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SZÓRVÁNYHÁZASSÁG.
Annyiszor 'üunk és beszélünk aj szórvá-

nyokról, hogy mindenki azt hiszi, hogy a szór-:
~á.ny:~&~SR~ m4t: . d~Fl-Fé..~1 ~W~
legfel.l'ebb. ,egyik-hlasi'k -''kerdéSblen "janet llég
részletesebb és pontosabb adat. Ez azon-
ban aligha van így, inkább lehet azt á;llít.a,ni,·
hogy ebben a kérdésben még meglepö rész-
letek, új vonatkozásokvés váratlan adatoki is
fognak felbukkanni. Egy ilyen újés meglepő
vonatkozást elmondunk most e helyen. Mind-
egyikünk megtalálhatja benne annak bizonysá-
gát, hogy itt az ideje a szórványok ügyét ren-
dezés alá venni, mert ha még soká késleke-
diink, a szórványkérdés rnegszünik és elmúlik
önmagától.

Olyan szórványfalubari, mely jó mcssze van
az anyaegyháztól és ugyancsak jó messze van
a lelkipásztortól is, néhány lélek evangélikus
között legy fiatal leány is élt, akit <egyik szom-
szédos kalx?likus faluból megismert és eljegy-
zett. egy .fiatalernber. A menyasszony magá-
nyos lelkt kuzdelern után önmagától úgy ha-
tározott, l~ogy rniután úgy sem tudja vallását
gyakorolni, a házasságkötés előtt áttér a 1'. k.
egyházba 5 beilleszkedik új és katolikus kör-
nyezetébe. El is kocsizott a mcssze lévő <ev.
egyházközség lelkészéhez és ott szabályosan
mindkét ízben bejelentette kitérését. A polgári
házasságkötés megtőrtént, a két róm. Kat.~há-
zasfél házasságlevelét aZ! amyakönyvvezetőtől
megkapták, azután elmentek a katolikus temp-
lomba. Néhány nap mulva csendes beszéige-
tés közben kiderült, hogy a fiatalasszony hiába
hozott ilyen áldozatot, mert férje nem kato-
likus, hanem evangélikus. De kiderült az is,
hogy a férfi ugyanúgy tért át katolikusnak vélt

menyasszonya kedvéért a házasságkötés előtt,"
ugyanannál a lelkésznél, mint menyasszonya,
ll; 1& ,~!1d'Ü1vararra; hog,y velük milyen re-
-vecresek szomorújátéka törtéFl~.

Ha van még olyan ember 'egyházUll1kb:an,
aki nem foglalkozik a szórványok kérdésével
annak teljes komoly jelentősége szerint, ( az
talán ennek a feltűnő példának a világossága
mellett most mégis másképen fog gondolkoz-
ni róla. Két szegény elhagyatott evangélikus
lélek hogya:n is gondolhatott arra, hogy aho,
ban a katolikus járásb:an, 'ahol napi járóföldre
egyetlen evangélikus templom van, evangéli-
k.us 'társa akadjon? Két szegény, elhagyatott
fiatal nem is mert ebben a mai világbarn be-
szélni arról, hogy ő nem katolikus. Vádolorrú
őket, hogy önként akartak hűtlenek lenni .. Die
u&,yanakkor azt mondom, hogy vádoltassának
mindazok is, akik elhagyatottakká tették őket.
A lelkipásztorok, akik nem találták meg gyer!-

-lnek:ko ru kban, akik nem részesítették vallás!-'
órákban, talán konfirmációban sem, az egy-
házközség, mely nem akar áldozatokat hOZ!rli
a körülötte elszórtan élő hittestvérekért, - és
minden (egyházi felsőség és fokozat, amelyik
a. hívek nyájának megtartására és megőrzésére
hivatott. A szórványok ügye mindegyikünk ld-
kén van, - nincs ma ennél komolyabb, élet-
hevágóbb és felelősséggel terhesebb kérdése
egyházunknak ...

Ez a két szegény fiatal szégyenkezve és
örvendezve jött vissza egyházába, mely eddig
olyan mcstoha volt hozzá. De amikor vissza-
fogadjuk őket, ég a szívünkben a mostohának
a szégyenkezése , ..
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Magasabbfokú presbitériumok.
(Folytatás.)

Részlet dr. Mikler Károly zsinati alkot-
mány és közlgazgatási bizottsági előadónak
az »Egyházi Alkotmány« I-III. részére vo-
natkozólag készí tett törvényjavaslat-tervezete

. 'indokolásából. '
A részletkérdéseket illetőleg különleges jelen-

tőséggel bír a közgyülések és a presbíterlumok
hatásköréne/r szabatos elhatál'olása.Mindkettő ha-
táskörének taxativ megállapítását mellöznr kellett,
rnert szoros.an vett taxativ módszer alkalmazása
sohasem tökéletes, illetve joghézagokkal jár. Ennél-
íogva a bizottsági javaslat azt az útat követi,
hogy felsorolja ugyan pontokba foglalva mindegyik
fokon, úgy a közgyűlés, válamínt a presbiterium
hatáskörét, azonban a közgyűléseknél az a.) pont-
ban az elvi jelentőségű általános természetű ügye-'
ket - taxativ felsorolás mellőzésével -'- a köz-
gyűlésnek tartja fenn; másfelől erre való utalással
körvonalazza a presbiteriumoknál a b.) pontban
a hatáskört. Ennélfogva az utóbhiba tartozik pl. az
egyházközségek jogügyléteire vonatkozó határozatok
jóváhagyása- s nem szükséges 'ezt a presbiterium 'ha-
tásköréről szóló szakaszban külön is kifejezetten
megállapítani, amint azt Berzsenyi Jenő javaslatá-
ban kívánja. Amennyiben pedig a jogalkalmazásbál
még így .ís hatásköri szempontból kétes és vitás' kér-
dések merülnek fel, erre az eshetőségre való te-
kintettel minden fokon módot ad 'a javaslat arra,
hogy a presbiterium az intézkedés függőbentartása
mellett .a kérdést a közgyűlés elhatározása alá bo-
csássa. A hatásköri netáni joghézag megszünteté-
sére szolgálna a ,48. §. d.) pontjának az a rendel-
kezése, amely szerint az egyetemes presbiterium
döntvényezésí jogot gyakorol az alsófoku közígaz-
gatási hatóságok között Ielmerűlt hatásköri kérdé-
sekben. Azt hisszük, hogy ennek .a kettős korrek-
tivumnak felvételével a hatásköri szabatos elhatárolt-
ság t-ekintetében támasztható minden aggály tárgy-
talanná válik. "

Az 'egyetemes közgyűlés hatáskörét illetőleg bá-
ró Prónay György zsinati tag indítványt adott be
a zsinati elnökséghez a következő pont felvétele
iránt: »Határoz az eg,yházkerületek beosztása, urá-
rujositása, szükség eseten összevonása tárquában:«
A 'bizottság véleménye szerint az egyetemes köz-
gyűlés hatásköréről szóló szakaszba egy ilyen ren-
delkezésnek felvételére részben szükség, részben le-
hetőség nincsen. Nincs szükség annyiban, mert az E.
A. 108. §-,a rnost is megadja az egyetemes közgyü-
Iésnek azt a jogot, hogy egyes egyházközséget, vagy
egyházmegyét más egyházkerülethez csatoljon., Más-
ként áll, azonban a kerületek összevonás,ál/Jflk kér-
dése, amit az indítvány szintén felölel. Ez már
akár ideiglenesen, akár véglegesen, a kerületek szá-
mának csökkentésével egyértelmű, tehát ,a legfőbb
egyházszervezési Jogot érinti, amelyet pedig' kieá-
rólag 'és" kczoetlenűl csakis az egyházi törvényhozó
testület, vagyis a 'zsinat gyakorolhat. Legfeljebb
odáig mehetne talán a zsinati felhatalmazás, , hogy
.az -egyeternes közgyűlés - az egyházkerületek szá-
mának változatlanul hagyása mellett rendkivüli
esetbern s a jelenlegi politikai határok fennállása ide-
jére .engedélyt ,adna a kísebb egyházkerületeknek
arranézve. hogy átmenetileg közös püspöki kor•..
mányzat. alatt állanának.

A kerületek. összevonása iránt az Arad-békési és
Tolna=Baranya=somogyí egyházmegyék szintén

megkeresték ,a zsinatot. "
A zsinat tárgykörébe az egyházkerületek csök-

kentésének vagy összevonás ának ügye azonbarr-nincs
felvéve" ' ' '

, Vitatott kérdés a magasabbfokú Jlresbitei'iqmok
taglétszámának kérdése is. Három szempontra kell
.a bizottság .véleménye szerint különösképen figye-
lernm~l lenni, éspedig 1. hogy' a létszám, lehetőleg
kicsiny legyen, mert a közigazgatást o!csóvá akarjuk

tenni; 2. .a bizottság szakemberekből álljon, (köz igaz-
'g,atási, tanügyi, pénzügyi, stb.), 3, nagyóbbrészt vá-
lasztott, nem pedig hivatalno/ri elemből álljon. A bi-
zottsági javaslat ezeknek a' követelményeknek -
szemben a zsinati előkészítő bizottság eredeti ter-
vezetével - már is igyekezett eleget tenni s· a
taglétszám' további. csökkentésétől sem idegenkedik.

