr. Thirring túrista-
könyveire hivatkozik. Vádolja Mályuszt, hogy
»fáj neki az igazság«. Fenntartja továbbra is,
hogy ra protestánsok Készegen nem építettek,
őki, csak foglaltak, koboztak, raboltak.

A vitakérdés, melyet Horváth bencés vitt
bele ra helyi lapokba, úgy látszik], r. kathí, k!Öj-
rökben figyelmet keltett. A múlt év végén ol
szombathelyi Vasi Szernlében dr. Baírcza Leán-
der, 'szintén Jcősz'egi bencés tanár, Ievéltári ku-
tatás alapján újból és másként írta meg 'a; kő-
szegi Szerit Imre-templom (így nevezték ké-
sőbb a vitás magyar templomot) történerét
Ebben a rendtársa iránt való legnagyobb' kí-
mélettel, Ide mégis határozottan megállapítja,
hogy a kőszegi jegyzőkönyvek szerint az evan-
gélikusok ép'L!tették 161S-1618-ig a magyar
templomot, rnert ekkor »a magyar prédikáto-
rok, valamint a város magisztrátusa. is mind
evangélikusok voltak«. Barcza dr. la vitának'
ilyen eldöntését l).agy kírnélettel csak »korrek-
ciónak« mondja, midőn végül Horváth Detre
füzetét is megemlíti.

Harcza dr. tanulmánya egyéb ként is érde-
kes adátokat közől. Alts Mihály plébánost az:
evangélikusok nem űzték el, hanem 1571-ben
ott halt meg Készegen. A templomot a szerző-
dés szerint Marx Bálint kirchschlagr építőmes-
ter építette, Zehentmayer Farkas bécsi mester
pedig r649-hen kilenc őllel magasabbra emelte
a magyar tornyot. Az építésról 1618-ban
Herbst Bálint volt városbíró számolt el. A7.
adakozók közőt szerepelt Pálházi Göncz Miklós
szeredi ev. lelkész és szuperintendens ~S1. Sárvári



•

8. száll4 3. olda

országban talán a legrosszabbak. Óriási távol-
ságok, rossz kőzlekedés mellett voltaképen több-
száz lelkes szórvány nincs is, mint más, egyház-
megyékben. Tizennégy egyházkőzsége ikőziil öt
missziói egyház, illetve rnissziói kőzpont. Ez
az arány tökélebesen megfelel a, szórványhívek
átlagos arányszámának. Ha mindenütt így len-
ne, akkor máról-holnapra legalább 30 missziói
központnak kellene Iétesülnie l

E sorok Írója nyolc hónapig a csanád-
csengrádi egyházmegyében szolgált, tehát jól
ismeri a helyzetet. Az egyházmegye szórvány-
munkájára vonatkozó adatokat pedig IC cikk
számára külön gyűjtötte őssze az egyházmegye
esperese. Az itt köveetkező adatok ennélfogva
nem régi össze írásnak, hanem; a mai valóságnak
felelnek meg.'

Az egyházrnegye teljes léleksz-ima Il.907.
Ebből anyaegyházakban lakik 13-480,' az őt
missziói központhoz tartozó, tehát a gondozott
szórványokban 1350lékk, egyéb szórványokban
3°77. A missziói egyházaknal több hely evangéli-
kus népessége alkot egy egyházat, éppen azért
ezek csaknem egyenlő megmunkálásban része-
sülnek, tehát nem vehetők ugyanolyan elbírálás
alá, mint a missziói központokba be nem soro-
zott szórványok. Ha azonban 'egy-egy missziói
egyház központját anyaegyháznak és a hozzá-
tartozó vhelységeket szórványoknak veszern is,
akkor is .az 'egyházmegye evangélikusságának
csak, 24.70/0-a Lakik lelkész nélküli helyen. (A
pesti felsőben 330,'0,a. pesti alsóhan 450/0!) Ha
pedig a. missziói egyházak lélekszámát. beleszá-
mítorn az anyaegyházak lélekszárnába, akkor a
szórványhivek arányszáma csak 17.1%.

Nézzük részletezve az adatokat, dc mel-
~ett-e rögtön a szórványgondoz ási statisztikát
IS.

Ambrozjaiva lélekszáma 931. Egy szórvá-
nya van (1 krn. távolságra) 55 lélekkel, ahol a
lelkész rendszeresen tanít vallásóráken tíz gyer-
meket.

'BaUo;nya lélekszáma 258, a, hozzátartozó
hat szórványban lakik 327 lélek' (az összes evan-
gélikusság 55.80/0-a.Három helyen havonta két-
szer, három helyen évente négy, illetve két-
szer van istentisztelet. (Az legyik helyen csak
6 lélek van l) Négy szórványhelyen van 13
evang. gyermek, akiknek a, számára van havon-

~ ta 2-2 hittanóra. Sok egyházmegyében 2-3
Régóta beszélünk arról, hogy egyházi mun- gyermeket nem is szokás nyilvántartani !

