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EVANGÉLIKUS N,APOK.
Af. Országos Luther Szövetség legutóbbi

választmanyi űlésérrelhatározta, hogy az. egész
csonka ország termetén evangélikus napokaf
rendez. Ezeknek az evangélikus napoknak -cél
ja ·az evangélikus összetartás ápolása, az evan-
gélikus egyház magyar kultúrtörténeti hivatá-
sának dokumentálása és az evangélikus öntu-
dat fokozása. Áldott és nemes célkitűzés, amely
mögé evangélikus egyházunk legjobbjai felso-
rakoztak. Nemcsak előadások tartására jelent-
keztek azonnal az arra hivatottak, hanem leg-
jobb evangélikus művészeink is azonnal készek-
nek nyilátkoztak, hogya Szövetség vezetőit vi-
déki útakra .elkísérik.

" Ezek után mi sem, volt természetesebb, mint
az a' remény, hogy az egyházközségek vezetői
kapva-kapnak a Luther Szővetség ajánlkozásán
és boldog örömmel állitják munkaprogramm-
jukba a Szevetség rendezte evangélikus napo-
k:at. A vezetőség megbízásából alulírott a négy
egyházkerület néhány gyülekezetének vezetősé-
géhez fordult és kész programmct kínált fel:
még költségmegtérítést, vagy más anyagi ellen-
szolgáltatásokat sem kért.

Es .jőttek a válaszok, amelyek az Országos
Lufher Szevetség vezetőségének bizony nem
okoztak örömöt. Két nagy alföldi egyházkőa-
ségnek a lelkészei is odanyilatkoztak, hogy az
evangélikus 'napok rendezését nem tartják idő-
és alkalomszerűnek.

A víz a szájunkig ér. Az actio catolica és
a római klérus fanatizálta emb:erek ma már ott
tartanak, hogy nem elég 'nekik a reverzális,
hanern vegyesházasságoknál a másik féltő] 'egy-
szerűen áttérést követelnek... népes gyüleke-
zeteinket tévtanokat hirdető szekták marcan-

golják szét ó" csaknem száz százalékhan evan-
gélikus kőzségekben a vezető állásokat másvallá-
suak töltik be ... és akkor a gyülekezetek veze-
töi azt mondják, hogy az evangélikus napok
rendezése nem időszerű.

Mi nem ismerünk olyan vészterhes időt és
'nem ismerünk olyan helyet, amikor és ahol az
evangé.lium hirdetése és az evangélikus öntu-
dat ápolása nem volna időszerű. Pál apostol
gyakorta való virrasztásban és börtönben, ve-
szedelemben a tengeren, veszedelemben a. po-
gányok kőzött is megtalálta mindig az' ige-
hirdetésre alkalmas teret. Az Országos Luther
Szevetség is, melykicsinyes helyi szempontokon
túl á mcssze jövőre függeszti szemeit, meg
fogja találni a módját annak, hogya gyüleke-

.zetekben nagyon is idő- és alkalomszerűen hal-
lassa szavát, '

Az Országos Luther Szövetség vezetősége
csüggedetlenül tovább dolgozik. A fenti gyü-
lekezetekkel szemben akadnak olyari egy ház-

- kőzségek is, amelyek spontán lelkesedésból már
meg ishívták a Szövetséget és icsak természe-
tes, hogy ezekre a helyekre fog elsősorban
sietni.

Azt mondhatná valaki, hogy a mi egyhá-
zunk jövőjét a csöndes és bensóséges gyüleke-
zeti munka, a, lelkipásztorkodásnak házanként
való gyakorlása, a szociális megsegítésnek tá-
bithaszerű gyakorlása és maga a szószéki ige-
hirdetés biztosította mindig és fogja biztosí-
tani a jövendőben is. Ezt a megállapítást alá-
írjuk, de azonnal hozzátesszük, hogy az egyház
nem nélkülözheti a,. demoastrativ jellegű egy-
háztársadalmi megmozdulásokat sem. Ezek a
megmozdulasok azt a lelkierőt, azt az össze-
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fogó készséget hivatottak dokurnentálni, amely
egyházunkban rejlile

Az eddigi munkálatok eredménye azt mu-
tatja, hogy az egyházközségek vezetőinek nagy
része ma még idegenkedik ilyen irányú mog-
mozdulástól. Ezért félő, hogyamegindulásra
annyira alkalmas tavasz elmúlik a nélkül, hogy
az 'evangélikus napok rendezése terén egy lépés-
sd is előbbre jutottunk volna. Oe akkor me
keresse senki a tespedés okát az Országos' Lu-
ther Szövetségben, amely igenis szereme a ma-
ga szellemi tartalékaiból valamit a veszélvez-
tetett helyekre is juttatni. .

Szántó Robert.

Konvertita.
Az utolsó két évtized alatt többféle poli-

tikai világfelfogás uralkodott a nagy tömege-
ken. Az egymást felváltó világnézetek törnegei-
ket nem tereruthették semmiből. A háború utáni
kor embereiból lehetett szocialista, kommunista,
keresztyén kurzus vezető, fasci:sta, vagy horog-
keresztes, változó világnézetek folyton formálták
őket. Az egyháztörténelem is emlékszik ilyen
időkre, amikor emberek és Ielkek a cuius regio
eius . religio 'elmélet gyakori alkalmaztatását
életük folyamán esetleg kétszer-háromszor is
átéltéle. (Brassórnegye evangélikusaival 'ez va--
lóban meg is történt.) ,

Ki ne ítélné el az ilyein kőpenyegforgatókat,
vagy az ilyen .vallásváltoztatókat ? Ezek közűl
azonban senki sem vádolható meg" a kenvertita
névvel. Kenvertita az, aki evangéliumi hitét fel-
cseréli a római katholicizrnussal akár »rneg-
győződésből«, akár az érvényesülés 'Okából, akar
reverzálisadással, akár a hitbuegalmi egyesü-
letek tagjainak, vagy rokonságának hathatós
rábeszélésére. A háború utáni irodalom (elte-
kintve öntudatos protestáns szerzők műveitől),
majdnem mindegyik divatos ,olvasott megnyi-
Iatkozásában szerepel ,egy-egy konvertita, aki
»hazatért«. A mai, nagy publicitásna igényt
tartó regényeknek 'ez olyan szükséges illusz-
trációja, mint a régi eposzoknak az' első ének-
ben az istenekhez való fohászkodása volt.

Ma van kenvertita kérdés. A római kato-
licizmus büszkén hivatkozik ilyen irányban ed-
dig elért sikereiré. Sőt épen napjainkhan job-
ban hangsúlyozza európai kenvertita sikereit,
mint a rengeteg pénzzel folytatott kűlmissziói
munkájának eredményeit.

Hogyan kezeli ,a katolicizmus a konvertitát ?
Amig a lélek megindul a katolicizmus felé, ad-
dig a szelid megdolgozás s az. escbatológiai
remények csillogtatásáig mindent felvonultat-
nak, igérgetésekkel sem fukarkodva. Mikor
azonban a kenvertita az iidvözítő egyház tagja,
az új szerzeményről egész őszintén megmond-
ják, hogy az ilyen új katolikus csak a máso-
dik, _vagy harmadik generációjában lesz igazi

értéke az egyháznak. Igy nem értette meg 'a
katolicizmust saját megítélésük szerint a kon-
vertita Gárdonyi Géza sem. (Magyar Kultúra
1935, január 5 és 20-i száma). S 'amikor a
római egyház »hithirdetésében« és írásaiban a
gyónást elhanyagoló s a miséket nem hallgató
rossz katolikusokról beszél, gondol ilyenkor
konvertitáira is.

Vajjon hogyan érzi magát új egyházá-
ban a konvertita r Sokkal tovább k'ísért régi
egyházának emléke, mint azt ő vagy <egyháza
hitbe. Uj egyházi élménye nincs. Amit lát, az
formalizmus. A konvertita vallásos élete ismeri
meg igazán a lelkiismeretfurdalást s új vallá-
sosságában nem tüdja ' ezt a nyug talanságát
egészen őszintén Ieltárni. Uj egyháza nem nyújt
lelki otthont neki, menekülni zeretne régi egy-
házába, rnint ahogy lelki közösséget régi ,egy-
háza tagjaival és lelkűletével tart, de ennele a
lelki állapotnak konzekvenciáit gyávaságból és
félelem, vagy szégyenérzésből nem tudja le-
vonni. Ezekből lesznek a holt lelkek s ezeknek
a leszármazottai kacérkednak legerősebben a
hitetlenséggel is. Még nagyon intenziv lelki éle-
tet élő lelkek is nehezen tudnak elszakadni a
multtól. A katolizált Madách családnak már
katoliku vallásban szűletett Imre fia egyszerű
dolgozó szobájában kegyelettel őrizte Luther
szobrát. Pázmány Pétert gráci tanár korában
jezsuita pályatársai feljelentik azért, mert a
kegyelem tanáról olyan dolgokat tanít, ami el-
lenkezik a római egyház dogrnatikájával.

Mit veszítenek d protestáns egyházak a
konvertitákkal r Egy európai hírű evangélikus
sebész hirdette egyszer papi körökben a kő-
vétkező vallás-élettani elméletét. Luther refor-
mációjához lelkileg és testileg kiváló értékek
csatlakoztak. Olyanok, akikben volt áttekintő
s gyors ítéletre képes elhatározás s a meggyő-
ződésért minden áldozatra elszánt készség. Aiz
ellenreformációs mozgalmak idején pedig azok
szakadtak le az egyház testéről, akik időközben
elsatnyultak s nem rendelkeztek őseik értékei-
vel. Ezt az elméle bet megértheti és magáévá
teheti mindenki, sőt a mára is lehet alkalmazni
azt.

A reformáció egyházának nem lehet az: a
célja, hogy palástolja esetleges veszteségcit. Kö-
relessége azonban az, hogya hűséges és a meg-
maradó erőit érteknek, erőnek, diadalra ké-
pes 'egy5'égeknek tekintse. A protestantizmus
kriziséről, vagy a:z evangélikus egyház. válságá-
ról 'ezért ne beszéljiink iés írjunk többet annál,
mint amennyi abból valósággal megvan.

Veszteségek és látható egyenetlenségek,
tanbeh különbségek, egyházunk elparentálga-
tása bizonyithatíja, hogy ellenünk hadjárat folyik
s vannak közöttiink gyengék és hűtlenek, clp.
a megmaradókról hinnünk kell, hogy ők a, con-
gregatio sanctorum tagjainak akarják tudni
magukat,
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Az a bizonyos 256. §.
A külbirtokosok megadóztatásának kérdé"

séhez felhozott (e lap 5. számában közőlt) ~
a benne rejlő anornáliák kidomborítása végett
tudatosan kiélezett, de részben mégis valóságos,
részben pedig előfordulhatóesetekre azt mon~-
hatná valaki, hogy az szörszálhasogatás és ki-
csinyeskedés. A törvény nem igazodhatik az
ilyen rendkíviili esetekhez, annak általánosabb
s maglasabb szempontból kell néznie a dolgo-
kat. Ezt vallom én is. Szóljunk tehát ebből
a szemszegból is a vitás kérdéshez.

Minden tőrvénvnek fő kelléke, hogy az
a nevének és fogalmának megf elelóen legális
legyen. Eza legalitás alapjában véve kettős
jellegű, amennyiben jogot és kötelességet fog-
laJ magában. Jog és, kötel<e':ség .szo:osaI?- e9"yl;-
vé tartoznak, egymást feltételezik es kiegészí-
tik. Egyházi törvényhozásunk minden e'g~ház-
tagnak ugyanazon s teljesen egyforma Jo.~ot
biztosít; miért legyen hát különbség a köte-
Iességteljesitésben r l Teljes jog s vele. szem-
ben rész-kötelesség . S{~hogyan sem fedik egy-
mást. Valamely választásnál, vagy bárminő más
szavazásnál az a belbirtokos gazda, -elképzel-
hetjűk, hogyan tekint az elleme szavazó s az
ő 50-100 , vagy 200 P. adójáv!~l s~emben
csak fél vagy negyedrészben adózó, 'par p'en-
gőt fizető külbirtoko;sra é~ n~m "egyszer, I?;eg--
történik, hogy a csekély adot f~~eto proletar;a~~s
leszavazza a gy\ulekezet gazdáit, nagy adózóit.
Az ilyen eset sok áldatlan huzalkodásra
5 viszály ra vezet nem egy gyulekezetbem.
De a helyzet valahogyan mégis más. Mert
az a »zsellér«, v.agy vagy »kisháxi« egy-
háztag személvileg is hozzájárul a gyülekezet
terheinek aviseléséhez; azután meg annak a
neheztelő, duzzogó »polgárnak« el lrel~ ismer-
úie, hogy, vagyoni erejéhez és viszonyaihoz ké-
pest az a szegény is vele azonos ~ará;nybajll
vesz részt az adózásban,

Az eddigi állapot fenntartása l11'eHe.tthal-
lottam ~lyan érvelést. is, ho,gy. a k.ül~)lrtokos
rendszerint nem veszi személvileg Igenyhe a
lelkésznek s benne .és általa az egyháznak! ta
szolg álatát Ez a tény ,azonba:~ nem: jiÜ~fosz.tás~,
jogelvonást v!agy csökkenést Jelent, ami logl~!al-
lag, természetszerűleg maga után y,?~t!na,a
kőtelességrnérséklést, Ennek az 'egyhaz'I szolg á-

lat igénybevételéhez igazodó elvnek <1; hangoz-
tatása- ugyanis nagyon szeroncsétlen és sok ve-
szedelmet magában rejtő gondolat; külőnösen
ha megfontoljuk s végig gondoljuk armak gya-
korlati következményeit. Mert ez: alapon nem
követelhetné-e jogosan az a harmadi vagy ne-
gyedmagával levő gazda, hogy ő csak fele any-
nyi adót fizessen, mint az 5-6 gyermekes cse-
léd.

Amtiszociális is a 256. §-nak a. fenntartása.
Mert igen sokszor éppen a tehetősebbek, jobb-
móduak mentesűlnek általa az egyházi terhek
azonos mérvü viselésétől. Már, pedig at anya-

giakra is vonatkozik az a bibliai elv, hogy aki-
nek több adatott, attól több is kívántatik; -
Még az 'elődöm idejéből emlegetnek gyül:ek,ezie:
terriben egy Tóth Pál nevű telkes gazdát, aki
egy gyűlésen méltatlankodva tette szóvá, hogy
miért fizet ő több egyházi adót, mint X, vagyY?
»Azért, rrrert neked - felel egyik gyülekezeti
tag - hat ökör jár ~i az udvarodról.: »D;e az
én hat ökrőrn nem. Jön ternplomba« - vagott
vissza erre Tóth PeU uram .. 1. Ez' a felfogás
nem érvényesülhet az adózási rendszerünkben.
Nem a templom-iskola s á vlelkészi szolg álat
esetről-esetre való igénybevételének mértéké-
hez kell szabni az adózást,' hanem ,atz ig éil1Jybe-
vehetés jogával kell' viszonyba állítani a kőte-
lességet.: Az egyháznak nem a vagyoni, nem
a földbirtok a fő, hanem a szem;é:~yIs a szemé-
Iyiségben az Isten képmását vis elő lélek. Tör-
vénykönyvünk bizonyáraennek a:z ideális elvnek
a felismerésében teszi az adózás tekintetében
első helyre a szernélyi adót. Aiz egyéniségnek a
reformáció által felismert s rnindenek fölé 'he-
Iyezett jelentősége s megbecsülése jut ,~bhen1
kifejezésre. Nekünk több egy lélek mm den

. koz á , té '1' Iol '1anyagI vonat ozasu enyne es c oiogna .
De az egyéniség szépen összhangba hozható

s hozandó is la kor szociális igényeivel és köve-
telrnényeivel. A mi egyházunk szociális téren
sajnos, nem tart kellő lépést a haladó korral.
A kath. egyházban el kell ismernünk, több
szociális érxék s kellektiv szellem van. Ez utób-
bi a kath. egyház fogalmi léhyegébö! foly ólag
több is volt mindig. Ujabbari pedig ez a k10~-
lektiv szellem erős szociális eszméktől frissíilt
fel. A kath. egyház adózási rendszerében nincs
meg az az antiszociális , vonás é.s töre~v'.és.,
melyet a rni 256. §-unk c. es d. pontja magában
foglal. »A magyarországi katholikus egyház-

. község ek adóztatási szabályzata« (Szent I.sJván
társulat 1934.) ugyanis la 3. §. I/ia. pontjában
szóról-s:~.ór,aa következőket mondja. »A'dókőte-
les rninden római katholikus h:ívŐé!.9" rniriden
katholikus céllal bíró jogi személy, aki, ille-
tőleg, amely az egyházközség ter~etén f~ldadót,
házadót, vagy általános kereseti :adót fizet, h.a
illem is lakik az egyházközség teriiletén«. AmI-
hez az 5. §. 1. pontja azt fűzi, J:.0zz~:,»~, ~1:
larni adók alapján Icivetett egyházi adók' kivetési
kulcsát valamennyi hívőre nézve azonos száza-

.Iékban kell meg állapítani.« Ki ne látná ebből,
hogy :r Iiberalizrnusukra oly sokat. tar~~ 'pro-
testáns egyházak e tekintetben .antiszociálisab-
bak a kath. egyháznál lP:

Hogy az állam sem tesz adózás szempont-
jából külőnbséget a politikai kőzség' területén
vagy azon kíviil Lakó bírtokosok között, azt
éppen csak érintem, mert erre az el kérdéshez
hozzászólók részéről már történt hivatkozás.

A bibliai, a krisztusi elv is az egyöntetűség,
egyformaság alkalmazását kívánja.: A minden
vonalon való arányosságot. A talentumokról
szóló példázatban arnint :a két talentumot nyert
szolgától más kettőt, úgy az őt talentumot
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Az a bizonyos 256. §.
A kíilbirtokosok megadóztatásának kérdé-

séhez felhozott (e lap 5. számában közölt) s
a benne rejlő anornáliák kidomborítása végett
tudatosan kiélezett, de részben mégis valóságos,
részben pedig előfordulhatóesetekre azt mon~-
hatná valaki, hogy az szőrszálhasogatás és ki-
esinyeskerlés. A törvény nem igazodha.tik az
ilyen rendkivüli esetekhez, annak általánosabb
s maglasabb szempontból kell néznie a dolgo-
kat. Ezt vallern én is. Szóljunk tehát ebből
a szernszögből is a vitás kérdéshez.

..\linden törvénynek fő kelléke, hogy az
a nevének és fogalmának megf elelően legális
legyen. Ez .a legalitás alapjában véve kettős
jellegű, amennyiben jogot és kötelességet folS-
lal magában. Jog és kötelesség szorosan egyu-
vé tartoznak, egymást feltételezik és kiegészí-
tik. Egyházi törvényhozásunk minden e'g~ház-
tagnak ugyanazon s teljesen egyforma Jogot
biztosít; miért legyen hát kűlönbség a köte-
lességteljesítésben Pt Teljes jog s veLe. szem-
ben rész-kötelesség . s~ehogyan sem. fedik egy-
mást. Valamely választásnál, vagy bárminő más
szavazásnal az a belbirtokos gazda, -elképzel-
hetjük, hogyan tekint az elleme szavazó s az
ő 50-100 , vagy 200 P. adójával szemben
csak fél vagy negy,edrészben adózó, .pár pen-
göt fizető külbirtokosra és nem egyszer megs.
történik hogy a csekély adót fizető proletáriátus
leszavaz~la ,J:. gy\ülekezet gazdáit, nagyadózóit.
Az ilyjen eset sok áldatlan huzalkodásra
s viszályra vezet nem 'egy gyülekezetben.
De a helyzet valahogyan mégis más. Mert
az a »zsellér«, v.agy vagy »kisházi« egy-
háztag személvileg is hozzájárul a gyülekezet
1erheinek a viseléséhez ; azután meg annak a
neheztelő, duzzogó »polgárnak« el lrel~ ismer-
úie, hogy vagyoni erejéhez és viszonyaihoz ké-
pest az a szegény is vele azonos ~arániyhap
"esz részt az adózásban.

Az eddigi állapot fenntartása meHe.tt hal-
lottam olyan érvelést is, hogy a külbirtokos
rendszerint nem veszi személvileg igénybe a
lelkésznek s benne és általa az egy háznak' la
szelgálatat Ez a tény ,azonbéU!1nem jo?"fosz.tás~,
jogelvonast vagy esőkkerrést jelent, ami logikai-
lag természetszerűleg maga után vonhatná a

, 1 ,. l'kötelességmérséklést. Ennek az 'egy .iazi sze ga-
lat igénybevételéhez igazodó el vriek ~ hangez-
tatása- ugyanis nagyon szeroncsétlen és sok ve-
szedelmct magában rejtő gondolat: küli;ilUöscn
ha megfontoljuk s végig gondoljuk annak gya-
korlati következményeit. Mert ez: alapon nem
követelhetné-e jogosan az a harmadi vagy Illie-
gyedmagával levő gazda, hogy ő csak fele any-
nyi adót fizessen, mint az 5-6 gyermekes cse-
léd.

Antiszociális is a 256. §-nak a, fenntartása.
Mert igen sokszor éppen a tehetősebbek, jobb-
móduak mentesiilnek általa az 'egyházi terhek
azonos mérvü viselésétöl. Már. pedig aZI anya-

giakra is vonatkozik az a bibliai elv, hogy aki-
nek több adatott, attól több is kívántatik; -
Még az elődöm idejéből emlegetnek gyül,ek,ezie:
ternben egy Tóth Pál nevű telkés gazdát, aki
egy gyűlésen méltatlank-?dva tett~ szóvá, hogy
miérr fizet ő több egyházi adót, mmt X, vagyY?
»Azért, rrrert neked - felel egyik gyülekezeti
tag - hat ökör jár ki az udvarodról.. »De az
én hat ökröm nem jön templomba« - vágott
vissza erre Tóth pil uram .. /. Ez a felfogás
nem érvényesülhet az adózási rendszerunkben.
Nem a templom-iskola s áleJkészi szolg álat
esetről-esetre való igénybevételének mértéké-
hez kell szabni az adózé\st,' hanem ,atz igémybe-
vehetés jogáva] kell' viszonyba állítani a köte-
lességet. Az egy háznak nem a vagyon, nem
a földbirtok a fő, hanem a személyi s a szemé-
Iyiségben az Isten képmását visel? l~J,~k. Tör-
vénykönyviink bizonyára ennek az ideális elvnek
a felismerésében teszi azadózás tekintetében
első helyre a szernélyi adót. A!zegyéniségnek a
reformáció által felismert s mindenek főlé 'he-
1yezett jelentősége s megbecsülése jut ,::;:bhen1
kifejezésre. Nékünk több egy lélek minden

. kozá " '1' l' '1anyagl vonat ozasu tényné es coiogua .
De az egyéniség szépen osszhangba hozható

s hozandó is :a ker szociális igényeivel és köve-
telményeivel. A mi egyházunk szociális téren
sajnos, nem tart kellő lépést a haladó kerral.
A kath. egyházban el kell isme rnimk, tö?b
szeeialis é.rzék s kellektiv szellern van. Ez utob-
bi a l~ath. egyház fogalmi rényé-géb'ől folyólag
több is volt mindig. Ujabbari pedig ez a kloQ-
lektiv szellem erős szociális eszméktől frissíilf
fel. A kath. .egyház adózási rendszerében nincs
meg az az antiszociális ,vonás é.s töre~v'.és.,
rrrelyet a rni 256. §-unk c. es d. pontja magában

. foglal. »A magyarországi katholikus egyhá;z-
községek adóztatási szabályzata« (Szent 1.s:van
társulat, 1934.) ugyanis la 3. §. I(a. pont]a?:élJn
szóról-szóra a következőket mondja: »Adóköte-
les minden római katholikus h:ívőét9' J11~ndJeD
katholikus céllal bíró jogi személy, aki, ille-
tőleg, amely az egyházközség területén f~ldadót,
házadót, vagy általános kereseti adót fizet, h.a
Illem is lakik az egyházközség területén«. AmI-
hez az 5. ~. 1. pontja azt fűzi hozzá: »Az. ál-
lami adók i~l:apján kivetett egyházi adók kivetési
kulcsát valamennyi hívőre nézv,e azonos száza-

~ lékban kell megállapítani.« Ki ne látná ebből,
hogy do Iiberalizrnusukra oly sokat. ta,r~~ yro-
testáns egyházak e tekintetben iantiszociálisab-
bak a kath. egyháznál!?

Hogy az állam sem tesz: adózás szempont-
jából különbséget a politikai község területén
vagy azon kívűl lakó bírtokosok között, azt
éppen csak érintem, mert erre az e kérdéshez
hozzászólók részéről már történt hivatkozás.

A bibliai, a krisztusi elv is az egyöntetűség.
egyformaság alkalmazását kívánja .. A minden
vonalon való arányosságot. A talentumokról
szóló példátatban arnint a két talentumot nyert.
szolgától más kettőt, úgy az őt talentumot
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nyert szolgától is ugyanazon arány szerínt
vagyis újabb öt talentumot kíván ,az a gazda.
Azt mondhatná valaki; hogya példázatban lel-
ki kincsekról van szó. Igaz; de nem csupán,
Mert a helyesen értelmezett keresztyén felfo-
gás szerint minderrünk, tehát nemcsak lelki tehet-
ségcink és képességeink, hanern anyagi javaink
1S ilyen talentum számba mennek. A vagyon
kérdésének megoldására Ravasz László mutat
a legszebben és legvilágosabban, amikor egyik
beszédében azt mondja . »A vagyon nem ma-
gántulajdon, mert nem az egyesé ; de a közé
sem, amint a kommunizrnus tamítja, hanem az
Istené«. Hadd fűzz;ük· hozzá <ehhez Jézus sza-
vait: »Adjátok meg azért ami az Istené, al
Istennek.« (Mt. 22, 21.) A Tóth Pálok találninem
tudják, vagy jobba? mondv:a: nem akarják' ezt
megérteni; de hisszük, hogy a zsinat felemel-
kedik erre az 'eszményi álláspontra, ahol meg-
győződésünk szerint megtalálja egyházi adózá-
sunk.rnár eddig is sokat vitatott problémájának
egyedül helyes megoldását,

Kiss Samu.

SZIVBÖL VALÚ IMÁDSÁG.
Istenem, Te látsz engem belül
'S tudod szánt és bánt bűneim sorát,
De ki az köztünk, aki bűnteleart
Ki az, 'ki mindiq mindent megbocsát?

Ki az közülünlf), aki sohse lázad,
S ha bánat-hamut seitál rá az Élet,
Elveti búját, - kiszorja a szélnek

. És eohse űzeni hívón, a - Halálnak?!

Tie tudod Uram bűneim sorát:
Voltam kőszívü, - lázadó és - fáradt,
'S míg tévelyegve, el Hozzád nem értem
A Halált hittem lelkem orvosának ...

Tudod azt is, hogy szánom a szegenyt,
Hogy néki adnám falatom felét,
Hogy fáj nekem a béna bénasága,
'S a púp os púpja nékem be nehéz!

Ha vak botorkál szembe énvelem,
Szégyenkezve bezárom a szemem,
Ne Aarsonázzon örömet belém
A eztnek és a fények orgiája,
Hogy lássam, ha egy röpke percre is':
Milyen sötét a vakság éjszakája __.

Istenem, Te látsz engem belül,
A dudoa közt a otráqoc is látod"
Tépd ki szívemből a gazt, én Uram
S lombositsd benne nagyra a Virágot.
Legyek égi j6, legyek égi tiszta,
Hogy úgy repüljön lelkem 'Hozzád vissza.
"Mint fény lőn villanó fehér galamb ...

R6zsásné Flatt Zsóka.
, ,

A·z· ágyasság.
e. 1" ••

, A protestáns templomokban kötőtt házas-
ságot a római egyház csak ágyasságnak tartja
Eit a vakmerő és galád álláspontot 'lap;aink-
han és gyűlés-einken százszor es százszor felpa-
naszoltuk anélkül, hogy a legkisebb elégtételt
tudtunk volna kapni. De végül a legkeresztyé-
nibb türelemnek is vÓge, szakad,· vége kell,
hogy szakadjon, mert a protestantizmusnak a
római egyház állandó provokálásaval szemben
való engedékenysége ma már gyávaságnak és
életképtelenségnek tünik fel a magyar közvéle-
mény előtt.

Egy hozzánk áttért fiatal férfi. csaknem
sírva panaszkodott előttem, hogya plébános,
akinél a római egyházból való kitérési szándé-
kát bejelentette, a mi templomunkban kötött
házasságát ágyasságnak minősítette. Megtette
ezt egy 1S.000 lelkes, 90o'o-ában protestáns kőz-
ség plébánosa akkor, amikor a. protestáns mi-
niszterelnök a nemzeti »egység« megteremté-
sén fáradozik!

Kérdem: illem' lehetne-e ilyem esetekben
Egyházunknak az ilyen plébánosokat a pol-
gári bíróságok előtt vallásayalázás miatt bepe-
relni vagy nem perelhetnek-e az így legszen-
tebb érzéseikben megbántott hívek ezeket a
római »lelkipásztorokat« becsületsértésért ?

Az ilyen perek csak javára szolgálnának' az
Egyháznak, mert:

1. Ernelnék az Egyház tekintélyét, amely
híveit nem engedi a plébánosek szabad pré-
dájául.

2. Vagy törvényes magatartásra kénysze-.
rítenék a. római legyházat vagy pedig ha ezt
nem tenné, legalább nem fol ytathatná büntet-
lenűl.

. 3· Kényszeritenék az. államot arra, hogya
felekezeti egyenlőség tekintetében szint valljon
s nyiltan állást foglaljon abban a tekintetben,
hogy az egyes felekezeteknek' milyen jogaik és
milyen kötelesség eik vannak egymással szem-
ben -- a mag/ar alkotmány keretein, belül Pl

Fabok Ferenc.

Továbbképzés.
pi. folytonos fejlődés, a rohanó élet a tu-

domány és foglalkmásokegyes ágazataiban
állandóan újabb és : ujabb dolgokat, prob-
lémákat vet fel. Ezeket az újításokat ismernünk
és alkalrnaznunk kell, különben elszakadunk
az élettől. Az egyes ágazatok a fejlődéssel való
kapcsolatot akként tartják fenn, hogy időn-
ként ú. n. továbbképző tanfolyamokat rendez-
nek, melyek során az érdekeltekkel megismer-
tetik az újabb fejlődést és annak a gyakorlati
életben való alkalmazását.

Szornorú tény, hogy egészen a legújabb
időklig egyházunk ebben az irányban vajmi
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loevésett tett. Igaz: vallásunk alaptételei olyan
isteni kinyilatkoztatások, melyek felett az idő
- éppen isteni eredeténel fogva nyomtalanul
suhan el. Azonban az a mód, ahogyari eze-
ket az isteni kinyilatkoztatásokat az egyház
tanítja és megismerteti híveivel, - az a szer-
vezet, mel yet ezeknek a megvalósi tása , érdeké-
ben létesít: már emberi alkotás. Miként az
ember, úgy annak alkotásai is állandó _fejlődés-
nek, változásnak vannak alávetve. At isbeni
kinyilatkoztatások tanítására, megvalósitására
irányuló módszereket és sz zrvezeteket állan-
dóan összhangban kell tartanunk ezzel .a foly-
tonos fejlődéssei - külőnben fejlődés helyett
visszaesés lesz, az eredmény.

A múltban egyik-másik gyűlésen vagy:
kenferencián felesillant itt-ott egy-egy, a fej-
lődés sziikségességére utaló megjeg yzés ; .anél-
kűl azonban, hogy annak komolyabb 'eredmé-
nye vagy visszhangja jelentkezett volna, Ujab-
ban mégis némi haladás észlelhető. A rnind
gyakoríbbá váló konf'er'enciákelőadássIOI1Oza-
tain már megérzik a fejlődés utáni vágy, a
módszerek keresése. De e'ieklegnagyojbb rész-
ben még csak szárnypróbálgatások.

Határozott, céltudatos munka és éppen
azért reális' 'eredményt biztosító ezekklel szem-
ben az istentiszteleti rend megújításárai irányuló
munkásság. Céljaban és 'eredményében ugy ain-
ilyen jelentőségű az összehívott zsinat munkája.

E két munkánál érdemesi megállanunk
egy lássé. Ugy az istentiszteleti rend megújí-
tását, rnint a zsinat ősszehí vását természetesen
hosszú tanácskozások, viták előzték meg. Ezek
a viták és tamácskozások - ne szégyeljuk be-
vallani - azzal a szornorú megállapítással jár-
tak a vezetők és irányítók számára, hágy nagy
átlagban - tiszbelet akivételnek - úgy a
lelkészi, mint a világi vezetőknél meglehetős
tájékozatlanság uralkodik a felvetett kérdések-
ben. A majdnemegyidőben megindult két moz-
lom szinbe ugyanazonos eredményt váltott ki.
A dolgok mélyebb lényegébe nem hatoló, azok
egymásra hatását nem vizsgáló tudás 'és' isme-
ret, - a vezérlő motívumok meg nem értése
tiltakozott rmrlden ellen, arrii a régi, megszo-
kott formákat és szerveket a:z újabb fejlődés
irányvonalába állítani. azzal összhangba hozni
kívántaés az Isbeni kinyilatkoetatást a v/ál-
tozott viszonyoknak megfelelő formáhan és
szervezetben akarta közelebb vinni a mai em-
ber lelkéHez.' ,

Egyházunk jövője érdekében meg kell aka-
dályoznunk ezek megismétlődését. E cél ér-
dekében Idézern itt D. Kovács Sandor »Egy-
!fázunk küzdelme« Címen az iEvangéllkus Elet
múlt évi r j-ik' számában megjelent köelerné-
nyének utolsó részében foglalt, nagyon idetaláló
megállapítását: »..... tökéletes' orvosság Ia:Zön-
tudatos, következetes nevelés, melynek gyer-
mekre, ifjúságra és agyűlekezetek sorsát intéző
f~lnőtt kereszt)Jénekr.e egyaránt ki kell terjed-
me: - csak igy lehet meggyökereztetni alZ~

a lelki törvényt... azért jöttünk, hogy az ol-
tárról ajándékot vigyünk." nem pedig asért,
hogy az .oltárról éljünk«. Ehhez la. találó meg-
állapításhoz fűzőm j,éltvaslatomat.

A bevezeté sorokban továbbképző talnfo-
lyamokról tettem említést. Tapasztalati tény,
hogy ezek minden foglalkozási ágbam, hol be
vezettéle azokat, jól beváltak. Nincsen sem jogi,
sem. dogmaricai akadálya .armak, hogy ezeket
a tapasztalatokat ali: egyházi életben is haszno-
sitsuk s a továbbképző tanfolyamokat aJZ egy-
házi életben is rendseeresítsük. Felfogásom sze-
rint ennek a továbbképzésnek kettős irány ll-
nak kell lennie - 'él'.z idézett D. Kovács-féle
megállapításnak megfelelően. Szükséges .a .je-
lenlegi vezetők továbbképzése, hogy alkalrnaz-
Jkodni tudjanak-a változott viszonyokhoz --,-:és
szükséges a fiatalság előkéseítése, hogyan-
nakidején az utánpótláshoz megfelelő képzett
anyag álljon rendelkezésre.

A felnöttek' és a jelenlegi vezetők' részére
időszakonként - évente legalább legyslZer -
minden csperességben konferenciát, illetve to-
vábbképző tanfolyamot kell tartani. A felnőt-
tek részére tartott konferenciákon az eddig
szokásban volt belrnissziói tárgykörön kíviil
rendszeresíteni kell az egyházi törvények
és az egyházközigazgatás gyakorlati ismerte-
tését, hogy ezáltal az 'egyház vezetésébe
részben befolyó jelenlegi vagy leendő egyház-

~ tanácsosok már eleve bizonyos ismeretekre te-
- gyenek szert. Ha ez sikerül, úgy rövidesen meg

fog szünni az a ma még mindennapi eset, hogy
az egyház vezetésére hívatott egyháztanácsos
teljesen tájékozatlan a legelemibb dolgokban:
- természetesen ez' azután kifejezésre jut rnű-
kődésében is! A tényleges vezetők: lelkészek,
felügyelők, gondnokok, iigyészek részére tar-
tott továbbképző tanfolyarnon minden a lelki,
közigazgatás i és háztartási szeigálat terén be-
állott változást, fejlődést, újabb kerületi vagy
egyetemes.rendelkezést, az egyházi élettel össze-
függő miniszteri rendeletet, azok' gyakorlati al-
kalmacásának módját, eredményeit, végül a
szakirodalom kiemelkedöbb részét megfelelő
szakerők útján ismertetni kell. kz ifjúságnak
az utánpótlás érdekében való megfelelő ki-
képzése részben a felnőttek r-észére tartott kon-
ferenciákkal kapcsolatban, részben pedig a kü-
lőnbozó ifjúsági egyletek útján történhet.