A bizottság' a, presbiteríumok nyilvánosságát
ajánlja. E részben tehát báró Prónáy György in:-
dítványának s a sajtóban megnyilvánult óhajoknak
eleget tesz, mellőzvén . dr. Berzsenyi Jenőnek el-
lenkező javaslatát, " ' " ' "

Az egyetemes közgyűlés hatásköréről szóló 46.
§. h.) pontjában foglalt azt a rendelkezést, hogy
»szabályrendelet útján vídeiglenes hatállyal k'5.tele-
zőleg értelmezheti a zsiriati törvényeket mindaddig,
míg az értelmezett törvény tárgyában a zsinat új
törvényt nem alkots; 'a zstnatet elökészítö, bizottság
1934., évi február .hó _7-én tartott .teljes -ülésében ra
tervezetbe felverini határozta,'(L. .Irományok VI.
füzet 48-49. lapjain közölt részletes .indokolást).
Ennek a bizottságnak az önkormányzati rész ki-
dolgozásra hívatott albizottsága 'a szöveget meg

. IS ~állapította, azoriban vánnak felvété]-ét3lniagiar-r~-
,széről Illem javasolta. (L. Iromány ok HI. füzet 16.
lap alatti jegyzet), ,Most tehát, a zsinat, kébeiéböl
kiküldött alkotmány és. .közlgazgatási bizottság, fel-
adata az, hogy az egyetemes közgyűlés zsinati bi-
zottságának 1934. 'évi i,ebruár,. M: 7~én tartott tel-
j-es ülésében elfoglalt álláspontja felett döntsön, s
a zsinat plénuma elé javaslatot tegyen, '

Ki kell még térnünk a forum-rendszernek egyik
sokat vitatott kérdésére, nevezetesen anra, hogy a
bizottság javaslata szerint a presbiteríumok hatá-
rozatai ellen nem az illető, közigazgatási tagozat
közgyűlése, hanem a felsőbb tagozat presbiteriu-
ma.elé van felebbezésnek helyé. Ha nem ígyoldanók
meg a 'kérdést, akkor teljesen figyelmen' ,kívüL
hagynók éppen azt a, nagyjelentőségü elgondolást,
hogyaközgyűléseket tehermentesitenűnk kell a
»Iolyö ügyeke tárgyalásátél s igazi hivatásuk betöl-
tésére kell alkalmassá tennünk. A magasabb ta-
gozatok közgyűlésének amúgy is jelentékeny ide-
jét veszí el az alsóbb foku felebbezések elintézése ;
nem terhelhetjük tehát azzal, hogy saját presbite-
riurna felett is íelebbezési fórurnmá tegyük; Az, el-
Ienkezö indítványok ez okból elfogadhatók nem
voltak.

Az egyházközség közgyülésí, illetve képviselő-
testületi határozata ellen beadott feleobezések Tó-
rumává azért teszi meg a javas.lategyarántl az egy-
házmegyei ,presbiteriumot, nem 'pedig az egy-
házmegye i közgyűlést, mert az egyházközségi
közgyűlés elvi jelentőségü általános-termeseetű kér-
déseket ernúgy sem szekett tárgyalni, hanem helyi
folyói ügyeket. Ezeknek -az ügyeknek felebbezésí tó-
ruma 'pedig - mint fentebb hangsúlyoztuk.v-> el-
víleg és követlrezetesen' .a. presbiterium legyen. '

, A" tanárok és tanitolenak 'az egyház~közigazga.tás
különböző fokozatain való 'képvíseltetése tárgyában

'töl;>b felterjesztés érkezett a zsinathoz éspedig:
, Arn. -kir. Eresebet Tudományegyetem soproni

evarir/Jélilf./..ú5,hittudománfji kara kívánja, hogy:" dékán-
ja és prodékánja, (esetleg. kiküldött je) hivatalból
tagja legyen a terület szerinti egyházmegyei; ,egy~
házkerületi közgyűlésnek, továbbá az egyetemes
közgyűlésnek ;" összes ren-des és nyilvános rendki-
vüli tanárai hivatalból tagjai legyenek a székhelyük
szeríntí 'egyházközség képviselőtestületének 'és pres-
biteriumának, úgyszintén gondoskodni kellenevameny-

. nyiben Iétesülnek.az egyházmegyei, egyházkerületi és
egyetemes presbiteriumban való képviseltetésükről,
ugyancsak biztosítandó .a hittudományi kar részvé-
tele, - kiküldöttjei útján -az önkormányzat mín-
den fokán alakítandó fontosabb bizottságokban ,is,

A soproni evangélikus tanítóképző intézet tanári
testülete, kívánja, hogy az egyet közgyűlés tagjaikö-
zött i.foglaljon helyett a tanítóképző 'intézetek ,1-0-1
képvíselője. '
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.. A ·dun'ifuiuIíés. banyai egyházkerület aziránt ke-
reSi meg ,a·zsínatot., hogl)i a tanítóság képviselete az
egyházkormanyzat összes fokain hivatalból kapjon
megfelelő, a mainál nagyobb helyet. A dunáninneni
egyházkerület helyet kíván az eg'yh.ázmegyei köz-
gyitlésen az egyházmegyei 'tanítóegylet elnökének.

Az 'Országos ev. tanítóegyesület a zsinati' k~pvise-
lőknek megküldött javaslataban messzemenö Kíván-
ságot hangoztat a tanítóknak a. felsőfokú .Icözgyű-
Jésekben és presbiteríumokban való 'képviseltetése
tekintetében. .

Minthogy :azonban a bizottság - a zsinat, tárgy-
körére való tekintettel - a közgyűlések szervezetére
nézve javaslatot kidolgozni nincsen 'hivatva, enn-él-
fogva érdemben már' ennél az oknál fogva sam
foglalkozhatott a jelzett felterjes?tésekben. foglalt
kívánságokkal, kivéve az egyetemes közgyűlés tag-
jairól .rendelkező 44. §-t. Az egyetemi evangélikus
hittudományi kar' -felállitása következtében ugyanis
az 'evang. egyház közigazg'atásának -egyetemes szer-'
vezetében vszükségképen szabályozni kellett a fa-
kultás képv4-se~etét.··' '.

A magasabb toku presbiteriurnak --r- rnint fentebb
kiíejtettük =; .csak akkor .felelnek meg hivatásuk-
nak, haa ,célszerüség kooetetmenueinek is eleget
teszünk. Ez' pedig nagyobb létszámot meg .nem
enged s ennélfogva a parltásori felül még míritegy
külön status-jelleget adni az egyház tanárainak és
-tanítóinak, s a presbiteriumokban való intézményes
képviseltetesüket . ilyen .alapünis biztositani, elvi
szempontból nem lenne helyes. Különben pedig ata-
nárok és tanítók a j)elsöbbf'Ükupresbiteriumokba
épp úgy beválaszthatók, jnínt bármelyik egyháztag,
s amennyiben' a szakszerűség követelménye ezt in-'
dokolni fogja, 'ez .elöl a választó közgyűlések .elzár-
kózni bizonyára nem fognak. .

,~Védett .paróchiák."
Az »Evangélikus Élet« tizenegyedik számá-

ban .dr. Berzsenyi Jenő fenti cím alatt ja-
vaslatot tett, az úgynevezett »védett paróchiák«
intézményének református mintára egyházunk-
barvaló , bevezetésére.

. .Amermyire helyes és indokolt minden oly
irányú törekvés és .rendelet alkotás, amely egy-
házunk jövőjét van hivatva védeni, erősiteni
és irányítani, ép oly mértékben fontos a fo-
kozott óvatosság minden oly paragrafus sal,
vagy törvényjavaslattal szemben, amelynek elő-
nyös vagy hátrányes volta már csak olyankor
világlik ki,. amikor törvényerőre emelkedve a
való élettel szemben ken heváltaniaa' hozzá
fűzött reményeket, Sok ,elsietett, vagy kellő-
képen meg nem fontolt törv-ény és szabály-
rendelet lett már nyűg és teher nem csak a
köz, hanem az irányításra hivatott tényezők
nyakán is.