kaberendezésűnket a települési viszonyoknak Csanádalberiin 1372 evang. lakik. Szór-
megfelelően kell kialakítani. Most egy olyan ványa.: Királyhegyes 1 lélekkel, tehát számítás-
egyházmegyét mutatunk be, ahol az egyházi 'ba venni felesleges. ;.
munka a települési helyzetre, tanyákon és szór- Csé pa missziói kőzponthoz tartozik őt hely-
ványokban szétszórt evang. hívekre megfelelő ségból 2ro lélek. A központban csak 59 lélelc
módon tekintettel van. A csanád-csongrádi egy- lakik, tehát lelkész nélküli helyen lakik a gyű-
házrnegye szórványstatisztikája a »hangos szá- lekezet 71·9%-a. A központon kívül 3 helyen
mok« sorozatban nem elszorno rító adatokat dol- évente van 4-4 istentisztdet és három helyen
goz fel, hanem világosan megmutatja, hogy ro gyermeket heti ,egy-·egy .órában tanít val-
'az egyházmegye vezetőjének és Ielkészeinek fe lásra a lelkész. Aránylag kedvezőtlen helyzet-
lelősségtudata mit tud teremteni. ben van Hádmezövásárheiy, mert várpiegyényi

• A települési viszonyok az egyház munkája kiterjedésű határában, a tanyákon szétszórva
sxernpontjábóí itt még rosszabbak.vsöt az -egész. él a hívek 39.5 %~~-a.Az oanyaegyházban belte-

János V:(~Jt-az új templom első magyar p~diká-
tora.

Nagy köszönettel tartozunk a Vasi Szemle
tudós történetírójának, aki barátja dr. Hor-
váthnak is, de még inkább barátja az igazság-
nak. Nagyon jó, hogy bencés tanár döntötte
el a vitát, benne a r. katholikusoki is megbíz-
hatnak. Dr. Harcza cikke után Horváth Det-
rének is be kell vallania tévedését. Az 'egyházi
cenzura pedig, mely négyszeres 'jóváhagyással
látta el dr. Horváth füzetét, jól tenné, ha az
ily nyilt valótlanságot, sértő nagy hangon hir-
dető nyomtatványt a kőzforgalomból kivonná.
N agy kár, hogy Kőszeg igen érdekes egyház-
történetér még senki meg nem írta ..

A kőszegi eset abban a korban nem egyet-
len. Csak itt a közelben is, la rusztiak szép
templomát is, melyet r óyr-ben az evangéliku-
sok pénzén Mayer U'Irjk zürichi rnester épí-
lett, Kolonich és Széchenyi püspök 1674-hen
foglalta el. A csepregi evangélikusok által 1592-
ben épített alsó templomot pedig már rőyz-ben
a hitehagyott N ádasdy Ferenc guőf vette el
tőlük. A pozsonyi evangélikusok által a
XVII. században a főtéren épített szép templom
ma is a jezsuiták birtokáhan van, É)S! a többi:'
Tehát a protestánsok nevéhez is füződikbizony
építés, alkotás, másokéhoz pedig az erőszakos
foglalás.

A tőlünk elfoglalt templomok miatt is t~~
ték bek az Il91. évi törvénybe, hogy a kőz-
béke kedvéért az egyházi birtokra nézve a, jelen-
legi (1791. 'évi) birtokállapot vétetik zsinór-
mértékül s a további visszakövetelés joga mind
két részről megszünik. A kőszegi evangélikusok
scm követelhetik tehát vissza r ó r y-ben épült
szép magyar templomukat. De bizonyságúl áll
ez ott a jurisich-téren és »higg'adt« történetíró
nem mondja többé, hogy a protestánsok ne-
véhez építés, a,lkotás nem fűződik, hogy »em-
berfaragta« laz Ő vallásuk. É's jó lesz, ha Hor-
yá,th De~r,e dr. is beáll a »higgadt« történet"
irók sorába.

Hangos számok.
lll..



4. oldal EV llNGÉLlltUS ÉLET 8. szám

rületen lakik 809 lélek, külterületen 528, őssze-
sen 1337 lélek.' (Kardoskút 1274 lélek - lesz~-
mítva 1) A tanyai munka elkezdődött. Eddig
a lelkész ISO evang. hí vet szervezett a szór-
ványrnunkába ..

Makón abelterületi 7 I9 lélekkel szemben
külterületen es szórványban él 361 lélek. (33.2
0:0).Megszervezésük és gondozásuk a jövő fel-
adata. Mezőheg yesen. a központban és 10 pusz-
tánél 811 evangélikus. A rendszeres istentisz-
teleteken es bibliaórákon kíviil a pusztákon
89 evang. gyermeket h tente tanít vallasórákon
a lelkész. Nagybánkegyes összes 1élekszáma
4008. Ebből központi 2354, kűlteriileti es kéf
szórvány 1654! Külterületen (Kaszaper) és
két tszórványhelyen van havonta egy-egy isten-
tisztelet. 17 kulterületi gyermeket ,eval1g. állami
tanítónő.. két szórványbeli 24 gyermeket ref.
tanító tanítja. N agybánhegyes és Battonya
szórványainak kezpontjában új missziói mun-
kaerő beállítása van tervben és rövidesen meg-
valósul.

Anagylaki misszióban öt helyen van 489,
lélek. Mind az öt helyen havonta van egy-két
istentisztelet s azonkívül bibliaóra. Öt helyen
van 36 evang. tanuló, valamermyit a lelkész
tanítja. A nagyrévi misszióban van összesen
I30 Lélek 4 helyen, mindenütt van havonta
1-2 istentisztelet és bibliaóra. (1934-ben volt.
J 2 betérés. kitérés semmi l) Pitvaroson 2758
Lélek Lakik, szórványa nincsen.

Szentes anyaegyházban 617, ebből külte-'
rületen 227és három szórványban J 87 lélek
lakik. Mind a három szórványban havonta, il-
letve kéthavonta van istentisztelet.