Cyákorlacilagrnindezek megvalósítása leg-
kőnnyebben az új kibővített alapszabállyal ren-
delkező Luther seövetség keretében 'Vihető ke-
resztül. Ennek az új alapszabályok szerint
megalakuló fiókjai és szakosztályai erre igen,
alkalmasaknak igérkeznek. / / ,

De ne szégyeljünk 111ég 'egy másik kö-
rülményt is bevallani, mely a fentiekben kifo,
gásolt tájékozatlanságot eredményezte: 'ez pe-
dig a megfelelő gyakorlati kézikönyvek hiá-
nya. A szorosan vett teológiai tamkőnyvekeü
kivéve egész a legujabb időkig alig jelent meg.
olyan munka, mely .az önmagát képezniJcívánó
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egyháztag részére a megfelelő ismeretek be-
szereését lehetővé tenné, 'Hogy csak egyetlen
példát mondjak. D. D. Raffay Sándor »A ve-
gyesházasságok« círnü kőnyvének megjelené-o
séig nem volt egy olyan összefoglaló mű, mely-
ből a hívők! vagy a nem jogászilag képzett,
vezetők egyházi életünk e 1egvitálisabb kérdésé-
ről tudomást" tájékozást sz erezhettek volna.
Fontos és szűkséges tehát gondoskodni megfe-
lelő gyakorlati kéz.ikőnyvekröl, melyekből a: ve-
zetők az egyes nehezebb vagy vitásabb kérdé-o
sekre útrnutatá st találnak és magukat képez-
he tik. - dr blJ}..

A női tanerők férjhezmenetele.
A Zsinati Irornányok 2 I 1, §-a az óvónőkre

vonatkozó tilalmat az! összes női tanerőkre ki
akarja terjeszteni. Ujabban több hozzászólás
hangzott el: Kardeván Károly az Orsz. Közép-
isk. Tanáregy. Kőzlőny februári számában pe-
dagógiai, Berzsenyi Jenő, zsinati tag, az Evan-
gélikus Élet február 17-i számában sok más
szempontból is helyteleníti a tervet. Mint Leány-
iskolának IS évi igazgatása alapján szakember
szólok hozzá.

Tény .az, hogya férjes nő úgyszólván. nún-
den pályán ott van. Miért éppen csak nevlelő
ne lehessen? Az állam, a község, református
egyház e:gyaránt megengedi a férjhezrnenetelt,
sőt nálunk is csak egyes helyeken tiltott ez ;
de például a budapesti leánygimnázium három
új tanárnőjének 1933. évi meghívó leveléből

/ is kirnaradt már e tilalom, Nem keresem, ki
alkalmasabb gyermeknevelésre, az-e, ki maga
is gyermekek anyja, közöttűk él, v,agy ak'inek:
a tilalom esetéri létrejövo 'elkülönített életet
kell élnie. A családi kőrülmény a férfiak mun-
káját is befolyásolja s ha a nő nem megy
férjhez, akkor is általában családi kö.zösség-
ben' él: szülei, testvérei vannak, - ezek bajaj,
örömei hatn.ak munkájára. Igazán nem az kü-
lönbözteti még a női tanerőket, férjezettek-e,
avagy hajadonok, hanem adottságuk. Éppen
ezért csak helyteleniteni lehet e tilalmat, mert
abból, hogy valaki állás érdekében mond le
a Iérjhezrnenésről.: elkeseredés vagy más elté-
velyedés (pl. vallási rajongás, esetleg kifogá-
solható élet) állhat elő a nevelő munka hát-
rányára; mig ha önként dönt amellett, hogy
hajadon marad, boldogan fogja kötelességét
végezni. A tilalom elkeseríti. Ernlékszem, mi-
kor diákkoromban a vasútassztrájk miatt meg-
álltak a vonatok, a vidéki gócpont lakóira az
utazás lehetetlenségének tudata mily nyomasz-
tólag hatott, pedig sokan nem is akartak utazni;
így vagyunk e Lilalommal is. - Schneller Ist-
ván, nagy pedagógusunk csak a nős tamárban
lát igazi pedagógust, 'ezzel szemben csakis a
családos nő ne Legyen nevelő Pl
. A szociális ok, mely re az indokolás hivat-
kozik, a férjhesmenés megengedése rnellett -ép-

pen úgy szól : 'ma legtöbbször csak a nő keresete
tesz házasságot lehetövé. Egyházi szempont-
ból meg egészen helytelen legértékesebb kö-
zéposztályunk házasedásának megakadályozása
csak azért, mert a nőtanár esetleg 35 tanári
év alatt egyszer-kétszer családi helyzete miatt,
néhány heti szabadságot igényelhet. Hiszen be-
tegség miatt hány hetet kénytelen a legegész-
ségesebb tanár is mulasztani, - csak a gyer-
mekáldás miatt nem szabad ezt tennie Pl

Azt hiszem, ez érvek - melyeket sokkal
Lehelne még megtoldani _. meggyőzhetnek ar-
ról, hogy ilyen tilalom kimondása még akkor
sem lenne egyházunk érdekében álló, ha esetről-
esetre feloldása lenne lehetséges. Maradjon
meg a mai hrelyzet,az iskolafenntartó válasszon
férjezett női, ha úgy tetszik, vagy pedig haja-
dont, ha úgy találja helyesnek,' - dc mindig
az iskolai, a pedagógiai célnak megfelelően:
a legjobbat. Dr. Bankuti Dezső.

_Közgazdasági könyvek.
Bármíly nagy is a nyomorúság, nap-nap

után bő a termés a közgazdasági kőnyvekben,
amel yek úgy a hí vek, mint a lelkészi kar kezébe
is kerülnek. Hosszú idő óta figyelern a közgaz-
dasági élet menetét, szeretnék ebben a kfönyv-

_dzsungelben némi tájékoztatással szolg álni.
Sajnos a közgazdasági könyvek írói nagy

százalékban dilettánsok s még hozzá nem is
a naívok, hanern a hamisak kőréből. Vagy
már van állásuk s magasabbra, törneik a fel-
jebbvalóik elveit igazoló, azok tetszését hajhászó
írással, vagy pedig hízelgő könyviikre hivat-
kozva formálnak jogot egy teljesen felesleges,
de nekik havi pár száz pengót jelentő íróasztal-
ra valamelyik bűróban. Ilyenformán azonnal
világos, hogy mennyire kifizető az eféle köny-
vek kinyornatása '300- 500 példányban, ame-
lyekből t.alán50-IOo darab kerül könyvárusi
forgalomba. A többit a főnökök, miniszterek,
miniszteriális tisztviselők, képviselők', város-
atyák és 'más befolyásos ernberek címére kűl-
dik .szét 'a szerzők tiszteletpéldányként vagy
inkább ők onaguk személyesen adják át meg-
felelő dedikációval ellátva.

A gyako rlatiIélektannak ezt Ja minden háj-
jal-megkent alkalmazását azonban egy ugyan-
csak f,~mtos művelet előzi meg: az összes napi-
és szaklapok is kapnak egy-egy ingyen-pél-
dányt azzal a »tiszteletteljes« kéréssel, hogy
a mindjárt mellékelt ismertetést Jegközelebbi
számukhan Ieközőlni saíveskedjenek. A kom-
müniké, amelyegyáltaláhan nem szemérmes
dicshimnusz az új kezgazdasági íróról és kor-
szakalkotó művéről, minden változtatás nélkül
meg is jelenik a holnapi számban. A sajtópél-
dány, persZ'e felvágatlanul. rendszerint nagyon
hamar egy valóban hasznos közgazdasági te-
vékenységet fog kifejteni: bekerül a szerkesztő
urak kályhájába.
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És most mi jövünk: olvastuk a kitünő
»kritikát« és gyanútlanul elhaladva egy köny-'
vesbolt mellett szemünkbe ötlik egy csinos ki-
állítás ú könyvőn az ismerős írói név és rcsá-
has könyvcírn. Azzal az elhatározással, hogy
no most mi is okosak leszünk, megvesszük fl.
könyvet. Átrágjuk magunkat <ezena 3-4 'kőnyv-
ből csinált ötödik kőnyvön. A benne levő gra-
Iikónokat is megnézzük mind a négy oldalról
s bár sok mindent nem értünk, átgondolni
sincs időnk meg kellő gyakorlatunk, kala.pun-
kat képzeletben megemeljük a szerző előtt s a
könyv végén található összefoglalást készpénz-
nek véve, másnap hirdetői leszünk nagyritkám
valami hasznos eszmének, de leggyakrabban
cs-ak egy ..•eg klikk szekértolójának.

Mindez miért jutott az eszembe? Csak
azért, mert most van a kenjunktúrája a terv-
gazdálkodásról szóló pro és kontra vélemények-
nek. Maga a tervgazdálkodás is gyönyörű gon-
dolat, de a legtöbb hozzászóló, sajnos, nem
az igazságot keresi, nem az összesség javát
kívánja, amikor kifejti álláspontját, hanem most
ez alatt a jelszó alatt marakszanak különféle
érdekek a maguk nagyobb előnyeért.

Bizony nagyon kevés igazi közgazdászunk
van, nagyon kevés az olyan, aki az 'egészet
nézné s aki hajlandó lenne, ha nem is már-
tiriumra, de legalább némi áldozatra a saját-
jából a közösség boldogulásaért. .

A fenteb-b-iekkel-nem azt óhajtorn elérni,
hogy e sorok olvasóit megakasszam a közgaz-
dasági kérdések iránti érdeklődésükben. E11I11Jek
éppen az <ellenkezője kí vánatos. Csak arra aka-
rok mutatni, hogyainint a tüzet is lehet ká,-
ros célokra felhasználni, úgy a betűvel is so-
kan visszaélnek és ennek különösen tág tere
van a közgazdasági fronton. Tehát a kellő óva-
tesságra kívánorn felhívni a figyelmet s mi-
előtt bármely nézetet is nyilvánítanánk, ne mu-
lasszuk el keresztyén lelkiismeretűnket is meg-
hallgatni, amely a legjobb tanácsadó. És ne
feledjük az Igét: »A te szavad pedig legyen:
igen, igen ; nem, nem s ami ezen felül van, az
a gonosztól van.« Por Pál.

r"~""r"'''''''''''''''''''''''''H''''''I''':''R''''E''''K~'''''''''''''''''''''''''''''r''@""I
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Lukács ev. XVII!. 31-43.

Milyen oog,y ellentét OOln farsang utoleo vasár-
napjának uiqalmai, mulaisáqokkal hangos vasárnap
estéje és a böjti jövendölés között, mely azt mondja,
hogy az Emberfia elindul megáldoztatásának he-
lyére, ahol meqostorozzdk és meqclik, Milyen nagy
hasonlóság van akkori böjti utja és a mostani böjtre
való indulása közölt. Ma is ott találja az ut elején a vak
koldusi, aki az élet alamizsnáiért koldul és könyCJ-
rög. Koldus, mert éhezik és inséqeskedik, - vak,
mert nem látja az élet igaz,i utját és [erujesséqeit,
Az élet koldusai maradnak ma is azok" akik tründenki
másiól könyörögnek vagy követelnek alamizsnát; csak
Jézust nem keresik és nem szólltják meg. Yildatala-
nok maradnak azok a szemek, amelyek mindent meg-
látlUlk és megéreznek a földi életben, csak Jézus ar-

cáf és sugárzó könyöriiletessér1ü szereteiét nem, lát-
ják és nem érzik meg. A böjti ut .eiején űlünki most
is, egyenként és millioszámra. Mikor fogja rrundenki
meghallani a farsangi lármáken keresztül is az Ő
örök.kévaló kérdését: »Mit akarsz, hogy cseleked-
jem ueled?«

- Böjti esték. A kelenföUli egyházközség ternp-
lomában ez évi bőjti 'előadássorozat közös címe:
A passio 'emberei. Az 'előadások sorrendben) a kö-
vétkező lesznek: Március 7. Istenért a börtönben,
(Hermann Dáníel.) Dedínszky Gyula kískőrösí lel-
kész. Március 14. Isten katonája. (Schöderblom Nát-
hán) Wolf Lajos oeglédi lelkész, Március 21. Isten
orgonása. (A 250 éves Bach) Szántó Róbert kelen-
földi lelkész. Március 28. Isten hárfása (Gerhardt Pál)
D. Kapi Béla dunántúli püspök. Á'pir:ir:is4. I:sten szo-
morú leánya. (Petrőczy Kata Szidonta) Virágh vlenő
bányakerületi misszióf lelkész. Ápri1is 11. A magyar
nemzet szomorú húsvétjai. D. Kovács Sándor egye-
temi tanár. Április 18. Szornorúság után öröm. (Ur-
vacsoraí áhítat és úrvacsoraosztás) Szántó' Róbert
kelenföldi lelkész. Az előadások minden alkalommal
délután 6 órakor kezdődnek.

A Deák-iéri Luther Szövetség kultúrális szak-
osztálya és ez évi bőjti előadássorozatának közös
címe: A legnagyobb tragédia hősei. A bevezető első
előadást március 8·án, pénteken este fél 7 órakor D.
Raffay Sándor püspök tartja »Júdás« címen. A mín-
den pénteken következő előadásokat Szántó Róbert,
Gáncs Aladár, Kemény Lajos, Magóes Károly és
dr. Gaudy László tartják.

~ JI. Jaso,'i Luther-SzövetsJ'g és Nöegylet rend~zé-
sében min-den szerdá:n este 6 órakor böjti estel:esz
a fasori templomban, Az előadások közös tárgya: A
passió kérdései. A szenvedés, (a bűnbánat, a halál-
félelem, .a reménység és a kegyelem kérdései, va-
lamint Jézus 7 szaváról az előadásokat dr. Gaudy László,
Kemény Lajos és Danhauser László fogják tartani.

A lJ!. ker. óbudai egyházközség minden pénte-
ken este 7 órakor )}Ö a rni békességünk-, közös té-
máról tartja böjti istentiszteleteit. Előadók: Bakay
Péter, dr. Molnár Gyula, Kemény Lajos, Németh
Károly.. Túróczy Zoltán és ,Gáncs Aladár.

- Miskolc. E negyedfélezer lélekszámú s nagy
intelligenciáju egyházunk hitélete a tell hónapok-
ban erősebb lendületet vett. Luther-szövetsége , ki-
fejlődőben; minden pénteken. uri-bibliai. órán jönnek
össze a szövetség tagjai' s mínden vasárnap rend-
szeres értekezletet tartanak az egyház aktuális (zsi-

-nat) kérdéseiről. Minden kedden biblia-óra van, me-
Iyen átlag .40-60 résztvevő jelenik meg. Az egyház
nöegylete pompásan sikerült jelmez-estélyt rendezett
<1 szegény gyermekek felruházasi alapjának növe- /
lésére. Ugyancsak a Nőegylet hetenkint szerdán Lu-

, ther-uzsonnát rendez, melynek immáron .az egész vá-
ros társadalmi életében általános jelentősége van;
ezeken felekezeti különbség nélkül megjelennek a
város uriasszonyai, sőt házi asszonyi tisztet is vál-
lalnak az ev. uriasszonyok mellett, kik élén a Nő-
egylet elnöke: Homrogdi Lichtenstein Lászlóné, fő-
ispán felesége áll. E kedves, meleg leikiségü össze-
jöveteleken Duszik Lajos lelkész biblia-magyarázat ke-
retében szól az evangéliumi hit kérdéseiről. - A
Leányegylet szembatenként tart összejövetelt, me-
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lyen mindig a lelkész' tart biblia-olvasást s egy;egy
felkért előadó értekezést; legutóbb a lelkész olasz-
országi útja tanuságairól tartott felolvasást négy ösz-
szejövetelen. Ftgyelemreméltó. hogy mig a napon-
kénti reggeli könyörgések elnéptelenednek, .az esti
áhitatok. rnelyek míndennap tartatnak, lassan meg-
kedveltettek. Áldásos hatásu ak a vasárnapi iskolák,
melyek tíz helyen tartatnak.

,- Győr, A Protestáns Asszonyok Nemzeti Szö-
vetségének 'győri Iiókja február 24-én vallásos estét
rendezett .a győ ri ev. templomban. Fodor Kálmán
karnagy orgonált, az evangélikus vegyeskar két ének-
számot adott elő, Haffner Tiborné hegedűn Veracím
Largo-ját játszotta. Egyed Aladár esperes »Alkotó
szenvedések- címen tartott előadást. Délelőtt az is-
tentiszteleten ugyanő hirdette az Igét. Imádkoztak:
Györy Elemér ref. és Túróczy Zoltán ev. lelkészek.

- Kiskörös, Február 17-én, vasárnap a kiskörösi
gyülekezet nagyobb szabású pogánymíssziói üIllIle-.
pet rendezett. Az űnnepségen résztvett Sopronból
báJ10 Podmaniczky Pál egyetemi tanár, ki a délelőtti
istentiszteleten külmíssziói tárgyú igehirdetést, d. u.
pedig ,a szinházteremben . vetített képekkel kísért
előadást tartott »A missziói harc és győzelmei« cí-
men. Az előadást, melynek keretét .a Mikus János
vezetése alatt álló ev. iskolai gyermekkar és az

. egyházi verseny kar számai, Rohoska Ilonka szava-
lata és egy külmisSziói jelenet alkották, sokszáz főnyi
közönség hallgatta végig. Akülmissziói nap ered-
ményeképpen a kiskőrösi' gyülekezet a pogánymísz-
szióra offertóriumból 30 P. 35 fillért, s az ünne-

. pély jövedelmeként 173 P. 90 fillért, összesen 204
P. 25 fillért küldött be: A nap legnagyobb' eseménye

"mégis az, hogy a külmisszió gondolata a gyülemezet
"szívéhez egészen közel jutott.

- A rákospalotai ev . gazdaleányok oltáregyesü-
lete) az ev. gazdaifjak közreműködésével szinielőadást
rendezett február hó 16-án, az építendő templom ja-

'vára. Színre került »A legnagyobb hatalom« címü
énekes és táncos népszínmű, Pröhle Sándorné be-
tanításában és rendezésében. Az előadás erkölcsi si-
kere jóval felülmulta a' műkedvelő előadások ni-
vóját. Az előadást kőzkívánatra február 23-án meg
'kellett ismételni. Mindkét előadást lelkes és igen
nagyszámú közőnség nézte végig. Az 'első előadás,
igen szép anyagi sikerrel is végződött: a nemes.
'célra 310 pengő tiszta bevétel gyült össze. N. máso-
dik előadás eredményének elszámolása még folya-
matban van. - A' darab szereplői a kővetkezők
voltak: Sikter Boríska, Turcsány Juliska, Turcsány
Erzsébet, Turcsány Julis, Dudás Terus, Tóth Bözsi,
Csizmadia Terus, Turcsányi Manci, CSIzmadia Bözsi,
Sikter József, Turcsány Lajos 1., Turesány Lajos II., Tekintélyes árleszállítás!' ~ ,
Turcsány István, Matuz János, Viszt Gábor, Farkas A magyarhoni protestáns egyház törté.nete,

Farkas József, Kovács - Sándor és Pokoly József
József, Csizmadia Márton, Molnár István" Turesán közreműködésével szerkesztette
Ferenc, Sikter Ferenc, Sikter István, Sikter Bandika Zsilinszky Mihály
- Az ének és táncszámokat Csizmadia József ev. 797 oldal, nagy nyolcadrét számos képpel a szö-
gazda és zenekara 'kísérte. végben. - Fűzve P. 20.- helyett csak- P. 5--

_ Házasság, Bánki Márta, Báriki Károly mag- Kaphilitó m:~g'a készlet .tart:
Íódi ev. Iélkész és neje, néhai Ujházy hén Ieánya Scholie Testvérek könyvkereskedésében,

. Budapest, IX., Ferenc körút 19-21.
és SaUe Pál okI. m-érnök, Sa.ile Antal fővál1<x<;,imté!r:-,_-=======================
Fébé Evangéli,kus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, VII., Darnjanich-u. 28-b. - Felelős Farkas 'L.

nök és neje Gyurián Teréz fia február hó 10-én tartot-
ták eskűvőjűket a pe:stszenterzsébeti evang. templom-
ban.

- Tanári székfoglaló. t=ordekes és okos szokást
elevenített fel a f asori ev. gimnázium. Uq tanárai az
egyház elöljárói és a szülők előtt székfoglaló elő-
adást tartanak tudományuk magasabb kérdéseiről.
Kilczer Gyula tanár legutóbb a kozmikus sugarakról,
dr, Fest Sándor egyet. m. tanár, az iskola,újo;Ullltan
kinevezett tanára pedig »kapcsolatok Anglia ésMa-
gyarország közötfez Árpádok korában« címmel tar-
tott igen magas szlnvonalú és 'érdekes előadást.

- Az agárdí protestáns templomépítő bizottság
márc. 10-én a Deák-téri leánygimnázium díszterrné-
ben délután 6 órakor műsoros estélyt tart.

_ Halálozás. Kovács Gyuláné Szuchovszky Irén,
hosszas szenvedés után 45 éves korában Budapesten
elhunyt.

_ Évi jelentések 1934. évi -népmozgalmi adatok:
Maglód. Született 44 gy-ermek, 21 fiú, 23 leány;

konfírrnálások száma 36 gyermek, 14 fiú, 22, 'leány;
esketések 14 pár, 13 tiszta, 1 vegyes; meghalt 27,
17 férfi, 10 nő. Urvacsoráv'a:l. élt 600 lélela Közada-
kozásból új harangot szerzett 217 kg. súlyban.

Nagyrév, 1934 júl. 8-án alakult ev, misszlói kör
statisztikája. Lélekszám: :110, adófizető: 49; iskola-
köteles gyermek: 12. - Az elmúlt fél esztendőben
keresztelés volt: 2. Házasságkötés és temetés nem
volt. Egyházunkba betértek: 12-en. Kitérés nem volt.
Urvacsorával élt 7 férfi és 87 nő, ősszesen 163-an.
A lelkészi hivatalhoz adomány érkezett: 19.60 P.
Perselygyűjtés: 30.65 P. volt.

- Ifjúsági munka. Erős Sándor ifjúsági lelkész-
titkár, Kovács Béla nemeskoltai lelkész, 'egyházme-
'gy,ei Luther-szövetségi körleti megbízottal február
4-14-ig a vasi közép' egyházmegye 10 anya- és 12

.t.eánygyülek,ezetét látogatta meg.

RIEGER OTTÓ ORGONAGYÁRA. , .
Budapest" ,X., . Seiqliqeti-uica 29. szám. (RáTwsfalva).
Uj orgonák, valamint homlokzatsípok szálfitasát és

orgonajavításokat m é r s é ke 1tál' ba 11

, szakszerű és művészi kivitelben vállal.

SZLEZAK LÁSZLÓ
Magyarország aranykoszorús mestere

haratut- és ércöntőde, noranateteeeretee- és harang-
lábgyár, Budarnist; V i., Petneházy.u-tca. 78, szám.
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SZEGÉNYEOÜNK ...
A- pénznek két arca- van, ai egyik félelmes

Meduza-arc, kíméletlen, könyőrteíen, Tőke -
amelynek pogány kultuszában az egész világ
vétkezik. Sok könny, sok igazságtalanság, sok
bánat születik belőle.

A másik arca jóságos, szelíd, meleg, mint
a gyermekét keblén tartó édes anyáé. Ahova
belép, 'áldás jár a nyomán, kőrmyet töröl, ke-
nyeret hoz" egészséget vissza ad. Mintha Isten
angyala jáI1D~véle:. ölébe veszi a kitett gye:r-
meket.vbeszélni tanítja a nérnát és . az életút
fáradt vándorainak .feje alá fehér párnát he-
lyez., .' ' "

, E két arc mellől tekint reánk egyházunk
arca. Ez az áldott édes arc az utóbbi időben
valahogy megsápadt. Mintha vérszegénységbe
esett volna: Vérszegénységbe. tökeszegénység-
be. Egyházkőzségeink, iskoláink tőkéje elfolyt,
mint- megsebesiill katona vére. Lett belőle ha-
dikölcsön s abból meg lett gond, sorvadás,-
anyagi ziláltság, mert a pénz hatalom, de azért
inferríális: jellemű hatalom, mert akkor a leg-
hatalmasabb, amikor - nincs,

'Rá,. kell eszmélnünk, hogy. szegényedünk.
Népünk adózó, .egyházi, iskolai célra adakozó
kedve?kénytei'enséggé, keserű, sokszor felpana-
szolt . k.ényszerűs.~ggé változott.

.Hol van az alapítvány-tevési buzgóság?
Ismerünk egyházat, melynek története őrzi egy
cselédleány emlékét, ki megtakarított cselédbé-
réből' alapítványt tesz, az »oskolai alumneum«,

tehát a drága kis diákúrfiak javára. trgyanez
egyházunk története őrzi a 6,' 8, tíz, sőt tízen-
kétezer forintos alapítványok - emlékér.
Ugyanez egyházunk negyedmillió aranyko roná-
nyi tőkéjét siratja ma. És ugyanez egyházunk
életének háború utáni szakában - észre sem
vettük - megszakadt az alapíbványok sora.
Nincs alapítványtevés. Felpanaszolt lett már
a négy, sőt ~ettőpeIl'gős egyházi adó is, ha .
ugY:!lnannak mondható:

Mi ez? Hová vezet ,et,?
. ,Nemzetgazdás~aink beszélnek az egészsé-

ges tőkeképzés előmozdításáról. Egyházgazdá-
szainak is ezt a programot, ezt a célt kell
kitűzniők egyházegyetemünk és annak minden
alsóbb fokú tagozata, része, szerve, intézménye
és közössége elé.

Ma papjaink nagy részét, helyesebben fo-
galmazva amondatot: papjaink nagy részének
fizetését az állam tartja kezében. Tisztelet,
hála érette. De ... De rérneket látok. Mi .lesz,
ha -c- mitől óvjon az Isten - fordul a szél
s a »szabad« egyház koldusszegénységben, kol-
dus szabadságában, keserves függetlenségé-
ben nem fog tudni megállni, mert az ősi élet-
forrás, a hívek fenntartó, áldozni tudó, alapít-
ványttevő egyházszeretete kőzoen elaludt, mint
Veszta oltárán az életet jelentő láng.

. Tőkét teremteni! Visszatérni az ősi, áldott
egyházfenntartó módszerhez, az evangéLkus
autarkiához. Duszik Lajos.
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Az egyház elerneinek .
problémája a zsinat előtt.

(V álasz az evang. tanítóságnak.)
1.

Az Egyház Krisztus teste. Ezért az Egyház'
minden tagja Krisztus testének a tagja és mánt
ilyen, alap elvileg egyenlő; ugyanazon jogokkal
és ugyanazon kötelességekkel, Ezt fejezik ki
ev. hitvallási irataink az, egyetemes papság el-
vével, amely szerint az Egyháznak minden tag-
ja lelkész, s aki nem lelkész, az nem is tagja az
Egyháznak, nem tartozik hozzá a Krisztus tes-
téhez. Ilven értelemben tehát az ev. tanító is .
lelkész (idézőjeLek nélkül), aminthogy lelkész:
az ev. orvos, ügyvéd, kisgazda, sőt még az ev.
»Ielkész« is, vagy legalább is annakkiellene
lennie, hiszen valamennyien tagjai az Egyház-
nak. I

Azegyház lényegéhez azonban nemcsak az
egyháztagok tartoznak, hanern hozzátar-
tozik a feLadat, az a hivatás is, amelynél fogva
az Egyház önmagát, vagyis a Krisztus testét,
építeni tartozik a Krisztus által nekiadott
eszközökkel: az Igével és szentsé~kkel.:gbből
a feladatból. tehát igenis az egyház lényegéből
folyik e feladatot kűlőnős felelősséggel -végző
s egyedül csak ennek a feladatnak élő hivatal,
vagyis la »lelkészi« hivatal felállításának szük-
ségképpenisége az Egyház számára. (Hivatalt
mondok, merr ea a hitvallásaink által használt
terrninus theologicus, amelynek használatan
csak az ütközhetik meg, s csak az veheti ait a
»büró« értelmében, aki nem ismieri ev. hit-
vallásainkat). Igy az Egyház az; eredetileg és
alapelvileg egyenlő egyháztagok; .vagyis lelké-

. szek kőzé maga hoz, és pedig - és ,ez a fon-
tos - a maga lényegéből folyólag, tehát szíik-
ségképen, hoz kűlőnbséget az által, hogy kő-
zülük egyeseket a maga lényegébers adott hi-
vatalnak viselőivé tesz (ordinál). Amikor ezt a
különbséget tartjuk szem előtt, akkor és eny-
nyiben beszélűnk az Egyház »elerneie-ről 's
akkor nevezzük! az egyháztagokat, vagyis a
lelkészeket »lelkészekx-ríek és »nern Ielkészek«-
nek. Ebből világosan következik', hogy ezek
mindketten valóban az Egyház elemei, vagyis
akár »Ielkészekx-nek, akár »nem lelkészekc-nek
mondunk valakit, mindkét esetben az Egyház-
hoz (az 'egyház lényegéhez)' való tartozását je-
löljük meg az illetőnek ; a kűlőnbség csak az,
hogya »nern lelkész« csak -azon az alapon' tar-
tozik az Egyházhoz, hogy ő1elkész, vagylis
az általános keresztyén elhivatás alapján', a
»Ielkész« pedig az általános ker. elhivatás mel-
lett még a kűlönős »lelkészi« elhivatás alapján
is. Tévednek Dehát, akik azt állitják, hogy mi-
kor én az 'ev. tanítókat »nem lelkésze-nek mon-
dottam, legyúttal nem az egyház lényegéhez 'tar-
tozóknak, tehát az Egyházra, nézve voidegen.
vérc-nek mondottam volna őket, mert inkább
ezzel a megjelelöléssel éppen azt fejeztern ld,

hogy az ev. tanítók is beletartoznak az 'Egyház
egyikelemébe simint ilyenek, ők is hozzá tartoz-
nak az Egyház lényegéhez.

Másrészt világosan következik az elmon-
dottakból az is, hogy az Egyház nem ismer
és Iényegénélfogva nem ismerhet a hozzá tar-
tozók között 'semmi más kűlőnbséget, csak a .
»lelkész« és »nern lelkész« kőzőttit, .hogy behát!
az Egyházhoz tartozni és, az Egyházban mun- i

kálkodni csak két alapon lehet, V!Cl:gyaz általá-
nos ker. elhí vatás, vagy la külőnős »lelkészi«
elhívatás alapján, mivel :csak ez: a két »hi-
vatal« van az egyház lényegéhen adva, csak ez
a kettő szorosan vett. egyházi .hivatal. Mánden
más hivatal, legyen az .akár tanítói akár -űgy-
védi, gazdai, 'Vagy szűlői, ,»hiv.atal«: .nem az
egyház lényegéb:en'vah' 'adva, hanern csak.' 'ei
világ társadalmi rendjében áll ferín, még. ak-
Imr is, ha az illető: tarrítót, orvost; vagy gaz-
dát véletlenül az egyház alkalmazza a maga is-.
kolájában, kőrházában, vágy földbirtokán. Ezért
igteni: ~zt állítottam és állítom m.:: is, .h?~:l·
ha bárki azon az alapon követel maganak Jogot,
vagy munkateret laz Egyházban, hogy Ő tanitó,
orvos, .gazda, vagy egyházfi (az egyház által

_alkalmazott szolga), ezzel re világ társadalmi
rendjét, egy olyan osztálykülöribséget hoz be-
le az- Egyházba, amelyet az a maga Iényegé-
nél fogva nem ismer és nem ismérhet, amely
az: egyházra nézve.. »idegen :Vér(<;:.s~:núJn~_.oily.e:n
elhomályosítja, sőt srneghamisitja az' egyház lér,
nyegét, Ez az a veszedelem, amely a tanítók kí-.
vánságaival kapcsolatban az Egyházat fenye-
geti. Abban nincsen semmi veszedelem, ha akár,
tanítók, akár ügyvédek,' akár kisgazdák; bár-
mily nagy aránybari is, részt kérnek az Egyház
munkájából" Ez csak örvendetes az Egyházra
nézve s a mi egyházunk áz egyetemes papság
elvéből folyólag egy,eneslen n1teg is kívánja út
minden egy,es tagjától. De igenis "veszedelem
és pedig igen nagy veszedelern rejlik az Egy-'
házra nézve abban, ha akár tanítók, akár kis
gazdák nem mint »Ielkészc-ek vagy »nem hel-
kész«-ek,v:agyis nem mint az Egyház elemei,
hanern mínt evilág egyik társadalmi osztálya-
nak tagjai és képviselői akannak részt Ivenni az
Egyház .bármely ,munkájában. Pedig a taní-
tók, legalább is az egyházkormányzat munká-.
jára vonatkozólag," éppen ezt akarjálc" mint
tanítók, az ő- tarrit /. hivataluknal fogva k5ve-,
telnek helyett az egyházkormányzatban. ,Igy az
Egyház elemeinek problémája, melyet általános
formában, az összes társadalmi osztályokra vo-
natkozólag Pazár István vetett fel »Alkotrnány-
rnódosítás« c. cikkében; s amely ebben az. <tl~
talános formáj ában nagy feltűnést keltett vés
kornoly ellenmondásokat váltott ki,. ebben --a
részleges, tisztán· a néptanítói osztályra vonat-
kozó, ae éppen: ezért talán .mégveszedelmesebb
alakjában.. odakerült a zsinat elé,' ~ azzalia
zsinatnak is foglalkoznia kell. ,

Mielőtt azonban az egyházkormányzat kér-
désére áttérnek, részben már felmerült, rész-
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benesetlegezután: felm rülhetőfélreértések el-:
hárítása céljából ikülön is ki 1&n 'emelném két)
dolgot» .

, J.' Az a' kérdés, vajjon az -ev, tanítóki xlel-
késze-ek-e, vagy '»nem lelkésze-ek, a fennt jel-
zett vveszedelern szernpontjából teljesen irrele-
váns. Mert feltéve, de meg nem en gedve , hogy
a tanítók valóban a »lelkészi« elemhez tar-
toznak, ennek az elemnek' körén belül sem
mint »Ielkésze-ck, hanern mint tanítók kővetel-
nek munkateret, mert itt sem elégszenek me:g
azzal, hogy ennek az 'elemnek alapelvűleg egyen-
lő tagjai kőzul az egyes. 'egyházi közűletek' vá-
lasszák ki, hogy kit tartanak bizonyos egy-
házi munkára alkalma,snak', hanem itt is szám-
s~erilleg':akaijak megállapitatni, mennyi' tanÍ-,
tónak kell az -egyház kűlőnbőző munkaoerein '
résztvennie, Tehát. feltéve', hogyatanítóság
»lelkészie relemnekrismertetik el, akkor érmek'
az elemnek kőrébe akaírja behozni ugyanazt
az osztálykíilőnbséget, mint előbb a »nem lelké-
SZI«'elem körébe. Egyszóval, ha így, ha úgy,
de mindenáron . kűlön »tanítói« elemmé akar
lenni az Egyházban.

De ha' ez a kérdés .íly módon irreleváns
is; mivel a »Zsinati javaslatokc-ban maga la!
tanítóság felvetette ezt a kérdést, mégis meg
kell állapítanunk, hogy a tanítóságnak az az
érvelése, mintha ő »ideális egyházi szempont-
ból« lelkészi elem lenne, egyáltalán nem állhat
meg. Mert igaz ugyan, hogya tanítóság, ameny-
nyiben xideális« azaz»ig:azi« :egyl}.,áz}.ag,angy:i-_
ban lelkész (idézőjel nélkül), tehát vég;e.zfu.et,
végez, sőt végeznie is kell minden egy(há~
munkát, szükség esetért még a lelkészekre bí-
zott vallástanítást, igehirdetést, sőt a szentsé-
gek kiszolgáltatását is, de mindezt ugyarrígy,
sőt sokszor még a tanítoknál és »lelkészs-eknél
is áldásosabban végezheti és végzi Ca vasár-
napi iskolákban, bibliaórákon. stb.) a többi

. »ideális« azaz »igazi« »nern-lelkész« is. A .kü-
lönbség ebben- a tekintetben csak az, hogy az
Egyház' 'ezt a minden »nem-lelkészc-szel szem-
ben támasztott követelését azokkal szemben,
akik egyúttal alkalmazottai .is, jogilag is ér-
vényesíteni tudja, míg a többiekkel szemben
ez nem áll módjában, Arnint azonb.an azok az
áldásosan működő »nem-lelkészeIelkészek, aki-
ket az Egyház nem fizet, :nem lesznek 'eiZlein
munkájuk által »lelkészekc-ké, úgy nem lesznek
azzá az egyház által fizetett (tanító, orvos, ,egy- -
házfi, stb.) »nem-lelkészc-ek sem. Ellenkező eset-
ben arra az abszurdumra jutnánk, hogy min-
denki »lelkész«, akit az egyház fizet, de senki
sem »lelkész«, akit nem az egyház fizet. Art
Egyház külőn elemévé nem a nagy számuk (hi-
szen ők vannak a legkevesebben az egyházban),
nem magasabb képzettségük, nem a nemzet és
az emberiség, sőt nem is az Egyház érdekében-
végzett munkájuk jelentősége (a tanítók ezen
okok alapján követelik maguknak a kiilőn elem-
mé Iételt). teszi.a »Ielkésze-eket, hanem egyedül
csak az,'a körülmény, hogy az Egyház az Isten
által neki.adott .feladarelvégzésére :"ó9.,nyilYinos-

igehirdetésre és a szentségek kezelésére őket
külőnős felelősséggel elhívta: ordinálta.