Ebből a szempontból felmérhetetlen tör-
ténelmi ..felelősséget visel mostani zsinatunk
egész evangélikus egyházunk jövendőjével szem-
ben. Az egész világ reformok követelésétől
visszhangzik, és a lázas tempóju élet a. maga
új 'és kűlőnős követeléseivel az egyház konzer-
vatív bástyáit is <megdőngeti. De az egyház,
mint az örökkévaló javak letéteményese, re-
formjaihan ésa megváltozott élethez' alkalma-
zandó új törvényeiben csupán 'addig mehet el,
amig azok ..sajátos. ősi,isteni .renddés'ell1 69

történelmi hagyományokon nyugvó alapját nem
érintik.

Valahogy különös az, hogy evangélikus
zsinatunk törvénytervezetein szóban és írásban,
a kiilőnbőzó testületek és közületek tárgyalásain
és konferenciáin véges végig vonul az ~j re-
formátus törvénykönyv apasága. Indítványok
jönnek, .rnelyeknek alapja csupán az, hogy ha-
sonló rendelkezések a református egyház új
törvénykönyvében megtalálhatók. Gondolnunk:
kellene 'arra, hogy az őszínte és ma jobban,
mint valaha, kívánatos testvériség mellett, még-
is más a mi egyházunk levegője, mások a
hagyományai, más a szervezete, egészen más
a lelkisége. Minden más 'egyháztól megkűlön-
bőztető sajátos jellemvonása, Istentől kapott
különleges hivatás hordozója a. mi egyházunk,

ez emeli éppen a mi szernünkben mánden
.nás egyház fölé, A lernintázás hátrányát mi
sem bizonyítja jobban, mint a sikertelen han-
véd-lelkészi törvény. Lehet, hogya védett pa-
róchiák intézménye a testvéregyházban bevá-
lik. De miért vegyük mi át? Nem látnám célját
a .népes, nagy és jól javadalmazott állások
különleges védelmének és az ilyen állásokra
való különleges kiválogatásnak már. azért sem,
mert egyházunkhan nincslen első és másod-
osztályn paróchia,.hanem egyformán fontos
runnkaterei Isten országának. Sőt, a' tapasz-
talat azt mutatja, hogy anagy és népesgyü~
lekezet mar többségénel fogva is ki tudja ter-
rnelni .magából vaz egyházi' öntudatot, míg=a,
kicsiny és sokszor tízezrek között szétszórtan
élő tagokból állló gyülekezet sokkal inkább
igényli a buzgó és hivatása magaslatán áll6
papI lélek munkáját, A zsinat foglalkozik a
a püspöki jogkör kiterjesztésével, kényszer-
nyugdíjazások, áthelyezések, stb. javaslataival
Ezt a kérdést is, minden kíilön törvény nél-
kül, püspöki hatáskőrbe lehetne utalni, akinek
úgy is meg van a jelöléseknél a diszkrecionális
joga, amely jog épen a szóban forgó kéndés-
nél érvényesülhet a kezegyház javára. Kézen-
fekvöbb volna a választhatóságot általában
hosszabb szolgálati időhöz kötni, s e célból
minden lehető helyen kápláni állásokat szeir-
vezni, ahol a thoológiáról kikerűlő ifjúságunk
alapos, legalább két évi gyakorlatot szeréz-
hétne. .

_ A javaslat azon részét, mely a védett p~a-
róchiák betöltésénel a vallastanári kart, mint
akiknek nincsen rendes lelkészi szolgálata, ki-
zárja, teljesen méltánytalaI1'll'ak. tartom. Van-
nak hitoktatóínk, akik évtizedig, sőt azon
felűl is műkődnek, s működésük során állam-
dó egyházi szelgálatot is teljesítenek. Ez a meg-
különböztetés a vallástariárok lelkészi jellegé-
vel semmiképen sem egyeztethethető össze. A
gyülekezeti adminisztráció semmiképen sem
olyan boszorkányos mesterség, amelyet egy 10
- 15 év tapasztalataival rendelkezé vallastanár-
ra ne lehetne rábízni, egy esetleg míndössze
3 évet szolgált paróchus lelkésszel szemben.

F1rőtltle Sándo!'
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Isten orgonása.
(A 250 éves Bach.)

Március 21-én mult 250 éve, hogy Bach
János Sebestyén, a világ egyik legnagyobb ve-
neszerzője és muzsikusa megpillantotta a nap-
világot. Ez évforduló alkalmából a magyar-
országi Bach ünnepségek is megindultak, még-
pedig március z r-én a Budapest-kelenföldi és
a győri evangélikus templom:okhan, tartott
Bach-ünnepekkel és április elsejéri a Magyar
Luther Társaság budapesti Bach-est jével. Re-
méljük, hogy nincs jelentékeny gyűlekezete ha-
zánknak, amelyben Bach szelleme, előtt az. em-
lékezés fáklyáját meg ne gyújtanák, és hogy
a magyar kultúrvilág és az egész magyar tár-
s~d~lom is bemutatja hódolatát az Isten orgo-
nasanak.

Erdeme szerint méltatni őt és műveit nincs
elég erőnk és képesség'iink, Mi csak csodálkozni
tudunk é.s Istennek dicsőséget mondani, hogy
olyan emberekkel ajándékozott meg, akik az
O Szentlélek-tiizét vették és akik alkotásaikkal
nemcsak földi életünket nemesítették meg,
hanem egészen az' Isten lábai elé vezettek nun-
ket, Akiket a kultúrvilág és abban kiilönős-
képen la zenei világ ebberr az esztendőben ün-
nepel: a 350 éves Schütz, a 250 éves Handeí,
az ugyancsak 250 éves Bach annyira az eVian-.
gélikus gondolat hatása alatt nőttek nagyira,
annyira azevamgélium forrásából és a régi
evangélikus egyházi énekból me rítettek, hogy
ennek kiemelése nélkül nehezen volnának meg-
érthetők. Nem szenved kétséget, hogy ezek a
nagy jubilánsok az evangélikus gondolat nél-
kül is magasra íveltek volna, ere úgy le,helt,
hogy az akkor divatos olasz és francia zenei
könnyedség hatása alatt nem annyira Istent
dicsőítő és egyedíil Isten imádásra szárut zenoi
dolgokat, 'mint inkább az emberszíveket
gyönyörködtető zenei Pieretteken és Pi-
erokat alkottak volna. Schütz Simphonia
Sacra-ja és Handel Messiása az. istenimádás-
nak legmagasabb foka. De míg ezek, fő1eg
azonban Hamdel az Istennek a kiilső világban
megnyilatkozó erejéről, bölcseségéról és nagy-

.ságáról mond éneket, addig Bach az emberszív
mélyén megnyilatkozó Istent énekli, akinek le.g-
főbb gondja a bűneit megismerő és bünbá-
natot tartó embert a Krisztus vére által ke-
gyelmébe fogadni. Ezért lett Bach a passió gon-
dolatának legnagyobb zeneköltőjévé.

V áltozásokban, kűzdelmekben és csalódá-
sokhan gazdag életéről csak annyit, hogy már
egész fiatalon megtanult mindent, amit a zene
akkor nyújthatott. Ugyszólván gyermekkora-
han ismerte már az olasz, a francia és a né-
met mcstereket. Tizennyolc éves korában a wei-
mari herceg udvari zenekarában hegedűs, még
ugyanebben az évben Arnstadtban orgonista-
vá választják. Mühlhausen, újra Weimar, Cő-
then küzdelrnes és diadalmas. futásának az, ál-
lomásai, hogy azután I723-haln Lipcsében a

T.amás iskola és templom kantori állását fog-
lalja el és itt teljes nagyságában kiteljesed-
jék istenáldotta tehetsége. A sok csalódás rnel-
lett itt-ott .az elismerésnek egy-egy babéra is
lábaihoz esett, de 'ez, inkább a virtuoznak, sem-
mint a zeneszerzőnek szólt. Két házasságából
20 gyermeke származott,' akik kőzűl néhánynak
a neve a zenetörténetbe is bekerült. Élete vége
felé igen nagy csapás érte: elvesztette sze-
mevilág át, akárcsak nagy kortársa, H and el,
úgyhogy utolsó alkotásait csak tollba mond-
hatta. 1750 július 28-ári halt meg. És míg
Gluck és Handel műveikkel tekintélyes vagyont
szereztek, ő olyan szűkös viszonyok között
hagyta· népes családját, hogy felesége csekélyke
kegydíjból volt kénytelen tengődni.