Szegeden 1888 lélekből külteruleten csak
57, tíz szórványban 138 lélek él, tehát a. 5sz-
szes evangélikusságnak csak 9.60/0-a. Hét szór-
ványhelyen havonta van II istentisztelet és bib-
liaóra. Három helyen 13 gyermeket ja segéd-
lelkész részesít vallástanításban. ns~atöldvá!r
anyagyülekezethez tartozik összesen 1311 lé-
lek. Ebből szórvány hívő 154. A három szór-
ványban évente van húsz istentisztelet Ja 154
lélek számára.

Ha most már az eddigi számítást véve ala-
pul, a 14 anyaegyházra és missziói központra
havi négy istentiszteletet számítók, akkor a lel-
késszel bíró helységekre jut évente 504 isten-
tisztelet. Külterirleteken és szórványhelyeken az
egész egyházmegyében van összesen évente 315
istentisztelet és 180 bibliaóra, tehát összesen
495 igehirdetési alkalom! Ha még számításba
veszem, hogy Battonya és Szeged ádventben
és bőjtben a szórványokban is tart kűlön is-
tentiszteleti alkalmakat, és hogy azegyházmegye
esperese bejárta az elmúlt. esztendőben azegyház-
megye összes szórványait; lehetetlen hogy ennek
az egyházmegyének adatai hangosam ne ki-
áltsanaka többi egyházmegyék felé: lehet mun-
kálkodni, csak új módszereket alakító lélekkell
hozzá .. ,

Zdszkaliczky Pál.

A kocka el van vetve.
Hálás köszönettel tartozunk dr. v. Pétery

A. hittestvérünknek, aki felhívta figyelrnunket
a Serédi-féle házassági törvényjavaslat vesze-
delmére s ebből hfolyólagennek a kérdésnek
komolyan vételére. Sajnos, eddig nem. igen vet-
tük korrrolyan ezt a kérdést, pedig a római ber-
kekben már évek óta nyilt titokként beszél-
tek róla. ~

Ennek az ügynek a későbbi kővetkezmé-
nyei annyira kockázatosak, hogy talán ma még
nem is gondoljuk. Azt rnindenki bizonyosrave-
heti, hogy békességet nem to« hozni, hiszen

mégha a fakultatív házasság marad is ér-
vényben, - a vegyesházasság.oknál csak újabb
súrlódási felületet teremt. Kűlonosen .szórvány-
területeken tesszük ki híveinket a katholicizrnus
önkényének ! .

Az a mód és az a lázas iram, mellyel ezt a
törvényt végig akarják hajszolni, méltán meg:
döbbenthet bennünket. A miniszterelnők pápai
kihallgatása, esztergomi kitüntetése, az összes
törvényhatósági bizottságokba a kérdésnek inci-
dentaliter való belevetése jogosan azt a tényt bi-
zonyítják, hogya heroegprimás a maga hatal-
mának főpróbáját tartja.

Vasvármegye törvényhatósági bizottságá-
bim, mint váratlan és sürgős ügyet tárgyalrák
s feliratként kéri a vármegye Serédi javaslatá-
nak miélőbbi tárgyalását. Hogy pontosan mi
van ebben a titokzatos javaslatban, azt senki
sem tudja. Mint hivatalból tag, jelen voltam a
törvényhatósági ülésen s kötelességemnek tar-
tottam a fent: idézett cikk értelmében aggo-
dalmarnat kifejezni, természetesen eredményte-
lenül. A gyűlésre az egész kath. papság ki volt
vezényelve, minden elő volt készitve s mikor
ezt letárgyalták, a többi ügyet, - mint ami
őket úgysem érdekli - otthagyták.

Nem tagadhatjuk, hogy az egész csemegé-
nek a külső csomagolása szép és ke osegtetö,
de hogy mi lesz az utóhatása ennek a főzetnek,
amelynél vhiszékenységünkkel mi is kőzremű-
ködtünk .. ' vid eiéljnt oonsules. Minket évszáza-
dok tanítottak meg arra, hogy 'ezt a trójai
falovat a Laokoon kínjával Iás uk s megértes-
sük mindenkivel: Tirneo Danaos let dona fe-
rentes. Bácsi Sándor.

Az "Erős vár'lpálvázatához.
Igen tisztelt Seerkeseto Ur! Seomoru, hog!) sZ(Í-

zúual érkeztek ugyan be az egyetemes egyház által
kiküldött bíráló bizottsághoz Luther harci riadó-
jának uj fordításai, mégsem akadt egy sem'. meluet
elfogadásra melténak talált volna a bizottság. Ol-
vastuk', hogy a sok ír,öziil négyet uja1bl) átdolgozás
alcí utasitottak, de ugy látszik, ez sem járt eredmény-
nyel; nem sikerült egyiket sem ugy formába önteni,
hogya bizottság tetszését megnyerte volna. Nj3m
volna jÓl, ha _most már nyilt bírálatot kezdenénk?
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rem, közö/lje ezt a fordítást, meu] nem tart igényt
pdlyadÍ\;ra, csak éppen segíteni szeretne. Sziuesea

Gyom venni nemcsak a helyeslő, hanem a kifogrí-
olá bírálatot is. (Aláírás.)

Erős vár a mi Istenünk',
Erős, 11(( pajzs, lia fegyver.
Milzelég utat nyit ő nekűnlc,
H(/ baj viharja felver.

Az ős ellenség
Csat: most kezdi méi]
Rémes erővel
Irtti csel ezréuel:

\';híg se látta mását!