2. Nem igaz az, mintha én a tanítóá hiva-
talt, vagy az iskolát lekicsinyelném azzal, hogy
nem az' egyház lényegéhez tartozónak mondom,
hisven ugyanezt állítom a szülői hivatalról és a
családról is. Pedig csak nem gondolja rólam
senki, hogy Iekicsinylem a családot, s nem tar-
10m azt fontosnak az Egyházra nézve. Ellen-
kezőleg, ha az Egyház _.a maga feladatát: e
világnak Krisztus számára való meghódítását
komolyan veszi, akkor minden másnál fonto-
sabb számára éppen .a családnak és az isko-
lának, keresztyénné tétele, -mert ezek- azok '=1.
kapuk, amelyeken keresztül legeredményeseb-
ben végezheti e világnak Krisztus számára való
meghódítását. Ámde bármily fontos, sőt mond-
hatnám lét-érdeke fűződik is az Egyháznak a
családhoz és az iskoolához,amikol- lo.g!ikiai1ag
ssigorúan disztingválunk, akkor mégis azt kell
mondanunk, hogy se a család, se az iskola, sőt
még az Egyház saját szervezete sem tartozik az
egyház lényegéhez, hanem igenis az Egyház-
nak egyik legelsőrendü feladata az, hogy eze-
ket' a lényegéhez tartozó szervezeteket áthassa,
azokban a maga Iényegét, vagy ha úgy tet-
szik »szellemét« érvényre juttassa.

Ezt a cikket (valamint azt is,' amelyért 3,
tanítók 'támadnak) én éppen abból a célból
írtam, hogy egyházamat ráeszméltessem erre
a fontos feladatára, s követelj em az egyház
lényegének az egyházszervezetben való érvény-
rejuttatását, vagyis az egyház lényegének meg-
fe1elő egyházszervezetet. .

Oyarmaih. y Dénes.

Polgári vagy egyházi házasság?
A n'lagy.arországirómai katholikusok (é~

nem: Magyarország l) hercegprimása törvény-
javaslatot dolgozott ki, melynek célja a pol-
gári házasság intézményének eltörlése. Protes-
táns részről ezt a törvényjavaslatot sokarn es'
nem ok nélkül, a protestáns egyházak szempont-
jából danaida-ajándéknak tartják, amelynek
minden feltétel nélkül való elfogadása ellen
igen helyesen, már eleve hevesen tiltakoznak,
sajnos azonban nem elég protestáns önérzettel.

.Sokan u. i. a r6mai egyháztól garanciát
szeretnének nyerni arra nézve, hogy nevezett
egyháza másvallású pap előtt kötött házassá-
got törvényesnek fogja elismerni.Hát mi a ró-
mai egyház Magyarországon. hogy egy házas-
ság törvényességének féltételéül az ő elismeré-
s-ét tesszük? Amennyiben a polgári házasságot
Magyarországon eltőrőlnék, akkor azt, hogy
valamely felekezlet papja előtt kötött házasság
törvényes-e vagy nem, egyedül a magyar ál-,
lam van hivatva eldönteni. S haa magyar ál-
Iam valamely felekezet papját feljogosítja arra".
hogy egy házasságot megkössön, akkor minden
házasság, ..amely -az előtt- a pap elétt a törvé-.
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nyes formaságok betartásával létrejön, törvé-
nyes még akkor is, haa ,római pápa vagy a
kereoseni baptista prédikátor, vagy .valamely
más bevett felekezet képviselője kétségbevon-
ja. Mi dőrelátásból és a felekezeti egyenlőség
biztosítása valamint protestáns önérzetunk ér-
dekében legfeljebb annyival egésaítjűk ki a
primás javaslatát, hogya magyar állam minden
felekezetnek -r+ . így a rómainak is - nyújtson
garanciát arra nézve, hogy a legszigorúbb bün-
tetésben részesülnek imindazok, akik kétségbe-
vonják olyari házasságnak a törvényességét,
amely házasságot arra' feljogosított felekezet
papja előtt kötöttek a felek. Ez a büntetés fe-
lekezetekkel szemben .végső esetben a házas-
ságkötés jogának a megvonása is lehetne r Eb-
ben az esetben az ilyen felekezetnek a, tagjai
éppen úgy az állami anyakönyvvezető előtt kőt-
nének házasságot, mint .azok a felekezetnél-
küliek, akik törvényes házasságban szeretné-
nek élni, de lelki vakságuk nem 'engiedi, hogy
templomban kössenek házasságot. Meg vagyok
azonban ró'a győződve, hogya protestáns ma-
gyar társadalom egységes és önérzetes fellé-
pése esetén a most még annyira hatalmasko-
dó római ,egyház, sohasem adna okot arra;
hogy vele szemben ilyen szigorú törvényt al-
kalmazzanak.

Egyházunknak csak ez lehet az álláspontja
a vegyes házasságokat illetőleg is; a reverzali-
sokra nézve, hasonló szellernben ugyancsak az
államtól kell garanciákat követelnünk, amelyek
a felekezeti egyenlőséget biztosítják. Ha ugyan
a reverzálist egy józan szellemi Fuvallat. mem
fogja időközben elfújni ...

Fabók Ferenc.

Hangos számok.'
IV

(Mosoni és nógrádi egyházrnegye.)
Egyházunk szórványhelyzetére nézve igen

jellemző ennek a két egyháznak a statisztikája.
A mosoni csonka egyházmegye négy anya

és egy leányegyházábaru lakik 4423 lélek, gon-
dozott szórványban 124, gondozarlan helyeken
36 lélek. Osszesen 4583. A szórványhívek arány-
száma· 3.50/0. Települési szórványainál fogva
igen kédv'ező, helyzetben van.

. Más a helyzet a nógrádi egyházmegyében.
KIS falvakban szétszórtan él az!evangélikusság.
~?sz an~cvegyházban él 13.870 lélek, leány- és
fiókegyházakban 2978, gondozott szórványok-
ban 1507, gondozatlan, sehóvá sem tartozó
szórványokban 241S evangélikus él, tehát az
összes szórványhívek száma 3922. Az egyház
~égye ,telj'es lélekszáma 20.770. A szórványhí-
vekaranyszáma 19.3%, anyaegyházakon kívűl
lakik 33.10f0.

.Adatok hiánvában azt 'gondolná az ember,
hogy' az Ilyen falu, települési területen nem
probléma .a szórvány. ,A valóság pedíg: az,

hogy' szórványokban lakik az evangélikusság
egyötöde. Ha pedig tekintetbe vesszük lázt, hogy
a leányegyházakat itt sem gondozza jobban
a lelkész,' mint máshol (egy-egy anyaegyház-
hoz több leányegyház is .tartoZik1), akkor szá- '
mításba vére ezt á körülményt is, joggal mond-
hat juk, hogy lelkésanélküli helyeken , (tehát
alig gondozott!) helyeken lakik- a nógrádi evan-
gélikusok egyharmada.

Vegyük még figyelembe ait, hogy a húsz
anyaegyház kőzül hat egyháznak sem szórvá-
nya, sem -Ieányegyháza nincsen, mert ilyenek
a települési viszonyai. Igy az ,össz:essz6I1V'ány
és leányegyház gondozás tulajdonképen 14 egy-
házra marad.

Nézzünk egy pár részűetes -adatot, amelyek
bizonyítani fogják, hogy itt gyökeres és egysé-
ges szórványgondocási lehetőséger kell terem-
teni. Bánk anyaegyházban él 586 hívő, leány-
egyházaiban 552, szórványokban 161, tehát az
anyaegyházon kívül 54.90ío. Béren 739, leány
és fiókegyházaiban 516, szórványban 50" tehát
anyaegyházon kívül 43·3%. Egyházasdengele-
g,en 586, Ieányegyházaiban 242; tehát Ielkész-
nélküli helyen 29.20jo. Salgotarjánban 1141 lé-
lek .mellett 532 lélek lakik lelkésznélküli he-
lyen, vagyis 33.3Ofo.A legszembeötlöbb azon-
ban Szügy, ahol az anyaegyháziban 638 .Iélek
négy leány és egy fiókegyházban 1008 lél~k él,
tehát az összes ezen-a területen élő evangéliku-
sok 6I.20/0-a lelkésznélküli helyen lakik.. (Ha
a. lelkesZI1Je~van is se;~édlelkésze',' - jelenleg
smcs - rmt tud tenni két ernber egyszerre
hat helyen v) Szécsény anyaegyházban 204 lé-
lek, 12 szórványban 396 lélek lakik, vagyís az
összes evangélikusok 660;0-a szórványhívő. Kis-
t~re'nye-Pás,ztó tá.rsegyházban él 172 evangé-
Iikus ; hozzátartozik 18 szórványhely 345 lélek-
kel, vagyls a társegyházakon kívű] él az evan-
gélikusság 66.6Ofo-a. .

Hat-egyháznak nincs szórványa és leány-
egyháza -:- így esik le a ofo arányszám,de'
még, í,gy is a szóryányhívek általános aránya
19.3%. Tekintettel arra, hogya leányegyházas
anyaegyházaknak több leányegyháza is van.ra
lelkész, által tartott évi istentiszteleti átlag IIJJem
megy fel többre évi 5-6 istentiszteletnél. Mi-
kor jut el akkor a lelkész a szervezetlen szór-
nyokba?' " '

~izony ezek a számok is újszórványgon-
dozási :!p-unkamódszert kővetelnek.

--'-.
Zászkaliczky Pál.

Apóstata.
Apostat!3: az, aki a római, vagy zsidó egy-

házat elhagyja. Mindkét egyházmegegyezik ab-
h~n, hogy az egyházat elhagyó »hitehagyóit«
kLátkozzasnevüket gyűlölettel említi. A két.
egyháznak talán nem is az ernber s egyház-
tag számszerű elvesztése fáj, hanem inkább az
a .tényyhogy a magát tökéletesnek tartó s az



örök üdvösséget biztosító ~gyi'tuat ember. .el~' testvéreinknek legnagyobb' boldogsága'<volna'
hagyhatja s a hitehagyás szinte azt sejteti ve: az, ha az egyház hivatalosai '(p~,pok; és présbi-
Iünk, a mai. megítélésben is, hogy mindkét . terek) meghívnák abbá a szent' közösségbe,
egyház a hitehagyásban dogmatikai épűlet- ahol Krisztus várja a hívőket. .., Q. L·
rendszerének kigúnyolasát vagy megvetéséi látja. ;.'.

Apostata volt Pál apostol. A zsidóság tan"
rendszerét tagadta meg. Pál apcstata volta ja
multban is és la "[eleoben js állandó teológiai
megbeszélések tárgya. Pál megtérésé a teo-
lógiai Iogalmazáson kívül ezt jelenti: apcstata
lett azért, hogy egy magasabbrendű vallási
világszemlélet' és erkölcsi élet részese legyen.

A reformáció .apostata-tőmegmozgalom. A
Szentlélek megvilágosító. ereje nyomán tőmegek
látták he annak szükségességét, hogy az ural-
kodó és hatalmasnak látszóhivatalos vallásos-
ságnál többetérő és a rboldogságot jelentő az
azevangéliumis a .réginél magasabb értékii val-
lásosság, amelyért érdemes, a világ szerint
ápostatának lenni, a valóságban pedig a lelki
és szellemi életben felfelé emelkedni.

A protestantizmus századokon keresztül
hangsúlyozta a megtérés szükségességét sj ma
is abban látja a megtérés tényét: a világtól el-
fordulni és a figyelmet Krisztus felé fordítani.
A mai vallásosságra hajló kor nagy része :G

megtérés szükségességét ezzel a jelsz6val is
kiegészíti: vissza a .középkorba. A tömeglélek
lassan megtérés alatt ait fogja érteni: egyéni
életemben, világnézetemben levetkezem. nég
évszázad szellemi mozgalrnának gyümölcsét, s
odahelyezem magam' a .középkorban uralkodó
mindenható egyház uralma, alá. Még az evan- '
géliumi egyházak emberé közőtt is vannak-olya-
nok, akik a mai túlrnodern kortól csömört
kapva hajlanak szerzetesi hangulatukban arra,
hogy a középkor megújítását szolgálják.

Mi 'ugyan prédikáljuk Keresztelő Jámos
megtérest hirdető beszédét, de nem akarjuk
azt, hogy bárki is az akkori idők állaposait
lássa ideálnak. Az ő· megtérest hirdető tanítá-
sának kővetelése Illa is ugyanaz, ami akkor
volt: Krisztus elé állni. Minket tehát a világtól
való elfordulás, a bűnökkel való szakítás, a
multnak s így a középkornak is súlyos elítélé-
se far ra késztet: lelkileg és verkölcsileg felfelé
haladni. Hinnünk kell azt, hogya hozzánk' jö-
vő apostaták nem érdekből és 'Diemkonvenció-
nálizmusból keresik egyházunkat. Meggyőződé-
sünk szerint minden apcstata részese-a refor-
máció örök élményének. A Szeritlélek meg nem
szünő munkájának bizonysága az, hogy voltak
és va11!OOkapostaták, akik nálunk és velünk
építik Isten országát.

Egyházu'nknem mindig tartotta szüksé-
gesnek azt, hogy apostatái legyenek. Gyple-
kezeteinkben sok' olyan úrvacsorázó más vallású
is él, aki igehirdetésünk állandó hallgatója, de
nem hallja soha azt a felszólítást: térj is be
egyházunkba. Évenként így legalább ezer lé-
lekkel lehetne híveink számát megszaporítani.
Tisztán csak hit kérdése az 'egész. Hinnünk kel]
azt, hogy velünk élő; de nyugtalan másvallású

ÜZENET.
(Nagy Lajosnak a Luther-naptárban megjelent versére.)

Neklid .van szdz cserép .virág od, .
- A mi lelkünk jaj, összetört cserép,
Sátoros fák as udvarodban,' .
- Fáinkat szörnyii vihar tépte szét,
Szelid galambok erre ne!]'l szállnak,
NálarrJf;örökké zug a fergeteg,
Ninceen nyugalmq a .papi. h/lgnak~ ."
Népünk lázálmas és nehéz beteg.
Nincsen barátunk; ideg,en,e,k vagyunk

i' Szülőföldünkön dma magyarok.
Ha .boldoqstiqotokra gondolunk,
Lelkűnk .seioettépöen felzokog.
Kereszteket rakott reánk az élet. .
Csak hitünk van, - egyetlen' erős várunk,·,~
Ha kőnnyeinket összegyiijthetnők: '" ,
Nekiink .is lenne »vagyonleltár"U!zk«.

'Bfi'Ó Lái.zló.

-: :
\

.. '. '.

Egyházi fegyelmet kérünk'
, . - . "

Vegyesvallású községekben, mint a. mienk
is, szinte. állandó a harc a házasulandó .fia-
talság . kőzt. Mi,' evangélikus leányok, tisztán
látjuk.irnit kíván tőlünk -az egyházunk, ha ve-.
gyesházasságra lépünk. Meg győződésűnk, hog y
a mi egyházunk áll Iegkőzelebb' a Krisztus. evan-
géliumához, s tudjuk; ha egyházunkatvtagad-
nók. vagy kárositanók meg, a Krisztus ügyét
áruljuk el. E kűzdelműnkben {,egyve:rünka
tisztább, evangéliumibb, magasabbrendű lel-
hilet. " '. '.'

Deezt nem rnindenki érti meg. Egyházunk
magasabbrendüségéröl, igázságáról hiába: be.
szélünk annak, aki azt nem ismeri. A római
katholikusoknak s újabban a .reformátusoknak
is, kézzelfoghatóbb fegyvereik 'vannak, ame-
lyekkel szemben mi, a háttérbe szorulunk; '.Azt
mondják nekünk, mi épen úg-y 'gyakorolhat-

- juk- vallásunkat, ha reverzálist adunk, mint ad-
dig, míg ők mindent vesztenekj a vallas leg.
értékesebb vigasztalásától fosztják meg' 'őket.
Nekünk tehát könnyel:;>b az'. áldozatot hozni,

A mi egyházunk rninket ezekkel a fegyve.
tekkel szemben védtelenül hagy. Egyházi fe-
gyelrnet kérünk:a magunk védelmére! .Szabá-
lyokat kérünk, amelyekben megmutathatjuk.
hogya mi egyházunk sem tűri meg a hűtlen-
séget, megbünteti ait,aki egyházához .hűtelen.
Egyenlő fegyverekkel szeretnénk kiizdeni.

Kőzségünkben öt r.' katholikus Leány eskü-
dött. .a református -templomban, mióta véletbe
léptették 'az.cgYházf.e'gy.elmi I $z:abályoka~akik
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máskülönben ,dvittékvolna református vő]e.·
~ény:eiket aaő templomukba. Az egyenlő fegy-
verek meghozták az. eredményt. .
. Evangélikus férfiak sokszor azért enged"

nek" D!er~_,~,meny:ass~onyiól nem. aka'n1a'k~,ál-
dozatot kémi, inkább. ők hozzák meg a' kisebb
áldozatot. De ha tudnák, hogy többé nem le-
hetnek rendes egyháztagok, jobbarr meggon-
dolnák a dolgot és gyózheme az evangéliumibb,
a krisztusibb álláspont, amelynek igazságát <1

nem elfogult másvallásnak is t:ilimetik. ' ,
Sok ifjú testvérem nevében is kérem, ad-

jon az egyházunk nekíink megfelelő fegy-ve;r<>-
ket, segítsen-az egyházért- s- jővendóuké'rt foly-
tatott küzdeltnilnkben' ' ",\ -. ,\,;"

,'~C:: ,:,~, \,Eg'yjfaNtl teán y.

i'

Evangélikus. napok .és'mésok.
t • • ',' '. .

Az Ejangélikus',,tlet folyőIió 3-ib 9. szá-
mában Szántó Róbert, az Orsi.' Luther Szö-
vetség igázgatója \ a t~nti címen vezércikket-írt,
amelyben a'gyüle1<ez'etiekvezetőinek' fájó szem-
rehányást tett azért a 'közőrnbösségért, némely
esethen pedigegyenesvisszagtasításért, amellyel
az O.L.Sz; legutóbbi yálasztmányi gyűlésén fel-
vetődött és az evangélikus napok tartására vo-
natkozó tervet fogadták. A vezércikkíró szem-
rehányását vegész természetesen jogosnak, kel-
Jene tartanunk, hiszen mindnyájunknak méltán
fáj, hogy" még ma, is vannak gyülekezeti ve-
zetők, akik saját kárukori sem tanulták' meg"
hogy minden kínálkozó alkalmat meg kell ra-
gadniok aZ',igehirdetésre, mert különben vér-
szegényen magába-hervad !,az .evangélium eav-
háza. . . I O.

, ,r De ,egy kis hiba csúszott be az evangéli-
itus napok dolgába.' EZ' a. kis 'hiba pedig elég
ahhoz, hogy a gyülekezetvezető lelkészekreáltalá-
nosírott szemrehányást szer,etettelelháiitsuk
magunkról. ,

Semmiképen sem' illetheti ugyanis szem-
rehányás 'ezokat a lelkészeket, akik éppen csak
a szemreqányócikkből értesűltek az evangé-:
likus .napok .tervéről. - Én legalább is eddig,
csak annyit tudtam, amennyit az' Ev. Élet f.
évi' 4. számának 7· oldalán megjelent beszá-
moló' idevágó négy és egynegyed sorából meg-
ttidhattarn; Ez azonban nem elég. Lelkesültem.
mint velern együtt sokan mások, a terv f'e]-
vetéséért lés örültem, hogy, a szervezést iegyik
Je~jobb szervező lelkészűnkre bizta az OL,Sz.,
dé annak a tn'égyés negyed sornak nyomán nem
éreztem magam feljogosítva a, jelentkezésre.
Ezen a rövidke beszámolőn kívűl. pedig ed-
dig semmiféle értesítést, tudósítást, felszólításs
ném kaptam az evangélikus napokról. V:al6-
színüleg más sem.'

. Engedje meg a vezércikk-író, ,hogy rá-
mutassak szemrehányásának éppen a fenti okok-
b.ól;v,a16alaptalanságára. _ ,_
.'.': BoI. akar ,~ O,LS~.eva~gélikus napokat

rendezni?,~A~ terv s~eJint:, 'Yidé:~:en',~A .szemre-

hányó cikk szerint két nagy alföldi gyülekezet
lelkészei nem tartják időszerűnek a, te-rv meg-
valósitását. Tehát ez a két gyülekezet~ap(')tt
tervezetet. kapott felszólítást és bátorítást. DIO'
hát rniért csak ez a kettő? AZért, mert nagy,
gyülekezetek, vagy mert városiak? Azt a iszo-
morú tapasztalást már az O.L.)Sz. vezetősége
is elkőnyvelhette 'Volna, hogy- nagy, különösen
többségi gyülekezeteink egy kissé lomhák. So-
kan megmondhattak volna előre, hogy a ter-
vet ott vissza fogják utasítani. De meg riem
is ott van szűkség evangélikus napokra, 4p-OJ
a "áras zöme evangélikus és ahol a IJömelg'
magában való ereje, ereje azegyesnek ~s; ha-
nem ahol az.vegyedűlvalóság és a. kisebbség
érzéséből 'táplálkozó reménytelenséget fzdl a
tömeg es az összetartozás megtnutaaásával fel-"
erősíteni. - Tessék a. kisg yűlekezeteknél pr6~
bálkozni, amelyeknek nem volt alkalmuk elbi-
zakodni ; amelyekben szegénységük és gyenge-
ségük élő buzgóságot táplál, és amelyek k~-
mondhatatlan hálával fogadnák azt a tapasz-'
talást, hogy valahol törődnek velük.

"Minden gyülekezet és minden lelkész el-
várhatja, hogy az, ilyen közérdekü terveket tu-
domására adják. Nem szabad a gy!Ülek'ezetek
között .kűlönbséget tenni azzal az előí télettel.
Názáretből támadhat-é valami jó? Hátha?l Hát-
ha 'ma már nem! is győzne eleget ;telDJljita
meghívásoknak az O.L.\Sz., ha az evangélikus
napok- tartására vonatkozó tellvét nem tartja
igy titokban. '

Ezt a titkolódzást' kiilönben más vonatko-
zásban is volt alkalmunk mcstanában JaZ

OLSz. részérőlTapasztalni. A mult év novern-
bérében és ismételtoo ez: év . januárjában a
Szevetség ügyészétől felszólító levelet kaptunk,
hogy ~ahelyi szövetség bevételeinek egy részét,
az Orsz. Szövetségríek küldjük be. Eltekintve
attól, hogy gyülekezeternben :az elmult évben
meg nem volt Luther Szövetség (hogy nem tud-.
ja ,e.zt az Országos Központ?) kérdem; köve-
telhet-e iaz Orsz. "Szövetség anyagi részesedést
olyan helyi szövetségtől, melyet nem őszer·
vezett be tagszövetségnek ,

Vagy, talán az új alapszabályok ilyen egy-
oldalulág érvényesülő hatalomrnal ruházzák fel
az OL6z.-t? Az, meglehet. Sajnos azonban,'
erről <sem értesülhettunk.

Mert, amikor a folyó évben a gyülekezeti
L. .Sz. szervezéséhez fogtam, kértern az: új alap-
szabályokat, nehogy az Orsz. Szövetség alap"
szabályaival ellentétes alap szab ályt adjak a
szövetségnek, - de hiába, Az volta válasz,
hogy még nincs kinyornatva. És. ha, ki lett vol-
na nyornatva, vajjon kérés nélkül szétküldték
volna-e a lelkészeknek?

, Mi nagyon sokat várunk az: O.L.Sz:.-Lől,
azért figyeljük annyira életét és azért vesszük
észre, ha valamiben hibázik. Soraim tehát ne
érzékenykedést tápláljanak, hanem - arrüre
irányulnak. is --:-segítséle kiépíteni ap országos
szervezés észszerű, irányví~malát., ' " • ' '..,'
" ..>,.- ,--, ,,-,--. V"· ,.R.JJ,ttk(J.y~Mi/úi4l!;,,{]tfe:a·

,/
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"Vigyáza.t.,- választás :van!"
Március 5-én jelent meg a »Magyar Kul-

túra« legutóbbi száma lés ugyancsak "március ..tll ••IIIIIIIIII •• "" ••• ,i.,IIIII •••• IIIIIII' •••JIU"".t1".h ••,,' ••IIIt••" ••1I111I;1I"'''''"I'UlllllllllltllllllllllI!III1HIIIIIIIIII!.

. y-én oszlatták fel a .képviselőházat és rendel- ',!.~:~:~ H ,1',R EK., , , __,I'@ -e,I
ték -el az új- választásokat. Figyelemreméltó ta- ~
lálkozást _veszünk észre \ abban, hog)' ,a,' 222- jllllllllllllllllljIlIlIlIIHlIfIlIIIllIlIlIIIlIIlIlIlIlIl"~"IIIII'lIillllllll:1.1:~llfl"IIIIIIIIIIIIIIII:II""I:".UIIIII"IIIIIIIIIIIIIII'.

ik oldalon máris varr 'egy cikk: »Vaíllás és vá- ' BŐJT ELSŐ VASÁRNAPJA.
lasztÓkerület«c'ímen.' 'Kimutatja, 'hogy "a most
Ieloszlatott, képviselőházban 29 olyan választó- Mikor az a~~!~ít~v~~~ér!Ö ::inden mé'sterkedését
kerület, ';amelyben ,a lakosság többsége i:. ka- legyőzve így kiáltott fel a pusztában: »Távozz, tö'
toliktis, nem katolikus vallású képviselőt válasz- lem, Sátán, mert meg vagyon írva: A te Uradat.
tott. Arról természetesen nem beszél, hog;y leténedet imádd és egyedüt(ijné/d 8Zölgál'j!« - na-
enek a férfiak, netalántán rászolgáltak a megvá- ,rom igazságot írt be 'őrök időkre az Ő, táni.tványal
lasztásra és hogy ezekben az. esetekben nem ,szivébe. Az elsö igazság ae; hogy a kísérté.sek le-

"" gyÖ2.hetök, nem, szabad tehát megadni ,marJlAnkat
azért' lettek képviselők, mert protestánsok, ha- semmi "Iasertesnek, hogy eouenként vagy"Ö8SZe$en
nem annak 'dacára lettek azokká, - de ' még bűni:« vigyenek, lejtőre állítsáJUlk,; el(J~í~senek. A
természetesebben felhívja a katolikusokat, azt -"iásodik,~igazság .oz, hogy .mtnden" ~íser(és ,e~l~l7,.

, mondván: O" S,'S""''', kell fogn '1', ho 0"\1 a katholiku s van" egy hatalri7p.$ fegyver, ,melynek, a, ~ísért!J~rek
~v o: U ou nem tudnak eLle.ndllani ésez Isten: ,Igére; Aki en-

többségű kerületek pá:rb'különbség ,nélkül ka- ,nek nemcsak hallgatója, "anem'inegtartő/'!zés cse-
tolikns 'képvis,előWetválasszanak. a közelgő jékedője i~,; ae tud. védekezni, a k~sé,,.tét>'ék:között.
választásokon . . . A harmadik igazság az, hogy minden él,éiinek'.Is-

ient kell 'SZohJliLni. Bármilyen munka, hiv~) te-
'Elismeréssel állapít juk meg, hogy a Ma- her, ezenoedes avagy öröm, boldogSág ~'és''meg-

gyar .Kultúra 'ez esetben igazárrfiuoman fejezi elégedé~' vagy pedig e kettő,nek össze~vi,ssza 'ualo
ki azt I,a méla vágyat, h:ogy a magyar 'kép- 'változása ez a' Ifjliti 'élet' kinek-ki'né'k 'közit/:iiink, úJ-
viselőházban laz országos arányszámnak meg- . nyegében mindea élet egyetlen kérdés szeririt 'bírá-

, lahdó el: ielent-e. ez az' élet 'önmagánaki, ' st~retteinek,
felelöen legalább 65 %' róm. kath .. képviselő munká.ának való szolgálatok közben szolfjálatotJs-

"legyen.tDe mert ugyanezen elv alapján a p,rö- tennek is? ' ':, ,', >,
testansok csak protestáns többségü választó- •Tegyük ez esztendei bőjti -maqatartásunknak; fo-
t, W' l-..~ • 1 r k "b . di -. '1 kerdééue ezt, a mindahárom. igazsdgot magába foq-
ker etben Jut latJnanae, )lllll prt az övék laló lőkérdést. Tegyük fel most, rnilc,ora~ a(jl!ö~ítti
lehetne-ja protestánsok .arányszámának túlnyo-elif1dul 'a" O,?lg<Jtha,feM"és !~kYük fel' újQól,és yil.?ól,
mó része 'is. Mivel pedig izraelita többségű ,mtg a áojü, ufon,i?Lkovettil, .. ", ,., ._,",~,.,.,~~,

,·.··r :~"'.,'\~"J ~·,:,:;<f~:~/íL.'\·:.~'\..'\J,

Egymást becsülő családtagok.
A hercegprímás a családvédelem kérdé-

, seiról JaZelmult 'héten újabb beszédet rnondott.
Mindig vannak beszédeinek olyan" részei, me-

, lyekben teljesen egyetértünk, de mindig vannak
olyan részei is,melyek'ct fanyar érzéssel olva"
sunk. Most például azt mondta: A magyar
család tagjai .kőlcsőnösen becsüljék meg 'egy,
mást. Csak akkor remélhetünk eredményt, ha
a férj megbecsüli a feleséget, a.feleség a férjét,
a szűlők a gyermekeklet s a gyermekek a szii-
löket ... N,agyon helyes, kezdjük el itt a csa-
'Iádvédelmet. Számíthat ránk' a hercegprímás.
'Dermi is szeretnénk számítani reá. Adja ki a.
"rendelkezést, hogyakatolikus Ieleségef vagy
.férjet senki Ille tanítsa ar ni, hogy evangélikus
házastársa eretnek, a Jcatolikus gyermekét sen-
'ki ne' tanítsa és rettegtessé azzal, hogy "evan-
gélikus szűlője relkárhozik, pokolra jut; gyón-
tatószékekben , és szószékeken, ne z:avarják a
családi élet békességét azzal, hogytönrényte-

,Len együttélésnek, .ágyasságnak nevezzék a pol-
gárilag is és evangélikus templomban is meg-

"kötőtt vegyes házasságot - és akkor csak-
,ugy,an remélhetünk eredményt, Tíz perc alatt
'meg lehetne í mi egy' ilyen rendeletet: Ugyan
szánja rá a hercegprímás még ,ezt a' tíz per-
cet a. családvédelernre l '

*

",' .. i : ..:... ...

: peka,:nem~ti~,é~, nemzet1§öti":éle'tre ':g~~ko.rolt
, vá1asztók'~rüJh ,ni*cs:e'ri;'fe1i:át.'a,t,:ő:a,;~:ni~§if9il.1-
, kat is át ' lehétnejadni a. Magyár Kúltu:rartak.
Igy ~<i.zután.csakugyaru ,m~g-'lehetne <~inálni a
RegnUln":,Mariam.lffiképviselőházát. ,. " ; ,

Japán.
A japáni vallások ,i93I. 'óta a nemzeti.vérzés

ápolását a maguk részéről is intenzívebbé tet-
ték s 'ezáltal soha nem Tsmert népszerűségre
tettek szert, Az -ösvallások 'tiszteLeti ,~á..népnél
ma olyan erős, hogy már a 'világi \ajt9 ,i~,tény-
ként szögezi le a vallási ujjászületést. ünnepi
aJkaimakkora' templomokat zsúfolásig' ,meg-
tölti :a .kőzőnség. A vallási ünnepek talán Imég
sohase voltak olyan színesek, pompásak' és iSiO-

hasern állottak annyira a, közélet közpbntjábJan,
mint ma. A rádió és a sajtóva propaganda szol-
gálatába 'szegődött. A nyomdák éjjel-nápp:a.l dol-
goznak, hogy az ő~vallás(;'k tanításáról,' ezek-
hatásáról minél több irat jusson a ,tiépkezé-
be. Japán keresztyén k9{l'Ie~,~o,:Il!ban,04 em, vet-
tek részt a. népnek ebben aimozgalmában. Sőt

, nemzetközi- jellegüknél fogva veszített népsze-
'riis,égépől: a..kéresztyénség.' A tis~tár<;i nemzeti
alapon' álló rés nemzeti 'célokat szem 'e~őtt -tar-
tó közvélernény számára a keresztyénség ép-

: pen nemzetközi jellegénél fogva, kérdőjel. ':'Pe-
,dig a .japáni keresztyén ember, sem Yosszább
hazafi, 'mi1it buddhista, va,gy shintoistai isme-
l'ő.slei._:.,CSllpán.olyan formákban, ad-,l#f~jez6st-

,hazaszeretie~hek, rnelyek a, nép' előtt-lúja'k és
idegenek. Míg valanti új, nem-ismerikel. Csak
az idők -áltarmegszentelt hagyományt' engedik

, érvényesülni. ' c, .c,
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.'. , :- -Zs;nati'hirek. 'A. .zsinat kíegészítéséröl ,szóló
·egyhá4i '~ö,l'Vényt a, ko.rmányzó 1935.' február, 6-áu
kelt .elhatérozásával' jóváhagyta, l\1ivel! il .zsíriati bi-
zottságok' közül a pénzügyi +bízottság a, reáeső zsí-

· nati. -anyagot feldolgozta. a~ tanügyi· bizottság-ülése
pedig le napokban lesz, 'a, többi rbizottság előké-
szítő munkája is folyik, előreláthatólag a zsinat el-
nöksége a második ü,lésszakot e hó végén, vagy a
jövő hó elejére összehívja. míkor is a zsinat ki-
egészí}ése és egy..~eset1eg két· bizottság anyagé-
nak tárgyalása fog v~gbeinenni.· ,.' ' ,

- A reformátíisok új' püspöke. 'A' dunátuli re-
formátus egyházkerület Antal" Géza halálával meg-
üresedett püspöki szé;kébe 419,.szavazat közül 255-el

·Medgyasszay Vincéeddigi egyházkerületi főjegyző.
mezőfőldi esperes és lepsényí Ielkész rválasztáiott,
Az új püspök 67 éves. Beiktatása és valószínüleg pá-
pai lelkéssze történő meghívása virágvasárnapján fog
megtörténni. . .

.•.••.j,Uj ,kultusz-államtitkár. Az elmult héten le-
folyt 'kormányváltozással kapcsolatban Petri Pál ed-
digi . kultuszállamtitkár, szolgálatainak . az 1. oszt,
magyar' érdemkéreszttélvvalő jutalmazása. rnellett,
Ielrnentést :nyert. ;Helyére Tásnádi N.agy András ne-
veztetett ki. ". . -' .. ,. '. .

..:.,..: Értesités az "Erős vár"'pályázatról. A ma-
gyarországi ágo hítv.cevang., egyetemes egyház »Erős
vár« pályázat bizottsága közhírré teszi, hogya má-

.sodik - zárt - pályázat sem' járt síkerrel.. A .b1-
zottság eg'yetlenfordítást sém talált sem '-8!Z . át-
dolgoz-ott. sem az-újonnan érkezettpályaművek .közt,
amely 81 hirdetett pályázat fel tét-eleinek -mindenben
megfelelne és .Iényegesen jobb volna 81 Dunántúl]
Enekeskönyvben közölt szövegnél, . A bizottság mun-
kájáró~', a , ~ólyó évi" egyetemes közgyűbésclőtt
részletesen ts' beszámol. .

· " - Nyugdíjazás. Az' egyetemes egyházi nyugdíj-
intézeti b.zottság február 28-án tartott üléséri tár-
gyalta -Blatníczky : Pál cinkotai lelkész. esperes, va-

· lamint. Imreh Sámuel, .monorí- lelkész .nyugdíjazás
iránt benyújtott 'kérvényét. A bizottság mindkét lel-
kész kérését - e~észségi állapotukra való tekintet-
tel- teljesítendőnek találta s őket március el-
sejei dátummal ~yThgdíjazta. A hosszú szolgálat-
tal megérdemelt pihenéshez egészséget és jó békes-
séget' kívánnak muríkatársaik és .híveík egyaránt.