Bachnak. rnint virtuoznak" az. emléke egy
ideig még élt. De a zeneszerzőt csakhamar el-
felejtették. Ennek tulajdonítható, hogy az em-
beri kultúra nagy kárára műveinek egy része
el is veszett. De ami megmaradt, az is arról
beszél, hogy a legnagyobbak között is óriás
volt. »Osatyja a harmóniának«, - ahogy Bee-
thoven rnondotta. Szelleme csaknem egy sú-'
zadig azokban az általa átültetett kor.ilokban
és előjátékokban élt, amelyek itt-ott az vevari-
gélikus istentiszteleteken bukkantak fel. A zsidó
származású Mendelssohn Félixé az érdem, hogy
a hálátlan utókor figyelmét újra Bachra tc-
relte, ő ásta ki a feledés romjai alól Máté Eas-
sióját-és ennek bemutatásával olyan egyetemes
hatást. ért el, hogy megindult a Bach-kultusz,
száz esztendő ót'a nem csökkenő erővel fo-
lyik és kulminációját úgylátszik éppen nap-
jainkban éli. Ennek a lángelmének megma-
radt alkotásai fölött seregszemlét tartva, Bee-
thovennel szerennénk felkiáltani: »N:icht Bach,
Mecr solloe er heissen l«

Nehéz ez a seregszemle. Szinte szédeleg-
ve állunk meg megmaradt műveinek sokasá-
ga és örök értéke fölött. A francia Andree
Pirro Bach-életrajzában kissé tompítani igyek-
szik ezt a csodálatot, amely a világ lelkét ei-
tölti, .amikor Bach fejlődésében és műveiben
az idegen, főleg a francia és olasz hatásokat
keresi. Senki sem lett. magától, még a. leg-
nagyobb lán-gelmének is voltak elődei. Bach
volt a' zenei világ első és talán legnagyobb
klasszikusa, akinek alkotásaiból Haydn, Mo-
zart, Beethoven, Schumarm, m.int örök forrás-
ból me rítettek »Wohltemperirtes Klavier«
círnű műve a legnagyobb zeneköltők imádságos
könyve lett. Laczkó Géza ezt mondja róla,
»Bach az abszolut zene Coetheje ; csapóajtó,
amelyen át végtelenbe vész a kiváncsi tekintet; az
orgona egyetlen komporiistája, a,ki ebbe oa ki-
Iejezésmódjában egyvonaluan korlátolt zene-
szerszámba bele tudta álmodni hiánvtalanul az
egész ernberiséget.« .

Korálátűltetések, előjátékok, variációk, can-
taték, passiók sorozata váltakozik a lelkünk
előtt. Egyedülálló alkotása a »Hsmoll« mise,
amely a római lcatolikus istentiszteleteken ma
is állandóan szerepel. Zongora, különösen he-
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gedű művei Papp Viktor szerint utolérhetet-
lenek.

Bach János Sebestyén a passió hőse volt.
Nem élete, amely csalódások melletteok örö-
möt is nyújtott neki, hanern művei állítják őt a
passió gondolata alá. A keresztben rejlő üd-
vösség gondolatát senki ilyen mélységében föl
nem mérte, mint Ő. Bach csak a reformáció és
a német komolyság és mélység talaján lehetett
azzá, amivé lett. Bach a passió hőse azért, me rt
a Krisztus vére által való megváltottság senki-
nél olyanhatalmasan és egyetemesen l11Jegnem
nyilatkozott, mint nála, Összes alkotásait, mint
egy Krisztus-vérrel telt szerit Grál edényt tar-
totta, az Isten felé. De a passióembene. volt
azért is, mert a világnak száz esztendő kellett,
hogy meghódoljon lángelméjének. A húsz 'esz-
tendős Mendelssohn karmesteri pálcája alatt
t Szo-ben, tehát éppen száz esztendővel az ősbe-
mutató után ment végbe a Máté Passió újra-
bernutatása. Talán éppen Mendelssohn és azután
Schuniann Róbert voltak azok, akik. a mcstert
legjobban megértették. Mendelssohn, Bach
»Schmücke dich oh Iiebe Seele« kezdetu korál-
változatáról elragadtatásában egyszer így nyi-
latkozott: »Ha az élet megfosztott volna min-
den hittől és reménységtől," ez az egyetlen ko-
rál visszaadott volna mindent.«

Az egyetemes kultúrvilág má.rcius 21-én
nagy ünnepet ült Eisenachban. Arpádházi ;EJ:-
zsébet, Luther és a wartburgi dalnekverseny
résztvévői- szellemseárnyakon- jöttek, hogy az
Isten orgonásának hódolatukat bemutassák. És
mi, akik most lábai el / rakjuk' hódolatunk-
nak, hálánknak és sz eretetiinknek lélekvirágait,
magunk is érezzük ma- Mendelssohrmal, hogy-
hla az élet megfosztott volna mindentől, az
a nagy hit és imádat, amely Bach műveiben
megnyilatkozik, visszaadna nekünk ismét min-
-dent, Szántó Robert.

f:vangélikus arcképek.
WEBER SAMU.

Március hó 26-án van száz éve annak, hogy a
magyar evangélikus egyház egyik kiváló papja, Wé-
ber Samu meqseűletett. A Szepességben seűletett
(Poprádon) és ott is halt meg, 73 éves karában,
1908-ban, (Szepesbélán). Igazán hithű, termékeny és
gazdag gyümölcsü életet élt s így méltán rászolgdlt
arra, hogy seűletésének százados éuiordulcjáti l.e-
gyelettel áldozzunk emlékének.

A szepesséoi Weber család nem ismeretien egy-
házunk történetében. Már a. tizenhatodik századból
ismerjük Wéber János eperjesi gy6gyszerész nevét.
aki mint az eperjesi ev. gimnázium fe.lügyelője, élénk
szerepet játszott az evangélikus egyház életében s
akit a '[elséqsértes erőszaJwlt, talán mondhutnánk
'hamis. vádjával 1686-ban Eperjesen, ahol különben
városi főbíró is volt, pallossal végezté'k ki. Dániel
fiát egy évvel később 1687-ben, az eperjesi vér-
törvényszék ítélte halálra. - Még élénk emlékezetünk-
ben ei, a világháboru második évében, f,915-be(l.' el-
halt Wéber Rudolf emléke, aki a budapesti ev fő-
gimnáZiumnak volt tudós- tanára s mint a »Szepes-

I

ség költője« irodalmunkban is maradandó nevet ui-
vatt ki. Weber. Rudolfnak volt a testvérbátyja We'o
ber Samu, akiről most szijletésének százados éojor-
kuláián meaemlékezni otuiitok.

Tanulmánuait szülővárosában, Poprúdon kezdte,
11 qimnáeiumot Kesmárkon es Lőcsén végezte, a
theoláqiát pedig Eperjesen hallgatta. MÚ1t nevel6,
gróf Csáky Agoston seepesialot házánál két éuet:
töltött s ezalatt az idő alatt tökéletesen eisaiott-
totta a irancia tujeluet is. 1859-ben theolúqiai, tujel-
tészeti és botcseleü tanulmúnuainalc tökéle!tesítése
céljából Ienábu utazott, ahonnan 1860-ban hazatér-
ue előbb Seepesbélán, majd Selmecen, míg végre
is már uéglegesen Szepesbélán. vállalt lelkészi állást
és ott is l1Iiiködött eqészen 1908-b~m bekövet.kezett

• haláláig. A seepee! XI II városi eyyháznu!'[fye jő-
esperessé oáiasztotta.

'Weber Stunu páritü ritktu) e[jyházi, társadelini és
irodalmi munkássáqot fejtett ki. Minden. ideiét, egész
életét eg'jhtízánalf és hiueinels szolqúlatába átlitotia.
A Magyaror.szági Protestáns Egyletnek egyik leg-
teuéketujebb oálusetrnánui: a Magyar Protestáns Iro-
dalmi Társaságnak alapito tagja é3 az összes euan-
Ué!ilflts eg,/jfuí?i lapoknak szorqalmas és kiv:iló num-
katarsa volt.

Müködési helyén, Seepesbelán, ahol nevét még
ma is kequelettel emlegetik, minden nemes ügy ben-
ne .önzetlen és fáradhatatlan buzgóságu vezetőt és
eeattotársat talált. Szinmű, dal, löuész, segély', tüz-
oltó és gazcl[cági egyesületeket alapított és uezetets
Alelnöke volt a Magyarországi Kárpút f,yyesiilet-
nek ~é8 a [eluidéki természetjárás (turisztika) egyik
meateremtöje. előmozdítója. és fejlesztője volt. Sze-
pesbéla határában Barlangliget elnevezéssel tujarato
kininduloheluet létesített, mely IIYI már a Szepes-
ség egyik leqkedueltebb üdülőhelye. Közlwsznu te-
oékenueeqéért ,a királya Ferenc József rend lo-
va g iáuá avatta.

Irodalmi munkássáqa alig seámbaueneto. Több
ezerre menő cikket írt lcülönféle egyházi, irodalmi,
tűrtenet; és természettudománui joluoirotokba s ezen-
felül nem lceoesebb, mini 30 kötet önáll6 mun-
kája jelent meg.