Erönli muqábu mit sem ér,
H!Jomon f,övetne uégiinl~,
De tuua értiink a hős Vezér,
Kit lsten kűlde nékünk.

Kérdezed, ki az?
Jéeus Krisztus az,
Ég és föld Ura,
Seregek királua:

Ki lenne nuíf' a gyöztes!

Bár miliom ördög törne ránk,
'Hogy eltipor ja éltünk,
'Mi bátran álljuk: bősz csatánk,
Mi eenkitűl se félünk. .

Földi ur; erő,
Bár világverő"
Tönkre nem tehet,
Rajt niár az ítélet: .

Az Ige 'dönti porba!

•<lz Igét haguják békiben,
M!{jg gondolat se bántsa!
Lelkét a harc kűzdeimibeti
..1", UI' reánk bocsátja.

Kincsünk, életűnk, .
Nőnk és gyermekünk
Mindelvehetik,
Mit használ ae nekik:

Mi~nk a menrui örökre!

A fegyelmezés.
Luthert egész életén át fog1alkoztatta al

egyházi fegyelmezés kérdése, de azt mégsem
tartotta .az egyház életbevágó ügyének. Az egy-
háznak a fegyelmezés kérdésével okosan és sze-
retettel kell bánnia. Valamely egyháztag nyil-
vános megbélyegezése - szerinte - nem gyógyu-
lást, hanem felháborodást' okoz és így nem Isten-
nek, hanem a sátánnak válik javára. Azokat, akik
komolyan veszik a keresztyénséget, külőn kell ősz-
szeírni és összegyűjteni. »Ebben a szervezetben
meg lehet ismerni, büntetni vagy javítani, 'ki-
rekeszteni és Máté 18,15-20. értelmében szám-
űzni a nem keresztyén módon élőket«. Később
azonban Luther feladta ezt a nézetét és állás-
pontját, mert kivihetetlennek tartotta: És min-
dent jaz.igehirdetésre bízott. Az egyház hivatása

a misszió. Akik nem igazi keresztyének', :!aZíO-
kat az 'egyházban vendégeknek kell tekinteni
s nem kell nekik intézkedő -jogot adni. -'. Ne-
künk sem kellene tovább mennünk'. A hűtelen
egyháztagokat is mi nevéltük. Az igehirdetés-
nek kell tehát erőteljesebbnek lennie. Az .ige-
hi rdetés azonban nemcsak szóval, hanern élet-
tel, cselekedettel, példaadással és építő buz-
gólkodással történik. Menjen minden pásztora
nyájátói elszakadni készülö, tévelygésnek ill-

du ló bárányka után, - de a pásztorbot igazi hi-
vatása nem az ütés, hanem a terelés. R.

A zsinati irományok IV. füzete.
Az Evangélikus l<~letezidei {. számában

közőlt cikkemnek a szórványhelyek adóztatá-'
sára vonatkozó részét többen félreértették. Köz-
lernényern le része az 1934. évi bányakerületi
és egyetemes kőzg yűlések 36., illetve 86. jzkvi
számú határozataival megindított szórvány men-
tő munka támogatását. célozza. akként, hogy
élJ szór-ványban élő egyháztagok adója ' egy
szórványgondozó alapba folyna be, mely valap
azután országosan és egységeslen intézné, a szór-
ványok anyagi ügyeit az adókból és egyéb, e
célra adott összegekből.

II.
A zsinati irom.ányok IV.· füzete az L fü-

zetben.adott keretbe felvett módosításokon kívül
a háztartási rész további módosítását is kivá-
natosnak tartja és errevonatkozólag is javasla-
tot tesz. A zsinati nagybizottság 1934. okt:.
27 -én megtartott ülésében (VII. füzet, 5. old.)
ezen pótlólagos javaslatot is a zsinat elé. ter-
jeszteni határozta. Közléseim további részé-
ben 'ezekre teszem. meg észrevételeimet s ter-
jesztem elő javaslatairnat.

7. A 267.' §-hoz adott javaslat szükségesnek
látja annak: kimondását, hogy 'a pénzben fizetendő
adók J félévi előzetes részlebekben fizettessének.
Én az esedékességet az állami adóknálmár
megszekett negyedévekre javaslom megállapi-
tani. Tapasztalati tény, hogy az egyházi adó
szeptember=december hónapokban szokott pe-
folynis így az egyházkö.zségek. pénztárában
a naptári év első felében állandósult a pénz-

_hiány. Egyházközségeink adósságainak jelen-
tékeny-része abból is adódott, hogy az. egy-
házközségek ezen félévi kényszerű sziinetben
csak úgy tudtak eleget tenni fizetési kőtele-
zettségeiknek, hogy »átrneneti« kölcsönt vettek
fel az őszi befizetések terhére. Hogy azután
ezen átmeneti terhek hogyan váltak rendes és
állandó adóssággá, azt itt ne feszegessük. Ily
esetek előfordulását kizárná és az egész egy'
házközségi pénzkezelést és háztartást egysze-
rűbbé ésrendszer:esebbé tenné a negyedévi
esedékességele beállítása. Nem gondolnám,
hogy ez különösebb zavart okozna a híveknél.
Az állami 'adók negyedévi esedékessége beideg-
ződött" az emberek .gonq,olatvi"lág.á~ba.Erről a

\
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részről tehát nem lesz baj. Az pedig, hogy adó-
ját több .kisebb részletben fizetheti az egyház-
tag; csak jó lehet úgy az eg házközség, mint
a hívek szernpontjából. Mikor ősz táján egy
összegben kell az egész adót kifizetni, sokalja
a. fizető polgár, de ha. azt négy felé osztva tel-
jesíti, inkább megnyugszik. Viszont a pénztár-
noknak és gondnoknak jobban jön, l<i a több-
szöri 'kis fizetés, mint a ritkán jelentkező na-
gyobb summa.