- Marahrens hannoveri püspököt, .a német hit-
vallási mozgalom egyik vezető alakját Müller bi-
rodalmi püspök nyugdíj aztatta. ; '. •

.l " _ Nyiregyhá'ul -új 'p'olg'ármestérév~ Szohor Pál
.. eddígí ,fö)egyzőt. a nyiregyházi egyházközség. te·
· ;vél}~ro" presbiterét választották még. " ....
.;, : _,1 A .kelenföldi' templom orgonaalapja javára
'március liY-án délután 6 .orakor művészíhangverseny
· Iesz; melynek müsorán Basilldes Mária. Dullíen Klára,
': Fodor .'Kálmán és a kelenföldi egyház 'vegyeskara
· szerepel. . . ," :'. . .'. .'.
:", ",,~ :Ve~zprém; Veszprémvarsány evangéÜkusaL leg-
~.utóbb iktatlái\be gy,űleke.zetük új felűgyelőjét. Szup-
.: per. 'Istvánt és: ugyánekkor leleplezték 'a gyülekezet
.:Mt ,kiváló jónevőjé~ek:néhai Káldy József igaz-
'. gató-tanítónak és nejének. arcképét .: akik tizennyolc
: katasztrális- hold földet és két házat hagyományoztak
, az egyházközségre. mintegy harmincezer pengö ér-
_ t,ékbe~.. A két a~cképet Takács' Elek.ra veszprémi
I eV'!ingehku~' egyházmegye esperese avatta fel: :

- Tanitó, mint képviselőtestiileti tag. A közlgaz-
'..gatásí . választásoknál a' tanító számára rendszerint
,',csak munka jut osztályrészül. annál kevésbbé a' meg-
" választás általi .megtíszteltetés.. A _ szarvasi képví-

selőtestületbe a legutóbbi választások során bevá-
· Iasztották.i'Pataki János. ev. igazgató-tanítóto A ta-
- nítói . kar.. megbecsülését látjuk e választásban ..
i '''':''\'qádoroson 'az ellnúlt évvégén 'avatta 'fel
, éS. "adta"át . réndeltetésének vlíovács' Andor békési

esperes a »Protestáns Otthone-t, melyben a két
prot egyház belmissziói múnkáját végzi. Minden va-
sárnap este műsoros vallásos estély, csütörtökön
este biblia-és énekóra van,' ke\Í4~\i a. háztartási
tanfolyammal kapcsolatban Iőzést-sütést' tanulnak és
rriindenpénteken nőikézimunka-tanfolyamot tart le-
áI1Y- és asszony-tagoknak Pusztay Józsefrié, az'. ev.
lelkész neje. Az Otthonnak közeh 300 tagja van.
.aI.ük..évi 50 fillér tagsági 'díjat fizetnek. Van ú. n,
kedélyképző 'tanfolyam is. amelyen rendszerint 300
-400 résztvevő van. . ,

-'Segédlelkészi kinevezés. Az ózdi' egyházköz-
ségbe Garam LaJOS segédlelkésznek az egri. Tar-
ján Béla segédlelkésznek a délszabolcsi missziói
kö'rbe való helyezésevel a megüresedett segédlel-
kész! állásokba Megyer Lajos most felavatott lelkész
jelöltet. .valamirit Nikodémusz János volt fancsali
segedlelkészt nevezte ki D. Geduly Henrik püspök

,',- Evangélikus hospiz. A -bányakerületí Papnék
csoportjánali budapesu es ~stkörnyé~i tagjai, ez évi
februári összejövetelükön elhatározták egy -'- már
öt évelőtt is. tervbe vett - evangélikus Hospiz fel-
állítását Budapesten. E célból az alább! két kérdést
intézték a »M] Szclgálatunk« útján minden ev. pap-
né testvérükhöz: 1. Szükségesnek tartja-e egy ev.
Hospizfelállítását Budapesten? 2. Hogyan gondolja
rnegszerezhetönek a tervhez a szükséges összeget?
Míiitán a Hospiz a vidéken lakó eV. testvéreink
részére <akar létesülni. az ő pesti tartózkodásuk .ide-
jére óhajt nekik Otthont nyújtaní, - ez az Intéz-
mény csakis akkor számíthat megvalósulásra. ..,.. és
eredményes' műkődésre, ha azt a vidéken IaM .ev.
'testvéreink támogatásukkal biztosítják. A bányake-
rületí papneknak ez a kís csoportja a szükséges ösz-
szeg megszerzésére két mödot ajánl: 1. Ot évi. ka-
matmentes kölcsönt kérnek az Eposz. tényleges és
pártoló tagjaitól. ez esetben. a. legkisebb felajánlott
összeget is szívesen fogadják. 2. Részvényeket bo-
csatanak ki s a részvényesek évi osztalékot élvez-
nek. Evangélikus egyházunk tagj ainak a Hospiz kér-
désre vonatkozó. minden véleményét. tanácsát sze-
rejettél kérik a pesti és pestkörnyéki papnek dr.
Gaudy Lászlóné. bányakerületi titkár címére (VII..
Dam]aních-u. 28-b. Hl.): küldeni.

". 1 _....:- .-...; ...;.....

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

SZl GET I . N Á N DOR É'S FIA
BudapeSt; IV.: K,ecskeméti-u. 9.- AlapítvIi:: .1867.

-'RIEGER' OTTÚ ORGONAGYÁRA
Bll;dapest.. X., Szigligeti-uica 29. szá,rz., (Rúkosjalua).
Uj .orgonák •. valamint, homlokzátsípok szállitását és

orgonajavításokat mér s é kel t á r ban
szakszerű és művészi kívítelben vállal.

.sz L E Z Á K L,Á SiL Ö
Magyarqrszag arany koszorús mestere

.haranit- és ércöntöde:, haranqielszerelés-: és .haran'g·
lábgyár, Budapest. in, Petneházy-utcá. 78; szám'.

'8 ararujéremmel és4 díszoklevéllel kitűntetuet .

Tekintélyes árleszállítás!
. A magyarhoni protestáns egyház története.

Farkas József, Kovács Sápdor és Pokoly JÓ2;sef
. . közremüködéséveí szerkesztette

, Zsilinszky Mihály
797 oldal, naw nyolcadrét.· számos képpel a. szö-
végben. - Fúzve P. 20.- helyett. csak P. 5.-,

,.' Kaph8Jtó'mi:g a készlet tart:
Scholtz Testvérek 'könyvkereskedésében,

Budapest, IX., Ferenc kÖl'Út 19-21:, _
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"PROTESTÁNS ÁLLAMTITKÁR.'f
Lapunk mult> számában rövid hirben kö-

zöttűk olvasóinkkal, hogy Petri Pál eddigi, kőz-
oktatásügyi államtitkár megvált állásától: =és
helyébe úgynevezett protestáns államtitkárnak

·dr. Tasnády-N agy András veddigi igazságügyi
államtíitkár neveztetett ki. ", .

Ez a hiradás sokfelé feltünést keltett, mert
hiszen benne olyan tény nyilvánult meg, mely
semmiképen sem alkalmas éppen a két pro-
testáns felekezet között a jóviszony zavartalan-
ságát biztosítani.

Nincs ugyán semmi tételes tőrvény arra,
hogy református vallású politikai államtitkár
után evangélikus' vallású következzék, de a
gyakorlat eddig kivétel nélkül 'ez volt és ez a'
gyakorlat természetes is volt, mert ezzel vju-
t olt kifejezésre az államnak a felekezetekkel
szembeni egyenlő magatartása, mely természete-
sen kell, hogy minden vonatkozásban és így
ennél a kérdésnél is független legyen a szám-
aránytól.

Tudni kell azt, hogy a protestánsok v:al~
lásűgyeinek állandó és hathatós támogatása cél-
jából már 1735-től kezdődőleg Agensek alkal-
maztattak a bécsi kancellária és a pesti magyar
királyi helytartótanács mellé, akik előkelő világi
urak voltak és mégis fizetést kaptak, így ne-
vezetesen az 1786-iki egyetemes gyűlés jegy-"
zőkőnyve szerint a bécsi Ágens' 2000, a budai
pedig rooo forintot kapott. Ebből fejlődött ki
a protestáns államtitkár tiszte a mindenkori ka-
iolikus vallásügyi miniszter mel1ett.

_Minthogy a dikasztériális kormányrend-
szert fS48-ban a független felelős miniszté-
ri korrnányzati rendszer váltotta fel, ennélfog-
va aprót. egyházaknak az államkorrnányzatban

való érdekképviselete szükségképen módosult
és pedig olyképen, hogy a vallás- és kőzokt,
minisztérium ban a politikai államtitkár követ-
kezétesen és a paritásnak megfelelően volt hi-
vatva az egyházi érdekek képviseletére, A gya-
korlat ezt úgy oldotta meg, hogya két .protí
felekezetet egy államtitkár képviselte ugyan és
nem kettő, de a paritás-nak megfelelően fel-
váltva evangélikus és református.

Nem is történt meg még eddig soha, hogy
a magyar kormány ezt a kezdettől fogva a pro-
testánsok érdekeit képviselni hivatott poziciót
a protestáns egyházak megkérdezése nélkül
töltötte volna be, sem pedig az, hogy egymás-
után két evangélikus, v:agy két református ál-
lamtitkár töltötte volna he ezt a helyet. Annál
fájdalmasabb, 'hogy most mind a' kettő meg-
történt.

A szernélyi kérdést teljesen kikapcsoljuk,
kijelentjük, hogy dr. Tasnády-Nagy András el-
len protestáns társadalmi munkásságának isme-
retében és megbecsülésében semmi kifogásunk
nincs; csak megbecsülésünk és bizalmunk van.
Ez azonban nem változtat azon, hogy becsületes
nyiltsággal meg ne mondjuk, hogy sérelemnek
bekintjük a kormánynak azt az eljárását, hogy
a protestáns egyházak megkérdezése nélkül ne-
vezte ki az új államtitkárt. Legalább is az evan-
gélikus 'egyháznak egyik: vezetőjét sem kérdez-
ték meg. Ha a református egyház, vezetőit
erre nézve megkérdezték, akkor nekik nincsen
el a sérelmük, de akkor joggal kérdezzük, hogy
miért nem érdeklődött a reformátusegyház ré-
széről bárki is arról, hogy az evangélikus egy-

- ház consensusa is megvari-e ebben a kérdésben?
Kár ilyen új útakat kezdeni. Kár a.kísebbiket
jogaiban megbántani. Kár a testvéri összetar-
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tozást lazítani. Kár a közös ellenségeknek ilyen.
dolgokkal örömöt szerezni. Ha itt egyházunk
arra illeték es vezetői megkerülésével -és fi-
gyelmen kí vül hagyásá.val hátrányunkra megvál-
tozik egy állandó gyakorlat, ki viseli ezért a
Ielelősségetv

A Református Élet c. lap erról az; állam-
titkár cseréről azt mondja: »A mostani cseré-
ben két budapesti református főgondnok cserél
helyet egymással. A magyar reformátusság
nagy lelki harcában előretolt őrhelyen őrség-
váltás volt.« Megértjük, hogy öröm van ebben
a két mondatban, de csak a reformátusoknak'.
Nekünk két kérdés maradt belőle. Az egyik az,
hogy mi értünk is őrtállanak-e .azok, akiket
a református egyház csak a ma:;a őrállóinak nevez,
- a másik kérdés pedig az, hogy hol vannak
a mi őrállóink ?

Polgári házasság - egyházi
esküvő.

Ezen a címen rendkfvűl érdekes cikket
írt a »Magyar Statisztikai Szernle« februári
számában a Statisztikai hivatal tudós vezetője,
Kavács Alajos dr.

A hercegprímás ismeretes javaslata indí-
totta e kérdés tanulmányozására. Megállapít-
ja, hogya polgári házasság behozatala az egy-
házi esketések számát nem apasztotta. A pol-
gári házasság behozatala után az első évben,
(896-ban a házasságok 95.50/0-,a egyházilag is
megköttetett. Örömmel látjuk, hogy e téren
egyházunk hívei vezetnek, amennyiben itt az
arányszámunk 99.80;0. Az egyházilag megkötött
házasságok száma 19ro-ben ha.nyatlást mutat,
rnert az átlagos % 91-re esett le. De e:gyházunk
még ekkor is vezetett 96.5 Ofo-kal.

Ezek az adatok a csonkitatlan országra
vonatko-znak. A csonkaország adatai ezek:
{921-ben az összes házasságok 86Ao/0, 1925-
ben 86·50;0; 1929-ben 87.80/O;1935-ban 87.10/0-
át kötőt ék meg egyházilag is. Evangélikus test-
véreink itt is vezetnek: 89.3%, 88.5%; 89.2 0/o
és 87.7 % számaránnyal. Református testvére-
ink azonban mégis tlllszárnvaltak gO.10/o.;qO.2

Ofo; 89·60;0-kal; de 1933-ban csak 86.9% volt
az eredményük.
, Vezettünk abban is, hogy az egyező hitű
házasfelek közül nálunk volt a régi országban
a legtöbb házasságkötés: 19IO-.ben 97A%. Csak
azt nem tudja megérteni az ember', miért ma-
radt el a hiányzó 2.60/o? Bizonyosan a szór-
ványhelyek gondozatlanság a miatt. 1933-han
pedig a tiszta házasságok kötésénél a polgári
házasságkötés mellett a templomi esketést az
evang. egyházban '950(0',a reformátusoknál 88.7
0;0 és a róm. kat.-nál 90A 0/Ovette igénybe.

. .Nagyon feltűnő azonban, hogy Budapest
adatai lényeges-en rosszabbak' az egész ország
adatamál. Budapesten minden felekezetnél a

polgárilag megkötött házasságok egyházi eskü-
vőinek száma lega.ább 25o/o-kal kevesebb, mint
ugyanannak a felekezetnek az országban
megkötött egyházi esketéseinek száma. Igy a
róm. kat. 63-4, a: ref. 56.8, az evang. pedig
62.1°;0 Budapesten ugyanabban az. évben, ami-
kor az országos százalék 87.8, 86·9 és 87·7·
Kétségtelenül kitűnik ebből, hogy a nagyváros
közönyösebb a vallás dolgában, de kitűnik az is,
hogya nagyváro30k ,nagy lélekszámú gyülekeze-
tei sokkal gyümölcsözőbb pasztorizációt igé-
nyelnek. Annál feltűnőbb 'el, me rt ugyancsak
1933-han Pest vármegyében at evang. tiszta
házasságok 99.80;0-a (453;b,ól 452!) kötött 'egy-
házi házasságot is, míg ugyanakkor a. róm. kat,
83.3 és a . ref. 92.2 O/o-kal kénytelen megelé-
g-edni. . ".' ..

Országos átlagban is elég jól állunk. Bu-
dapest és Pestrnegye kikapcsolásával az or-
s:zág többi részén 1933-baJl1 az összes evang.
házasságok (3I72) 91.70'0 ment el templomok-
ba. A' tiszta. házasságot kötőtteknek pedig 94.2
0/O.Az 5.8 0/Obizonyosan ismét csak .a szórvá-
nyok gondozatlanságának számlájára irandó.

A v-egyes házasságok közűl egyházunkban
a régi ország területén 1900-ban még 99.30io,
191O-ben már csak 93.2%; a csonka ország
területén '192"I-hen még '79.6%, 1933-ban már
csak 77.60/0 eskettette meg magát. Intő' szá-
mok ezek a gondosabb utánanézésre és az
ifjúság öntudatosabb nevelésére.

Mivel ugyane táblázat szerint ar.. kat.
egyház százalékszámai 64·ID/o; 65.7%; 58.6%
és 70.5%, a cikk írója a következő megjegy-
zést teszi: »Itt tűnik ki legjobban, hogy a
protestánsok szabaaeivűbb felfogásuk [olytá»:
milyen dbnyhöz jutnak azáltal, hogy a kat.-
protestáns jegyespárok jóval több esetben kö-
tik meg egyházi eskűvőjűket protestáns ternp-
lornban.« »Sokat segítene a helyzeten, ha !fl kat.
egyház e tekintetben engedne merevségéből és
akkor is lTIoegengdné a :vegyes pároknak az
egyh~zi esketést, ha megegyezés (reverzál'is)
nem Jön létre. A vegyesházasságokat vallásilag
olyan kevert államban, minb Magyarország,
megszüntetni nem Lehet, sőt számolni kell' azzal,
hogya vegyes háeasságok még szaporodni fog-
nak, azért a jövőben még nagyobb lehet a
veszély, hogy a kat. egyház híveket veszit a
vegyes házasságok _révén«.

Ime a nyitp aiinak, miért szeretné a her-
oegprímás a polgári házasságkötést eltörölni.·
Pedig sokkal egyszerűbb és az egész társada-
lomra nézve sokkal megnyugtatóbb és· áldáso-
sabb volna, ha a Corpus Juris Canonici 'em-
hertelen rendelkezéseit szüntetnék meg.

A statisztikából azonhan 'egyházunk hívei-
nek buzgóságát örömmel látjuk igazolva: Most
már igazán csak ,a lelkészeken, vallastanárokon
és tanítókon áll, hogyalelketemésztő vértelen
kultúrharcból drága evangéliomi egyházunk di-
adalmasan kerüljön ki.

D. Ratlay Sándor,
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Az egyház elemeinek
problémája a zsinat előtt.

(Válasz az ev. tanítóságnak.)
II.

Cikkünk első részében láttuk, hogy. az egy-
ház elemeinek problémája tulajdonképen abban
áll, hogy az egyház a maga alapelvileg tel-
jesenegyenlő tagjai közé, saját lényegéből fo-
lyólag, egy - de csak egy - különbséget. hoz,
azáltal, hogy közűlük egyesekre különös fele-
lősséggel ruházza reá a maga lényegében adott
hivatalát. Ezért ai egyháznak saját lényegéből
iolyólag, tehát szükségképen van két' - de csak
kettő - eleme: a »Ielkészi« és a »nem-lelkészi«.
Igy az egyházhoz csak az tartozik és abban
csak az· munkálkodhatik, aki vagy »lelkész«,
vagy »nern-Ielkész«. Természetes, hogy :e két
elem körén belül megint vannak különbségek.
A »lelkészc-ek pl. lehetnek parochuslelkészek,
theoL tanárok, evarigélizátorok, hitoktató-, ifjú-
sági-, kórházi-, Iegyházi-Ielkészek. _ A »nem-
lelkész«-ek pedig: tanítók, tanárok', bírák, gaz,-
dák, stb. ~ehet az is, hogy ezeket a különbsége-
ket is maga az egyház hozza tagjai kőzé. A
»lelkészc-eknél minderresetben így áll a dolog,
de lehetséges, hogya, »nem-lelkészc-ek kőzül
is maga az egyház, tesz egyeseket tanítóvá, Ja-
nárrá, orvossá, vagy gazdává. Ez.ek a külőiib-
ségek azonban, - és pedig úgy a »Ielkészc-ek,
mint a »nem-Jelkészc-ek körén belül fennállók,
már nem' az egyház lényegéböl, hanem csak e
világnak a tagozódásából adódnak, s éppen
ezért nem is tesznek senkit az ;egyház külön
elemévé. Az ev.tanItók ugyanazon általános ker.
elhivatás alapján munkálkodnak az egyházban,
mirit az 'ev. orvosok s a theol. tanárok' az általá-
nos ker. el:hívatás mellett ugyanazon »ielkészi«
elhivatás alapján, mint a parochus lelkészek,
Röviden akiét el em kőrén belül az egyház nem
ismer és alapelvileg nem ismerhet semmi kü- .
lönbséget.

Ha már most ez a két elemre - és csak
két elemre - tagozódás csakugyan lényeges
sajátossága az 'egyháznak, akkor az. egyház lé-
nyegével összhangban álló egyházalkotmánynak
ezt a sajátosságot érvényesíteni kell az egy-
házkormányzat terén is, tehát ezekből a mun-.
kákbólis csak a ,»lelkészi« ,és a »nem-lelkészi«
elhívatás alapján adhat részt bárkinek, de a
tanítói, orvosi, szülői elhívatás alapján senki-
nek sem. Ennek az egyház, lényegéből folyó
követelrnénymek eddigi egyházalkotmányunk
meg is. felelt azzal, hogy csak az, egyház két
elemének a,z egyházkormányzatban való rész-
vételi arányát, állapította meg, az ~ világ tago-
zódásából adódó egyes társadalmi osztályok
részvételi arányát azonban nem, -,hanern azt,
hogy mindegyik elem körén belül az egyenlő
jogú és köteleségü tagok közül kiknek és hány-

'nak juttat és. minö részt juttat azegyházkor-
mányzat munkájából, reábízta a. kűlőnbőző fo-

ku egyházi közületekre, amelyek az illető elem-
hez tartozók kőziil esetről-esetre választották!
ki azt, akit legalkalmasabbnak tartottak. Ha
úgy látták, hogy a lelkészie1em kőrén belül
valamely parochus lelkész a legalkalmasabb,
akkor őt választották meg püspöknek; vagy va-
lamely bizottság tagjának, ha úgy látták, hogy
egy theol. tanár vagy egy hitoktató-lelkész al-
kalmasabb erre, akkor őt. Hasonlóképen, ha a
»nem-Ielkészc-ek között bíró látszott alkalma-
sabbnak, akkor bírót, ha tanító vagy földbir-
tokos, akkor tanítót, illetve földbirtokost vá-
lasztottak meg. Nem az illetők társadalmi osz-
tálya döntött tehát, hanem egyedül csak a fel-
adatra való alkalmasságuk, Az csak természetes,

- hogy pl. az egyházi törvényszéki bíróknak al-
kalmas egyéneket elsősorban a jogászok, ICI
tanügyi bizottságokba alkalmasakat elsősorban
a tanítók és tanárok között keresték. A válasz-
tás azonban mindig a közegyház dolga volt, s
egyházalkotmányunk még az egyhái saját ele-
meinek sem engedte meg azt, hogy a kőrűk-
bőr megválasztandókat maga az illető elem vá-
lassza, hanem ezt a választást is csak mindkét
elem 'együtt gyakorolhatta. Mindez teljesen
megfelelt az egyház fentebb kifejtett lényeg-
sajátosságának. Ezen elvet csak egy dologgal
szegte meg alkotmányunk, éppen azzal, hogy
a tanítóknak nemcsak mint »nem-lelkésze-ek-
nek adott választhatóságot, hanern ezen felűl
kűíön tanítói képviseltetést is adott nekik, s
még hozzá úgy, hogy e tanítóképviselőklet nem
is a közegyház, hanem csak a tanítók válasz-
tották. A valóságban tehát úgy áll a dolog,
hogy eddigi alkotmányunk nem hogy elnyomta
volna a "t'anítóságot (hiszen megválaszthatók
voltak mindennek, aminek »nern-lelkész« egyál-
talán megválasztható), hanem olyan privilégiu-
mot adott nekik, arnilyennel egyetlen más társa-
dalmi osztály, sőt még magának az egyháznak
elemei sem bírtak, s amellyel az egyház igenis
vétkezett saját lényegfogalma ellen, beengedve
az'egyházszervezetbe e. világ osztálykülönbségét.

Azt mondhatná erre valaki: ime tehát az a
veszedelem, amelyet te fennforogni vélsz, eddig
is megvolt már 40 év óta és mégsem lett belőle
semmi kűlőnős baj. Ez világosan mutatja, hogy
az ,CI. veszedelem nem egyéb, mint üres elmélet,
mely a valóságban egyáltalán nem áll fenn. Ha
a tanítók »nem-lelkészi« elemként bármily nagy
száfiímal bevá.asztatva sem jelentenek veszedel-
met az egyházra, hogyan lehemének veszedel-
messé ugyanazon tanítók, ha a tanítói kar vá-
lasztja be őket. Nem az számít, hogyakik az egy-
házat kormányozz:ák, micsoda úton módon ju-
tottale az egyházkormányzathoz, hanem csak az,
hogy kik kormányozzák. Elismerem, hogy ez
az okoskodás nagyon tetszetős és nemcsak a
tanírókra és más »nem-Ielkészc-ekre, hanem
igen sokszor még »lelkészekx-re is megtévesztő,
akiktől pedig -a theol. szempontok iránt több
megértést és fogékonyságot várnánk. A való-
ságban éppen itt tiinik ki _egész világosan, hogy
nemcsak elméletileg (theológiailag), hanem gya-
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korlatilag is. mennyire fontos az .egyhá~Zleirve.-
zetnek az egyház lényegfogalmával való meg-
egyezése. Mert az, egyház: lényegfogalma ellen
elkövetett, fennt említett vétek már is meg-
bosszúlta magát e.gyházunkblaJn. Megbosszúlta
magát először is az által, hogy tapasztalat sze-
rinta tanítói kar beválasztotta tanítók elsősorbars
mindig a tanítói kar képviselőinek érzik és tud-
ják magukat és legfeljebb másodsorban az
egyház képviselőinek, úgy hogy amikor az
egyházi érdek szembekerül a tanítói osztályér-
dekkel, akkor - ritka kivételektől eltekintve -
mindig az utóbbi lesz számukra a; döntő. És
ez nem is lehet másként, míg a tanítók nem
az 'egyház, hanem a tanítói kar képviselőiként,
a kar által választva, vagy tanítói hivataluknál .
fogva vesznek részt az '\í6yes bizottságokban.
Elismerem, hogy hasonló esetek lelkészeknél is
előfordulhatnak, de itt éppen. ezek a kivéte-
lek, aminek természetes okai megvannak a 'két
hivatal <elütő, de itt közelebbről ki nem fejt-
hető természetében. (Néhány ilyen okra rá-
mutattam a KeL Igazság 1934. deoemberi szá-
mában.) Hogy egyházalkotmányunknak ez. az
elhibázott intézkedése eddig még nem okozott
nagyobb bajokat, arinak oka egyedül csak abban
van, hogy a tanítóságnak adott külön képvise-
let eddig sokkal kisebb mérvü volt, hogy
sem az egyházi határozatokat döntően befo-
lyásolhatta volna. Az általános alapelv feladá-
sa után azonban egyházunk egyre fokozottabb
mértékben kényszerül ennek az osztályérdeket
szolgáló privilégiumnak a. kicerjesztésére sígy
egyre jobban éreztetni fogja hatását.

S ez éppen a második dolog, amivel az
egyház lényegfogalma ellen elkövetett vétek
már is megbosszulta magát. A tanítóság most
már nem is csak a neki már eddig is megadott
privilégium további kiterjesztését követeli, vagy-
is nemcsak a »nem-lelkész« elem körén belül
kővetel magának még nagyobb arányú külön
képviseletet, hanem azt hirdeti, hogy ö »ideális
egyházi szempontból« »lelkész« is.· Ennek az
állításnak egyetlen logikus kővetkezrnénye pe-
dig csak az lehet, hogy a tanítóságot a lel-
készi elem körén belül is megilleti ugyanaz
a privilégium, amelyet a »nern-lelkészi« elem
körén belül eddig is élvezett, vagyis, hogy a
»nem-lelkészc-ek egyenlőségének megszüntetése
után szűntessük meg a »lelkészc-ek egyenlő-
ségét is a tanítói osztály érdekében. Igaz, hogy
a »Zsinati [avaslatok« ma még megelégszik az-
zal is, hogy az, egyház ismerje el a tanítóságot
harmadik, a »lelkészi« és »nem-lelkészi« közőtt
álló elemnek, de kifejezetten csak »egyelőre«
elégszik meg ezzel is, a végső cél azonban nem
más és nem is lehet más, mint amit logikus
kővetkezrnényként levontunk.

ne ez a folyamat még itt sem áll és a
dolog természeténél fogva nem is állhat meg.
Ha a tanítókat kűlőn képviselet illeti' meg,
miért ne illetné meg a bírákat, orvosokat, kís-
gazdákat is? Hiszen ezek sokszor minden taní-
tónál, sőt »lelkészc-nél is áldásosabban vég-

zik az. általános ker. elhív;atásb6l folyó kőte-
lezettségeiket s még hozzá ingyen végzik. Ha
az egyház által fizetett »nem-lelkésze-eket meg-
illeti a külön képviseltetesi jog, inicsoda alapon.
lehetne ezt megtagadni a nem fizetett »11Jem-
lelkésze-ektól ? Ez a folyamat tehát végül is
szükségképen oda vezet, h:ogyegészl egyházszer-
vezetunk korporativ, érdekképviseleti rendsze-
rűvé alakul át, ami pedig szöges ellentétben áll
az egyház lényegfogalmával. -Ez a törekvés, ha
egyelőre burkoltan is., a »szakszerűség« kö-
vetelésének leple alatt - a tanítók színtén ,en-
nek leple alatt vívták ki privilégiumukat -
már bontogat ja is szárnyait, .amint ez éppen Pa-
zár István említett cikkéből tűnik' ki. S ha
majd ennek kővetkeztében ma még egységes
ev. egyházunk, evilág társadalmi rendjének
megfelelően osztályokra szakadozik sz;éts egy-
házi közgyűléseink a különböző érdekképvise-
Letek küzdőtereivé alakulnak át, ki vállalja ez-
ért . a felelősségetv Vállalják azok a lelkészek
és nem Ielkészek, akik most kőnnyelműen han-
goztatják, hogy az. egyház jogi fogalma egészen
más, mirit a theologia, hogy az egyházszervezet-
nek semmi kőze az egyház' lényegéhez, abban
büntetlenül lehet érvényesíteni .az egyház lé-
nyegétől teljesen idegen, azial ellenkező alap-
elveket, hogy mindaz a veszedelem, amit le-
írtam, csak üres elmé1et,elvont theologia,
amel ynek semmi köze a való élethez? Vagy
vállalni fogja az az ev. tanítóság, amely most
az osztályérdektől elvakíttatva szem elől tévesz-
ti az egyház lényeghevágóérdekeit? Al;igb(a!
Ezért még egyszer is azt kiáltom: álljunk meg,
amíg nem késő, mert ez a~ út veszedelembe
vezet. OyaJrmatl;y Dénes.

Öngyilkos egyház.
Öngyilkos ember nemcsak az, aki főbe

lövi magát vagy Dunába ugrik, hanem az is,
aki beteg' létére nem gyógyíttatja magát, vagy
ha veszedelemben forog, sernmit serm tesz an-
nak elhárítására. Ugya:nez áll az egyházra is.
Öngyilkos egyház az. amelyik az őt fenyegető
veszedelem elhárítására semmit sem tesz.

. Van-e iiyen egyház? Van. Sőt úgy látszik
az akar lenni a mienk is. Papok és hívek, rnin-
den <rendü ~gyházi gyűlések és újságcikkek
egyöntetűen megállapították azt, hogy a szór-
ványok egyházunk halálos sebét jelentik, ame-
Iyen keresztül elvérezhet. S a gyógyításra még
sém történik semmi. Legalább is nem döntő, el-
határozó lépés ..

Va!óban komoly-e a veszedelem? Az. Bizo-
nyítja a statisztika, A statisztika szerint (Kar-
ner: »A felekezetek Magyarországon«) az: evan-
gélikusokat is érdeklő házasságoknak 1891-ben
még csak 27.90jo-a volt vegyes házasság, míg
1928-ban már 58.9%. Ha így halad, egy em-
berőltő mulva a bennünket érdeklő házasságok
úgyszólván százszázalékig vegyes házaSlSlág?k



meg ósaíntén magában, vajjon nem ugyanez
a helyzet az, ő gyü1eke3etébetl is. Egyébként
pedig, hogy az egyes gyülekezeteknek szórvány-
munka céljából való józan megterhelése nem
lehetetlenség, azt megmutatta már ,a buda-
pesti egyházmegye, melynek gyülekeaetei rkét-
százalékos járulékot fizetnek s ezzel két missziói
gyülekezetet tartanak fenn.

Ki kezdje el? T. i. ki kezdje el a szór-
ványkérdés gyökeres megoldását? A világért-
ó:e magunkfajta falusi -pap. Lássuk be egyszer,'
hogy a szórvárrykérdés .egyetemes jellegű kér-
dés. Azt megoldani a:Zl egyetemes egyháznak
kell. Ebben a tekintetben is, mint· oly sok
másesetben mi mindnyájan, közegyházunk ki-
váló, minden bajunkat szívén vhcrdozé egyete-
rnes -íelügyelőjére tekintünk. Várjuk, hogy ke-
zébe vegye a kérdést. Csak intenie kell, és ak-
kor mindenki mellette áll, hogy ellenkezés és
okoskodás nélkül kivegye részét a mentő mun-
kából. S akkor majd fölébredünk a gyötrő,
kegyetlen álomból, mely mindig egy vérző,
pusztuló egyház szőrnyű képét hozza elénk. Föl-
ébredünk a gyötrő álombal és örömmel tapasz-
taljuk meg a valóságot: a mi evangélikus egy-
házunk nem pusztuló, de hódító egyház.

Íesznek. Elképzelhetjük rríit jelent et. Ugyancsák
a statisztikai adatok szerint, a. szerepet játszó
történeti egyházak között egyedül az evangéli-
küs egyház az" mely minden vonatkozásban csak
veszít az áttéréseknél. Éset mind elsősorban
szórványkérdés,

V,iin-e megoidás? Nem sok van. Csák
egyetlen egy. Egyházunknak nem védekező, de
hódító egyházzá kell lennie éppen a szórványo-
kon keresztűl. A jelenleg vérző sebként s't:e'-
replő szórványokat erőforrásokká kell átala-
kítani.

. Áldm-e ez és ábránd' csupán? Komoly lehe-
tőség .. Istennek hála, nemcsak a baptistálc pél-
dájára kell mutatnunk, akik szintiszta ev. r. k.
es. ref. falvakban tudnak pár évalátt egy-két
szórványhívűk segítségével gyülekezetet terem-
teni, de hivatkozhaturik már evangélikus példára
is. A "tíszazúgi nem is kétszáz lelkes evangéli-
kus szórvány pár hónap előtt lelkigondozót ka-
pott s az 'eredmény 1 tizenkét betérő s egy ki-
!érő sem. Ugyanezt ken utána csinálni másutt
IS.

Mi kell ehez? Mindenekelőtt is ernber.
Munkás. Vagyis lelkész. Cikkekkel nem lehet
a szórványkérdést megoldani. Hiszen látjuk,
hogy hiába he szélnek nagyon is világosan Zász-
kaliczky »Hangos számjai« és hiába. valók
Benkóczi Dániel időnként Iel-felsíró jajjai, el-
olvassuk és minden marad. Tudom, ez lesz
a sorsa ennek a pár sornak is, Mégis Ieírom r-
a szórványkérdés megoldásához szórványlelké-
szek kellenek. Az kell, hogy 'egyházunk pár év
alatt 50- 100 szórványgondozó lelkéset állítson
munkába"a,kkor valóságga lehet az, .ami ma
álom: hódító egyházzá lehetünk. Igaz, hogy az
előbbin kívűl ehez még valanti kell. Pénz is
kell a szórványszervezéshez.

Honnan vegyűnk? 1\z esztergomi heroeg-
prímásról nem kérhetjük. Nem kívánhat juk,
hogy szórványrnunkánkhoz ő adjon nekünk
pénzt. ViJágos tehát, hogy azt bizony nekünk
kell magunknak előteremtenünk. Ujból azt
írom, ami már egyszer 'elhangzott e lap ha"
sábjain s az, egyik kerületi közgyúlésen is.: az
egyes gyülekezetek járulékaiból egyetemes szór-
ványkasszát kell létesíteni, mely a. maga évi
50,-100-1 So ezer pengőjével a fenti tervet a
megvalósuláshoz segítené.

Keresztűl vihető-c ez? Fölvetem ezt a kér-
dést is, mert tudom, hogy a legtöbb gyülekezeti
lelkész már előre kimondotta erre nézve az
ítéletet: ez a terv a mai viszonyok kőzőtt meg-
valósithatatlan. Pedig a helyzet valójában a
következő: Ha a. mi gyülekezetűnket megkér-
né valaki ar ra: áldozzon szórványmunkára évi
7So pengót a maga pénztárából, egyhangú köz-
gyűlési -határozatot hoznánk, hogy nem adunk.
De ha valahonnan, illetékes felsőbb hatósá-
gunktól rendelkezés érkezne, hogy keltségve-
tésűnkbe évi 1Spo pengő állítandó be szórvány-
munkára, akkor szó nélkül megfizetné a gyü-
lekezet, Aki olvassa ezeket a sorokat, mondja

D.Gy.

- ,A protestáns sajtóról.- -

Sok sz6 esett I1Kír e lap hasábjain is a protes-
táns egyházak sajtófrontjáról. Sajnálatos doloq, hogy
nagyszámu napilapiaink l1Özött egyet sem találunk,
melyet nyugodt lelkiismerettel aiánlhutnánk protes-
táns hittestoéreinknek, Ezzel szemben a katoliku-
sok, llgyszintén a esidok oly erősen kiépített sajtó-
orqánumokkal rendelkeznek, hogy egyházi, illetve
vallási életük minden mozzanatának propagálására
azonnal .rendelkezésűkre áll a nyilvánosság.

A katolikus papság hiuaialos lapjának, az Egyházi
Lapok-nak mult évi decemberi számában »Radiká-
lisabb sajtóöntlldatot« címen egy uidéki plébdnos
cikkét oluastam. Ugyancsa>'; ebből a köz{eménybő{
értesült em arról is, hogy a katolikus egyházi felet-
tes hatóságok miujen sziqoru intézkedésekkel kötelez-
tek nemcsak a papságot, hanem a felekezeti taní-
táságot is arra, hogy kiztirolaq kaiolikus sajtót 01-

<uashatnak és más saitoterméknek még a kölcsőn-
eése is "tilos, /rígylésreméltó ez fl bátor és követelő
fellépés, mely minden katelikus híuő részére egye-
nesen Itötelezőué teszi a seázseáeatékos katolikus
sajtó támogatását.