'orSZágos hirnéore történelmi munkái emelték.
A Szepességnek oolt a történetí/'ija s ebbe a tár9Y-
körbe oly alapossággal merűlt el, hogy sem etat-
te, sem utána a Szepesség történetével senk! tökéle-
tesebb és nagyobb eredménnyel nem [oolaikozott, s
nevét, munkássáqtü a Szepesség legujabb történe-
tét irok is állandóan [elemlitik.

Web!?r Samu 27 éve alussza békés' siri álmát
a szepesbélai CSendes temetőben. Siremléket egy-
koron ledontheti CI rohanó idő kegyeletet és hálát
nem ismerő vihara, de emléket mi euanqélikusok
kegyelettel és tuiláoal őrizzük, nevét pedig, a ma-
gyal' történetírás jegyezte fel, leqlelkesebb és leg-
liiválébb müuelői és kL/tatói soráb{J. K árosy Pál.

.Egyházunk Jugoszláviában.
A nagy összeomlás óta jugoszlá viában kii-

tönegyházkerülete és püspöksége van a tót és
a nérriet egyháznak. A tótnak Starke SJ, a. né-
metnek az Eperjesen tanult és 1917-hen fd-
avatott dr. Popp Fülöp a püspöke. Felügyelője
dr .. Róth. V., előbbinek dr. Bulik J.
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- '. N émet evang. egyházunkra vonatkozólag .
Popp püspöknek az ezévi ·jan. 22-:-2yáil a sze-
rémi Ujpazuán tartott kőzgyűlés elé terjesz"
tett, s »Arbeitsberichtc-nek nevezett jelenoésé-
ből közöljűk a kövétkezőket:

. A· tragikus végűT. Sándor királynak' jel-
lernzésével-kezdi, akiben sok' jeles tulajdonsága
mellett Popp püspök is az »Einiger«-t, az egy-
ségesítőt fájlalja. Pedig ez volt e koronás fő
veszte. Evang. egyházi szempontból rninden
esetre a király jelentős tényle az 1930. évi »pro-
testáns törvény« s az egyházszervezet megerő-
sítése. A· püspök.' járatos volt. a kir. udvar-
ban és ezzel sok jót: tehetdt egyházának.

. Nagyobbszabású Lutherjubileurnot ült ot- •
tani egyházunk Zágrábban és Panc ován, ame-
lyen a király és a korrnány is a praveszlav egy-
ház mellett képviseltette magát. Csak a római
egyház rűntetett . távollétével. A nérriet kővet-
ség és Heckel berlini püspök is megjelent.
Az udvari gyász miatt a 400 éves Luther-búbliát
szerényebb "keretek között űnnepelrék.

Popp püspök felügyelője kíséretében ta-
valy egyházlátogatást wégzett a bácskai egy-
házközségekben, ahol, valamint a Gusztáv Adolf
egyesület közgyűlésén több beszédet mondott..
Azt tap asz,talta hogy az. istentisztelen élet nem
eléggé élénk, a liturgiától - »magyar örök-
ségként« -- helyenként idegenkednek az eo-y-

, , .;::,
házi éneklés a hiányos kántorképzés mliatt gyen-
gébb, A belrnissziói rminkásság ébredez, a szo-
eialis gondozást a torzsai és újpázuai -árvaház
és az újverbászi diakonissza ház végzi. Az ár-
vaházak munkája Famler, Morgenthaler és
Schuhrnacher nevéhez. fűződik. Napközi gyer-
mekotthon van Zágrábban, Clogovácson, és Pé-
terváradon. Áldásos munkáf végeznek csaknem
minden városi és erősebb falusi <egyházközsé-
g,einkbenaz evang ..' nöegyletek. 1S6 éves ju-
bileumot i.Dt a' torzsai, pucsinczi és hodosi egy-
ház, +; Sb éves szolgálatának fordulóját ülte
R6th Béla 6verbászi lelkész, Gusztáv Adolf
otthon épült Kikindán és . Lutherotthon dr.
Müller-Hesz berlini egyet, tanár szülőhona irán-
ti .áldozatkészs,égével Bezsanján. Ez ünnepélye-
ken a püspök fájdalmasan megállapította, -
aze:gykére célozva, - hogy »a mi bácskai
népünk halódó nép.«

A vallásoktatás és a konfirmáci6 a nagy
tjivolságú szórványok miatt helyenként igen hi-
anyos. Tantervet készített Baron J. esperes.
Az istentiszteleten egységes énekeskönyv nin-
csen. Tíz-féle énekeskönyv 'Van a kiilönbőző
vidéki egyházközségekben használatban.

. Gyakran tartottak -külföldi, riémet és osz-
trák - tanárok és lelkészek közreműködésével
lelkészi és jmunkakőzősségi értekezleteket, csak
éppen magyar, p. o, soproni tanári erőkkel
nem, Luther-társaság alakult tavaly Ujvidé-
ken, melvnek elnöke Barnikoel belgrádi lelkész.
Az egyházi sajtót a Zömborban Lebherz lelkész
szerkesztésében megjelenő .»Kirche und Volk«
képviseli. A jugoszláviai kezponti G. A. egye-

siilet 1931-hen alakult. .Beskai.: ' közgyűlésén.
70 ezer s a ,gyermekgyűjtésből 10 ezer dinár
volt kioszthat6 szegény egyházközségek kőzőtt

J61 érthető okokból különös en' barátságos
viszonyt és. érintkezést tart fenn és ápol Popp
püspök anémet .biródalmi egyházzal, amely-
nek püspőkénél, sőt Hitler birodalmi 'kanoel-
lárnál kihallgatáson is megjelent. De a vluth.
világkonventtel is melegen ápolja a közösséget,
s részt, vett a délkeleteurópai német, evang
egyházak bécsi januári vezérértekezletéri is"
Barátságos viszonyban 'Tan a jugoszláviai tót
evangélikus.vés magyar - nérriet református
egyházi közösséggel is. Utóbbinak Ágoston' S.
feketehegyi lelkész a püspöke' és Kurz H. a
főgondnoka. Kivételt képez a római egyház,
meJy »lényegénél fogva«Vi",gyes' házassági és ~ .
áttérési kérdésekben türelmetlenü 1 agressziv.
Erre való tekintette! Popp püspök a kormány-'
nál egységes házassági tőrvénykezést siirget ..·
Az állam j6indulattal van 'evang. egyházunk
iránt, csak az állarnsegélyek dolgábar» a 1'6-
mai és pravoszláv egyházhoz viszonyítva má-'
ig sincs egyenjogúság. N épiskolái mind-- ál-
1ami ak , ami a nyelvismeret dolgában nagyon'
megnehezíti az evang. nérnet tanítóerők és kán-
torok alkalmazását: Mindössze egy nérnet ta-
nítóképző van. A jugoszláv evang. hívek SÚ1l11G1!

128 ezer, ebből 100 ezer nérnet, 24ez:er
tót "'€'s csak 3 ezer magyar. /u. . espe-
resek, egynek kivételével mind Eperjesen ta-
nultak. A lelkészek javadalmazása nem belé-
gítő. Legtöbbjük német birodalmi. A theol.
képzés tekintetéhen már ott is túltermelés ész-
lelhető:

Végül a jelentés a: püspök három -nagy
külfőldi utazását és sok egyházlátogatását is-
merteti. Magyarhoni evang. egyházunkkal 'Va-
ló viszonyár6l sehol nem szól, mint ahogy két év
elötti felvidéki és csonkahazai útjait is dhall~
gatt-a. Dr. Seuivik Mátyás.

Külföldi .hirek.
Amióta Franciaország aSz.ovjet népszö-

verségi elismertetését és a Népszövetségbe való
behívasát ke resztülvitte, azóta .a francia isten-
belenek mozgalma szernmelláthatóan megerösö-
dött. -~

Németországban a főiskolai tanárok és lel-
készek részére akorhatárt 65 évben állapítot-
ták meg.

Az ázsiai és afrikai rnissziók vezetői va"
lutáris nehézségek miatt fizetésük ötven száza-
lékáról már egy éve lemondottak. AZ'6ta ez .
a helyzet annyira, 'rosszabbodott, hogy a misz-
sziói állomások vezetőit és munkásait hazaren-
delték.

Párisban március 13- 15 közt az Instituciók
megjelenésének 400 éves emléke alkalmából
Kálvin kiállítást rendeznek. .

Németországban is. megalakult a PrQ Deo
' •• ~ J
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'szövetség, amelynek célja az .ateista világrnoz-
'.zalmak elleni- küzdelem. _ _o'
b ',' ._., . _. .

- Az anglikán és a finn 'egyház közőtt nem
jött létre megegyezés az Urvacsora kérdésé-
ben. Mindazonáltalfinn evangélikusoknak meg-
engedtetett az anglikán úrvacsoraosztásban 'va-
ló'. részvétel, de az anglikán egyháa ugyanezt
az 'engedményt nem. adta meg híveinek. .