Az E. A. kifejezetten nem említi, de nem
is tiltja a késedelmi karnat szedését. Cyakor-
latban azonban minden gondnoki hivatal be-
szedi. Helyes tehát az egyöntetűség és tör-
vényesség zempontjából ennek a javaslat-sze-
linti alakban törvénybeiktatása.

.8. A javaslat az egyházi törzsvagyon el-
.idegenítéséhez vagy terheléséhez az eddigi egy'
házmegyei jóváhagyáson túl 'egyházkerületi jó-
váhagyást is kíván, Elvileg ez ellen kifogás
nem emelhető. Gyakorlatilag azonban igen
nagy akadályba ütközik'. Ki fogja gyakorolni
ezt a jóváhagyást?

A zsinati irornányok l l I. füzetében az ön-
kormányzatra adott javaslat ,87. §-a szerint az
egyházmegyei kőzgyűlés a háztartásnak elvi
jelentőségű kérdéseiben határoz Ca pont); a
9Ijb. §. 1., pontja szerint pedig az 'egyházmegy,ei
presbiterium önállóan intézkedik mindazon ügy-
ben, melyekben az intézkedé joga nincs az
egyházmegyei közgyűlésnek (87. §.) fenntart-
va, ,aVla;g'y;nincs valamely 'egyházi törvénnyel
az· egyházmegyei elnökségnek vagy valamely
más' szervnek fenntartva. Azegyházkerűleti köz-
gyűlésről és presbiteriumróJ intézkedő J 14 .és
1I8jb. §§--ok hasonlóan rendelkeznek.

A régi E. A. 44. §. f. pontja ezt a jogkört
az egyházmegyei közgyűlés hatáskörébe utalta;
a Z8T. §. pedig felhatalmazta az elnökséget,
hogy sűrgős esetekben -- a közgyülésnek való
bejelentés kötelezettsége mellett - a jóvaha-
gyást megadja. Az egyházkerületi közgyűlés ek
és elnökség ezirányban a régi E. A.-ban ha-
táskört nem kaptak.

Eldöntendo kérdések tehát: a., az egyház-
község törzsvagyonának elidegenítésére vagy
terhelésére irányuló kérelem elvi, vagy nem
elvi jelentőségű? - b., sürgős esetekben, az
új 9Ijb §~r;a figyelemmel fennáll-je a 28!. §-
ban az egyházmegyei elnökség javára adott
jóváhagyasi jog? - c., a kerületnél ki gyako-
rolja a jóváhagyást?

Ugy hiszem, a törz vagyon elidegenítését
vagy megterhelését nem lehet elvi jelentősé-
günek nyilvání tani. Az, hogy adott esetben eu-
gedélyezhető-e vagy sem egy terhelés vagy el-
adás: oly sok közrejátszó kőrülmény behatá-
sától függ, hogy azt elvi döntéssel elintézni
nem lehet. A 87. §.. szövegezése alapján te-
hát szerintem eldöntott dologi, hogy az a jóváha-
gyás nem tartozik az egyházmegyei közgyűlés
elé. Más kérdés az egyházmegyei' presbiterium
és az elnökség' viszonya. A régi 'E. Al ugyanis
a 44.§. f., pontjában kifejezetren u~taJlt a 281.

§-ra s ennek alapján állandósult az a gyakor-
Jat, hogy az elidegenítés és terhelés kérdésében
az adott esetek túlnyomó részében az egyház-
megyei elnökség elöntött s csak utólag jelen-
tette a közgyülésnek. Az egyházmegyei. presbi-
terium hatáskörérőt intézkedő 91jb. §. azon-
ban mindent ez elé utal, ami nincs más. hatóság
V<:lgy szerv hatáskörébe utalva. Miután pedig
a z81. ~. rendelkezése nem rendes jogkör for-
májában, hanem csak mint kisegítő járulékes
hatáskörként, v,agy ha úgy tetszik, átruházolt
jogkörként ruházta fel ezzel az elnökséget, a
91, b. §. jelenlegi formájában Icizárja a z8J.
§. hatályban maradását. Ez pedig súlyos hi-
bája a tervezetnek. Bár a presbiterium terme-
szetszerüleg mozgékonyabb, mint a közgyülés.
mégis müköelésében időbelileg meglehetősen
ko rlátozva van, ha, egyebeket, így a velejáró
keltségeket nem, is tekintjük. Az esetek leg-
többje viszont sürgős természetű, mely nem
bírja kiv.árni a presbiterium összehívását. Itt
tehát 'Oly módon kell segíteni, hogy az E. A,
28 T. §-át is módosítani kell megfelelően. Ne-
vezetesen ki kell mondani, hogy az elidegení-
téshez vagy terheléshez az egyházmegyei pres-
biterium jóváhagyása szükséges, sűrgősi esetek-
ben az engedélyt megadhatja az egyházmegye
elnöksége, azonban köteles erről az egyházrne-
gyei presbiteriumot utólagosan értesíteni.