Ha [utc számadást végzünk. a magvaI' pro-
testáns egyházak evangélikus, rejormátus, unitárius
lélekszáma felett, kétségtelenül megállapíthatjuk, hog!}
oly tekintélues tömeggel állunk szemben, mely fel-
tétlenül erős arra, hogy egy a protestáns érdeke-
ket védő napilapnak eltartoia legyen.
. Tudjuk, hogy a sajtó óriási hatalom. Éppen
ezért óriási mulasztás és pótolhatatlan veszteséget
jelent az, ha kéelekedünk egy pretestans napilap-
nak a megalapítását illetőleg. Nem szabad foly to-
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nosan szegénységünkre hioatkozni. Ott, ahol van
oeszetartús, van ügybuzgalom, lelkesedés és tenni-
akarás, ott az erőklJ.ek oly gazdagsága gyül össze,
rnely diadalmaskodni képes minden anyagi szegény-
ség felett.

. Nem szabad tűrni tovább azt, hogy elsőranga
protestáns ujságí"ók, közírók és seépirodalmi irók,
költők idegen célokat szolgáló, sokseor a protes-
táns egyházak gyengítésére törekvő eaitúnal; k,ény-
szerűiienek Órobotosai lenni. járomba törve lelklis-
mereti szabadságu!;;. oallásulc, hitük iránt érzett ra-
gaszkodásukat.

Egybe kell gyüjteni az erőlí;et, riadót kell [ulni
az oll} sok nehéz évszázadot diadalmasan átélt pro-
testáns öntudat felett és akkor ügyünk, mely soha
nem néll,ülözte az Isten áldását, diadalmaskodni fog.
Addig pedig minden protestáns ujságolvasó, külö-
nösen előfizető tartsa k'ötelességé,nek azt, hogy ha az
általa olvasott' ujságban bizonyos méretü protes-
táns mellőzést tapasztal, ez ellen haladéktalanul
emelje fel tiltakozó szavát.

*
Mint nagy könyvtárainlc állandó látogató ja, fáj-

dalmasan tapasztalom azt, hog:; az ugynevezett fo-
.lyóiratgyüjteményekben, folyóiratosztályokban minii
mellöeés éri a protestáns sajtóirodalmat. Nem kutatom,
hogy mi lehet az alm enne!" Tudomásom szerini nagy
'rön{jvtáraink nem seolqdlnak más célt, mini hogy
olvasóik számára hozzáférhetövé tegyél.. a küLön-
féle szellemi termékekel s aeokai, mini kor és kul-
iurális emlékeket megőrizzék az eljöuendő nemze-
dék számára. Ezzel szemben azonban rnindenűtt rész-
rehajlást és titokzatos erők akarateruenueeülését ta-
láljuk, Addig. miq a kaiolikus egyházi irodalom
teljes számban jut mindenütt kepoiselethee, a pro-
testáns folyóiratoknak csak elenyésző henuada áll
a nagyközönség rendelkezésére s ha nem tévedek,
ezeknek nagy része is, mint tiszteletpéldány ke-
rül a könyvtárakba.

Ezuton hívom fel az egész ország protestáns
idősz,flki sajtó jának mébjen tisztelt seerkesztoít, hogy
áldozzanak lapjuk minden számából néhány példányt
arra, hogy azok a nagy könyvtárak g,yüjtemény.eibe
eljuthassanak, Ha nem sikerül azokat, mini előfizető-
ket beseeruezni, kapjanak tiszteletpéldúnuokai, ele az-
zaZ az ellenő/'izendő kéréssel, hogy ezek a sajtó-
termékek a napi olvasóközönség rendelkezésére áll-
janak és a jövő nemzedékek: részére megőriztesse-
nek. A közkönyvfáraka{ nagyon sok protestáns ember
látogatja. Ezek a lapok pedig minte,c/y őrhelyei lesz-
nek a protestántizmusnak, Tudomást vesznek róluk
a protestánsok. elolvassák őket és gondolkoznak az
oloasottuk felett. Ezek' a mindenütt jelentkezö egy-
házi lapok eredményes építői lesznek a protestáns
öntudatnak, melure pedig mirultuuijan tudjuk, hogy
nagyon nagy szükségünk van.

Bizonyára érdeklődésre tarthat számot, ha be-
számolunk a magyal' protestáns időszaki sajtó 1934.
évi állapotárát. Magyarors;;xígon az elmult évben
40 református, 16 eoanqélikus, 1 unitárius, 3 bap-
tista, 2 szektárius folyóirat jelent meg. Osszeseti
62. Ezek lf.Özül 20 református es to evangélikus
egyházi. lap vidéken, a töMi Budapesten jelent meg.
A .megszállott terűleteken nagyon gyengén áll a

magyar protestáns sajtó ügye.' Csehszlovákiában 2
evangélikus és 1 református, Jugoszláviában 1 re-
formátus. Romániában 2 evangélikus 'ée 4- reiormáius .
egyházi lap megjelenéséről oan tudomásunk Ameri-
kában, ahol l1]ég nem is régen négy református ma-
gyar lap jelent meg. ma már csak egynek a lé-
tezéséről tudunk, ezenkívül van egy baptista és
két szektárius magyal' [oluotrai. Min; igazi testvé-
ries különlegességet emliteni I~Wg, hogy Amerikában
két olyan magyal' nyelvü egyházi lap is megjelenik.
nieluel: egy~lránt közlik. fl római és görögkatolikus,
református és eoanqélikus egyházak híreit. Az el-
mult eoben tehát magyal' nyelven összesen ?7 pro-
testáns iclőszaki lap jelent meg.

A protestáns sajtó ügye még SOk-SO', feladat
megoldását kiuánja, Lelkes apostolokra van szükség.
kik az önfeláldozás és ügyszeretet lobogóját ma-
qasru emeloe egyesítik az erőket. Károsy Pár.

Tőkét teremteni'
Duszik Lajos március IQ-i vezércikkéből

idéz.em ezt a felkiáltójeles mondatot. Igaz, hogy
ezt nekem s bárkinek afféle jámbor óhajként
könnyü elmondani. De hogyan teremtsünk tő-
két '2 A Jegelső lépés: szerezzük vissza elvesztett
tőkénket l Köztudornásű, hogyabetétek és al a-
pítvárryok elértéktelenedése folytán mi vesztet-
tünk aránylag legtöbbet. Ma, amikor a mi-
niszterelnök hatalmas rádiószózata a rég só-
várgott földreform ígéretét hirdette a szívek-
be, szót kell ernelnie egyházunknak sa' hitbi-
zományi reformmal karöltve. kérnie kell elvesz-
tett vagyonának földben való biztosítását! Döb-
benetesen igaza van az említett cikkírónak.
remeket látunk s ezeket a rémeket: az üres
kéznek és üres erszénynek rémeit nem lehet
együgyü nemtörödömséggel s kenetes, de tett
nélkül elsorvadt szavakkal elkergetni l Mikor
szólal meg egyházunk erőteljes szava az 1848.
XX. tőrvénycikknek százszázalékos végrehajtá-
sa érdekében? Mi csak koldúlni merünk hova-
tovább s minél messzebb leszünk ·e törvény
meghozásának napjától, annál gy,engébb· a ri-
mánkodásunk s annál jobban megérdemeljük
a száraz kenyérrel való kielégítés szégyenét.
Nem egyszer fenegyerekeskedő akarnokoknak
bélyegzik azokat saját egyházi körűnkben is,

rakik .hangoztatni merik, hogy egyenlő vagyo:ni
elbírálást kérünk az államtól. Majd egymillió
hold föld óriási anyagi erejével jár a kato-
licizmus a maga életútján, ugyanakkor az' egész-
ségtelen főlbirtokelosztás eg)'lElnleskövetkeztében
színmag yar falvak drága, dolgos népe rongyes-
kodik s kénytelen megölni meg nem született
gyermekét, mert nálunk a. Szerit István-féle ma
már öngyilkos föld politika szent és sérthetetlen.

A divatos közvélernény és Pezenhoffer-féle
önműködő statisztika szeréti .az egyloe bűnét
református testvéreinkre rákenni, elte a mea-
kulpázás őszinte fürdőjében nem meri meg-
mosni a más portáján egyébként jól, nagyító
szemlencséit.
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Uj idők ú3 eszméi lángolnak milliók szi-
vében .s .ezeker a lángokat meg kell nemesi-
teni evangélikus öntudattal, le kell vetkőznünk
a szégyenletes' koldus gúnyát s oda kell állani
törvényadta .jogunknak önérzetével s a nemzet
Igazságérzetébe vetett hittel, ahol a magyar
közélet százados sebeit orvosoljak s a magyar
földünkból - ha. másoknak is~jár - kérnünk
kell anyai örökségünket! Elég volt már a
mcstoha-gyermek keservéből í

Bácsi Sándor.

Figyelő.
A képviselőválasztások

megindulása alkalmából Serédl hercegprtmás
pásztorleveret adott ki. Magas nemzeti és egye-
temes hazafias nézőpont/v) irányíthatta őemi-
nenciáját, mikor -ezt rendeli el: »az ,erkölcs-
fian(?) szabályai szerimt sem szavazaiia», sem
más mádon olyan politikai pártot vagy olyan
képvis,ell5j,e'lölt.et· támogaini nem szabad, amely-
nek, illetőleg akinek célkitűzése és programmja
eilenkezik Hazánk és Nemzetünk igazi érde-
keivel, i11etőleg Isten és Aa yaszenteg yluizuní:
~6rvényeiveL.«

Mit szól ehez a »nernzeti egység« vezére?
S mit szólnának hoztá a »szerkesztőségek«, ha .a-
mi püspökeink is ilyen felekezeti egyoldalú-
sággal hazafiaskodnának. Szégyenükre álIapít-
juk meg, hogy »Jusztiniám« bíboros érsek ki-
csinyes pásztorlevelét megjegyzés nélkül kőz-
readták.

*
A házaséletről

Serédi hercegprímás 'pásztorlevelet bocsátott ki.
Abból indul ki, hogy »a házasélet bőven nyújt
alkalmat a penitencia szellemében gyakorolt türe-
lemre s az-önkéntesen vállaltőnmegtagadásokra.«
Okos tanácsok és bölcs megállapítások utáln
ezzel végzi fejtegetéseit »Oly sokat vesztett
már nemzetünk, hogy nem engedhetjuk meg,
hogy könnyelmű felfogások játéklabdája legyen
a családi élet.« - Igaza Vian, de mit ér az,
ha csak »a szó Jákob szava, .de a kezek Ézsau
kezei.« A. tetszetős szavak helyett már .egyszer
jöhetnének a jézusi lélekkel és testvéries szív-
vel adott gyógyító cselekedetek is. Mindaddig,
míg a római egyház a házasság dolgáhan tisz-
tes, emberséges álláspontra nem helyezkedik,
szava csak zengő érc, intése .. és tanítgatása
képmutatás. Több szeretetre és megértésre
szoinjas ez, a. világ, a szép szavakb:an nincs. élet-
adó, gyógyító és újító erő.'

*
A vér ~vangé1íumárói:

nagybőjti pásztorlevelet adott k}. Shwoy püspök.
Elítéli azt az új törekvést, amely a népfrajok
szerint ak,arja· szabályozni a nemzetek életét.

»Annyira mennek, hogy elvetik anépfajok test-
vériségét, a felebaráti szerétet isteni törvényét.
Ime a háborús' gyűlölet evangéliuma l« - HáJ
ezt mi is elítéljük. De azután :nem is gyakorol-
juk. Arnde, ha a mások szemében a szálkát
hánytorgatjuk, nem kell-e a magunkéban is
meglátnunk a gerendátv Mert mi a különbség
azok kőzőtt, akik az. embereket fajok szerint
osztályozzak és azok kőzőtt, akik felekezeti ala-
pon gyűlölködnek? A püspök szer,etetteljes han-
gon kéri a híveket, »dolgozzanak együtt a pap-
sággal Isten országáért, a vezetőktél pedig azt
várja, adjanak jó példát a híveknek.« - Mi is
ezt várjuk a tisztes róm. kat. püspök -uraktól,
adjanak .jó példát a híveknek a türelmes, test-

. véries jézusi szerétet gyakorlására.
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BŐJT MÁSODIK VASÁRNAPJÁN
'Máté ev. XV: 21-28.

Ez a bőjti euanqélium muuteoekelctt arra tanit.
hogy (1 szenuedések utján járó ember találkozhatik
Krisztussal. Megkeresheti és megtalálhatja őt ugy,
amint ez az édesanya megkereste és meqtalália,
Ebből következik, hogy becsüljűk meg seenuedéee-
inket, meluekben nemcsak probáltatáeoink és igaz-
ságos bűntuidéeeink, hanem Jézushoz és megtéré-
sünkhöz késztető ~r..{J-is van.

Ez a bőjti evangélium azután arra a vígasztaló
igazságr.a tanít, hogy Jézus nem megy el résztvevő
sz'íu neika! (1 szenuedés mellett. Segíteni akar rajtunk.
Szenvedéseinlk és az ő szereiete együtt ellenállhatat-
lan erő/Jel fordítják a meqtérésre megérett sziuet a
mennyei Atya felé: A szenoedes és a szeretei együtt
még a köves es tövise;) sziuben is talál táplálékot: a
hit győkereinek ...

Milyen drága ajándéka ennek a bőjti evangéli-
umnak az, hogy az éhező és seomjazo seiuek meg-
eleqttésére Krisztus ezeretetének és az ő megvál-
tása ajándékainak egyaláhulló morzsája. is eleqemdű,
inert a seenuedés és a szeretet utja külön-kiilÖ~l' is
elvezethet ugy,an Jézushoz, de nála ennek ez kettőnek
az utja egybe/ut ...

- Lapegyesítés. Tíz esztendővel vezelőtt indúlt
meg a bányakerület kiadásában a »Jöjjetek Énhoz7

<zám« c. szórványlap .. Hasznos munkát végzett neml-
csak a szórványokban élő híveink között, de a szór-
ványkérdésnek teljes jelentőségében való felismerése
tekintetében is. Most a banyakerület elnöksége meg-
állapodott a »Harangszó--val abban, hogy a »Jöjje-
tek Enhozzám« előfizetőit átadja és ezzel is egye-
síteni kívánja (IIZ erőket ennek a leülönösen nagy je-
Ientőségü kérdésnek a szolgálatában. Hálásan ismerjük
el a »Jöjjetek Énhozzám« szerkesztőségének, külö-
nösen Szuchovszky Gyula vallástariárnak a szór-
ványhívek érdekében való önfeláldozó buzgólkodását,
de megnyugvással adjuk lit szórványhíveink lelki
építését kíválóan szerkesztett cnéplapunknak, a Ha-
rangszónak. Legyen ebből az egyesülésből sok áldás
és jó gyümölcs.
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- Uj szórványmisszió.' A Kiskőröshöz tartozó
Csengőd község mintegy 600 lelket számláló evangé-
likus szőrványterüleüe március t-éri külön lelkigon-
dozót, missziói segédlelkészt kapott, Ra.ffay Sándor
püspök Bándi István volt váci sagédlelkészt küldötte
ki a misszióba. Különös hivatása lesz a \csengődi
tanyákon szétszórt, de egyben Akasztó. Szabadszállás
és Fülöpszállás területéri élő evangélikus hívek össze-
gyűjtése és lelkigondozása. Ezzel a megoldással Kis-
kőrösnek nincsen gondozatlan szórványa.

- A budapesti CE Viiágkonferencia hírei: Kelly
James .a CE európai elnök március második felében
Budapestre jön, hogy a világkonferencia ügyében
megbeszélest folytasron a helyi rendezőséggel. -
Kelly irja egyik levelében, hogya Balti államok
evangélikusegyházainak egy nagyobb küldöttsége ké-
szül a világkoníerenciára, A CE vllágkonferencia rende-
zőbizottságát már megkeresték .az egyiptomi, a szíriai
és az olasz waldensi rnozgalrnak vezetői a részvétel
ügyében. A vílágkonferenciaí iroda címe: Budapest,
VIlI., Gyulai Pál-utca 9.

- Csanád-csongrádi egyházmegye hírei: - Sze-
ged. A böjti vallásos 'es-ték fötémáj a: »A harcoló
világ.« E vallásos estéket az egyház belmissziósegye-
sületel rendezik, előadói: Benkő Láselá, Kutas Kálmán,
Keken András, Zulauj Henrik, Trauscheniels Elza,
Egyed Aladár. Pitoaros. Az egyház közgyűlése
március 10-én egyhangú felkiáltással Gubcsó András
pusztaottlakat lelkészt jelölte a megüresedett lelkészt
állásra.

- Emlékünnep, Mísszióegyesületünk a Reformá-
tus Szövetséggel karöltve március 12-én tartotta ke-
gyeletes emlékünnepélyét az 'első magyar-kínai rnísz-
szionáriusnő, Kunst Irén elhunytával kapcsolatban.
A Deák-téri templomot színültíg megtöltötte a Kunst
Irén egyéniségét, szeretetét és szolgálatát hálás ern-
lékezésben tartó szívek serege. Bevezetőnek D. D.
Raíf'ay Sándor püspök imádkozott. Dr. Molnár Gyula
Kunst Irén magyarságáról, Gáncs Aladár lelki fejlő-
déséről emlékezett meg. Dr. Misley Sándorné, a
kínai missziót támogató magyar rnunka vezetője, sze-
mélyes élményeket mondott el Kunst Irén budapesti
belmisszíói munkásságáról, majd ismertette az első
magyar kínai mísszíonáriusnőnek nagy méretű mun-
kásságát ra kínaiak között több mínt 20 éuelI1 át.
Vitéz dr. Csia Sándor Kunst Irán utolsó idejéről'
adott megható beszámolót. míg 'dr. Victor János
kíadandó emlékkönyvére hívta fel a figyelmet. Az
ünnepély sorrendjét két énekkar és V<!dig'a' Fasori
ReL és Ev. Énekkarok müvészi számai gazdagítot-
ták, az előbbi László Sándor, az utóbbi Peschleo
Zoltán karnagy vezetésével. Gergely Dezsőné éneke
és Magöcs Károly bibliaolvasása után Bereczky AI-
bert ref. lelkész imádsága fejezte be az emlékünnepet

- Bach-hangverseny a Deák-téri templomban
250 ,eve annak, hogy megszületett Eisenachban a
legnagyobb .evangélikus egyházi zenész, Bach János
Sebestyén. Ez a fontos évforduló megmozgatta a
világ evangélikusságát ; pesti egyházunk két épek-
karai, a Lutherániaés a Fasorí Evangélikus Ének-
kar is együttes hangversennyel áldoz Bach szelle-
mének. Áprilisban lesz a Deák-téri templomban e
hangverseny, melyet a rádió is közvetít.
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- A debreceni ev. egyházi énekkara napokban
számolt be egy évi működéséről tizennegyedik köz-
gyűlésén, dr. Horváth GyuI,aelnök elnökléte mel-
lett. Elefánty Sándor karnagy jelentése szerint tavaly
húsz esetben énekeltek az ístentíszteleteken, részt
vettek több vallásos este műsorán, adtak művészi
erők közrernüködésével önálló egyházi hangversenyt,
Hálás kegyelettel emlékezett meg az énekkar Ge-
ressi Kálmánnér:ól, aki több mint 600 P-s adorná-
nyával zongorához segítette az egyház énekkarát. A
tisztújítás során az eddigi tisztikarba alelnökké dr.
Tormássy Dezsőt választották. o

- A salgótarjání evangélikus' nőegylet március
3-án a város egyik legnagyobb termében az. acél-
gyári olvasóban nagysikerű gye rmekj elmezdélútánt
rendezett, malynek keretében ezúttal is kétszer ka-
pott zsúfolásig megtelt házat s tisztárar 50 filléres
teajegyekből és büfféből 700 pengön felüli összbe-
vételt, amelyből 450 pengő tisztán megmaradt a
kultúrház céljaira, A szép eredmény Pántyik kr-
pádné és Moticska Nándorné elnöknők. valamínt a
lelkes hölgygárd.a érdeme.

- Nyiregyháza. Az ev, nöegylet március 6-án
vallásos estét rendezett, Az előadást »Régi hittel -
új útakon« Egyed Aladár esperes tartotta.

- Esküvő. Hulvey István kiskörösí .ev. lelkész
és Huray Mária március 5-én házasságot kötöttek
Nyir-egyházán.

~ - A rákospalotai ev. ifj. egyesület Farsangi
Vidám-Estet rendezett a sajté-alap javára. A tiszta
bevétel 30 pengő volt.

_ A Keresztyén Igazság márciusi száma közli
Luther tanítását az Egyházról; a tanulmányok a
keresztyén házassággal, a magyar lélek válságával,
a kétszázötven éves Bach-hal s az egyházválság -
egyházvédelem kérdésével foglalkoznak. A Krónika
az ausztriai áttéresi mozgalomról és a Regnum ci-
rnü történeti kiadványról szól.

RIEGER ·OTTÓ ORGONAGYÁRA
Budapest, X., Szigligeti-utca 29. szám. (Rálwsf~lv(L).
Uj orgonák, valamint homlokzatsípok szállítását és

/ orgonajavításokat m é r s é kel t á r b a II

szakszerű és művészi kivitelben vállal.

SZLEZÁK LÁSZLÓ
____Magyarország arany koszorús mestere

'harang- és ércöllwde. naranqieisserelés- és Iwr'ang-
lábgyár, Budapest, VI., Petneházü-utca 78. szám.

8 aranpéremmel és 4 diszekleoéllel kitűnietue!

Tekintélyes árleszállítás!
A magyarhoni protestáns egyház története.

Farkas József, Kovács Sándor és Pokoly József
közreműködésével szerkesztette

Zsilinszky Mihály
797 oldal, nagy nyolcadrét számos képpel a szö-
vegben. - Fűzve P. 20.- helyett csak P. 5.-.

'Kapható mig a készlet tart: ,
Scholtz Testvérek könyvkereskedésében,

Budapest. IX., Ferenc. körút 19-21.

Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest. VII., Damjanich-u. 2i-b. - Fel~lös Farkas L.
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Szerkesztöség és kiadóhivatal:
BUDAPEST VII. DAMJANICH-u. 28b.

Telefonszám: ~3"':""5-92.

Kiadja az
ORSZAGOS LUTHER' SZöVETSÉG

EGYH AZTARSADALM~.
BELMISSZIOl, KULTURALIS ES

EGYHAZPOLITIKAI HETILAP.
A szerkesztésért felelős:

KEMÉNY LAJOS.

TARTALOM: Választás. - Zászkaliczky Pál: Hangos számok V. - drbv.: Lelkészi becsületszék. - Marcsek
János: A liturgia egységesitése. - Károsy Pál: Arcképek - dr. Berzsenyi Jenő: "Védett paróchiák." - Peschko

Zoltán: Handel (1685-1759.) - figyelő. - M. J.: Az egri missziói kör megindulása. - Hirek.

VÁLASZTÁS.
A képviselőház feloszlatásá!v:al szerte az or-

szágban megindult a választási hadjárat. Nem
mondhatjuk azt, .hogy nem érdekel minke~ a
választás eredménye, mert hiszen .az ország
orsának mindenkit érdekelnie kell. Nem mond-

juk ugyan azt sem, hogy az ország sorsa függ
ettől a választástól, de kétségtelen, hogy a
nemzet közvélernényének, többségének' meg-
nyilvánulása mindig fontos dolog a nemzet
életében. Miúgy hisszük, hogy a nemzetek éle-
tében mirrden politikai változáson keresztül és
sokszor 'azok ellenére is megnyilvánul az em-
beri életek belső törvényeit mozgató erő és
ez Isten kezében van. .

Nem akarunk tehát a választások politikai;
részével, sem az egyes pártok módszereivel és
igéreteível foglalkozni. Vannak azonban egyes
feltunő mozzanatok, amelyeket nem árt észre-
venni és megfigyelni.

Mindjárt a választási küzdelem megindulá-
sakor megjelent a hercegprímás körlevele, mely
a katolikus papságot arra hí vja fel, hogy ők rés
rajtuk keresztűl híveik »a keresztény erkölcs-
tan szerint csak . olyan képviselőjelöltet tá-
mogathatnak, akinek . programmja nem el-
lenloezik hazánk és nemzetünk igazi érdekeivel,
illetőleg Isten és a kat. anyaszentegyház tör-
vényeivel.« Ezenfelül azonbari a .hercegprímá~
a támogatást ahhoz a feltételhez köti, hogy a
Jelölt kötelező igéretet Legyen, hogy még párt-
politikai tekintetektől is függet1enül támogatn i
fogja a családvédelmi reform törvényjavaslatait.

Megjelenik minden vasárnap.
ELűFIZETÉSI ARA:

Egész 'évre 4'.40, félévre 2.20 pengő.
Postai csekk száma: 20.412.

felelős kiadó: Dr. FRITZ LASZLO.

Ugy érezzük, hqgy ebben a körlevélben az. első
téglácskát akarja elhelyezni a heroegprímás
aho~, hog a_katolikus egyház szempontjainak:
a parlamentben pártpolitikai kü1önbség nélkül
való építését elkezdje.

Azt is megemlítjük, hogy egy héttel ké-
sőbb egy,es katolikus püspöki pásztorlevelek
emyhítettek ezen a felhivásori és kevésbbé hang-
súlyozták a felekezeti álláspont ot.

Kiemelkedik a választási programmbeszé-
dek sorából a miniszterelnök Szegeden mon-
dott beszéde, melyben különösen figyelemre-
méltó .az a kijelentés, hogy a miniszterelnök
nem 'tartja helyesnek az osztályuralmi cé1zatu
politikai pártokat, de a felekezeti alapon való
kormányzást sem. »A vallás politikai fegyver
nem lehet, mert veszélyezteti a nemzet egy-
ségét és olyan kultúrális harc színterévé te-
hetné a csonka országot, amely elernyeszthebné
a nemzeti erőket.« Helyeseljük ezt a kijelen-
tést, nem míntha félnénk felekezeti alapon va-
ló kormányzástól, de mert csakugyan nem sza-
had a vallástnak politikai fegyverré lennie, még
választási körlevélben sem.
. Végül megemlítjük, hogy egyik fővárosi
lapban megjelent összeállítás szerint a kor-
mánypárt hivatalos 'jelőltjeinél a vallási meg-
oszlás minden szándékosság nélkül. a kővet-
kezőképen alakul ki: róm. kat. 67%, ref. 200/0,
ev. 6.6%, a többi szétforgácsolódik. Az arány-
szám nagyjában megfelel az országos arány-
nak" . l
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Hangos számok. (Komádi 751 lélekkel Ieszámítva.) Szolnok me-
gye: Szolnokoru kűlőn 440 lélek, J ászbe-

V. rényben 122 - 720 lélek, Bodrogkőz 33, Sá-
(Tiszai egyházkerület.) rospataki járás [24 lélekkel, T611ya vidékén

223· Tokaji járásban 49 szervezetlen lélek.
. AD. Kovács Sándor egyet. tanár szerkesz- Anyaegyházak.. Kölcse 290, Tállya három fiók-

tésében. rövid időn belül megjelenő új névtar egyházzal együtt 398, Ujcsanálos 299, Szelnek
adatai alapján a két esperességből álló tiszai Jászberénnyel 562, Sátoraljaújhely 332, Tokaj
egyházkertilet szórványstatisztikája megdöbben- két fiókkal 179, Kornádi 751 -lélekkel, Deb~
tő. ! recen belterületen 1157, kiilterűleten 397,· ősz-

Mielőtt az egész kerületre vonatkozó szá- szesen 1554 lélekkel.
mításainkat meg tennénk, nézzük részletezve az Szándékkal/hagytam a végére N yiregyhá-
adatokat: A hegyaljai csperesség területén az zát és szórványait. N yiregyháza mag:a szórvá-
egész abaújszáritói járásban csak egy". anya- nya nélkül is szórványrnissziői munkát igényel,
egyház van két fiókegyházzal, összesen 253 lé- .. .mert Ü·972 lélekből 'belterületi csak 7514"I~a
lékkel. Az egész járás. területén stqrváJi;lyhíf\llŐ'többí, 'teháf .10.458, a tanyákonjl) "lakik. .(Ez
ro8 Lélek. Az encsi járásban Fancsal két fiók- .. nem nyári statisztika, ele téli; tehát ezek állandó
egyházával 379, Hernádvécse 93 lélekkel' a tanyalakosok.) Hozzátartozik .az egész nagykál-
szervezett evangélikusságot jelenti. Ugyanott .Iói . járás. 1377: ssórványhívóvel . m'a.jű a. nyír-
szervezeuen 252 lélek. bogdányi járás 1497 szórványevangélikussal.

Más őt, járás területén nincs' szervezett A két járásban szórványban 2874 evangélikus
egyházközség, de lakik 498 evang. lélek. Az élI Ezek közőtt a kővetkező szórványok : Nagy-
edelényi járásban Sajókazán a hozzátartozó két kálló 686, Ujfehértó 500, 01'03 718,· N yirszöllős
fiókegyházzal együtt lakik 607 evang. hívő. 387 lélekkel. A közelmultban a szabolcsi misz-
Ugyanebben a járásban szórványhívő 570. A szió számára beállított.ak egy lelkész munka-
miskolci járás terűletén. Miskelc 2704, Diós- '~röt, ..de , od~ háromnak a teljes munkaerejére
győr és Vasgyár 1240, Arnót 346 szervezett is- szükség válna. /'
evangélikussága mellett van még 340 gondozar- Igy. tehát az egész tiszavidéki egyházmegyé-
lan evang. szórványhivö. ,. ben Iakik összesen 28.501 lélek. Ebből :sz,erve-

..6zdoniéJ. -hozzátartozó két fiókegyházzal zett "terűleten lakik 22-425, szervezetlen 6076,
Jeg"y~tt van 9:52 ,Lélek..Az .ózdi járás többi hely- tehát az összes evangélikusság 21·3°jo-a. Ha
ségeiben lakik még 534 evangélikus. A put- azonban a szórvány helyzetnek mezfelelőbben
noki járásban (Putnok Ieszámítva l), van 150 Joeszámítjuk a két nagyváros: Debrecen és Nyír-
szervezetlen evangélikus. A sajószentpéteri já- e9yháza tanyavilág át, mint amelyek legnagyobb
rásban 339 evangélikus lakik, valamennyi szór- resze nyugodtan besorozható a szórványok kö-
ványhelyen. Egerben 279 lélekkel most léte- zé, akkor bizony 600/0-nál is többre 'megy fej
s~t ,?nálló misszió, de az egri járásban még a lelkésznélküli evangélikusok arányszáma.
mindig 105 evang: szórványhívő él, Végeredményben a tiszai egyházkerület
. -Tehát a hegyaljai egyházmegye összes szórványstatisztikája a következő: ÖSSZeiS\lélek-

evangélikussága 9901 lélek. Ebből szenvezett S'zá~11a38-4°2. Ebből szervezettegyházrakban
'egyházakban (anyia, fiók), lakik· 70°7 lélek, - Iakik 29-432, szórványban 8970 lélek, vagyis
szórványhívö 2894. Tehát azegyhá'zmegy.e ősz- az összesevangélikusság 23·30j0-a. A gya'kair-
szes- evangélikus ain ak 29.2Ó.o-a·.szórványhívő. latban ez .amzyit jelent, hogy a tiszai egyháeke-
Vegyük még figyelembe, hogy 10 fiókegyház j'ületben:a hívek eteg yedrésse távol él egyh ri-
2:2arányhél1ll, öt anyaegyházhoz tartozik ősz- zi tál! népszámlálás szerini ugyan evangélikus,
szesen 8991é1ekkd: Igy ,a Ielkésznélkűli helyek de nincs életközösségben egyházávat és így ki
evangélikusság a 38.3 Ojo. Ha még tekintetbe vesz- van téve ra hűtlenség és at elközömbiJsödés
s_zükazt is, hogy a több munkaerővel rendelkező minden veszedelmének,
Ozd kivételével a szórványok evangélikusság á- • Hát még .mindig mncs itt a komoly cse-
ért 'J:ienc;Isz:eres,enalig történik valami, .-:...bizony. lekvés ideJ~?-- .
szomorúan hangos számok ezek. .

Még megdöbbentőbb azonhan aLiszavidéki
e~pe.J:iesség"szórványstatisztikája. . ..

Nézzük ezt is kissé részletezve. A két da-
dai járásban csak szervezetlen evangélikusság
él 267 lélekkel. Kisvárda missziói egyházban é]
8? e~~~g., ,ajá~ás ~öbbi,részében67. lV!ás)á-
r,:sokl?~l :h<?~z~tartozikmeg egy sereg szorvany.
Ligetaljai járásban él 45,nyirbaktai"járáS'ban
87, nyirbátoriban 82 evangélikus. Tiszai járás
57, csengeri 25, mátészalkai 98, vásárosnamé-
l1~i 34? egész Hajdu. vármegye (szervezett ;egy-
haz nincs l) 396, Bihar megye 895 lélekkel,

Zászkaűczky Pál.

Lelkészi becsületszék.
. A háború utáni idők fegyelmi eljárásai

egyházu~ban .azt bizonyítják, hogy az egyház
alaptételeit, szigorú erkölcsi rendelkezéseit fél-
retoló szabadabb életfelfogás hefÚkőzött - ha
cs:a~<.szórv~hyosal}. is - lelkészi karunk egyes.
b.ag]alhoz l~. r» bizonrí~ják ezek a fegyelmi
u9)11e~azt IS, hogy a regr E. A. fegyelmi sza-
bályai nem elég hatékonyak 'ez áramlat elfoj-

I
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tására. A 324. §. intézkedései nem elég ru-
galmasak ahhoz, hogy a változott viszonyok
folytán változott fegyelmi esetekhez alkalmaz-
hatók legyenek. Elsősorban maguk: a lelkészek
érzik ezt, .de a világi vezetők is aggodalommal
figyelik 'ezt a helyzetet.

Sokáig nem láttam komoly megrnozdulást.
1\ 'békéscsabai lelkészkonferencián végre indít-
vány hangzott el (Kemény Lajostól) abban az
irányban, hogy maga a lelkészi kar szálljon
síkra ez új áramlat ellen és létesitsen saját ke-
belében egy olyan szervezetet, mely lehetetlen-
né. tegyen minden olyan viselkedést, mely vagy
a hatályban lévő rendelkezések szerint nem
minősíthető fegyelmi vétségnek. Yagy nem bün-
tethető megfelelő szigorral. azonban a szigorú
értelemben vett lelkészi étikával nem egyez-
tethető össze, A felvetett gondolatot a konfe- '
reneia helyeselte s elhatározta annak egyrészt
a zsinat figyelmébe ajánlását, másrészt annak
kornoly megvitatását.

Azótae kérdésben nem történt semmi, Fi-
. gyeltern a sajtót, áttanulmányoztarn az előké-
szítő bizottság fegyelmi javaslatát, - nem ta-
lálom a felvetett gondolat tovább fűzését. Igaz
ugyan, hogy a zsinati irományok II. füzetéhen
adott törvénykezési javaslat 3, §-:a. a régi E.
A, 324 .. §-ához viszonyítva hatékonyabb ren-
delkezéseket tartalmaz, azonban. még mindig
nem az, amit a békéscsabai konfenencia sur-
getett.
.' .,' 'Az "az érzésem, hogy ezt a kérdést 'rideg
paragrafus okkal talán nem is· lehet elintézni,
A rohanó élet annyi esetet, anruyi változatot
szolgáltat, hogy azokat előrelátni, egy hosszú
évtizedre szánt törvény szakaszaiba előre be-
-zorítani nem lehet. Nem lehet figyelmen kí-
vűl hagyni azt sem, hogy úgy a régi, mint az
[lj alkotmányunk világi és lelkészi tagokból ál-
ló bírói testiiletet szervezert, mely éppen ezen
összetételénél fogva nem lesz képes a törvény
kereteit kitőlteni azzal. a tartalommal, melyet
a lelkészi elhivatottság magasabb nézőpontjai
megkövetelnek. Első tekintetre talán merész-
nek tűnik fel 'ez a megállapítás, de a háboru
óta lefolyt fegyelmi ügyek eredményei ezt Iga-
zolják. Hiába van a lelkésznek nagy tudása,
jeles szónoki képessége, ha nem tudja, vagy nem
akarja saját egyéni életével, lelke. melegségével-.
az evangéliumot hívei lelkéhez kőzel vinni. Az
ilyen lelkész. azután kőrmyen, szinte akarat--
lanul követ el olyan dolgokat, melyek esetleg r3j

fegyelmi szabályok .szerint nem bűntethetők,
de melyek a lelkészi elhivatottság' szempontja-
ból mérhetetlen károkat okoznak a hívek lelki
világában .

Sziikséges itt .egy olyan' kizárólag lelké-
szekből álló szerv beiktatása, mely az esetet
abból a szempontból vegye vízsgálatalá, hogy
az illető lelkiész felfogása, lelkivilága. a hívek-
kel való lelki kapcsolata alkalmas-e az építő
munkára, Krisztus evangéliumának .a 'hívek'

. lelkében való megvalósítására? De milyerr Je-

gyenez a szerv ? Hogyan lehet annak döntéseit
sanctióval ellátni? Nehéz kérdések ezek; és
különősen nehéz azokat a mai alkotmányba
beilleszteni.