Azt a jezsuitát, aki Vi(ieró-ban-egy' bib-
lia-árus kŐ,nyveite,légettette.,I4 napi elzárás-
.ra: ítélték.

. Törökországban dtiltótták a, lelkészjellegű
egyéneket iattól, hogy a nyilvánosság előtt pa-
piruhában mutatkozzanak. .-

. Az osztrák evangélikusok két evangélizá-
ciós lapját »Saemann«, és»Protestarit« továb-

. bi intéekedésig betiltótrák.
Muss~lini mondta: Ausztria rendeltetése az,

hogy közvetítő Iegyen a nérner nép 'és.a Duna-
medenoc kultúrája kőzőtt s a katolicizmus ki-
épített vedbástyája legyen. _. .

Dániában mozgalom indult meg- arrayhogy
a vasárnapi sportmérkőzéseket éppen úgy, mint
'Angliában, szornbat délutánra, helyezzék át,

Közli: G: L.

Figyelő.
A Mezőberényben Jll~jel~nő r- »AJföldi

Függetlenség« márc. ;\1-én megjelent száma-
ban olvassuk az egyik legújabb épületes bi-
zonyságát. cannak, hogy milyen is valóságban
az a bizonyos felekezeti békesség, melyről jó-
formán minden nap megnyugtató nyilatkoza-
tokat hallunk: .Egy mezőberényi hittestvériink,
Wolf Mihály r. k. vallásu felesége. halálos
ágyánarra kérte férjét, hogy ha lehetséges, ne
a .r.: k. lelkész, hanem Bárdy EliDŐ 'ev. ales-
per,es .bemesse. Miután a r. k. lelkész a család'
erre vonatkozó kérését 'elutasította, a család
azt kérte, hogy az elhunyt kívánságának leg-
alább részben eleget teendő, a sírnál az ev.
lelkiész is mondjon imádságot. Ez Mezőberény-
ben máskor is megtörtént már, ami természe-
les is, hiszen bármilyen testület, vagy ..egyesü-
let is mondhat ilyenkor búcsúszavakat. rnikor

-azonban' 'ez a kérés a sírnál elhangzott, a r. -
k. lelkesz ököllel és bottal' fenyegetődzve for-
dult az lev.'lelk,ész és a' kérelmezök felé. Sér-
tegetőszavai annyira felháborították a csaknem
teljesen evangélikusokból álló temetési közőnsé-
get, hogy csak az 'ev. Lelkész csillapító és k:érő
szavai tudták. nehezen visszatartami attól, hogy
a mindjobban fenyegetöbbé váló helyzet ko-
moly botránnyal ne végződjék. Történt pedig

. ez' az -evang. "egyház temetőjében, - ahová tu-
lajdonképen szívességből engedik be ar. k.
lelkészt és történt Mezőberényben, ahol az ev.
'hivek száma tízezer, ar.-'k. egyház pedig' ezer
lélekpől. áll.

*

. Lapunkis szóvátette. a választási harc meg-
"indulásáríak ;~kiezdeténazt a hercegprímási vá-
lasztási körlevelet.vmelyarra buzdította a kat.
egyház tagjait, hogy politikai pártállásra való
tekintet nélkül azokat támogassak, <i:'kik a r. k.
erkölcstan' kővetelményeinek megfelelnek és a
családvédelem tekintetében megfelelő biztosí-
fékokat adnak. Amadarasi plébános ezt -a
Baján unegjelenő .Független M.agya,rs:á.gmárc.
zo-én megjelent számaból való idézetunk sze-
rint .a kővetkezőképen értelmezte: .

)lA Credo Egyesület üléséri felhívta ia vá-
laszték figyelméc arra,' hogy S. K.. jelölt bár
katolikus, de felesége és leánygyerrnékei evan-
gélikusok. Dicséretére legyen mondva;" hogy
katolikus isk:rqláhan,,a bajai zárdában .nevel-

. teti és taníttatja gyermekeit,. de mivel mégis-
-csak 'evangélikusok e gyermekek, ő, mint es-
peres, nem fogja számonkérni, hogy 'kire isza-
vaznak a mostani váLasztáson,. de az S. K..,ra
szavaaóktól a jó· Isten majd ~számonkéri ... «
Üdvözöljük a plébános urat -a felekezeti bé-
kes~ég babérkoszorús' bajriokai között í

*
A Lapokat újabban az a hir' 'árta, hogy

Marabrens hannoveri pűspőkőt, a Bekenneride
Kirche Ca hitvallásos egyház) vezetőjét nyug-
díjazták. Ez a hir nem felel meg a valóság-
nak, Márc. 30-án is kemény beszédet mondott
egyik hallei istentiszteleten. A Bekenneude Kir-
ehe- tovább folytatja-a harcot -aa-új-nérnet h-it..
mozgalorn ellen, mely az államhatalom ere-
jét.is fel tudja használni és igénybev-enni eb-
ben a németegyházat emésztő belső kűzde-
lemben.

r..·@ r· · · H I R"..E K~""''''''·.."..'''·''''r..~"·..1
~1111!11111"II'I~III'f!ll1lltI11111111111111111111'11t1111111"'111111111111111111111\111'1'11111111111111111111111111'1"'~I'ltll!IIIII'I1'~

BŐJT !;5-IK VASARNAPJA.

Jártos eu., VI 11. 46-SD.

Judica oasárnap]a a 43-ik zsoltár első versévei
azt mondja: »Ltél] meg engem, óh lsten!« Judica
vasárnapjának bőjti euaruféliúma pedig Krisztus be-
szédeinek meatartásarát éS annak jutalmairól. szól ..
.Ha eloloasod, fel kell tenned _.. maoadnak a. kérdést:
-meqtartom-e Krisetus beszédeit, melyeket az Atyá-
tol hiizott: és ide adott evilágnak és nekem' is?
Megtartom-e Krisetus beszédeit a hívő, a. tiszta, a
becsületes, a szeretetberi .gazdag életr{jl? .

Nem lehet sem most, sem soha." sem egy-
kor az öröll{életben azzal .oédekezni, hggy nem
ismerted és nem' tudtad Krisetus igazságra és életre
_vezető beszédeit, Inert Ő maita az utolsó imádsáq-
nak: a számot, adó nehéz és komolp Óráifábaity.is azt

'(!wndja a Getsemáne-kerti könyörgésben: En a te
igédet" nekik adtam. Nem lehet számonkérés és ile-
letreuoruis nélkül százszorés ezerszer konn.yelm.üen
éS elbizakodottan elkerülni az. Iaét, melyet Krisetus
az Atljától hozott és nekünk ...adott, Bőjt ötödik
oasárnap]a arra int, hogy ez aZ itélet (edd is uá-

:iiakozik. Meqtartod-e az Iqét? Ne .félj meqitéltetni
.inagadat most és a. kegyelemből.még. neked juttp-
túttidőben igyekezz jobb itéletet 'szereeni magadnak.
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Új cimlap. Lapunk mai száma új cimlap-
p.al jelent meg. A lap nevén' -kívűl csak egy Luther-
rózsa diszíti. Egyszerű, ízléses és nemes rajzát la-
punk egy jóbarátja: Fekete "Géza készítette, örömmel
végzett rnunkáját e helyen is megköszönjük. Olva-
sóink fogadják szívesen és szeressek meg a lap
ez új arcát.

= Halálozás, Blatniczku Pál, a pestmegyei felső
egyházmegye egy hónappal ezelőtt nyugalomba vo-
nult esperese Budapesten. ápr. 4-én 66 éves korában
elhunyt. Lelkészi pályáját Zólyomban kezdette, majd
onnan 1910-beh, a cinkotai egyházközség hívta meg
lelkészének, hol 25 éven át buzgón és sok áldással
munkálködott, A három részre oszlott pes trnegye i
esperesség felső egyházmegyéje őt választotta meg
ismételten is esperesének s most legutóbb zsinati
tagnak is beküldötte egyházi törvényhozásunkba. Is-
ten kegyelméből sok öröme és sok eredménye volt
munkáinak, ezenfelül szép és boldog családi élet
áldását adta neki az Ur. Temetése április 7-én, vasár-
nap délután lesz a cinkotai templomból. a teme-
tést D. Raffay Sándor püspök végzi. Emlékét szere-
tettel és becsüléssei őrizzük meg.