Teljesen újból kell megalkotni az egyház-
kerület idevonatkozó jogkörét, mivel idevonat-
kozólag a régi E. A. rendelkezést nem tartalo
maz. Hogy az intézkedés összhangban legyen
a többi résszel, az volna a helyes megoldás: az
egyházmegyei presbiterium hivatalból terjesz-
sze feJ a jóváhagyást a kerületi presbiterium-
hoz. Itt azonban még fokozottabb mértékben
fenyeget az időveszteség veszélye, mert az egy-
házkerületi presbiterium ülése mindenesetre rrit-
kább és költségesebb lesz, mint az egyházme-
gyei presbiteriumé. Véleményem szerint az
egyházmegyénél kivételként szereplő elnökségi
jóváhagyás a "kerületnél rendes megoldásként
. volna bevezethető. Az egyházmegyei presbi-
terium és elnökség a helyi viszonyok ismereté-
ben úgyis elbí rálják a kérdést a gyakorlati
szükséglet és indokoltság szempontj ából, a ke-
rületnek inkább csak az a szerep jut, hogy: ál-
talános közegyházi szempontból ellenőrizze a
dolgokat. Ez pedig a kerületi elnökségre nyu-
godtan rábizhaté-- szükségtelen vele a kerületi
presbiteriumot terhelni.

Ezek figyelembevételével az E. A. Z81. §
azzal a további résszel is kiegészítendő, hogy
'az1egyházmegyei presbitérium, avagy sürgős
esetben az elnökség által megadott engedély
jóváhagyás végett hivatalból felterjesztendő az
egyházkerületi elnökséghez.

Szükségesnek tartom annak kimondását is.
hogy úgy az egyházrneg yei presbitérium, mint
a kerületi elnökség ezen ügyekben záros - 8,
IS napi határidő, alatt köteles intézkedni.
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. : A lelkész, mint elnök.
E lap 5. számában egy szerkesztői űze-

net kapta meg a, figyelmemet, mely szerint
a papi talárban lév'ő lelkészt a felügyelő Illen-
dően mindég jobbjára ülteti, s ezt a lelkész,
akként viszonozhatja, hogy más alkalommal ő
ülteti jobbjára a felügyelőt. ,

Nagyon örültem, hogy erről a kicsinek
látszó, de mégsem olyan kicsi problémáiról ;01-
vashattarn. Láttam az űzenetből, hogy mások
előtt is probléma ez.

Évekkel ezelőtt egy egyházkerületi kőz-
gyűlésen vettem vészt, melyen épen az újonnan
megválasztott egyházkerületi felügyelőt iktat-
ták be. Az előírt alakiságok elintézéséig egyikl
egyházközségnek a felügyelője töltötte be ,egy':
házmegyei felügyelő hiányában a világi elnö-
ki széket. Nagy meglepetésemre, sőt mond-
hatom kínos meglepetésemre, a tisztelettel kö-·
rűlővezett püspök jobb oldalára ült.

Nagyrabecsülöm a mi kiváló egyházkerü-
leti Ielűgyelőinket, de bizonyára ők is tudják,
hogya püspök képviseli az egyházkerületét, s
egyházi hivatala, társadalmi megkülőnbözteté-
.se olyan, hogy mi ezt csak meggyöng ítjűk,
vagy meggyöngítenénk, ha ezt nem igyekeznénk
a, mi teljes tiszteletadásunkkal még inkább ki-
emelni. _ ~

,~zt3zonb3.'lli vonatkoztatom az egyházme-
gyei és egyházközségi elnőkségeinkre is. Elvi-
tathatatlan, hogya lelkészi elem irányítja egy-
házi közősségeink életét. Ha 'egy egyházközség-
ben a lelkész nerrs ura az egyházközség, ügyei-
nek, ha nincs otthon az eg yházkőzségí ld.k\i é~
anyagi dolgaiban, ha visszahúzódik' valamelyik
területről, tapasztalatom' szerint a Iegbuzgóbb
felügyelő se képes azt az egyházkőzséget a lel-
ki és anyagi összeomlástól, vagy legalább is
han:yatlástól megoltalmazni. Azt is tapasztalat-
ból állí thato ni, hogy ahol a Lelkész a lelkiek-
ben való megfelelő buzgólkodás mellett az
anyagi ügyekben is irányító, ott az egyházkőz-
ség lelki és anyagi téren egyaránt virágzó.
Nem lehet a lelki és az anyagi terülebet 'egjé,-
szen éles határvonalakkal elválasztani.

Évek óta tagja vagyokégyházmegyém
számvevőszékének és figyelemmel. kísérem a
ridegnek mondott számadatokat. Azt az érde-
kes, de szerintem természetes tapasztalatot sze-
reztem, hogy az 'egyházi szárnadások, költség-
vetések hű képei, az egyházkőzségben folyó
lelki munkának. Ahol ralelk'ész bUZgiÓ.ielki
munkása az e-gyhátköZ'ség.11.Jek',ott kz;z, ,egy'{záz-
kozsé gnek nem csupán szeméiyi, .a'o/Áo.g'!és VIe-
gyes kiadásai vannak, hanem. ott ra vúté~etre,
seorvánvgondozdsra, külső' és belső misseiái
mankárais áid'o~ az egyh'ázk,öúé,g. A lelkész
megérteti a sokszor vnehezen értö presbiterek-
kel is, ha ugyan az ilyenek a szó Íglaiziiértél-
mében presbitereknek mondhatók, hogy az egy-
házközség lelki kö~össég és nem szővetkezet,
vagy részvénytársaság. '.. - '-' .. . .. ,- ..