A békéscsabai kenferencián lelkészi be-
csületszék eszméjét vetették fel. Elvileg he-
lyes, talán a Jegalkalmasabb megoldás, de
gyakorlati megvalósítására nem hangzottak ej
javaslatok. Maga az elgondolás, a lelkészi bí-
róság megvalósítása a MELE. keretében min-
den külőnösebb zokkenő nélkül megvalósitha-
tó. Egyetlen szakasz kell csupán hozzá az al-
kotmány általános részében, mely kimondja,
hogyamegválasztott lelkészek, segédlelkészék
és vallástanárok kötelesek a MELE-be belép-
ni, annak kőtelező tagjai. A· lVIELE ennek
megtörténte után alapszabályait akként módo-
sítja, hogy titkos szavazással közgyűlésén 10-

l2 tagbó 1 álló lelkészi bíróságot választ, mely
hivatva van tagjai felett ítélkezni abban a te-
kintetben,. hogy az illető lelkész viselkedése,
működése megfelel-e, vagy sem a lelkészi eti-
ka követelmérryeinekv Nehézséget csupánennek
a meghozott döntésnek a végrehajtása okoz.
Adódhat eset, hogy valamely lelkészre kimond-
ja a lelkészi becsűletszék, hogy a lelkészi hi-
vatás hetöltésére nem alkalmas, habár. nem
kővetett el olyasmit, 'ami fegyelmileg erősen
vagy 'egyáltalán büntethető 'Volna. Előfordul-

, hat,az is, hogy nem is kívánatos hosszú tör-
vénykezési útra vinni· valamely ügyet. Ezért
kell. valamilyen. módon, bekapcsolni i a lelkész~
etikát érvényesítő ilyen szervet.

Itt a zsinati nagybizottság törvénykezési ja-
vaslatának ,1T §-,a jöhet. tekintetbe, mely . a
kényszemyugdíjazást ' hozza he. Ki kellene
ugyanis egészíteni ezen szakaszt azzal, hogy
kényszernyugdíjazásnak van helye akkor is, ha
a Tentiek szerint . megalkotott MELE bíróság
avagy a zsinat által e célra megalkotott más'
szerv azt állapítja meg egy ·lelk,ész.ről, hogy
bh működése nem qlyan, hogy ellene fe-
gyelmi eljárás volna indítható, 'Vagy csak cse-
kélyebb fegyelmi büntetés sd volna sújtható,
mégis .magasabb egyházi érdekből, a lelkészi
talár megvédése érdekében további működése
nem kívánatos.

. Kifogás alá .jöhet az, hogy; mindezeket
világi rember írja. Magarn is érzem ennek fe-
szélyező voltát. Vártam is, hogy újból lelkészek
köréből indul a kezdeményezés. Viszont a zsá-
nat már megkezdte műkődését, maholnap i3;

bizottságok készek' lesznek. rnunkájukkal s így
hovatovább az a veszély; fenyeget, 'hogy' elké-
sünk idevonatkozó javaslatokkal. Ez a kény-
szerű helyzet váltotta ki belőlem azt .i-.z elha-
tározást, hogy magamra vegyem az ódiumot
s megtegyem az első lépést. Tessék a lelké-
széknek hozzászólni s javaslatot tenni, de olyam
időben, hogy az még a zsinat elé terjeszthető

. legyen. '; I i' ~I 'drbv.

~'.:'
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A liturgia egységesilese.
Örömmel állapítható meg, hogy ezen a

téren a mult esztendőben nagy haladás tör-
tént. Az egyetemes közgyülés határozata ér-
telmében ebben az évben pedig már le, is kell
kerülnie a' napirend ről, ahol évtizedekig sze-
repelt. (

Szép számmal voltunk, akik az egyetemes
liturgiai bizottságban azon ,a véleményen ":01-
tunk, hogy már az elmult év .adventjéig tör-
ténjék meg az: egységesítés ta püspöki kar meg-
állapodása alapján, hiszen történeti és egy',-
h'ázjogi szempontból is őket illeti meg a dön-
tés joga, s ők ismerik is a teljes anyagot a
külőnböző véleményekkel együtt. A bizottság
azonban éppen a püspöki karból. jött javaslat-
ra lakként határozott és -ezt az egyetemes köz-
gyűlés is elfogadta, hogy mégegyszer leküldi az
egés,lany,agot az egyházmegyei és egyházket-
rűleti lelkészi értekezletekhez és feldolgozva a
beérkezett javaslatokat, végérvényes javaslat-
tal járul az egyetemes közgyűléshez.

Ebben az esztendőben tehát minden ld-
k·ész;i értekezlet még egy ízben fog ezzel az
üggyel foglalkozni. Nem sok újat remélünk
már ezektől a tárgyalásoktól, hiszen a mult

. évben színte mindenfelől igen alapos javasla-
tok kerűltek az egyetemes lelkészi értekezlet
elé, amelyen azután egyhangú vélemény vala-
kult ki. Vagyunk, akik attól tartunk, hogy az
újabb 'tanácskozások nem' annyirajavítani, rnint
inkább rontani fognak az eddigi eredmérryen.
Örvendetes lesz, ha sejtelmünk nem fog megt-
valósulni.' Vannak olyan tünetek, amelyek nem
ez utóbbira engednek következtetni.

Két értesítés van előttem. Az: egyik lel-
készek, felügyelők és tanítók értekezletéri ki-
vánja 'ezt az ügyet letárgyaltatni, a másikaz egy-
házmegye egyházközségeinek a véleményét ké-
ri' he erre vonatkozólag. Egyiket se találom
az egyetemes közgyűlés, valamint az egyetemes
lelkészegyesűleti közgyűlés határozatával össz-
hangban állónak. Mindkét határozat szerint, ki-
zárólag 'a lelkészi értekezleteknek kell ezzel az
üggyel foglalkozniok. Ezt nagyon helyesnek
kell tartanunk. A liturgiához csupán azok szól-
hatnak' hozzá, akik történeti és evangélikus
hitelvi -szempontokból vizsgálgatták a kérdést.
Már túl vagyunk azon a helytelen felfogáson,
melyet némelyek hoztak ebbe a kérdésbe és
rendeztek ezen az alapon vitatkozásokat, hogy
itt-egyéni kedvtelés szerint nyilatkozgassunk, s
olyan nézeteket 'hangoztassunk, amelyek azt
árulják, <el,.hogy dilettáns ok vagyunk. Ilyen
vélemények, javaslatok csak tovább hátráltat-
ják ,cr;ooe,k,az ügynek! a kívánatos nyugvópontra
való jutását.

Az egyetemes lelkészegyesülerí kézgyűlésen
az elnöki megnyitó foglalkozott azzal a kérdés-
sd, ki és mely fórumok illetékesek ebben a
tárgyban dönteni. Kívánatos volna, hogy az
elnöki megnyitónak az elvi megállapításai, me-

lyek gondos kutatás eredményei, széles,,'kör-
ben ismeretesek legyenek; .hogy megfelelő me-
derben haladjon ez az ügy a 'végső megoldás
felé.

N ag,yon mcgszívlelendő tanácsokat kiildöí.t
e tekintetben a Lelkészegyesület elnöksége a
tisztikari értekezletek eredményeként az egy-
házmegyei lelkészi értekezleteknek. ~a ilyen
irányban fogjuk a kérdést letárgyalm, akkor
megoldódik közmegelégedésre az ügy, dc J:.a
továbbra is széffolyók lesznek a javaslatok,
akkor nem kőzős munkálkodás eredménye Lesz
a meghozandó határozat, hanern vagy megrna-

, rad az eddigi 'kaotikus állapot, ami~or ,egy~ni '
az agendánk, önkényesen .torrnálgatjuk az IS-
tentiszteleti rendet, .vagy kezébe veszi végül
az .arra sokunk szerint egyedül illetékes püs-
pöki kar a kérdést .és a, már kid.~lgozo,tt ;és s~k
helyen hevezetett javaslat alapjan megállapít-
ja istentiszteleteink rendjét és azt energikus
intézkedéssel, felelősségtudattal mindenütt élet-
be lépteti. Bizonyosak lehetűnk, hogy t~bbsé~-
ben sőt ajapos többségben vannak azok, akik
akár az egyik, akár a másik módon végül ren-
cet akarunk legfontosabb közösségi cselek-
ményeinkben: az istentiszteleteinkben. Terrné-
szetesen várjuk a tel jes rendezést az összes
lelkészi szolgálat tekintetében is. Vessünk vé-
get a fegyelmezetlen egyénieskedésnek l ,

A1a.rcsek. János.

.Evangélíkus arcképek.
A? Evangélikus Elet muit évi utolsó számában

seáuátettem a : Protestáns Lexikon szükségsZeriisé-
gének gondolatát. Ertesűiesem szerini ezen cikkeni
hittestvéreim széles rétegében talált megértésre és
helueslésre, s így megvan CI remény arra, hogy
CI Protestáns Lexikon ügyét rövidese,n egyházunk
illetékes hat6siigai is lwmqly tiírgyalás alapjává te-
szik. '

Mi evangélikusok, valljuk be őszintén, nagyon
táiékozatlanok udgyunk egyházunk történeti fejlő-
dését illetőleg. M egdöbbCi'1.éssel kellett nagyon sok
esetben tapasztalnom azt, hogy még ae evangéli-
kus intelligencia is teljesen járatlan egyházunk tör-
téneiébens alig vall tudomása egyházi életünk
nugyjairQl.

Eröteljes, lelkiismeretes propaqaruiára uan szűk-
ség, hogy az evangélikus hitélet elérje azt a rég
óhajtott magaslatot, ahol minden evangélikus tintu-
datoson uallja magát egyháza fiának és büszke ön-
tudatának méltá maquaráeatot is tudjon adni.

Mindezek az onaitsisote késztettek engem arra,
hogy e lap hasábjain keresztül. szóvá tegyem
a Protestáns Lexikon ügyét. De addig is, míg az
eszme testet ölt, helyéiwaló, célseerü és kegyeletes
munkának . vélem azt, ha időközönként lopunk ha-
sábjain felelevenít em emlékezetét erJJJ/lázunk azon
kivdlóságailmk,kik életűkket példát szolgdltat,tak és
szelleműkkel, 'alikolásaikkal az-egész magyarság hd-
láiát :~/'demelték ld s ezáli..al' díszt és etisnterést sze-
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reziek: egyháZu17,k számára.
Evangélikus arcképeket mutatok itt be s noha

a sorrendet illetőleg semmiféle szal)ályszerüségeí
nem állítok fel, minden igyekezetem az lesz, hogy
bizonyos idéseerűseqet érjek el, ámbár az elköltö-
zöttekre való visszaemlékezés miruiiq idejében van.

1.

KRAMARCSIK KAROLY.
Az a nemeetiseqi izgatás, meb] a régi ttu-tenehni

Nagymagyarország ezeréves fennállásának meqtoré-
séf tüete ki feladatául, sajnos a oiuuituiooru bet e-
iezéséoet: elérte célját. A magvaI' politikai irodalo III

még' a mai napig is nélkülözi azt az igazán hézag-
(lóttó, tárgyilagos' munkái, meu] tökéletesen ráui-
láyítlana a nemeetiseqi kérdee éok évszázados' Ipjlő-
désére, mely v,?geredményben ili még miruliq a meg-
oldatlan problémák egyi/r legllagyobbilw.

Sujnos u nemzetiségi kérdés ieiteuetésenel 1/(/-

g!JO/l sokan vannak oujonok, akik vallási oonatko-
easokat igyekeznek felvetni S nem riadnak vissza
attál sem, hogy egyes felekezeteket tegyel/eli fele-
lős~é a nem~etiségek elszakittisáért. .

Aki az ezeréves magyal' történetet a tárgyilagos
és egyéni itél6képességü "érdeklodes alapján tanul-
mányozza át, a magyar protestantizmus állundo
és töretlen h:tzajiasságcídl könnyen tudomást ve-
hel. A magyar protestáns egyháza,,> mituienkor Ilii
munkutár ai voltak a nemzet egye'temességének, ~-
fia sem voltak keréktörűi a nagy nemzeti ideálok-
nak; sőt· éppen euenteeeaeo, leqmeqbiehut ibb elő-
harcosai voltak.

Akinek. az' emléket ma feleleveníteni akarom,
egész 'eleteoel, mely hazája és egyhdza iránti szot-
qálatban és hüseqben telt el, II magyar jel vidék
megmagyarosításánalí egyik leunagyobb élharcosa
volt, aki már a mull század második felében ri-
adót, fujt CI púnsztáoizrnus veszedelme felett és küe-
delinénetc sok-sok eredménye is volt.

Kramarcsik Kúroly' 1813. marc. hó 6-áll szűletett
(( szepesmequei Olesensin. Az eperjesi ev. kollé-
glumnalc volt kitűno tanuleja és itt társaival (Sárosi;
Gyula fl ',öltő, Henszlmann Imre a miitörténész,
PlIlszky Ferenc a politikus és közíró ) már 1833-ban
megalakította az eperjesi magyar Lársasúqot, melu-
nek 'főcélja a magyar nyelv terieeetése. oédetme
és hioatalossá tétel-e volt. Már 1838-ban síkra szállt
a felvidéki tuinszláuizmus ell en, irásban és seúual
sooeteue a magyarosítási politilea egész átepttéset.

183.5-be/1 a roesnuci qimruiziurn tatuira lett és »

itt tanított egészen 1890-1g. Közben 1874--188-1-:g iqaz-
gC/tója is volt az intézetnek

Az ő érdemei koeé tartozik (LZ, hogy patert-
taue superinteruiens ellenkezése dacára a nagyrő-
ceei tót gimnáziumot, naeaiiatlon szelleme miatt,
bezárták. Főjegyzője volt II tiszai e.gyhcízkerületnek
s tnint ilyen, szerzője uolt annak a neuezetes rozsnuoi
határozatnak, mely a papoknak es tanítóknak il I1lU-

gym' nemzet elleni izqatúsát kánoni oétseqnek tnon-
dotta ki.

18.95. jul. h6 'J3-an halt meg Rozsrujon, ff amuai
immár rIJSl.ljvell éve nyugoszna7f abban CI. földben.
mely~ tagyarsádáért nála lelkesebben és iiniel-

áldozobuan talán senki' sem .kűedirtt: 'NaOy-'éS ér-
tékes közírói munhássáqa hiteleS 'kutlor)'~ís (1 -ttem-
zetiséqi kérdés truijdan=meqirandó történetwte.z:· Etii-
léke pedig éljen minden evangélikus emlékéeetében.

Károsi] Pál.

.Védett paróchiák."
.-\ zsinati bizottság által kidolgozott s kőzzé-

rett törvénytervez erre vonatkozólag -egy fontos
t'árgy, . illetve az erre \'on3.t:ko~ó észrevéterek
megtétele véletlenül elkerülte figyelmemet.

Egyházi életűnk re nézve ncm.kőzőrnbős az,
ho")' a megfelelő örhelyeken megkbelőe~6ket tu-
du~k-eaz őrsre .állítani. Ebbcnia tekintetben
a jelen-szabályok mi kezességet-sem n)/'úJta~ak.

A reforrnát us ,t est véregyház- .tőrvényeinek
tanulmányozása, közben . sak helyeslésscl-Jehe-
lelt tehát a Il. tőrvénycikk második r.ész~ else;
fejezetének '25.··§-át' 'oh;asTlo:Pi:',.:.'~ ••

Ez a §. a követkczöképen szól: .
».Aa egyházkerületi közgyűlés a .1elkir~á.sz-

tori állások közűl különleges viszonyaik alapján
az .egyházmegyék. meghallgatásával kijelölhet
egyeseket, amelyekbe Ielkipásztorrá akár' meg-
hívás, akár' pályázat útján csak .azcválasztható,
aki előzően mint lelkipásztor vagy mint theoló-
giai tanár legalább két év~n át műk?,dött, v~g):
aki egyéb lelkészi szolgálatot a teljes 'lelkészi
Képesftés megseerzése után ·legalább. -Bt-éven-át
teljesített. . . . .

A lelkipásztori állásoknak ezt a kijelölését
az egyházkerületi közgyülés hat evel:ként végzi
és alkalmilag meg nem változL~thatJa.' .

Az egyházkerületek ebbeli határozataikat
tudomásul vételés . közhirré tétel végett, az
egyetemes konventnek .megküldik.: .. ,' .. _

Hogy pedig ilyen szabályra a mi lcgyhá-
zunkban is szűkség lenne, .mutatja egyes népes,
gyakran. kedvezően javac\almaz~t.tl ,tová,bbá t~.
hetséget képzettséget, élcttapasztalatot, buzgó-
ságot, stb. megkí vántató lelkései állások betol-
tése, amelyekre oly egyéneket választottak.
akik az említett kellékekkel nem. rendelkeztek.

Viszont 'azt is láthattuk ilyenkor, hogy, a
pályázatnál régi kipróbált erők teljesen figyel-
men kívül maradtak. Ugy látszik, ::- ilyen ese-
tek a- 'református testvéregyház kebelében 'is
többször fordultak elő, s ezért volt szükség al
emlí tett 25. §- ra. ., . ..'

Ha a mi egyházunkban. körűltekintűnk,
rni is felismerhetjük a helyzet hasonlóságát.
amelyben az óvó rendszabályokról 'nekünk is
gondoskodnunk kellene.' . . '.

Református' egyházi körőkben a ~<.ülöf!-ös
kijelölt'. lelkészi stallumokat a közbeszédbcn
»védettiparóchiáke-nak mondják.. :, .....,_.

A fentebb említert okokb6l .a: református
testvéregyház pélSláj á~.al~ t;1e&,fel~lő ;l>o,y:~t.es~t,
tehát az ilyen »v(~det(--'parocblá,k«-1Tak sorozat-
ba foglalását" a ini 'egyházünkb'án 'to; lZiv~iiatos-
"nak tartom.' " t • I !. "
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Minthogy pedig megfelelőbbnek gondolom
ennek a kérdésnek. törvényhozás útján leendő
elintézését, az E. A. IV. rész, I. fej. 65. §-a után
65/a .§-képen· Ja' következő potszakasz felvé-
telét mdítvárryozorn.

. .l>l,\?, ·~gyh.ázkerületi kőzgyűlések által az
egyházmegyei közgyűlések meghallgatása után
6-6 évenként különösen .kijelőlendó lelkészi
állások csak olyanokkal tölthetők be, akik
mint rendes lelkészek, legalább három évig
mükődtek.« .

A tanári szolgálatot a hivatásnak részben
el((~n!; természeténel fogva beszámíthatónak
nem találom. ;'

Az országos zsiuatnál ebben a tárgyban is
terjesztettem elő indítványt, de a tárgy fon-
tosságánál fogva, a nyilvánossághoz fordultam
azért, hogy egyházunk illetékes tényezőinek a
figyelmét felhívjam. Dr. Berzsenyi !:;nö.

Handel (1685-1759.)
A XVI. századbeli reformátori munka meg-

indítja a biblikus zenét is. A korálok inspirál-
ják zeneszerzőinket, egy-egy bibliai kép a zene
nyelvén még elevenebb, még színesebb. E kor
tegnagyobbegyházi zeneszerzője Schütz Hen-
rjk(I585~1672). .

. A XVII. század még gazdagabb egyházi
zeneszerzőkben . Színte csodálatos: 250 évvel
-ezelőtt.. e.g}'lmás~ kezelében .két rnester szűle-
tik, Bach J. S., az eisenachi és Handel. a
hallei zenei óriás. Egy föld szülötte mindket-
tő, a zene két klasszikusa. Mindkettő a. fény

·és öröm művészc. »Bach J. S. jámbor, 111.a-
gábaszállő áhítatu, aki lernerűl , 'goncLolatvilá-
gának legmélyére, szeréti ennek rejtekét felku-
tatni s a némaságban, a magányban Istenével

· társalkodik.« Handel vizuális tipus, a világban
jár-kéj, a természet, a mindenség nagy szem-
lélője. Lelki képeit kottákká formálja, muzsi-
kája a madárdal, a fülemilék beszéde, az égi
zivatar zengése. Kórusai· Izrael népének pa-
nasza, jajkiáltása,· hálafohásza. Míg Bach in-
kább' az Ujtestamentorn megzenésítóje," Han-
delt az Ötestamentorn vonzza, ott találja meg hő-
seit: Sault, Sámsont, Jótsefet, Józsuát, Salamo:nt,
stb: Az Ötestamentorn történeteit, a kiválasztott
nép harcait és-szenvedéseit drámai erővel festi
meg. 'LelkéheZ'ezek állnak legközelebb, itt éli
ki magát teremtő ereje. Zenei nyelve unkább
hornophon, szeréti a széles dallamokat, dal-
lamvezetése kerának legnépszerűbb muzsikusá-
váteszik, (a szó legnemesebb értelmében). Mű-

· vei vtelve harrnóniákkal, színnel. Azon szeren-
csések közé tartozott, akik fel tudták. ~zívni ko-
'ruknak minklen stílusát. Hallébarrés Hamburg-
bari. (ti 703) megismeri anémet zenét, majd
olaszországi útján (1706) megismeri Lotti, a

.kéf Scarlatti ' és Corelli mu zsi'káj át, megismeri
·~lasi.operát. Nemsokára ebben arstilusban

ciozik. Angliai tartózkodása la1aU (r 710, 17 t z-
Iől ) megismeri Pure ell (I658-1695) műveit.

Tehetségére jellemző, hogy mánden
műfajban írt. Kornponált operakat (40-t), orató-
riumokat (Jz-t.), hangszeresművet : orgonaver-
scnyeket, zenekari koncerbeket, (concerti grossi-

.kat), anthemeket,(zsoltárokat), Te Deumo-
kat, szerenádokat. Gyorsan, könnyen dolgozik,
legnépszerűbb művét, a »Messiást« 24 nap
alatt írta. Sebtében papírra veti gondolatait,
hevenyószeí í Trással. Később újból előveszi. és
részletesen kidolgozza. .

Kerának legvirtuózabb orgonaművészc. A
rögtönzés mcstere. Oratőrium előadása kőz-
ben orgonán rögtönöz, sokan ezek miatt hall-
gatták szívesen a hangversenyeket. E kor sze-
kása szerint maga vezényli műveit az orgona,
vagy clavicernbaló mellett, körűlőtte helyezke-
dett el az ének-és zenekar. .

Handel evangélikus volt, anyja lelkész lá-
nya, átitatva a Biblia szellemével. Római tar-
tózkodása alatt a Vatikán' köreiben érdeklőd-
tek iránta és iparkodtak katolikus hitre té-
riteni. Nem volt hajlandó áttérni. és a római
udvarnal olyan szeretetrernéltó türelmesség
uralkodott akkor, hogy ez a visszautasítás nem
változtatott a fiatal lutheránus német és bíbo-
.ros-mecénásainak baráti viszonyán. , .

1751 -ben megvakul. Látásával 'elveszíti in-
spirációjának Iegjobb forrását. Ez az ember,
aki szerette a: fényt, a természetet, a szép ké-
peket, a dolgok látását, aki sokkal inkább a
szemében élt, mint anémet muzsikusok leg-
nagyobbrésze. be van falazva, ilz , éjSZJa)s::!ib-a,..
[759-ben még játszott kedvenc hangszerén, az
orgonán, a Messiás előadásári. Játék közben .el-
hagyta ereje,' ele összeszedte magát s azt mond-
ják, szokott nagyszerűségével kezdett rögtönöz-
ni. Hazament, ágyba fekü·di.· Utolsó óhajtása
az volt, hogy Westminsterban temessék. -Azt
mondta: »N agypénteken szeretnék meghalni, ab-
ham a reményben, hogy. feltámadása napj/in lá-
tom meg jó. Istenemet, édes Uramat és Meg-
váltórnat«, Kívánsága teljesült: Nagyszomba-
ton, ápr. r a-én, a Messiás megéneIdője Isten-
ben elszunnyadt.

Peschko. Zoltán,

Figyelö.
-Si duo faciunt idem .... '

A napi sajtó kőzőlte a debreceni itélő-
tábla ítéletét a Szabó János miskolci refor-
mátus lelkész ellen indított ú. n. »Szent jobb
pöre-ben. c ,

A magyar b lróságok. iránt érzett tisztelettel
kell az ítéletet fogadni, mert minden egyéb-
től eltekintve, a tárgynak nyilvárros fejtege-

. tését sem sziikség esnek, sem kívánatosnak nem
lehet találni. .

Ezzel kapcsolatban azonban a kővetkező
kérdéseket vetem fel:

Vajjon a felekezctkőzi béke javát, szolgál-
ja-e ar a nyilvánosan. tett kijelentés, mely sze-
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rint a nem-' katolikus Jelkész előtt kőtőtt ve-
gyes házasságok nem tőrvényesek ? .

Kimeríti-e az említett kijelentés az izga-
tás tényállaclékát?

Szabad-e ilyen kijelentést ininder» követ-
kezmény nélkűl m~gl'enni? B, J.

Az egri.
missziói kör megindulása.
1933-ban az egyetemes közgyűlés klmondotta

az egri missziónak a hatvani misszióval együtte-·
sen való megszervezését. Ki is küldte erre a vi-
dékre Sztehlo Gábor lelkészt, aki a széles uga-
ron' szép lendülettel. indította meg. a szervezés es
a hitélet nagy rnunkáját. .

A .mísszónak Hatvan és Gyöngyös mellett, a
csaknem 300 lelket számláló Eger egyik jelentős
pontja. Nagy gondot jelentett itt az evangélikus
hívek külön megszervezése, mert eddig a refor-
mátus egyházban voltak sannak 'adófizető tag-
jaiként szerepeltek, A korábbi években is volt szá-
mukra a ref. templomban istentiszteletet, m.elyet
a miskolci lelkész tartott (ref. liturgia szerint), aki
időnként .az evangélikus 'gyermekeket is megláto-
gatta, hogy megismerjék Ielkipásztorukat. Többen
voltak, akik lépéseket tettek az evangélikus hívek
különálló megszervezése érdekében, de komoly ered-
ményről nem számolhattak be.

Nehéz volt az ide küldött evang. misszíóí lel-
kész helyzete, mert az egri ref. testvéregyház na-
gyon rossz szemmel nézte a m'unkáját; még an ll-yi
segítséget se nyújtottak neki, hogy az evang. hi-
vek névsorát megkapta volna. A sok tárgyalás ered-
mények-ént végül mégis megalakult előbb" a"z"egri
ev,ang.fiókegyházközség, majd ez évfebruárjában
D. Geduly Henrik püspök hathatós támogatásával
új rnissziói kör középpontja lett Eger és 'ez év,
márcíusától lelkésze is lett Garam Lajos volt ózdi
segédlelkész személyében. Tisztikart is választott a
missziói kör; félügyelője lett Porubszky Béla ny.
bányafőtanácsos, más-odfelügyelője dr. Lestyári Pál
igazgató-főorvos, jegyzője Virga Lajos isk. igaz-
gató, gondnoka Fátrai János vasúti tiszt. Mellettük
értékes emberekből álló presbiterrum alakuit, A hí-
vek legnagyobb része örömmel csatlakozott saját
egyházához, vannak azonban néhányan, akik hitelt
adva a ref. egyház vezetőitől eredő gyanusításnak.
mely szerint rövid életü lesz az új alakulás és majd
vissza fognak térni bebocsátást kérve, nem mertek
kiválnia refvegyházból és saját egyházközségüket
támogatni. Ezeknek már teljesen elveszett evangé-
likus öntudatukés azok nyomdokaiba lépnek, akik
hasonló alakulás folytán visszamaradtak a réf.egy-
házban és elvesztek az evang. egyházra. Éppen ez
is igazolja, mennyire. időszerű vólt már mégszar-
vezní . itt is .az evangélikusokat. .

. A, ref. egyház további nehézséget is gördített
az új alakulás, elé, hogy elvegye a hívek kedvét a
különválástól: nem adta át még a templomot sem
az evangélikusoknak, hogy ott istentiszteleteket
tarthassanak, pedig' abban. a templomban az evan-
gélikus hívek áldozatkészségérőlés testvéri támo-
gatásáról is beszélnek a beépült kövek. Ez is meg-
oldódott, mert megkapták .az állami' polgár!i iskola
egyik termét és ott jönnek össze vasárnaponkénd
szép számmal istentiszteletre. Egy másik iskolában
pedig bibliaórátkat tartják. Meleg szeretettel állják
körül ifjú lelkipásztorukat és az életrevalóságnak
olyan példás jeleit rnutatják, hogy a felsőbb egy-
házi hatóságok és testületek' támogatásával csak-
hamar virágzó egyházi életet fognak felmutatni.

Március 17-én nagy napja volt a mísszíóí kör-
nek, ekkor vezette be hivatalába a lelkészt, a fel-
ügyelőt, tisztikart, presbiteriumot Duszik Lajos es-

peres. Előzőleg '. úrvacsorát osztott. nekik és a hí-
veknek Marcsek János lelkész. Zsúfolásig megte.lt
a terem,' öröm ragyogott az arcokon, lelkesedes
volt a szivekben. Ezt erősítette az ifjú lelkész ha- .
tározott bizonyságtétele, ennek mutatott irányt az
idős, tapasztalt felügyelő ifjúi lélekkel telt szék-
foglaló beszéde. ' ,. .

Nagy örömöt keltett, hogy .megértö .egyet·emes
felügyelőnk már is elküldte .a megindulásra az
egyetemes egyház támogató segitségét, s megigérte
hathatós támogatását a tiszai egyházkerület püs-
pöke is.· Jelenkori egyháztörténetünk . egy .értékes
lappal gyarapodott: megalakult Egerben az evan- .
gélikus 'egyházközség. Sokat várunk tőle. Legyen'
az Egyház Urának áldása rajta!· M. J.
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BŐJT 3-lK VASÁRNAPJA
Lukács ev. Xl. 23.

. Ez a vasárnap adp mutat a bőjti uton
haladj Krisziusra és azt kérdezi mindén keresztnén-
től: .vele, .v.agy ellene? Hova számítod maqad? A_
uele együtt tialaiiá, a vele eg,'jütt !.üzclő és a vele
együtt diadalmaskodni remélők közé, vagy pedig
azokhoz, .akik ellene uannak a jó pásetornak, nem
arra akarnak járni; amerre ő vezet; tumern más utat
és más pásztort akarnak keresni" maguknak.

.A bőjt ra feleletnek az iáeie.: Egyenes a kér-
dés, egyenes feleletet kiuán. Még csak ~lzt eent
engedi meg, hogy magyarázgassál: én m'ÍJzdig vele
szetetnek lenni és meqbánom mindiq, ha meaootlom
és ellene vagyok; itt a bőjtnek a potito« kérdésére
pql)tosall 11.gyana~:j;al a .szÓ!uuLJ kell.. felelni, kerűl-
getés, raoaszkodás, mesierkedés nélkül: vele va-
gyok . " ellene vagyok ...

Lépjél ki a sem uelem, sem ellenem lévqk jia-
talmas táborából, akik olyan sokan. vannak Krisztus
em/házainak tagjai között. Tartozeál azok közé, akik
sztoűl: mébjén. ford húláual érzik, hor/lj a világ
Megvált6ja sohasem volt ellenünk, hanem miruien-
ben velünk és érettünk. Tartoeeál azókközé, akik-
nek ra szívéből csak egyetlen boldog fflelet jö-
het: vele vagyok, mert· 6 az' én egyetlen' Pász-
torom!.. . ' . .

- Zsinati hírek. A tanügyi bizottság D. Kapi
Béla' püspök elnöklete alatt dr. Bánkúti Dezső eli?-
adói munkája alapján' az idetartozó anyagot ket
napig. tarto tanácskozáson elvégezte. Az alkotmány
és közigazg. bizottság ülése ápr. 5-én kezdődik. A
tárgyalás anyagát dr. Mikler Károly előadó. részle-
~es. ,!ndolmlásá.yal .. együtt ~. bi~ottság:i .ta~8k:na~~.gy-
idejűleg megküldöttéle. A törvénykezési bizottság osz-
szehívása is e napokban megtörténik. a bizottsági
munkálatok tehát rövidesen végetérnek s az ér-
demleges, plenáris munka kezdetét veheti. '.'.

- Uj templom. A budafoki. ·ev,egy,házközség
temploma, amelynek alapkövét 1934. július 8-.an tet-
ték le, külsőleg már fölépült, Budafok egyik leg-
szebb terért. 4-5-10 mázsa súlyu nagy kövekböl,
szepen faragott, különböző színü, Pilisszántóról szál-
lított sziklatömbökből van megépítve .. Festői; har-
mónikus látványt nyújtó szilárd i-alkotmány .. Sándy
Gyula müegyetemi tanár egyik legsikerültebb al-
kotása. A templom készen .áll. nem sablonos, ha-
nem újszerű, merészen felsugárzó. tornyávaL Csak
még a berendezés. és ennek költsége híányzfk. E cél-
ból újabb aqomány-gyűjtésimozgalom indult meg,
melynek sikere lehetövé -fogja tenni az új templom-
nak ez év tavaszán, vagy Iegalább is ez év folya-
mán történö felszentelését. Hisszük, hogy az illete-
kes tényezők és .az áldozatos ,jó lelkek ezután sem
fognak elfeledkezni erről a létéért víaskodó gyüle-
kezetról.
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• Ó -::;l .Béké~_~iK~rt."~gyeöI:ö~.QIl. JÖJvényh_~tósági . bi-
~ott~g"} ~gla,v:~·,.y~.rasztotta; Q,~atfaY .Sándor püs-
pÖ,\(QC,é~" m)í.rc. ,f8-án 'üii:l1:epély~senbeiktatta a
trs~té~e'.", ""'. o', t. "

"~'~. :űf' th~~iQgiaid'~ktor. Niszkoj\.' L;jos szol-
noki -Ielkész .'a<söproni, theológián, rendszeres theo-
lóglat tárgykörből doktoralt kítünö . eredrnérmyel..
Qiss~er.t~ciojának;.cí.me:,. ~>;Ahit által- való .megiga-
zulás 'egysze,ru';:ev.·hívek .lelki .világában«, 'amely-
ről'1'\:Jegközele~b,Íc . számunkban emlékezünk meg.

.';", ';J~~peiesse'itp,resbit~rtiap. 'A, pestmegyéi kö-
z(':p ,egYh.áim~gyi:l, ;;riiáréill's,25~én .Tápiószentmárton-
hari :..'iartja, .a,' ,presbitériiápot. .: .,'. '
'~~t~lkés~i"v~rtozá:;olf. ,'A ,'nyugalomb.a vonulás. .Ioly-

tán megüresedett cinkotai lelkészi' állásra az egy-
házközség .rpresbiteríuma egyhangú meghívásra Blat-
riic~y Jenőt, a rákoskeresztúri lelkészi állásra pedig
az '~:9'Ha,nipresbiterium ':$z:.iilfér(6gfhangú meghívás-
raKása Pált ajáiíljá 'if v'álasztóközgyűlésnek.
. . Mískolcra 'őnálló'<hitoktatóua k Szíkszay Zoltánt,

Sátoraljaújhelyre /.p~dig,segédh;IK~szJ;lli!k .Uzon Lász-
lót küldötte 'D. 'G~dlllY'Héhrikpüspök.

~ Cegléd A Geglédi Luther .Szövetség kiadá-
sában nyolcadik évfply,amábalépl;tt al, »Evang.
EgyH!i:d,'~irad,ó«, ,~J?:e~yi}~~')egutóbb:{szám.a most ,14
oldt:lterJetleIet1iben jelént ,'meg Wolf LaJOS lelke sz
sterkesztésebefr,";A:' ,Lúllier' Szövetség .március 15-1
hazafias ',estélyen:ek' f~tilerteté5'i!, után' az , egyházköz-
s~~ ., inul~,J''i~vi',érétér'őf :sz51ó •jél-eIttés . köv~tki!zik,.
m:ely n'a.gy-bn 'érríekes számokat rad az istentiszteleti
éfer' ri "belÍul:ssiiÓ, \,azegyháztársadalmi -mozgalenak,
de , 'különösert· ;:a>'fióke;gyh'ázé~ .szórványgondoaás
muhkájaről:ltf 'találjük a' pestrnegyei :közép- egy-
~~zrpe~ye,>k,~t-"~ÓnílPl bélT,hi~?zfói .muI}k;Itervét. Elénk
es'eredmenyes.a Luther'Szovetseg élete.v Most tar-
toft :'1isztúj ításán ":'eli1őkké,.'Dr-."Raffay Gézá t és Wolf
I,,~jöst v~lÍ'!~Z't:öi!~~alerriö.kk~~',G?lllbo~'Ernö! ~s.:Ale?,y
Bélát.', Titkát'; ·'.Ktsz'ely}J~nos, jegyze :T\ohyarl Béla
lett; Az ifjúsági ésop'órf'eltiöke : dr. Danielisz Ernő.
A konfirmált csoport elnöke: Rózsa Mihály és Tom-
cs~nyi\Et:ellta.' Női OSztá ly , elnöke: Ha'erterÁdámI1(é
és" Wolf TaJlOshé':'Melhök: özv. ,Ma::y.er Józseíné
és: 'Mésza'rbs"'Jdlán: Pénztáros 'KiszelyJáJnosné. Kar-
*~gy:~.is~'ely:\\}án9,~' Kl~zelY"?ize~ta,. K:o:nyár:i Béla.
L~~nycsOportve'zetöl: .Platz 'rIona es Csizmadia Her-
min,' ... ;eJ j\ ... ' ., lj ,

, "",....•·CSa-b!lcs~(i~~~1927.m~ju.slui.vában"~lákuilt meg,
a szarvasi anyaegyházból való" kiválás 'útján, ni int
misszióí .egyház, . 1933. novemberébe~ m<;~törtéríi.~ .~az
anyá'Sítás és"a'llelkészavatás, E, ket, dátum ..kozott
éÍz'o,nbáíi:'f.olytöIÍtattórnuril,{8' és kii,zdelem. v~n. ~z
egyház :rnegszérvez6je :és .elsö. le~kesz~~hovan. Js>-
zS'ér("':;H~il,.mest :'az','égyház' .magalakulásáaak tor te-
hetéf'116"bldálil.g'! könyvben megrrtavés Riadta. Aki
ni'e:i( ,akárja!: 'tudni; .'h6gy" miképen lehet .fíllérekből,
de)'buzg6i'szfVvéV'rneg:építeni imaj1ázat;:1elkészlakot,
egyMiirf:szifrvezúi"g'p'resbiteri"gyűléE;,en hatá~ozatl-
15li'116zrii"és .megvalósfía(ái, -hogy' i mínden 'ev" hazban
legyen' bi'bmV'étH~k'eskön:yv"Hs"lehetőte~ Luther-kép
is az olvassa" ieFezt'a 'konyvet-. »A lélek 'az, arnl
rn:e<ge:leveriit;~~,.. ,,/" Ace csabaesűdi hív:<}l-"sz;áma 1460.