Nagy gyász érte báró Pronau Deesot, egyetemes
egyházunk tiszteletbeli felügyelőjét, élete hűséges és
mindenben osztozó társának, hitvesének: sz. báró
tótprónai és blatnicai Prónay Ifigéníának elhuny-
tával. Mindenfelől igaz részvét ny-ilvánul meg a sze-
rétet és tisztelet osztatlan érzésével körülvett és egy-
házunkért annyit munkálkodó család, főként annak
nagynevű vezetője iránt. Az elhunytat Acsántemették
a családi sírboltba,

- Érdekes vitaestet rendezett a Prot. Irodalmi
Társaság és az Országos Bethlen Gábor Szövetség
március 31-én a fasori evangélikus gimn, nagyter-
mében, melyet az érdeklődők zsúfolásig megtöltöt-
tek. A vitaest témája a protestánsok feladatait tette
vizsgálat tárgyává a magyar munkások és a kül-
város.ok nyomortanyai között. Elsőnek D. Kapi Béla
püspök tartotta meg előadását, malyben a szociálís
viszonyok és az erkölcsi problémák mély vonatkozá-
saira, 'emberi, nemzeti és vallási kihatásaira mutatott
és teljes komolyságát feltárta az ezzel összefüggő
kérdéseknek. Nagy figyelemmel fogadott előadása
után Bereczky Albert külső lipót-terézvárosi ref. lel-
kész íöleg a munkássággal való foglalkozásának gya-
korlati tapasztalataiból mondott el érdekes példákat
és vont le bátor tanulságokat. A két előadás után
élénk vita indult meg, mely abban foglalódott ösz-
sze. hogy a magyar protestantizmus 'készséggel vállal
minden murikát :a szociális kérdések becsületes és '
igazságos megoldása érdekében.

- A Magyar Luther Társaság magas szinvonalu
estélyéri áldozott. B.ach János Sebestyén emlékének.
D. Kapi Béla püspök megnyitó beszéde után Kapi-
Krá!ik 'Jenő orgonamüvész orgonált: majd Basi-
lides Mária énekelt Bach műveiből, Papp Viktor, a
Kisfaludy Társaság tagja méltatta zenetörténeti és
müvészeti szempontból Bach jelentőségét, a Luthe-
ránia-énekkar Bach-korálokat adott elő és D. K8.;.oi
Béla elnöki szavai fejezték be a kegyeletes szép estét.

- A magyar protestáns papi öltön y története cí-
men dr. Payr'Bándor ny, egyetemi theol. tanár igen
értékes és érdekes fűzetet adott k,L mely ennek az
ismeretlen kérdésnek minden részletét Ieldolgozza,
p. 60 oldalas füzet ára 50 fílllér, kapható a szerző-
nél Sopronban és a györi 'egyházmegye iratterjeszté-
sénél. Ajánljuk olvasóink figyelmébe addig is, míg
ismertetést közlünk róla.

- Mért hospiz? . E helyen legutóbb igen szép
tervről volt szó. Németországi mintára nálunk is Valódi ezüst protestáns lwgysze/'ek rendelésre ezüs-
akarnak Budapesten evangélikus családi szállót léte- tözött alpakából is. - Arjegyzéket szívesen küldünk.
siteni. De az már nem szép, hogy »Hospize-nak akar-
ják nevezni. Micsoda magyar intézmény lenne ez? SZl GET I N Á NU O RÉS FIA
A »pize-t benne még megérti a magyar ember, Budapest, IV., Kecskeméti-u. 9. - Alapítva: 1867.
mert 'ez tudvalevőleg. a »pénz--nek néples neve.
Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, VII., Damjanich-u. 28-b. - Felelős Farkas L.

DE!\mi az a »hos«? Tréfa nélkül: ne legyünk mi :nél-
met hódoltsági terület és ne kövessűk ebben más
egyházak idegen szellernét. A lelkes alapítók majd
találnak rá valami jó magyar nevet.

- A Keresztyén Igazság áprilisi száma a kö-
vetkező tanulmányokat közli: Rákóczi, Az ifjuság
önmagáról, A falu sorsdöntő kérdései, Harc az O-szö-
vetség körül. A Krónikáb.an Karanko Jouko finn
lelkész .a .Kalevalát méltatja, mínt a finn nemzeti
műveltség szegletkövét. »K«, a magyar lélek« »rne-
tafizikátlanságáről« ir. A széljegyzetek közül több
az Evangélikus, Él,et cikkeihez fűződik, az egyik
az evangélikus napok jelentőséget hangsúlyozza. Mu-
tatványszámot szívesen küld a kiadóhivatal: Sop-
ron, Várkerület 66. '

- A budapesti egyházmegye presbiterei) április
9-en délelőtt 10 órától a D-eák-téri nagyteremben
egész napos konferenciát tartanak, melynek előadói:
Dr. Dernel Aladár, Kuszenda Lajos és dr. Horváth
Károly presbiterek, Magócs Károly lelkész. bevezető
és befejező lelkészi szolgálatot és úrvacsoraosztast
végeznek D. Raffay Sándor püspök és Kemény La-
jos esperes,

PÁLY ÁZATI HIRDETÉS.
A Tolna=Baranya=somogyí ágo hitv. ev, egy·

házrnegye elnöksége a hidasi (Baranya m.) gyüleke-
zetben üresedéspen lévő lelkészi állásra 'pályázatot
hirdet. Javadalom: Szabad lakás. Készpénz: az anya-
gyülekezetből: 348 P.; Maráza filiától: 50 P. 24 rnm
buza. 27 mm. rozs. 19.20 mm- tengeri, 22 hktl. bor.
16 P. faggyumegváltás .4 szekér széna. 4 szekér szal-
ma. 34 köbméter kemény tüzifa. 20 P. káposztameg-
váltás. 28 klgr. kender. 100 drb. kakas. 600 tojás.
Stola. 15 rövid fuvar és malom fuvarok. 4 kat
hold 930 négyszögöl szántóföld, miből 4 holdat a
gyülekezet műveltet.

A gyülekezet német nyelvü. Az egyet. lelkészvá-
lasztási Szabályrendelet 22. §. értelmében felsze-
relt kérvények e pályázathirdetés megjelenésétől
számítva 15 napon belül a főesperesi hivatalhoz Fel-
sőnánára (Tolna várm.) nyújtandók be.

RIEGER OTTÓ ORGONAGYÁRA, '''''--

Budapest, X., Sziqliqeii-utca 29. SZdI11. (Rákosicdua).
U j orgonák, valamint homlokzatsípok szállítását és

orgonajavításokat m é r s é k e lt á.r b a n
szakszerű és művészi kivitelben vállal.

SZLEZAK LAsZLÓ
Magyarország arany koszorús mestere

haratut- és é/'cöntőde, horanqielseerelee- és harang-
lábgyár, Budapest, VI.; Petnehúzu-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve!

D. Raffa'y Sándor: Nagyheti beszédek: (virágvasár-
napi, bűribánati, agypénteki. húsvéti beszédek).

Amit az Ur üzen c. egyházi beszédek I. kötetének
VI-VII. része. P. 3.-.

Buchwald : Mit Luther. Passion und Ostern in Lu-
thers Geist und mit Luthers Wortt. P. 2.05.

Kapható: Scholtz Testvérek könyvkereskedésében,
Budapest, IX., Ferenc körút 19-21.
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CSAbl\DVÉDELEM.
t •

,Mióta .a mult év őszén a, családvédelem olyan részlete, mely csak az egyiknek; vagY
gondolatának zászlója alatt a róm. kat. 'egyh~ csak egyik-másiknak a szempontjait védelme-
),nt~l.Q1:~!1y;e?eP,1.'h~!If1,kapqo~ód,o~~},~·9ái.a.z'j',~:zier:,;zi meg, de nincsen tekintettel a több~lie!_,
agu miinkába, mely e me~gyotort l11.Stg)la''ts-:ig - Az 'evangélikus egyhás ,minden, részére,
maradék 'erőinek megmentését, akarja, feltünően egyetemére éppen úgy, mint Luther-Szövetsé-
elcsendesedett odaát a reverzállsról való beszéd geire' és nőegyleteire számíthat az állam, szá-
éscikkezés. Mikor a családvédelem. jelszava alatt m í thata társ,ad:alom, sőt számíthat a katolikus
a .polgári házasság eltörlésének a kí vánság át egyház is mindaddig, amíg a tervezett intéz-
kimondották és a törvényhatóságokban meg- kedések nemzeti, emberi és keresztyén célokat
kíséreltek támogatást szerezni , ugyanígy hall- szolgálnak. De egészen világosan meg kell
gattak a reverzálisról. Egyedül Vasvármegye mondanunk és mindenűtt képviselnünk kell azt
nyilatkozott meg ebben a kérdésben, erről az álláspontot, hogya, családvédelemnek nem-
hirt is adtunk lapunkban, a többi törvényha- csak megélhetési, anyagi, egészségügyi, köz-
tóság nem foglalkozott vele. A polgári -házas- erkölcsi; nevdési és hitéleti természetű prob-
ság eltörlése és' az egyházi házasságkötés visz- lérríái vannak, hanem családi életi prob1émái
szaállítása ugyanis szükségképen olyan ellen- is. Magyarországon nem lehet családvédelem-
téteket idézett volna fel nemcsak a keresztyén ról beszélni mindaddig, míg a legelső megol-
felekezetek, de a legkülönbözőbb. életfelfogású dandó kérdések sorába nem állítjálc a vegyes
társadalmi rétegek között is, amelynek végig- házasságok és a vele kapcsolatos reverzalisok
harcelására most éppen a legalkalmatlamabb ügyét. Nem lehet kétféle családvédelmi tör-
időket éljük, bölcs és előr;elátó, volt tehát min- vényt csinálni: legyet az azonos, egyeta vegyes-
denki, aki ennek most gátat vetlett és ennek' a c., vallású házastársak számára .. Nem lehet meg",
kérdésnek a tovább folytatását megakadályoz- védelinezni hathatósan egyéb vonatkozású dol-
ta.. lVIi a magunk .részéről szívesen v:álLaljuk gokban azt a családot, ahol nem :nyújtunk vé-
- megfelelőbb időben ~ a harcot e tekintetben delmct a házastársak lelki békességének. Sza-
és illetve azokat a megelőző küzdelmeket, me- kítson la\kat. egyház a vegyesházasságok két-
lyek élőbb a katolikus ésprotestáns ,egy~ázak féle. megítélésének igazságtalan gyakorlatával,
között elkerülhetetlenül Ie fognak folyni, ítélje el éppen úgy a meg nem szűletett gYidr:-