Én úgy nézek a Ielkészre, mint az egyházi
éld vezérére. irányítójára,. aki mellé segItö-
társnak .kell a felügyelő, támogató testületnek'
]ledig a presbiterium. Valamennyien szolgála-
tot végeznek az Anyaszentegyház javára, Ahol
ez a szenem érvényesül, ott rendnek, munká-
nak kell lennie az egyházközségben, ahol a,2.011-
ban a felügyelő valamilyera feljebbvalónak, el-,
lenőrnek tekinti magájt a lelkésze mellett, ott
a presbiterium legtöbbször ellenzéke a lelkész
legideális.abb törekvéseinek s az il)"eJrljhelyen
azután, hiáJnyzik az egyházi életből az .éltető
lélek, a rend helyett egyemeflenkedés, a mun-
ka helyett veszekedésig fajuló tanácskozgatás,
végül kelcsőnős elégedetlenkedés van és ezek
nyomában az egyházközség nem épül, nem ha-
lad, hanem hanyatlik.

Az, egyházközségben inem a jog, hanem al
kőtelesség az első, itt az vezethet, aki a Legtöb"
bet szolgál, s ott van a legtöbb és' Jegszebb
munka, ahol sokan szolgálnak együtt.

Legyen tehát az egyházi munkában, a buz-
gólkodásban, az imádságos és áldozatos egy-
házszeretetben paritás, akkor érvényesülhet ez
a jogi területen is. Az egyházbar» 'ez csak a.
második, az első a hitélet, azután jön a jogi
élet ..

Igy gondolja ezt egy Ielkészét megbecsülő,
pres biter.
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HATVANAD VASÁRNAP.
Lukács ev. VIlI: 4-15.

Milyen sok mag megy veszendőbe: ez tűnile fel
elsősorban ebben a példásatban. K eserii iga.zság ez,
a magunk életében is, Isten orszáqában: is. Elveszett
magvaknak, termés nélkül való ti-gyelmezletéseknek, jó
taruicsoknak meghallgatás nélkűl maradt sikerteleneeqei
mellé azonban oda állit]a a példázat azt a vígasztalást,
hogy minden terméketlen és elveszett maqért bősé·
ges kárpótlást adnak a jól termő magvak.
Az elveszett maquak helyett is a meqmaradi maq-
vaknak kell teremni.

Nagy aratást készít elö Isten. Félelmetesen hanq-
zik ez a két megállapítás:' nem volt elég földje és nem

_ volt eleq gyökere. .Nem a mag a hibás tehát; hanem
minden!U,aki-vlsszautasíto maqatariással, sziue 'ke.
ménységével, élete- haszontalanságával Krisztus mag.
vetését semmibe veszi; Krisztus aratását akadályozza.

A termő életek számára felbecsülhetetlen áldás-
'zak az 'igazsága oan eb/Jen a petdaxatoon: a hívő
sz/v,ek neni tudnak egyedül csak maguknak teremni.
Ez a 'terinés kifelé sokseorozoditc. Ha csak harminc-
ezoros is magadra nézve, százszorossá válik másokra
való hatásában.' Ezzel szemben az elrnaradt: ter-
mésért is, feleLősségünk uan: !f.özüli/nk senki nincsen
[elmeniue=ae lsten igéjéne!>: beioqaddsa., megtartása
és aszerint Való" élet alól ...

- Gyülekezeti napot tartott il cs:omádf(p.esti
telsö ··e'gYháiriloég}'ieij egyházközség. A helyi "lelké-



S. szám

'készenkívül a szomszédos fóti, domonyí, gödöllői, pé-
celi es csömöri lelkészek vezettéle a délelőtt, négy
csoportban tartott konferenciát, majd pedig a vallá-
sos est ésaz utána jövő, ifjúsági est előadásatt. A
délelőttiés délutáni., programm közöttí időben a
vendéglelkészek meglátogattak otthonukban agyüle.
kezet presbítereir s e lelkipásztori látogatások mag-
vetései bizonnyal nem maradnak termés nélkül.

- A pesti magyar egyház február 17-én tartott
számadó közgyűlését' Tomcsányi V. Pál egyházfel-
ügyelő a gyülekezet 50évvel ezelőtt elhunyt kiváló lel-
készéről, Győry Vilmosról morídott megemlékezés-

-sel nyitotta meg. Bejelentette, hogy az egyházközség
nevében az elnökség koszorút helyezett a Kerepesi-
temetőben lévő sírjára. Ezután a liturgikus rendnek
a gyülekezet istentiszteletében való hatásáról szólva
örömmel állapította meg, hogy az új rend aktivabbé
t'ett'e",a"gyülekezet részvételét. Az istentiszteleti élet-
tel kapcsolatban megállapította, hogy az angyalföldj
és zuglói templomok .építése a gyülekezet sürgős fel-
adatai élén áll. Végül a házassági törvény reforrnjával
foglalkozott s kijelentette, hogy az evangélikusok
minden nemzetépítő munkában mindig készséggel vet-
tek' részt s most is _ott lesznek, ahol szükség van
reájuk, de az egyenlőség és kölcsönösség minden
közös munkatéren elengedhetetlen.' Az egyházközség
mult évi életéről szóló és minden részletre kiter-
jedő, közel egy óráig tartó [elentést Kemény Lajos
igazgató-lelkész olvasta fel. Az egyházi vezetőség
komoly és céltudatos munkáját D. Raffay Sándor
püspök javaslatára a közgyűlés elismeréssel vette
tudomásul. A zárszámadás és leöltségvetés elfogadása
után az alapítványokról és a szeretetrnunkáról szóló
jelentés következett, majd pedig a gyámintézeti köz-
gyűlés.