;"',....f..,r;Á' MisÍ{ötcF jió'gá'sxl!tet: űo . hav,i/foly6irat, mely
a,:~,t5sáf':'(ég,~ha2J[{:él'8.1et:í~lögákadémiájának' hiv~ta!,oSI
lá1?Ia"J'~ar!. l,iSiorrt.agh' VihnJőSmik a szerkesztestolval&' ,vlsszálepé~éJ'1folyl'árl 'U;j"is.ze~~esz;tőt.kapott dr.
Sé~eliét"':Káróly;'egyer m.:' ta'rtá,r,"iagakád.: ,ny.r.
t~iúl'i'··_;;;>;,~mélYéb'éh.JEt', 'érté'kes',1iolyóirat ' előfizetési
díJ:a :eJ~ész;Je~re <7" pé(ng'ö·i""" .",.,,;
~:::~' rümLi;1t.6ii-;'· A .h.aiy.f1'ni· 'miis#i9F egyházban a
6tJh ,pet.ftk,\$t,~rd~~I};:);~,H:~9Jí.l,cr.:~~',:~er,esz~qa!Í. .'füg~o
ur) .;le~$-..',i ~r)!lp'~4%,{!!~w.~~; r e!o~~é\s,s;qrozatofol~,lk:
nx~.•.1~n.~\sielq,adQl J • Flt....,...S01YO.m.;il..... ' ,Je.I)..o'.".,..V."íszkok.. ".LaJOS;~~~~~.~'~~~L~?n'~~: ~:~~Má~':i::t:tt~~{;.:3R~t~~~"i ~.ztehIÓ
."':"":;A"batasságy.atm'~ti.,egyltá.z'js,;;,böjti ::s:;te;l'da~,esté-

ket tart, .melynek .elöadóí Kardos Gyula, Irányi,
.Kamíll, Magócs Károly, Pas s László, Duszik La-
jos, Bartos Pál és D. Hovács Sándor.

PÁL YÁZATI HIRDETMÉNY.
A nógrádi ági hitv.iev. egyházmegye ielnöksége

újból' pályázatot hirdet a Telsöpetényí egyházközség
lelkészi állására. A Ielkiszólgálát nyelve tót és ma-
gyar. Az állás helyi javadalma: 1. Négy szobás
lakás 552 négyszögöl kenttel. - 2. 17., kat. hold
640 négyszögöl szántóföld, és 3 kat. hold 285 négy-
szögöl rét i haszonélvezete. - 3,. A szántóföldnels
részben, ,a rétnek egészban való rnegmunkálása.. -
4. -Mínden külön családtól 46 arany fillér. -.:. 5.
Párberbuza. vagy ro'zs a birtok arányában változó
mennyíségben. ~ 6. Minden gazdától egy kakas, vagy
két csirke, minden zs 311értlŐIH; tyúktojás. -' 7,
48 ürrnéter fa baszállítva és .Ielaprózva. - 8. Bor-
járandóság - minden egy negyedtelek után 14.15
liter. - Három otfertóríumuak és két kollektának
2/3 része. - 10. Hivatalos és magánfuvarok. - 11.
Palástciíj: keresztelésért offertórium. egyházkelő asz-
szony avatásáért 58 ar. filL helyheltek esketéséért 92
ar. Iill.. vidékiektöl 2 ar. P. 32 ar, fill., menyasszony
avatásáért 60 ar. fillér, temetéseért beszéddel 2 ar,
P. 90 ar. nu., imával 58 ar. fillér. - 12. Hirdetési
bizonyítványért és anyakönyvi .kivonatért 2 ar. P.
32 .ar. fill., családi értesítőént 4iar. P. 64 ar. fillér. -
Az .égyeternes lelkészválasztási szabályrendelet 22.

'§-a értelméban felszerelt és válaszbélyeggel ellátott
pályázatikérvényeketezenhirdetés megjelenésétől
szántitott 15 napon belül alulírottes.pereshez kell
beküldeni. .,c -

,Bél', (p. Szirák, Nógrád m.), 1935. márc. 19-án:
Mihalooics Samu s. If.

'ev. esperes.

RIEG'ER OTTÓ ORGONÁGYÁRA
Budapest, X.,. Seiqliqeti-uica 29. szánj: (RáfwsfalÍm).
tJ j .orgonák, valamint homlokzatsípok szállitását és

orgonajavításokat m é r s é kel t i/rb a n
szakszerű és művészi kivitelben vállal.

SZLEZÁK LÁSZLÓ
Magyarország aranykoszorús mcstere

h:arallg- és érc6i1tőde, hnranqielszeretes- és haranq-
lábgyár, Budapest, VI.,. Petneháeu-utca 78. szám,

8 ararujéremrnel és 4 dtszokleuéllel Ifitiin~etve!

D. Raí[fJ.;'j - S:..ándor: Nagyheti beszédek: (virágvasár-
napi, bűnbánati, nagypént,eki, húsvéti beszédek).

Amit 'az Ur üzen c. egyházi beszédek 1. kötetének
, ' VI"':"VII. rész-6, P. 3.-. , .

Buchwald: Mit Luther. Passion 'und Ostern in" Lu-
thersGeist und mit Luthers Wor-tt. P: .2.05.'. .

Kapható: SC!lOliZ Testuérelfkönyvkereskedés'ében,
Budapest, IX., Ferenc körút, 19-21.

Valódi ezüst protestáns' /(egiJszer~k rendelés"l-e ezüs-
tözött alp~kából is. -~ Arjegyzéket szívesen küldünk.

SZl GET 1 N Á N D O RE S FIA
Budapest, IV., Kecskeméti-u. 9. ,......Alapítva: 1867.

Budapest, VII., Damjanlch-u., .28:\): -félelos Farkas L.
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Dr. ZELENKA LAJOS.
1867-1935.

Magyarhoni .. evangélikus egyházunknak
gyásza van: a tiszai egyházkerület felügyel-ő-je,
Dr. Zelenka Lajos meghalt.

Kora ifjúságától kezdve az egyházi élet
minden fokozatán és minden munkaterén szíve
szerint kereste a szolgálatot. Életéből nyilván
olvasható, hogy milyen életformáló jelentősé-
gü az a példa, amit a saülői ház adhat isten-
félelem és egyházhűség tekintetében. A mis-
kolci lelkésznek és püspöknek: Zelenka T'álnak
méltó gyermeke volt testben és lélekben való
egyenességének mindvégig tartó tőretlenségé-
ben. ,

Tizenkét éven át volt egyházkerületi fel-
ügyelő, mikor a legnagyobb kerület a legkiseb-
bé lett. Fáradhatatlan volt ezeknek az esz-
tendőknek minden mentő munkájában, így a
regi egyházkerület legnagyobb intézményének,
azeperjesi ősi kollégiumnak megmentése és új he-
lyenvaló életbentartása tekintetében is. Talán a-
papfiúnak a lelkéhez tartozott az a megértő sze-
retet és törődés, mellyel lelkészek, tanítók, ta-
nárok legkisebb személyi ügyei és bajai iránt
mindig érdeklődött. Nem volt az egyházi élet-
nek, de kivált Ieerűletének olyan ügye, melyért
harcolni bármiker ne lett volna. kész.

Világi pályája, folyton magasabbra emel-
kedő, itélőbirói hivatása. elkerülhetelenül erő-
sítette őt 1egy kisebbségben élő, de igazságot
bíró és értékében jelentős egyházért való kűz-
delmeiben. Mindennél feljebb becsülte egyhá-
zától l1yert tisztségeit, mert híven tudta, hogy

~.

nincs ember, aki díszt adjon az egyháznak
és nincs nagyobb tisztesség, mint seolgálatra
hivatni az egyháztól.

A miskolci nagy templom feketébe vont
falai között D. Kapi Béla hű képet adott az
ő életéről és jellemétől. Valóban a régi idők
nemes konzervatizrnusa ömlött el külső alakján
és sugárzott ránk tiszta kék szeméből. Valóban
úgy volt, amint a beszéd mondotta: Lelket bí-
zott reá az Ur, ő buzgó lélekklel növelte azt, te-
hát az élete talentum-értékesítés volt. »A szol-
gák felett nem a szolgatársak itélkeznek,« nem
a mi tisztünk tehát az ő szolgálatainak és ta-
lentumainak egybevetése. De a szeretet, a háLa
és a megbecsülés könnyei sokunk szemében
'megcsillan tak a temetés alatt. Ugy éreztük,
hogy ebből az életből méltán olvasható ki és
állapítható meg a felette elhangzott egyházi
beszéd alaptétele, hogya földi élet három
nagy bizonyossága: a megbízás, a számadás és.
az itélet elválaszthatatlanul kővetkezik egymás-
után és egyik sincsen Isten nélkül ...

Most tehát visszaérkezett, hazaérkezett a
.miskolci templomba, onnan porladó szülei mellé
a mindszenti temető családi sírboltjába. Hűsé-
ges maradt minden eszményhez, amivel elin-
dult. Sem új idők, sem újes.zmék, sem fáj-
dalmas változások nem csüggesztették rel bel-
sőemberét. Legyen kegyelmes ítéletben ré-
sze. Egyházunk hálás tisztelettel fogja őrizni
szolgálatban mindig örvendező életének ernlé-
két és munkáit ....



2. oldal. 13 ~7.Ám ,

»képviseleti elv« megvalósulásának mondható. Az
egyházközségi prcsb.terium ín.ézrnénye ma már any-
nyíra rnegszokott, mintha mindig ott szerepelt .vol-
na a magyar evangéiíkus egyház alkotmányos 'életé-.
ben. Pedig jól tudjuk, hogy századokon keresztül .
nyoma sem volt, annyira, hogya 1'1. században akár- '
hány si. kir, városi egyházközségben' 8 »uárosi ta-
nács« töltötte be a presbiterium mai szerepét. Sőt
az 1891-94. évi zsinatot megelőző időben egyházi

Az alkotmány és közigazgatási bizottság ja-. alkotrnányunk kötelezőwg elő sem írta a presbiterium
vaslatának 26-52. §-ai szermt egyházi közigazga- mega.axítását. Ma pedig már kötelezö.eg szervezni
tásunk szarvezetébe e6"yúj intézmény: a maga" rendeli, sőt önálló hatósági jelleggel való felru-
sabb egyházi közigaz]a~ási [okoza.okoti (egyházme-. házása elöl sem zárkózik el. Ime a szükségesség
gye, egyházkerü e:, egyházegye.em) beueezie-uiö pree- mennyire átalakító befolyást gyakorolt az idox fo-
hitérium állíttatnék be, aminek következtében az lyamán egyházr alkotmányunkra! ,
egyházmegyei, egyházke .ületi és egye.emes közgyű- ' Ami ,a felsőbbfoku presbiterhunok sziikségessé-
ijésEk hatásköre módo sulna, sőt bizonyos tekintet; ,g~t. iü::!ti',eboen ,a ,kérdé;sben ruénye.y ,dráló (L. »c.van-
ben' a je:z~tt egyházi köztgazgatásí testületek elnök-: gélikus Elet« 1934. ~\éF4jL ·'SZ!)"egye,n.eseu'8zt), ví-

,ségének az egyházi közigazga.ásí éven' belül' kifej- :.' tiillHl;;ho~~_él'. ,»ll}?gsl?ij.bb,:W}~u) P.I1",~.!JtJ"e1·i1;lm9}p~~,ll:
tett ed<}-igi öná;ló tev~.kel}y?ége, is:ériutetn~k..JT:al~p , . tl!laJdonkep,en. nmcs.ls ,reI?:~~hetA.i,ül},«,1t:b/~á','?-t, sze-
a.. leg,?elyre~at,obb" s eppen. ezert a leJnagy?bb., kO~.: rl~t nem. t~Zl "s~uKsegE;S3e ,megs,~e:v~z~J.'ket az,
rültekintést igénylő reformja lesz ez a z sínatnak." - hogy »8. kozgY\lles,ek targyal~); eloJ,}e~~tts·ek«, mert
A ZSInatI Irományok . VL 'füzetének 33-35. >és38~ 'i~ZL, »eddíg 18 oe:cs"HeAJ;ell(elvegezte)l: la .szakbtzott,
40. lapjain olvasható .srnerteté sre és indokolcisraei:: . Ságok ES elöérteaezlé.ex .".. ~Ai1ií.yira;L hb'gy" il' 1tJ.á~
úttal ismételten utalunk. Azonban ezen túlmenőleg gasabb foku .közgyulések puszta forrnalí.ássá let-
is szükségesnek tartja a bizottság, hogy' a -zsínat tek máris«; .. A magasabb foku presbiteriurnok »el-
megnyitása' óta is a zsinati elnökséghea ibeérkezett' s<;>r,:,asz.anak a magasabb foku közgyülések jelentő-
idevonatkozó inditványokl.al, valamint- az egyházi saj-! s~get.(<':·~z egyházmegyei közgyülések »így 13 si-
tóban megjelent észrevételekkel és bírálatokkal tű- várak vol.ak ; tulajdunsépen a bizottságok határoz".
zetesen foglalkozzék s a ::'6-52. §-okban foglalt ja- tak s a .köigyűlésan a,,: elnökség már .csak Ieper-
vaslatokat úgy általánosságban, mlnt részleteiben is gette a filmet.« Ezt a visszásságot - írja a cikkező
újból megindokolja. »rnagasabb foku presbiter.umou alkotása még to-

A .reíorm sorsát csak az döntheti ,el, vajjon: 1. vább viszi majd.« -Indokolésunkban azért térünk ki
elvileg helytálló-e a magasabb fokokon a presbite- li. köz.ött ídézetekre-mert különféle egyházi körökben
rium felál.itása és hogy magfelel-e az alkotmá- ...több-kevesebb változattal lépten-nyomon ta.álkozunk
nyosság követelményeinek? 2. szűkséqes-e? 3. cél- eftéíe felrogássaí. Nézetünk szerint azonban éppen
szerü-e? ezek az »érvex« azt Igazolják, hogy a közgyülések

EtvI akadálya egyáltalán' nincs annak, hogy az ~ö~ü}.J:>ajo~ v~nnaÁ, a~~l.yeket a p~e~bi:~r!umok fel-
egyházi közigazgatás 'magasabb fokozatain is az al~ltasa csökkentené, sot teljesen kiküszöbölne, sem-
egyházközségi presbitérium mintá.ára, sőt ható"ságf mínt rrokozna. '. , .' .' .'
je.Ieggel presbaer.umck szervez e :sének. Kétségtelen Maga.abbtoku közgyűléseink ugyanis éppen ami-
ugyanis, hogy egy történeti alapon kifejlődött al- a;tt nem tud.zak maga abb seinutmalu, elvi [e.eniűseqű.
kotmány, ,mint amilyen 'a magyarországi evangéli- taná,cskoiások ~s o.elha.áröz~}ok~oru)Jlává vcllni: mert
kus egyhaz alkotmánya, nem alapulhat valamely ?~ u. n. »tolyó űgyek«, »jelentések« holtra fáraszt-:
merev, dogmaLag érthetetlennek minösíthetö elven, Jak ,a, tagokat, '. nem gyakorolnak VOlnZÓeröt : oly,"
hanem ellenkező.eg: koronként a lehetőség és szük- kor meg a lelkész . tago sra S3m s még kevésbbé 'a
séges .ég szarint olykor mélyreható változáson megy nohile oífícíumot .betöltő vi.ágíakra. Emellett fel-
át. Bizonyos, a hitvallás szelleméből fakadó' elvek $'mésztík .az időt s a súlyosabb általános' és elvi
jelleget adr:ak ugya az egyház alkotmányának, anél- jele~tőségü .tárgyakra. mint pl. az államjogi vonat-
kűl azonban, hogy minden egyes intézmény minden kozasu ts. a felekezetköiiproblémák .megvitatásá-.
részletét ezekhez az elvekhez· kellene >szükségkb- I::?, a költségvetésre, zárszámadásra. a vallásos' élet
pen .. idomitanunk. Maga Luther. Mánton az . egyházr f~r~tti seregszemlére. szociálís tennivalók 'rnegvíta-
jogra,: at egyház alkotmányára különös suiyt. ép~ tásara alkalmas, nyugodt légkör és idő -nem marad.
penséggel nem helyezett s köztudornásu, hogy re:' Ha a. presbiterlumok a fentebb jelzert s konkrét
Iormátoraínk 'az evangélikus egyház 'alkotmányának vonatsozásu ,.:napírend1 .jnatérlától á közgyüléseket
az egyes államokban való tkialakulásánál .önként ér- teherrnentesí.eni fogják, akkor aza közönyösség és
tetődő~ek t~rtottá~ azt, hogy annak felépítése. az »~í,!árság«, ,~ely in~atf .ma ,spkat panaszkodnak, rö-
ad~tt allam~ es t~rsadalml vi~zon}'ok Iigyelemaevé- vldes~n . sZ~JJ~l.f?szhks ,lIY,enlorma~n .:a, I?~sbiteriü-
telével, tehat a rész.e.ek tekintetében. más és más mok nemhogy elsorvasztanak! a: közgyűléseket; ha-
jelleggel történjék. Az evangélium sze.lerne .áltat nem ellenkezöleg, valódi és mag~!'iilbbr:ehdü hivatá-
adott kerlát követelményét jelentő képviseletiel:v suk :betöltésében támogatnák. Amennyiberí.,p,edig·
nem szenved csorbát, ha. az a magasabb egyházi mégis "a jövőben az egyház arról győződnékrrieg,
közigazga.ási . fokozatokban presbiterium alakjában" hogya' közgyÍÍlése~," másfelől a presbiteriumok- '
szmtén k.fejezésre jut. Történeti -szempontbőí" sem nak a novellábanmegállapítötthatásköre nem .sze-
kifogásolható, ha- a "zsinat egyházszerveeetünleét : a rencsésen van elhatárolva, módot ad.: li, törv~hY,av-;

felsőbb presbit zr.umok felá.Iítá .ával 'módositja. Volt ra, , hogy' az' egyetemes közgyűlés ' a hatásköröknek
idő, _-amíkor azeS:peres ;éR~J!: (fra ~ernitás-ok) kor- mégosztésátegyetemes szabályrendelett.el; megváltoz-:
rnányzatában jelentős hatáskört töltöttek he .az ú. tathassa. Ezt.tegyesek az ..alkotmányos ··sz.elfemmel
n. »consísror.umok«, arnennyiban ugyands vházassági összeegyeztethetőnek nem találják. Amerinyibenazon-
és felmentési ügyekben döntés jogával voltak fel:' han a zsinat.' az. ,egyetemes közgyülést hatásköri.'
ruházva. A »consístorium« kifejezés pedig. -ne té- döntvényezési : joggal .Ielruházná," akkcr " ci jelzeff
vesszen még senkit s ne tekintessék egyért'elrnünekegyetemes szabályrendéletre nem is, Ienrre.vszükség ..
a küliföldi konsistoriá:is,egyház~ormányzati' rend- .',A reform.célszerüséJ~t m§g' azok is elismerik,
szerre!, amely ugy,an s vege"e,jmenyb~n €!~Y'e~?,er- akik ..allfc:tmiíny?ss,ági szerripontból a, lllIag(isabbfoku
nek: éspedig ~~be5, ~gy ma, vallásu , !lqam\fone~ presbíteríumoktól .némileg ·idegenked'n(~C{:,·.. Belátják
keze?e ad.a, ~z egyhazl, hatalo~ ~ya~orlasat. A rm ugyanis, .ho,gy, ~2i ú. n. '»folYD ügyeke szakszerű és
hazai , eva~geh~s ,egy,hazunk torten~~eben szer,~pelt gyorsehntezeset az· évenként többször, is összehív-.
)~COnsl~torlUm«mtezme~y~ ezzel meroben ellentétben hato presbiteríumok inkább biztosítják, mínt a köz-
an s 'eppen az evangelium szellemének megfelelő gyűlés. Ugyancsak acéIszerűség gondolatkörébe so-

Részlet dr, Mikler Károly zsinati al-
kotmány és közigazgatási bizottsági előadó-i :
nak az »Egyházi Alkotmány« 1-111. részére
vonatkozólag készitett törvény.a vas.at-terve-
zete indokoldsábol. " '"'

Magasabbfokú presbiíériumok.
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rozhatjukIaz is, hogy a folyó ügyek." elintézése vé-
gett a .felsőbb 'I()ku' preshlterlumok terhes felelős-
séget .vesznek majd le az esperes, püspök, egye-
temes felügyelő vállairól, akik jelenlegi alkotmá-
.nyunk szerínt az egyházi közigazqa:'ási' éuben egyedi'
ezerokent kormányozzák az egyházmegyét, egyház-
kerületet, egyetemes egyházat. Egyházi alkotmá-
nyunknak egyik lényeges alapelvét. a paritást . is
szolgálni fogja a szóbanforgó reform .. Amíg ugyanis
jelenleg az egyházi közigazgatási évben kizárólag
az·esperes, illetve a' püspök kormányoznak s látják
el aköztgazgatést, ezentul az egyházmegyei. ésegy-
házkerületi presbiteriurnak világi tagjai .s részt fag-
nak abbanvenni s ezzel telesebbé tesszük a paritás
érvényesülését. Viszant az egyházegyetem .évközí
kormányzatát és igazgatását jelenleg kizárólag az
egyetemes .felügyelő látja. el; ezzel szemben az
egyetemes presbiterium beiktatásával - annak lel-
késztagjai révén - válik majd=teljesebbé apariMs.
elve. Mindezt eleve kizárná- dr. Berzsenyi ~Jenö in-
dítványa, aki ugyanis az' összes. magasabbíoku pres-
bíteríumokat - mint ő nevezi »elnöki tanácse-okat
.z.; kizárólag hivatali elemből megalakítani javasolja
s annyira megy, hogy a határozatképességhez az
elnökség és az ügyész ielenlétét elégségesnek tartja.
Ha mégis lennének választatt tagok, a'ckor a tit-
kas választást javasolja. (Falytatjuk.)

A szórvánvszervezés,
A szórványok 'ügye évek hosszu sara óta állan-

dóan víss-a'érö kérdése egyházunknak.' De csak kér-
. dés mindmáig, ennél többre még nem jutottunk.
Maga a zsinat sem vette fel tárgykörébe a szörvá-
~akügyM..· .

'. _ A »Hangos számok« címen. e lau :ha,áqjain meg--
jelenő sorozatos közlemények adatai azonban kell,
hagy felrázzák az egyházak lelkiismeretét s az 'ott
adott megdöbbentő ké o keI. hogy kornolv cseekvésre
ösztönözzön minden flletékes tényezőt.' A szórványok

'ügyének' rendezése '-.létkérdése -egyházuuknaícr Mai
megcsonkítottságunkban számon. kell vennünk, .szá-
mon kell tar-a-runk minden evangélikus lelket: őriz-
nünk és védenünk kell mínden hívünket, mert a
trianoni nagy vérveszteség után további veszteséget
nem bír el egyházunk. Cselekednünk kell, és pedig
úgy, ahogyan .. azt az. adott helyzet megkívánja és
a rendelkezésre álló erő megengedi.

A bányai egyházkerület 1934. évi közgyülésének
36. sz, és az egyetemes egyház 1934. évi kőzgyű-
-lésének 86. sz. határozatai már azt mutatják, hogy
illetékes hatóságak komaly.an kézbe vették a szór-
ványok rendezését. Ne Ie'edjük 'azonban azt, hogy
a legközelebbi egyetemes gyűlés csak 1935. novern-
bérében lesz és csak ott dönthetnek : majd arról,
húgy a beérkezett adatak alapján mi történjék.
Ezzel szemben a helyzet az, hogy arra az időre
a jelenleg működő . zsinat talán már be is fejezi
tanácskozásait anélkül, hogy aszórványok dolgában
intézkedett volna. Ez pedig végzetes hiba és lim-
lasztás volna I .'

Ha annak a .megdöbbentő képnek, melyet 8
»Hangos számok« elébünk tártak, eredőjet kutat-
juk: mínden mulasztáson és nemtörődömségen túl
azeliogulattan szemlelő megtalálja avégsö és egy-
ben a .Iegfontosabb okot, a szervezet hiányát. Az
E. A. a szórványokról egyáltalán nem intézkedik.
Kézenfekvő, hagy -törvényes intézkedés hiányában
'{özárólag az egyes egyházközségek mindenkori ve-
zetőinek jóindulatától és az, egyházközségi .presbí-
tériumak áldozatkészségétől függött a környező szór-
ványok ,sarsa. Hogyez mit jelent, jól tudjuk, külö-
nösen a. mai viszonyok között! A· szórványkérdés
gyakorlati megoldása' tehát csakis a siórványak
szervezetének rr.egalkotásan keresztül valósulhat meg,
Oly .sok ,ev.,!ngéHkus lélek sorsa nem függhet. egye-
I ~'~.« ,".;" ~.:. ~!_.~'.. "";-""., , ' ..• -'~.. ' .:

sek.tetszésétől, vagy jóíndulatától : rend, fejlődés csak
akkor lehet, ha a szükséges intézkedések nernegye-
sek,vagy . közületek tetszésétől függően, hanern a
törvény parancsoló' rendelkezései alapján tétetnek
me~ '. ".

Az első és legfontosabb teendő tehát az, hagy
a Zsinat figyelmét fel kell hívni a szórványok ügyé-
nek rendezésére 'és kérelmezní kell, hagy a szór-

'. ványak megszervezésérevanatkazó szabályalkotást
vegye fel a zsinat tárgykörébe. Ennek semmi törvé-

.nyes akadálya nincs, mert a továbbiakban adandó
elgandolásom szerinti megoldás ese.én a rendezés
nem halad,a túl a megá.lapított kere.eset.

Milyen legyen ez a szervezet? Az eddigi rend-
szernélküli munka nem volt alkalmas egy megfe-
lelő irányvonal kialakulására. Alapjában Kell tehát
kezdenünk a dolgot. Az ű] szabályozásnak ki ken
terjednie úgy a közigazgatásí, mint a háztartási
szervezet megalkotására s ezt a' szervezetet be kell
illeszteni az alkatmányba. Elgondolásern a követ-
kezö : . .

Feltétlenül szükséges egyközpariti szerv, mely
a nagyabb területi hatókörben való mozgásí , le-
hetősége és e réven szerzet] helyzetismerete alapján
a kellő időben és 'helyen tud íe.lépní és intézkedni
a mindenkori szükséghez képest. E központi szerv
céljára egyházi közgezgatésunk kerületi fokozata a
.legalkalmasabb, mivel .annál . mindezen előfeltételek

"megvannak. A kerület idevonatkozó kötelezettségé-
nek akként tesz eleget, hogy közgyűlésén egy 10-
12 tagu,:: felében lelkészi, felében világi elemből álló
ú. n, szórványbizottságot választ, mely . mínt a
szórványrendezés központi szerve önállóan rendel-
kezík .a szórványkérdés rríinden vonatkozásában, E
bizottság elnöksége a kerület elnöksége, működé-
séről évente a kerületi. közgyülésnek tesz jelen-
tést. Feladata: a szórványokban élő evangélikus

.. lelkek felkutatása, összegyűjtése, közigazgatási és
háztartási megszervezé se, lelki gondözásukról való

.gan'dosko-dás és .mindczeken- ,túl a szórványok mí-
előbbi mi~s~iós., vagy anyaegyházközséggé való át-
alakulásának .előkészítése. A szórvány lelki gondo-
zására a püspök küldi ki a szórványgondozó lel-

- készt, ezek a püspök közvetlen feanhatósága alatt
állanak, az küldi ki, hívja vissza avagy helyezi át
őket saját hatáskörében aszerint, ahogyan azt a
mindenkari helyzet' kívánja. A bizottság rendellee-
zéseit az egyházközségek és egyházmegyék fegyelmi

, felelősség terhe alatt végrehajtani kötelesek.A"bi-
zottság határoz.atai·ellen a kerületi presbiterium-
haz egytoku .felebbezésnek van helye. A bizottság
rnűködését egyetemes szabályrendelet határozza meg
közelebbről.

Gyakorlatilag e bizottság egy központi irányító
és felügyeleti hatóság lenne. Mindenekelőtt az egye-
temes közgyűlés által már elrendelt összeírás, va-
lamint a »Hangos számok«. adatai' alapján meg-
állapítja azt, hagy ha! van pillanatnyilag a leg-
nagyabb szükség a szervezés avagy a lelki gon-
dozás megkezdésére és' hogya' 'helyzet ismereté-
ben milyen eljárás volna a legalkalmasabb a meg-

relet'ó eredmény ..elérése érdekéoen. Mindezek me'gr
állapítása u.án 'az Illetékes egyházközséget megke-
resi, hagy a' bizottság által szükségesnek látszó és .
elhatárazott előkészítő és szervező munkálatoxat te-
gye meg. Ha az egyliázközségezt a me rbizatást
bármi okból megtagadná. avagy nem 'rnegfeleően
V'égeirié, úgy arra az egyházmegye, útján szerit-
ta tik. 'Ha pedig ez sem használ, jön a fentebb már
emlitett fegyelmi feelősség. Itt felhívam a figyel-
met ismételve a ,s.:mctio adá ,ára. Mit ér ugyanis a
fegyelmi .fele'össég. .ha közben annak megállapítása
és a' büntetés kiszabása alatt a szórvány elpusztul.
avagy a megragadni, 'kihasználni szándékalt ked-
vezőalkalóm már elrnulott ? .Ez az előállható ve-
szélyeshelyzet. Indokolja •.a~t,hQgy a zsinat az ál-
talános ava-ty az önkorrnánvz ati részben mondja, ki,
hogy. ha valamely alsóbbtoku közigazqatásí hatóság
nem teljesíti a felettes hatóság jogerős .határozatát

• ..J. f".' ,
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vagy rendelkezését, úgy az elrendelő hatóság [o-
gosítva legyen a fegyelmi eljárás megindításával
egyidejüleg a szükséges intézkedést saját hatáskö-
rében,av,agy saját kiküldöttei útján végrehajtani.

Igen nehéz kérdés az egyházközség és a szór-
vány egymásközötti viszonya. Felfogásom szerínt,
amint a vmegszervezés megtörtént s a szórványélet
megindult, az illetékes egynázközségnek fokozatosan
ki kell kapcsolódnia. Tapasztalati tény ugyanis, hogy
az önállóság hiány.a és a gyámkodás sorvasztólag,
viszont az önáiíóság' serkentőleg hat a fejlődésre.
Az illetékes egyházközség tehát tartozik ugyan min-
den közigazgatásí munkát végezni a megszervezés
és az egyházi élet folyamatosságának biztosítása
érdekében) azonban arra kell törexe íníe, hogy a
szórványban, amint csak lehetséges, megteremtse az
előfeltételeit annak, hogy az egyes közígazgatási
funkciók végzésére szükséges szervek m.elöbb Jé-
tesülnessenek. Kezdetben tehát az illetékes egyház-
község presbitériuma és gondneki hivatala dolgo!'
zik a szórvány 'érdekében rs, -Ó. , .azoncan fokozatosan
ki kell épiteni a szórványokban is ezeket a szer-
veket s amint azok munkaképesek le-sznek: a meg-
felelő munkakört át kell adni a szórványhivatalok-
nak. A rnegalkotandó egyeteme; szabályrendelet fel.
adatához tartozik tehát az is, hogy ezeket az átrne-
neteket könnyítse megfelelő rendelkezésok megál-
kotásával és hogy szabályuzza az illetékes egyház-
községnek a szórvány közigazgatásában és háztar-
tásában való részvételét. Szükséges ez a szabály-
alkotás azért, mert e nélkül megint nem lesz meg
azegyöntetüség. Viszont alkotmányi rendelkezés e
tekintetben azért nem' [ó, mert a gyakorlati meg-
oldás teljesen ú] és még ki nem próbált lévén, elő-
fordulhat, hogy a cél érdekében sürgősen szüksé-
ges egyes rendelkezések módosítása, ez pedig zsi-
nat nélkül nem volna eszközölhető.
. De hát miből 'lesz mindez? - kérdi joggal az
olvasó. 'Hiszen éppen az az egyik oka a szórványok
jelenlegi kétségbeejtő állapotának, hogy a multban
is, jelenben pedig fokozott mértékben hiányzik a
megfelelő any.agi fedezet. Ez teljesen igaz. De el-
gondolásom számolt ezzel s már adom is a fe-
dezet előteremtésére alkalmas javaslatot. Mindenek
előtt az E. A. rendelkezéseinek. illetve a zsinati al-
bizottságok javas'atainak részbeni módosításával ki
kell mondani azt, .hogy mínden evangélikus hívő
teljes százalékos adót fizet ingatlana után, tekírs-
tet nélkül ana, hogy ott lakik-e vagy sem' az illető
egyházközségben vagy szórványban; ki kell mondani
azt is, hogy a szórványban. élő hívő is tartozik
személy! és százalékos adót fizetni. Hasonlóképen
~imondandó az is, hogy az egyházegyetem által
élvezett államsegély iO%-a lrizárólag a szórványok
segélyezésére fordítható. Végül eIN új adónem ho-
z~nd? ~e a sz?ryány<?k t~mo,gatására:, minden egy-
hazkozseg az eVI adóbevételének 20/0-at. tartozik a
sz.órványal,ap~a befizetni. (Szórványadó.) Míndaddíg,
mig aszorvany megszervezese befej-ezve nincs, il-
Ietve míg a megfelelő szerv (gondnoki hivatal)
működése meg. nem indul, a fent meghatározott
adókat az illetékes egyházközség veti ki, hajtja be
s kezeli elkülönítve: ha pedig a szórványban a
g;l:mdnold hivatal már működik, úgy az adó. kíve-
tését és behajtágát ez eszközli. A sz6rványhívektől.
valamint az ú. n. külbirtokosoktól behaitott adók
felhasználása a szórványbizottséz utasításai szerínt

történik. Az ezvházközsécek által fizetendő 2%
szórványadó. vatamínt az államsegély 100/0;..aa szór-
ványbizottság által kezelt ú. n. szórványataoba fo-
l,,:ik be s a felett a szórványbizottság ·rendelkezik.
FIgyelemmel arra. hogy kevés kivétellel szórvá-
nyaink teríeszkedés. illetve település űtián kelet-
keztek, a legtöbbnél megvan az alap a fenti adók
kivetésére és . behattására. az esetek nagy részében
ezekből. a Iegszüksége-ebb összeg elő . is teremthető.
AzesetIe,g- hiányzó összeg' pótlására avaglY a tel-
jes anyagi erőtlenségben lévő szórványok Segtélyére
szolgá). a $ZÓrványal3p.

A szórványszervezésre és gondozásra . kiküldött
szórványlelkészek fizetése -r--' előreláthatólag szerény
fizetése természetesen kell, hogy a létminimumot
elérje. Nem kétlem azonban, hogy a szérványalap
olyan módon lesz megszervezhető, hogy a legfon-
tosabb helyeken azonnal, majd pedig. fokozatosan
több és több helyen beállíthatók lesznek a munkába
a szórványlelkészek. Abban pedig egészen bizonyos
vagyok, hogy erre a nehéz. de háládátos és egyházi
szempontból életbevágó rnunkára lelkesedő ifjú pap-
jaink örömmel fognak vállalkozni.