-:- Kelenföldi hirek. Az egyházközség február 17-
én tartotta évi rendes közgyülését. Zsigmondy Dezső
felügyelő megnyitóbeszédében és Szántó Róbert lel-
kész évi jelentésében az 'eseményekben' gazdag esz-
tendőt állította a közgyűlés elé. Szelényi Károly
gondnek a zárszámadást és a költségvetést terjesztette
elő, amelyet a közgyűlés elfogadott. Vitéz Korompay
Sándort és Jeszenszky Ferencet küldték ki az 1935. évi
egyházmegyei közgyűlésre. Mikoiik Kálmán a hit-
oktatásról és a vasárnapi iskolai oktatásról terjesz-

.tett be j-elentést. A közgyűlés egy lelkészképző sze-
minárium Budapesten való felállításának szükséges-
ségét és sürgösségét mondta ki és ez irányban fel-
terjesztest intéz az egyetemes kőzgyűléshez. - Ugyan-
csak február ,17-én alakult, meg a Kelenföldi Luther
Szövetség, amelynek elnökeíve Szántó Róbert lelkészt
és dr. -Bánkútl Dezső leánygimnáziumi igazgatót vá-
lasztották meg. - A háztartási alkalmazottak feb-
-ruár 10-i szeretetvendégségének érdekes vendége volt
Karanko Jouko finn lelkész személyében, aki az egybe-
gyültek 'előtt a finn testvérnemzetről és annak mély
evangéliumi életéről tartott előadást.

- A diósgyőri vasgyári egyházközség első fel-
ügyelőjét: Hibbey-Hosztják· Albert műszaki főtana-
csost, valarnint az új egyház tisztikarát és presbiteriu-
mát február 17-én iktatta hivatalába Duszik Lajos
hegyaljai . espere~.

Fébé Evangélikus Diakonissza Ányaházi Nyomda,

- A bajai egyházközség évrjel~ntésébÖI a hála.
.adás szava csendül ki, hogy a jelenleg 673 lélekszámé

-gyülekezet 95 esztendőn át Isten oltalmazó kegyel-
méből megmaradt. A hitélet adatai a hívek igeszere-
tetéről és egyházhűségéröl igen szép képet adnak,
Bíztató az anyagi helyzet is, mer-t a hívek áld(o~at·
készsége örvendetes. Kétségtelenül kiviláglik a lel-
készi jelentésböl, hogy ahol hűséges szívek és num-
kás lelkipásztor találkoznak, ott minden veszedelem
legyőzhető. Az eleven gyülekezeti élet egyik igen
érdekes bizonysága az, hogy ebből' a kicsiny gyüle-
kezetből annyi előfizetője van lapunknak, hogy az
összesegyházközségek között a harmadik helyen áll.

- Kermeszky György, ny .. al-ezredes, a Luther
Otthonnak 15 'esztendőn át volt igazgatója, folyó hó
13-án Budapesten 'elhunyt. A Luther Otthon rava-
talára koszorút helyezett, a temetésen küldöttségí-
1,eg résztvett és házi gyászünnepély keretében áldo-
zott ernlékének.Lamelyen az emlékbeszédet Kuthy

,Dezső, igazgató tartotta.
- Uj fiókegyházközség. Az ózdi anyaegyházköz-

séghez tartozó Somsály banyatelep hívei február hó
10-én Marcsek János lelkész vezetésével tartott gyű-
lésükön fiókegyházközséggé .alakultakés egyhangú
lelkesedéssel Krausz Sándor ottani bányagondnokot
felügyelövé. Ragán Márton és Far~as Lajo~. b~!a.
altiszteket presbiterekké választottak. Az uj fiók-
egyházközség hívei taz ottani reformátusokkal együt-
tesen va munkaadó társulat megigért támoga~ásába:n
bízva, t€mplomot akarnak építeni s erre a rend~s egy-
házi adójukat á kétszeresére emelték fel mar egy
évvel ezelőtt, vagyis a keresetüknek a tiszta párok
2oio -át, a vegyesek 1%~át fizetik.

KONFIRMÁCIúI OKTATÁSHOZ:
D. Raffay Sáruior: Ev, konfirmandusok kátéja P. 0,64.
Borchert: Bausteine z. Konfirmandenunterricht P.
4.20. - Dittmer: Evang: Konfirmanden-Unterricht í,

Lichte d. hentigen Jugend-Psychologíe P. 9.90 -
Rotermund: Ein Konfirmanden-Unterricht. Ein aus'
geführter Entwurf in, kurzer Begründung P. 9.7?,
Kaphatók SCHOLTZ TESTVÉREK könyvkereskedé-

sében, Budapest, IX., Ferenc-körút 19-21.

Valódi ezüst protestáns kegyszerek rendelésre ezüs'
tözött alpakából is. - Arjegyzéket szívesen küldünk.

.SZIGETI NÁNDOR ÉS FIA
Budapest, ~V., Kecskeméti-u. 9. - Alapítva: 1867.

RIEGER" aTTÓ ORGONAGYÁRA
Budapest; K; Seiqliqeti-utca 29. szám. (Rákosialua).
Uj orgonák, valamint homlokzatsípok . szállítását és

orgonajavításokat mér s é k ,e1tál' ban
szakszerű és művészi kivitelben vállal.

- SZLEZÁK LÁSZLÓ
Magyarország arany koszorús mestere

harung- és ércöntőde:, tuiranqjelszerelée- és haranq-
fábgyár, Budapest, VI., Petneháeu-utca 78, szám'.
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