.Hátra van még mindezeknek az alkotmányou
való keresztül vezetése. Az első és legfontosabb az
E. A. 26. §. kiegészítése egy új bekezdéssel, mely
kimondja, hogy minden egyházkerület köteles a·
szórványok gondozásának és megszarvezésének irá-
nyítására és felügyeletére egy Ú. n. szórványbizott-
ságot alakítani, melynek hatás'sörét, alakitásának
módját, a szórványokhoz és egyházközségekhez Való
viszonyát, valamint az illetékes egyhá:~községnek a
szórványokhoz való viswnyáte,gyetemes közzyűlés
által hozandó szabályrendelet állanítia mez. E .sza-
bályrendelet főbb tartalma és rendelkezései köz-'
leményemben már le vannak fektetve, A közigaz-
gatási rész ezzel el is van .intézve. A háztartás te-
kintetében előadottak megvalósítása céljára szolgál
az E. A.. illetve a zsinat pénzügyi bizottsága által
kidolgozott 256. §. oly irányú módosítása, illetve
szövegezése, hogy' a külbirtokos is teljes adót köteles
fizetni, a szórványban lévő evangélikus hívő is meg-
terhelendő úgy személyi, mint százalékos adóval.
Kimondható esetleg az is. hogy a rende, egyház-
községben a kűlbírtokosoktól-behajtott adó egy bizo-
nyos százaléka színtén a szcrványala-ba ts-olgála -andö
be. Végül a háztartási részben egy űj adónem. a
szórványadó vezetendő be a zsinati nagybizottság
által kiadott irományok IV. füzeteben adott 251/a
§. 1. c. atpontjaként. Ugyancsak a' háztartási rész
megkönnyítését szolgál]a a zsinati nagybizottságI ~l~,
tal kiadott IV. füzet utolsó, köza.apra vonatkozó ré:
sze is, melyben javasolja a közalapnak újból való
szer,-;.ezés§~s a?~ak során e.l;>bőla s~órványúk meg-
felelo sezélyezését. Amennyiben e részben a zsinat
megfelelően intézkedik, úgy az e réven befolyó jö-
vedelern színtén a szórványalapba utalandó.

drbo:

J\ét··nemzedék.
. í9lf-ben 45-en érettséoiztűnk: a~ egyik fővárosi

otmnástumban. Kilenc volt osztálutársunk azóta
meghalt, nagyobb részük a harctéren esett el. A
taoalu. [unius végén meatartott tálálkoeora 2g-.en
jöttünk el, távolmaradlJ 7 társunk bő családi adatokai
is közlő levélben mentette ki ma.cÍát. Mi, 29-en 38
-40 éuesek, köztünk többen már deresedő f~jjel
elősz.ör is iskolc}nk;qt látogattuk meg, ahol hősi ha~
lottamkJ. eml~ktablfydt is meqkoseoruetuk. Majd este
ké~ö éjszl!'faba. nyuló vacsorán mondottuk elegy.
másnak rjzakkon emlékeinket s hogy rni 'minden tör-
tént uelünk az elmult hl/se eo alatt. Közben: terme-
szetesen szóba került, hogy metuikanknek mi a
f?g!alkozása, ki .nőtlen még" ki nős már s hogy
aZ! utobbiak közül kinek tuinu gyermeke uan. Ami-
kor pedig barátaimtól elválván, Budarel gyalog ha-
za. sétáltam, a szép nyári éjszakában - hogy. hogy
nem -az alábbi kis statisztikát állítotia~ ösz-
S~~ maqamban: Jelenleg munkanelkűli egy' sincs
koztunk. Nyomorgó, idetqlenosen elhelyezkedett 12.
Agglegény 36-unkból 14, köztük tanár, mérnök or-
vosok, egy gróf földbirtokos, részvénytárs..rtsági jól
kereső igazgat.ók, stb. Elvált: 5. Ozvegy 2. Gyer.
mektele!l h~zaspár 7. Háromgyermekes cmládapa 2,
az eglJlk özvegy. Két gyermek~ né(JJjünkrnek van.
1-1 gjJ.ermek atyja öt, (közlilük i ·elvált). Tehát
aZ ]g14-ben együtt erettseatzett 45 férfi közül ma.
élő J6-nak Ö8SZesen 19 gllermckevanl 10 leány, 9
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fiul,.Es ahogy látom, eZ a szám a további tíz éo
alatt nem fog megkétszere,ződni.
, Nem akartam hinni a hosszu ut alatti fejszá-

tnolúsom. helyességében, ezért amikor hazaériern ..
elővettem érett~égifénljképűrzket és arra számcl.am le
ug/ia;wzl az eredményt. Csak 1 gyerntekkel téved-
teni'; 1 árva gyermek. maradt ki, a hadifogságban
szenzett betegségben pár évelőtt elhalt egyik kol-
légcínknalf valahol vidéki rokonairuü hányódó 9 éves
lia.

Eretiséqi iétujkepűnkröl azután még egy sta-
tisztifait csináltam: apáinknak hány gyermekük volt
összésen? .Ezt annál könnyebben tneqiehettem, mert
a nyolc egyűtt töltött gimnáziumi esztendő alatt any-
nyira összekovácsol6dik az ember társaival, hogU
az ily családi korűlménpek is egy életre beoésöd-
nek emlékezetűntebe. Mégis vagy tíz osztálqtársamndl
bizonytalanságban voltam, miért is ezeket testnér-
nélkülieknek vettem. De így, peseeimisztikusan vé-
ve is, 45-űnknek összesen több, mint 160: testoe-
I'ünk''volt!

E döbbenetes számok touábbi kérdést intéztek
hozzám: lehetséqes-e, . hogy csak a mi gim;náziu-
mutikban lenne ilyen a helyzet? (Ugyanis sohasem
ezerettem. ha a mi gimnáziumunk valamiben alul-
maradt.) Ezért két velem eg'lko1"ll barátomat, akik
más-más iskolában szinién Iű l-i-ben érettségiz tek,
megkértem, hogy husonlottep vi2:sgcílják meg. osz-
táujukat. Az eredmény csaknem haiseálnuira azonos
lett. .

Ezek térujek, amelyek megclönthete.tMnek s ame-
luekke! .kapcsolaiban számos irányban következte-
iéseket, tanulsáqokat, stb. lehet levonni. De amikor
ehhez akar valaki fogni, most az egljszer ne /Jegye
fel a tudós és az erkölcsbíró fekete szeműueqét.
VaLószinűleg ismet.csak a szállea és il gerenda meséje _
sűlne ki belőle. Viszont a dolgokat nem vinné előre.
Jobb puszta szemrnel nézni a világot. Jgy elő/Jb lát-
hatjuk meg a helyes utat, amelynek az ecldigitjjl tel:: .
[esen -elütő llj' ntncdekell lenni o..z- eg{jluizakrá 'nézve
is, amelyek ma, sainos, seintéti csak tanakodnak, ta-
poqaiádenak, egyhelyben topoqnak. És nem egy kö-
zűlű]: a. közös teendők elől az egymás ellen usei-
tásba menekűl.

- f. - -f.

Agyüle kezeti napok
m un karendje.

A gyülekezeti napok rendezése újabbke-
letű munkaág egyházi munkánkban. Világos,
hogy a gyülekezeti napok rendezésének csak
akkor van értelme, ha ébresztő munkát v!égez-
nek, tehát belrnissziói célzatúak. Több hely-
ről is halljuk és olvassuk, hogy több-kevesebb
sikerrel megindult itt is, ott is ez a munka. .

Tekintettel arra, hogy azonos célzatú és
keretek kőzőtt mozgó munkáról van szó, nagyon
üdvös volna, ha a gyülekezeti napok munka-
módszereinek tanulságairól olvashatnánk.
Nincs értelme annak, hogy kísérletezzűnk éve-
kig eredménytelenül, akkor, amilcor eredményes
munkam6dszerhez is folyamodhatunk.

Röviden ismertetem a pesti felső egyház-
megyében most megindult gyülekezeti napok
munkarnódszerét. A kűlön csoportra osztott
gyülekezeti részek számára istentiszteletek tar-
tását nem tartom célszerűnek, (gyermek, le-
vente, főistentisztelet) mert az ige igen köny-
nyen a szószék magasságában marad s a hí-

I
.vek gyakorlati keresztyén életére nem sok ha-
tással lehet. Hdyette' jól rbevált rmódseernek
igérkezik a következő: / '

Külőn-külőn legény- és leányösszejövetel.
Igernag yarázat, előadás, utána egészen gyakor-
lati eszmecsere (pl. legénybűnők ; kocsmázás,
leány tisztaság, reverzális, stb.). Majd külön-
kiilön ősszejövetel férfiak és asszonyok réscérc
hasonló módon, természetesen az anyaság, csa-
lád, presbiter kérdései, bibliaolvasás éséneklés-
ról eszmecserével. (Egészen gyakorlati módon .
pl. megkérdezni vegyenesen, ki, mikor énekelt
otthon, olvasott bibliát,' stb.). Eddig ezek a
beszélgetések voltak a le.gáldottabb'ak'. A helyi
Ielkész vkivételével négy-öt vendég-lelkész ve-
zeri az egész konferenciát, '

Délután mindenürt meglátogattuk az ősz-
szes presbitereket. (Esetleg betegeket és temp-
lomba nem járókat is 1) A látogatás menete' az,
hogy mindenűtt elénekelíink ,egy-,egy énekver-
set és a Szentírásból emlékül felolvasunk egy-
egy alkalmas bibliai részt és ezt a családi bib-
liába be is jegyezzük. Igen ébresztő hatás-
sal voltak: ezek a látogatások. A látogatásokon
evés-ivás, még a kínálás-is teljesen kizárva.!

Este vallásos estély a templomban a ke-
resztyénség nagy kérdéseiről (bűn,. Krisztus,
egyház, stb.) evangelizáló előadással és igerna-
gyarázattal.

Az' eszmecserék jelentősége hármas: elő
lehet, ye.nni egye: népbűnöket. (l0pás,~I~~S*€-.
dés, stb.), amelyeket a helyi lelkést nern jszed-
het elő, - a helyi 'lelkész igehirdető munká-
ját . a vendégek megerősítik, - s maguk a hí-
vek tevékenyeri vesznek' részt a gyülekezeti nap
munkájában hozzászólásaikkal.

Ha tekintetbe vesszük, hogy hétköznapo-
kon mindenűtt óriási látogatottság mellett. foly-
ták ve at összejövetelek, az eszmecserékben
élénken vettek részt, a környező Ialvakból vi s
eljöttek és a maguk gyülekezete számára is kér-
ték a gyülekezeti nap rendezését, az egyik
lelkésztársunk csakhem minden iratterjesztési
anyagát eladta (olyan helyen is, ahol .a helyi
lelkész eddig nem boldogult az .iratterjesztés-
sel), a gyülekezeti nap után pedig napokig
beszélnek az ernberek róla (főkép az eszmecse'-.
rék anyagáról) és óhajtják máskor is e napok'
riiegrendezését - mindezt rnérlegelve - azt
tapasztaljuk, hogy érett. az egyház vetése s
az aratóknak indúlniok' kell az Isten aratásába.

.Befejezésül hadd idézzem egy leányegy-
ház paraszt gondnokának felszólalásaból a kő-
vetkezöket. »Csak azt csodálom, hogy' a mi
pásztoraink ezt a munkát miért nem kezdték
el 15 évvel ezelőtt? A háború alatt lerongyo-
lódott az ernberek lelke -{ a műveltség, a kultú-
ra haladt elŐre rohamosan, csak' az ,egyfu.ázi
munka maradt a régiben.«

Tanuljunk egymás tapasztalataiból, hogy
az egyházi munkáriak ez ,az új ága is meghoz-
hassa termését az Egyház Ura számára.

Uszkaliczky Pál.



6}oldal .. 13szárn

..Eva~gelikus .napok és mások."
Az ezen.ia címen -az c»Eva,ngélikus ÉIet«

f. é.' ro. számában .megjelent cikkre válaszolni
nem akartam. Mert mihelvt a cikk:író téves
Iőltevésekbőlrindul ki, igazságtalanná lesz. Már
pedig évtizedes ujság írói tapasztalatom arra.
taníto.tt,. hogy. az igazságtalan megnyilatkozá-
sokra ra clegjobb válasz': a hallgatás.' ~- Az
Országos Luther ,Szjvetség elnöksége azonban
másként rendelkezett. Szükség esnek tartja a vá-
Iaszadást és én , mint a Szövetség hű kfi1to-
nája, engedelmeskedem, Válaszom pedig ez:

1.. Az »Evangélikus vjclet« ·f.é. 4.számá-
nak 7. oldalán ezt olvassuk» »Számtó Róbert elő-
terjesztésére..». választmány elhatározta, .hogy
ebben az-évben m-egkezdi. a vidéki evangélikus
napok megrendezését és ennek megszervezé-
sével Szántó Róbertet bizta meg.« Ez olyan, vi-
lágos .beszéd, hogy' sokan voltak, akik azon-
nal megértették. és rnielőtt az OLSz. bármi-
lyen kezdeményező lépést tett volna, maguktól
jelentkeztek az. Evangélikus Napnak: .gyüleke-
zettikben való megrendezésére. ,Az.t hisszük; fő-
lösleges is minden egyes lelkésztestvérűoknek
kiilőn megmagyarázni, hogy mit értünk Evan-
gélikus Napok alatt és miért. szükséges azokat
megrendezni. ... . .

Hogy az OLSz. mégis egyes gyülekezetest
vezetőit külön is felszólította, hogy .rendezmék
me-g;'az Evangélikus> Napof,e:l1IÍllek az oka,
hogy a szövetség nagy demonstrációkkal akar
megindulni. Az ilyen dernonstrativ megrnoz-
dulásra pedig kicsiny gyiilekez ....t nem alkalmas.
A kiválasztásnál az illető gyülekezetek közponrti
fekvése is határoz, mert az a: rernény . éltet,
hogy egy ilyen eV31lJgé!ikus napra laz 'egész
kömyékevam.gélikussága fog felvonulni. .

Előbb-utóbb minden egyházkőzségre 'sor
kerül, de azt ne várja sefn a cikkíró. sejill
más lelkésztestvér, hogy az OLSz.. egyserre fel-
kínálkozzék az' ország valameninyi gyülekeze-
tének. Tessék: csak elképzelni, milyen zavarba
jönne a vezetőség, ha egyszerre 'l1ie:gyven~ötvien
egyházközségból kapna meghívást! .

, Akiben ég a vágy' az E vangélikus. N f.lJP
mégrendezésére.vaz egészen bizonyosan maga
is megtalálja taz útat az OLSz;..-hez és meg fe-
hetj~yőződve arról, hogya vezetőség ,egyetltem
esetben sem zárkózik el a kérés dől!'
, ..Cikkíró védekezik. .és elhárít,'· amikor őt

és .sok hasonlóan lelkes társát senki sem tá-
madta vagy bántotta, Az'»Evan:gélikus Napok«
'című vezércikk csak azoknak szólt,akik 11a-
tár~)Zott felszólításunkra mereven -elzárkóztak,
. ::. A "»titkolódz.ás« vádját az .Ol..Sz. ve-
zetősége ezennel tisztelettel visszautasítja. Ösz-
szes ülései és ténykedései annyira a nyilvános-
ság .előtt folynak, hogy" erre a vádra senkinek
okot nem szolgáltatott. .

. Hogy_nem tud egyes helyi. szervezetek lé-
tezésérőlvNemgondolja cikkíró. .hcgy ez nem
a mostani vezetöség' és talán egyáltalában nem

'a: vezetőségrnulasztása? Tudunk olyan szerveze-
.tekről, .amelyek vmegalakultak anélkül, hogy
alakulásukról .a ,központotérte'sítették . volna.
Pedig amely szervezeuao-Luther Szövetség« 10-
bogója alatt· indul, meg/alakulása percében az
üLSz. fennhatósága alá tartozik, akár volt j,e.
len .az '.alakulásnál ia közponri vezetőség ré-
széröl valaki, akár nem. Az országos elnökségnek
sem ideje, sem t= sajnos- anyagi ereje, hogy
minden. helyi szerv megalakulásánál jelen le-
hessen. De ez nem is szűkségesi Annyit írunk
és beszélünk az Ol.Sz-ről és minderu eszten-
dőben olyan pontos elszámolást adunk a n~.
vánosság előtt a végzett munkáról, hogy m1JIT-
den érdeklődő lelkész, vagy más gyülekezeei
vezető tisztában' Lehet célkitűzéseinkkel.

. Ami, végül az új alapszabályairikat jilleti,
azokat .sajnos a<vezetőség addig. nem tudja
rendelkezésre bocsátani, amig belügyminiszte-
rileg jóvá nem' hagyattak.

Szántó Robert.

Könyvismertetés,
Vosárnapob. (Fr:id~ich Lajos prédikációs kötete.)

. A könyv egy fiatallelkipásztor munkája.
Nem keresi a rég bevalt és .megsl'okótt for-
málZ'at, hanemta ina [nyelvén; a Inai embemek
akarja hirdetni az Igét. Egyenesen szembenéz
a medern-ember nehéz khdés,eivd és arravrö-
rekszik, hogy -gyökerűknél . ragadjtameg. őket.
L·égnagyobberőssége .munkájának, hogy nem
erkölcsi 'ÍInperativuszokkal operál; hanern le-
száll a lélek mély fre, itt ismeri meg az em-
bert és itt akarja önmagával is megismertetni
hallgatóját. - Otthonosan 111.0ZOga Lélek labi-
rint jaiban; .keresőlámpája élesen világít be
mindcn: zúgába.' Amit innen felhoz, sötét, de
igaz kép, az ernber csődje. bukás, bűn és nyo-
morúság. Szjnes képei, gondosan megválogatott
illusztrációi példái annak, hogyan használhatja
fel a prédikátor a lélektani kutatások eredmé-
nyeit' praktikusaru az: egyházi beszédben.

El'dekes,: hogy a könyvnek eZI nagy elő-
nye és mégis innen származik árnyoldala is,
Mert szinte fájdalmas az a kép, amit az elbu-
kott emberről rajzol. Az bizonyos, hogy a lé-
lek csak akkur-nyílik meg teljesen Krisztus
'előtt, .ha rádöbben, hogy minden út szakadék.
ba vezet és csak Krisztusban van élet. De a
szerző ennék az' életnek. csak az indulására vi-
lágít rá az evangélium csillagával, megmutatja
az 'út kezdetét, de nem rakja lea távolabbi
útjelzőket.. Lehet, .sőt valószínű, hogy speciális
körülményeket tartott szem előtt beszédei meg-
irás án ál, de az olvasó szeretné, ha nem CS;!},
a törvény hirdetésében találná meg azokat a
mélység eket, amelyek sokszor. annyira megdö?"
bentik, hanem hasonló mélyen tárulna ·.elé)e
ázeyangéliuin teljessége is,mely ugyánakkor,
amikor vigasztal, felemel, új életútakat mutat
és átformál a Szeritlélek erejével, mélyés igaz
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A magyar theológ.i.aiirodalonthan. az el-
sö-komoly valláslélektani rnunka, mely általá-
nos érdeklődésre' tarthats-zámot. Az 'elmult:
esztendők, folyamán mierd nagyobb és nagyobb
teret' hódított meg a tudományo?' kutatásók
terén a lélek vizsgálása es ma már a valláslé-
lektan az exact tudományok kőzőtt, foglal d
előkelő helyet. , '. .. .'.

. Minket' a. kőrryv. tudományos értéke CS9-k
másodsorban é-rdekel, is.'meÚetéséai.él. al,s;lJerz'Ő
által is .idézett: »Vera vtheologia est 'pnactioaí(
a v-ezér's'z'empont.; ...•.

Tíz buzgó ev.v egyháztaggal foglalkozik 'es
azt akarja megállapítani, hogyan megy vég-
be, mennyire, valóság életünkben il »sola fide«,
egyedül a hit által való megigazulás elve. Mód-
szere a valláslélektani kísérlet, lamelyabban
áll, hogy 'a. 'vallásos --él€t t.erül<etétől· származó '. ,
»ingerszavakat« közőlnek a kísérleti személyek- .... János eo. VI., 1-15. .
kel, akik; erre elmondják" a;i ingerszó nyomán Aki csendes sziuuel oloasss eit az eoanqéliumot,
támadó ~~pz~~e~~, %on?:olatai~t" érzéseiket, f~.a, n~uekv.(j: kenyér cs.0dfjJá'}Ok. két ti~kát ),!-eg,ta-
stb. tehát reagálnak az l'Pllg,erszora. Ezt a hecc.--- Iál]«. At' efJYlk az, hogy lmr:-dsaggal vey,YlJ.k ~s imád-

" lá .. : ., '.' al' 'c. • : ·'k·..· ik i é . ,'. saggakadju/í: oda szereiteinknek a mindennapi .ke-
~zam~ a.~t gy~rslr~s~_~gY30. ,onyvezl " éI~,'..,a_nye/·et. A/ri nem 'SzegÚen'kezi:k-hangoSfi!l' imádkozni
jegyzőkönyvek u101agos, tűzefés megYlz:gafá- é/te" vagy felette, miniahoqu azt Oavözít6nk is tette,
sából igyekszik a kísérletvezető feleletet adni a annak szívébe nem fér majd a zúgolódás, eléqedet-
kitűzőtt kérdésre. .• '.. .' " lef.!kedés:' ezetszet, tt?bbnek.. fog· 14!sz:a,n( (l kenyér,

,A. .' . t. é' "J '1 ' . 1II1Ilt amennqit, meqérdemlünk; Ma IS minden ke-. " r:;~'!1u,nka IOOO~2000 kI;>,rletb~ ,. a 1 es. a l1.!Jér megnövekszik az imádság 'qltal. .
jegyzőkönyvekben adott ariyagvalapján felel a Deadakceás koebeti is nűuekseik a lre.,nyér. /tzok'
szérző a kitűzötttételre '»A hit által való meg- aszíve/f, anreluek , [ellázadtak, eiuaduitak., Lucifer-
izazulás elveegyszerű lev. hívek Lelki világ ában.« seándékkat izgatnakés a,kenyérltérdés problémáit
Ab"f:1 1 '. b·" . ~ .döbl .,.,,' A 'k·' "'1 " . 'o nem meqoltiani, hanern azoklial' az ell1.'beri társa-

, ee let .. .Izon)' m~g 0. pen to; '.,l, \Sel 'eh .SZlv
'- dalmatösszezavar.ni akarják, azok Krisztnst: szándé-

mélyek kőzül tobbnek jóformárí fogalma smcs leosan elkerűlik; attól. tartua. hogy nekik is ezzel qz
arról i-- holott buzgó. ev. egyháztagok, -, hogy evallgéliul!?i)w!lyércs~dával:, <f,z ad(1~ozás. kö;;ben.
miia 'hit által való megig.azulás.· (Már mag'át tqly'~O!lnOvekv.q '5e'!yer ,~sodaJaval felffl.A sze,/'etet,.

hit 't t' 1 / ' . ot II kt, ár . é.rt 1 ho a tiireletrt, a JOsag, az áldoeathozatal és a' részoéta .1, ,~zo .:· II sag?Sall .lU ~g P LS. .~X ee,tn '~~'" ma is megnöveli mindenki kezében a keiljjeret. Bőjt
f?gJa~~f~L val~m~t elhlUJ!:l,<r:~l-r.p;e,~lg ,;é!:lutheT~,. ne,rJyedil>: ,[;IaSfÍr'!(J.pja a~Ta ,támt, hogy kérjük. ezto-
hc1uClaertelm.eben.) Ha történeteserr rk-nák, boI Jézust: seqttsen minket abban, hogy ami éle-
vagy r.ef.3nak .nevelték _\Toln~:ők!et, éppen olyan tÜ~2~be,! ~s,növekedjék a mindennapi keny~r imádsáq
jó rk.sök, vagy ref.-ok lermének.vmint amilyen és ]ósag al~~l.:.,. .. ' , ,.' . .'
biizgó" tagjai most at ev;' 'egyházn:ak.:-, .~elenka ,Lajo~.temeté~e. 'pr. 'Zele;?k? .LaJos,

'. " . ,,;.. ..' a tiszai egyházkerület Ielűgyélőjé, felsőházi tag,'
Itt válik kézzelfoghatóvá a kőnyv gyakor- itélőtáblai tanács elnök 68 éves, korában "Budapes-

lati jelentősége. :A kísérlzc-teljes bizonyossággal Ten vváratlanul elhunyt. Holttestét .M.skolcra szállí-
m'l1t~tj,arr<il, :f-ogy ,;az.,e.y:.. hívek '. ,egy, rés,z:~..tá- tottak .~ a~-€vangé:~kus templomból, t~m;}~ék,máz
vol-váll eg.yhazunk bibliai fundamentumától a CIt~S" 26-an.. A temetésen .,::z. egyetemes egyház re.

. • .. , ~" ....:~ _-" ,,' ,'. i ,; ,. szerol megjelent D. Radvanszky Alberr egyet. fel-'
»~ola Iide«: ~lvetol: .,~J;W;gy ,e,zt:n~gal1apl~J':l~ ügyelő. ésc dr. Szelényi .Aladár+-egyet." főjegyző. A
mncs abban semmi felbet.elezes es spekuláció, beteg D. Geduly-Henrík ·'püsp.ökötdr. Dornján Elek:
háném:.,tYgita:-l~g;p~áir~r folynak 'megállapításai." ti~z~ket. egyházi, f.őjegyző, p. Haffay ~án<:iör püs-
Az embernek 'olyariforma-érzése támad a könyv poköt:, Keme~y .LaJOS bpeStl, esperes kep\'}selte;,~.
1', ,. ',;.' " '. 'l"'~"l 'o,' -r, k- 1" 1: 1'· z '.' remetesen képviseltette magát az ev. hlt~udomany't·

o v~sas~1\!o~,,mll;tla:pv~~n ,·a ,(at.l. {eg~ess,--g, kal' -dr. Kiss Jenő által., a .reforrn, -konvent-vés a. tí-
fele orientálódnának; arnr- a . romai egyhaz ha- szánirmeni ref. 'eigyházkerület, .a felsőház, a, várme-
talmi vberendezése 111'e11eU'egyik' mag yarázata gy.e,. város, a miskolci gyalogezre(i.A ,temetést·D.,
lenne ·;~gy~z,ei'5m~nd-:<egyházül/k!, ',@1<en5tli,~nedésé- K~p~.B~la,a dunántú,lí'ke~~et. 'püspök~,vé.gezte,. aki-

1 . . M' " Ir . ," ·k'?..·" ,-. 1" ... " -, Mate 2<>.,19-21. v. alapján Jellemezte az elhunytne <: 1'S', 1, az ,.o ca, enne ,:,.Gll e, a, )!?illyv, ly,,!,l.. egyhá-áezér .közhasznú .és; ',talentumértékesítő~letét ...
tud ~atarozo~t.J.elel:etet..:a~I'D:,;~e~ 'l~enyls.ille'tekes ~~lÍfán.Oy~zi.~",L~jos..~ő~s~er«t>'".? ,tí~z.~L,egyJl~l~~:
err()l~s1J.'e.nns-s,z~1'epeJp~}~lttJJe:~~~~11·..F;!?la?a~~,.i~.'/ulet.lelkesze,~es egyhazl mtez1l}enyei:r.dr. Zseue'Q;t

bűnbánatra .is indít, S" elvezet az ,élyt .fejledel-.
méhez,a .Kri~sztushoz:I;IAss,zük;: hogy,. a k~p.et·
folytatása már ezt hozza, hogy Kfisztus evan-
géliumának teljes hirdetőivé váljanak a »Va-
sárnapok«. . . ...,

Viszkok Laios : A' hit által óalö megigazulás
elve egyszerű ev .. hioei: lelki világában.

az, hogy megmutassa, miképen él a 4i:t ál.tal való
megigazulás éhié.'az'e\T~ JiívélCleIké51en:. "A re;
lelet <;~szhen ~eg:~tíy.::_Ez ;;{z-:ére>dln6ilyh~11-
gos kiáltá. Ielkészeinkhez, .tanitóinkhozvés .min-
de? ev .. hívőhöz,. akjk :egy.házunk jövojéhek' az
útjait keresik .. Az ev'.. egyház. egyedül hit "ál-
tal· volt .évszázadokon lceresztiil Krisztus , dia-.
dalmás egyháza tés: jelenlegi gyengeségűrrkból
is ez az -egyedül~ kiút.' -,.. .' ,,: .' .' ' ..
, '. A könyv~ .~úéloril~nyos érték!lé~Úé :jnt;-g,~n}'~

litjiik, hogy summa .. cum laude-vfogadták el
doktori disszertációnak. 'Gfakor1ati értékevfe-
lől ~'az elmondottaken felü;!' meggyőződhetik
mindenki, 1elk6sz,vagy nem 1~1~ész',0gya-dnt,
aki. végigolvassa. Nemcsak kutatása, Ínegál1a:.;
pításai értéke sek, hanem tárgyáJn<\.kérdekessé-
ge,. világos, gőrdüiékeny . stílusa, . "aJn-y,~gálllli.k
szemléltető : összeállítása miatt is « érdekes,

".. , ~ ,

·M-:S:·r . <,.

; r
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EVANGÉLIKUS ~LET

Betá jogakad -tanár, tiszaker. világi íöjegyzö, .a
kerüte~ főiskolája, közép- és elemi iskolát, valamint
világi felügyelői nevében meleg szavakkal és há-
lás érzésekkel búcsúztanák el. A'temetési menetet
az elemi iskolák növend4ke1 vezettek. utánuk az. ev.
fanitóképzö ifjúsága haladt-egyház! te métésí éneke-
ket énekelve, a koszorús kocsí utána' .tiszakerület
összes lelkészei következtek, rnajda koporsó után .a
család, az egyházi és vHágiintézmények és testü-
letek kűldöttei és a . temetési közönség jöttek. Al
sínnál Duszik Lajos moádott búcsúimát. áldása után;
a koporsót elhelyezték. a családi sírboltba, nagyo::
nevü atyja: Zelenka Bál püspök 'vmellé. Porladó
részeipihenjenek .az Ur' oltalmáb an.

.~. Lelkészválasztás. ' .. 'A rákoskeresztúri egyház,
Noszkó .István nyugalorríbavonulása folytán megüre-
sedert lelkeszi állására a választó közgyűlés egyhan-
gulag Kósa Pált hívta jneg. Beiktatása április 14-én
fog megtörténni ...

. " ;~ .A. munkásság es it nyomortanyák. Erről a kér-
désről a Protestáns Irodalmi Társaság és az Orszá-
gos Bethlen Gábor Szövetség vita estélyt rendez,
melynek előadói D. Kapi Béla püspök és Bereczky

'. Albert ref. lelkész. Az ~bély a fasor-í ev. gimnázium
disztermében lesz. március 31-en, vasárnap délután
6 órakor. Belépődíj nincs.
. - A Hődmezővásárhely-kardoskűtí evang. egy-o

ház folyó évi február hó 24-en tartott közgyülése
mindazoknak, akik a gyülekezet volt lelkésze: nt.
Jancsó András elhaíálőzása -alkalmával részvétüket
nyilvánították, ez úton mond hálás köszönetet.

- Új fiókegyház 'létesüit aP~sthidegkút.~Re-
metekertvárosban szórványban élő evangélikus hf-
vekből. 'Március hő 17-én, Mohr Henrik lelkész el-
nöklete alatt folyt le az alakuló közgyűlés. A fióM-
'egyház felügyelője _Merén,yi Ferenc márnők lett.
Gondnok : Ferjentsik László, j-egyző:' Szőke Elemér,
ellenőr: Szabó Endre, presbiterek: Hegyi Já-
nos, Imrek József, Kozák József, dr. Mes-
terházy Lászlo Rein Ernő, .Schumacher Gusz-
táv, Soós Fri~"es, Schisss János és Zeítler Ernő.' Az
új . fiókegyházközségben havonta kétszer van isten-
tisztelet minden hó első vasárnapján a .sFébé« diako-
níssza egyesület] anyaházban (Béla kírály-u. 7. sz,
(délelőtt fél 11 órakor), Zulauf Henrik, belmissziói
lelkész tart istentiszteletet és mínden hó harmadik

vasárnapján aKossuth Lajos-u-ban lévő állami elemi
iskolában' (d. 'Uo3 órakor) tart istentiszteletet Mohr
Henrik lelkész: '.

.•..•Apéceli evangéllkusoképítendö temploma ja-
vára a következö adományok folytak be. A.z uöpestí
evang egyház oUertorÍJ,una a péceli lelkész igehir-
detése alkalmával 20 P. adomány" 2.80 P. levelező-
lapokbóI5.- P:, Vaday József adomány 1 'Oltárkép.
g,yűjtése3.50 P. és 10, olajfestmény ajándéka. A .rá-

. kospalotai ev, ,egyház;ofbrtorium'a a péceli lelkész -Magyarország aranykoszorúsmestere
ígehírdetése-elkalmával' 21.20P., ,gyűjtéssel kapcso- harang" és él'cöntöde, hnranqielseerelés- és hU/!(1llg-
latos .ádományokösszege 65.20 P.' lábgyál',' Budapest, VI., -Petneháeu-tüca 78. SzlÍm.

-Mucsfa. k .760"lelkes kis, gyülekezet február 8 iUI)(jfIUJél'emmel és 4 díszokl~v~llel kitüntetoet28.~án ,egy nyolc fő· .és -mellékváltoaatö új Rieger- .:.;;'!_..;. ,..- • _
féle, orgonát szerzett: be, melyet Müller-: ssperes D. RaftalJSándor: Nagyheti beszédek: (vírágvasár-
avatott: fel a környékbeli lelkészek közreműködé- napi;bűnb~nati, nagypénteki, ..húsvéti .beszédek).
sével.. ' . ". .. Amit az Ur üzen c.. egyházi beszédek 1. kötetének-'- Egy magyar zenemű sikere •. Kapj-Králik Jenő
zeneszerzönk »Tér] magadhoz« lcorélelőjátéka már- VI-VII. része. P.,3.-.

. '.. ( .... . Buchwald: Mit Luther. Passion und Ostern in .Lu-
cius8,-,án:Hdsinkiben,a Ftrm-magyar vtársaság ren- thers Geist und mit Luthers Wortt. p,. 2.05:
dezésébem, .1935, máréitish5, Iü-én Abó-baí» (Finn-
ország), március 15-én. Stockholmban ésmárcíus 24-énKapható: Scholtz Testvérek kö~~~kereskedésébe~,
V2.rsóbariki~rtiH bemutatésra DedínszkyTzabella ma- Budapest, IX., Ferenc körűt 19-2.1.

gyar. orgonaművésznö előadásában, Budapesten no-
vemberi zeneakadémiai hangversenyen Peschko Zol-
tán orgonaművész mutatta be először.

'-- Kískörös. A serdülő leánycsoport március
W-én a -diakoníssza-testvér vezetése mellett külmisz-
sziói ünnepélyt rendezett a Sudán-Píonir mísszió ja,
vára. Az előadás jövedelme 54 'Po EZzel Kiskőrösnék
a pogánymisszió támogatására f. évben jutott adomá-
nia 258 pengőre emelkedett, .

- 'Az ifjú Évek, országos ifjúsági , folyóira-
tunk rtlárcius 23. és .24-én rendezte ez évi buda-
pesti .k~nferenciáját. A felsős középiskolás fiúk kon-
ferenciájának tárgya ez volt: Milyen része lesz a
mai diákságnak a magyar megújhqdásban ? A leá-
nyok a »kenyér es házasság'« kérdésével foglalkez-
tak. A: közös összejövetelen az Ifjú Érvek jövőjét,
hiva!~sát beszélték ~~g." Megállapitották; hogy, e
folyóiratnak Tontos tenyezöve kell lennie az enszag
egész evangélikus ifjúságának összefogásában. ~eg-
ható volt figyelni a budapesti diákság készséget a
vidéki ifjúsággal való együttmunkálkodásra. Elő- ~
adók voltak: ifj. Bakay Lajos, Schütz ödön, BI'ZSl
Mihály, .Horváth Károly dr, Jalsovicaky .Lajos; Szen-
the István dr" Erdélyi Olga és Remport Elek dr.
763/934-35. szám.

PÁLYÁZATI HIRDETÉS.
A győri ágo h, ev. egyházmegye elnöksége pá-

lyázatot hirdet az elhalálozás folytán megüresedett
tárnokréti-i lelkészi állásra,

A' szolgálati nyelv magyar. A lelkész választási
szabályrendelet 22. §. 1-4. pontja szerint felsze-
relt kérvényeket 1935. április hó 14-ig kell alulírött
espéreshez Lébénybe beadni. Iratok visszaküldésé-
hez levélportó melléklendő. '

Javadalorn.,
Lakás, szükséges gazdasági melléképületek,kert,

418.52 P. készpénz, 1200 kg. buza, 920 kg. rozs, 4
öl kemény, vagy 7öl puhafa. 17 hold rét .2200'ölével,
9 hold szántó 1100 ölével haszonélvezete, erszény-
pénz megváltás 18.56 P., négy sertés kihaitása, .,1;:0l1!"
grua. - Lebény és Juliamajor. 1935, március 21.

Szalay István s. It. Németh Károly s. k,
egyházmegyei felügyelő. - ssperes.

RIEGER OrTÚ ORGONAGYÁRA
- ,.). . /

Budapest. X., Seiqliqeti-utcu: 29. szdm.(Rákosfalva) .
Uj 'orgqnák, valamint homlokzatsípok SZálli,tá$at' és

orgonajavításokat mér s é kel tál" ban
szakszerű és művészi kívitelben vállal.
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