.. A polgári házasságkötés kérdésének e ki- mekek vallása feletti tisztességtelen, sőt a ke-'
kapcsolása .azon?,a;n meg ne',lankassza figyel- re?zty.én .hitb~ ~~~öző ,alkudozást,. mint a~o~Yl
münketa családvédelem kérdésében tovább tm mindig elítéljük 'azt, vegye ki ezt a tövíisf
folyó mozgalom iránt. Ne gondoljuk azt, hogy a magyar családok túlnyomó részének lelki,
a családvédelem mindenkinek az érdeke lévén, életéből, mert csak így fog a családvédelem
közmegelégedés re megcsinálják mások akkor is, nemzeti, emberi és keresztyén célokat egyűt-t
ha mi, magunk nem dolgozunk benne .. Állam," tesenés igazán szolg.álni. A reverzális-törvényt;
egyház, társadalom minderr részletében egyűt- törölni kell s azután kell hozzáfogni a család'-
tesen érdekelt és illem lehet a családvédelemnek védelemhez I
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Észrevételek a revideált isten-
tiszteleti rendhez.

1.

Az evangélikus liturgia ügye most már
állandóan napirenden van. Nem is szabad le-
venni onnan, míg végleges megoldást nem
nyer. Mert a Iitu rgiára szükség van egyrészt
istentiszteletünk egységesítése, másrészt vannak-
változatosabbá és gazdagabba tétele végett. A
liturgia ellenzői a liturgiában csak formasá-
got látnak s azt mondják. inem a fonna, ha-
nem a lényeg a fontos. Alapjában teljesen
igazuk van, mikor a lényeget hangsúlyozzák;
azonhan feledik, hogya forma is szoros kap-
csolatban van a lényeggel. A latin kőzmondás
szerint: Forma dat esse rei ; a forma, a lényeg-
re nézve, a lényeg szempontjaból sem közörn-
bös. A lényegnek érvényesülését az alkalmas
keret, a megfelelő forma mindig jelentékenyen
emeli s elősegíti. A forma tehát nem mellékes ;
csak, ha a Lényeg rovására menne, vagy tul-
tengésével a lényeget elnyomná, akkor lehetne
jogosan kifogásolni. I

A liturgiai tervezet ennek a célnak a szem:
előtt tartás ával készült; tudatos, tervszerű mun-
ka. Hogy észrevételek hangzottak! el vele szem-
ben, az csak természetes. Ez, észrevételek kö-
zött voltak helytállók, talán aggodalmaskodás-
ból szűletett jóakaratuak ; de voltak! alaptala-
nok, sőt - nem annyira a nagy nyilvánosság
előtt, mint szűkebb körü tanácskozásokon -
gáncsoskodók is. A gáncs elhangzott, elnémult;
a megszívlelésre méltó jó tanácsokat pedig a
revideált istentiszteleti rend igyekezett haszno-t
sítani. Lássuk azért, hogy mely ponton és
milyen mértékben> Miben kűlönbözik ez a most
tárgyalás alá bocsátott és megbeszélésre ke-
rülő liturgiai rend a mult évben négy bőjti.
vasárnapon át bemutatott tervezettől ?

Mindenek <előtt is formailag abban, hogy,
ez az újabbi felöleli az: egész évi délelőtti és
vasárnap délutáni istentiszteletekre vonatkozó
anyagot: tehát részletesebb', átfogóbb. .miért
is biztosabb és helyesebb képet, ítéletet le-
het most már alkotni róla. Itt mimdjárt meg-
említem különösen azt, hogy teljesen 'eloszlatta
a monotóniától félő aggodalmakat.

Nagyon fontos lényegbe vágó különbség
és újítás, hogy aMiatyánknak visszaadta lio!
turgiai jellegét, amikor azt a szószékről leviszi
az oltár elé. A befejező kollekta ima elhagyá-
sával .s annak helyére kerülő Miatyámkkal mél-
tóságos finálét nyer így az istentisztelet.

A lényegről szólva sajnálattal látom azon-
ban, hogya credo megmaradt a régi helyén, a
confiteor-imádság, illetve, a verbum gratiae és
gloria után. Most nem' akarok arra részlete-
sen kitérrii, - hiszen, már tavaly eléggé rámu-
~attam egyéb agendákra és bibliai locusokra
való .hivatkozással, hogy logikailag és lénye-
gileg a credo, mint az Isten beszédére adott

emberi válasz csak a lectio, v:agyprédikáció után;
állhat .. ' Talin jól sejtem, ha a credonak a
régi helyén való megha-gyásátabban látom:
hogyha a collecta és szentí rás-olvasás után jön-
ne a hitvallás, három kiilön tartalrnu lelkészi
ténykedés következnék szorosan egymásra, min-

.den közbeeső, vagyis változatosságot nyújtó kö-
zős gyülekezeti funkció nélkül. A liturgiai ter-
vezet összeállítója hihetőleg ezt akarta elke-
rülni. Meg talám az is vezette, hogya hitvallás-
nak a lectió utánra való tétele esetéri a credo-
énekre mindjárt következnék a gyi.il.ekezeti fő-
ének, amire való átmenet bizonyos, hogy nem
egyszer - különőser» különbözö .hangnemek
esetén - zenei zőkkenőt erédményezne. Ta-
gadhatatlan, hogy formailag valami szépség-
hiány állhatna elő. De 'erre mézve á:ll',az:,hogy,
a lényeget sohasem szabad a fonna kedvéért
feláldozni. U jból is .nyom'atékkal hangsúl yozzuk,
hogy a credo. semmiképen sem kerülhet az
ige elé; hanem csak a lectio, vagy prédikáció
után van annak a megillető, jogos helye. Mint
ahogyan a Raffay-féle 'Agenda is - nagyon
helyeslenI - a lectio utánra teszi.

Ritschel szerint Németországban több he-
lyen a prédikáció után kővetkezik a credo .. A
Hochkirchliche Vereínigung liturgiája is a pré-
dikáció után teszi. Ha már -esetleg a reppl-
tebb jelzett okok miatt - a tervezet nem
akarja-Jritvallást a lectio után termi, nem le-
hetne-é nálunk is a prédikáció utáni oltári szol-
gálat keretébe a Miatyánk elé beilleszteni ? Lé-

. nyeglleg széperi kidomborodriék az által a je-
lentősége: amennyiben az ige, a prédikáció
eredményének az összefoglalását 'juttatná ki-
íejezésre. Az Isten szólt s a hallgatóság en-
nek mintegy a hatásaképen a credoban fog-
lalt vallomással és akaratelhatározással, V2.gY-
is ai Isten szerinti élet erőforrását és alap-
teltételét. képező hitnek a megerősítésével tá-
voznék a templomból; hogyacredoban meg-
vallott hitéről kiinn az életben tegyen bizony-
ságot. J

E lényegbeli észrevételék dőrebocsátása
után vegyük már most sorra formailag is az
átdolgozott rés javított istentiszteleti rend me-
netét.

Az intróitus az eddigi: »Aíf) Atya, Fiú,
Szeritlélek egy örök Isten nevében« helyett ezt
használja:---»Az tya; Fiú, Szeritlélek három-
ságos legy Isten nevében«. Ez utóbbi sokkal
helyesebb; tartalmilag és dogmatikailag is
többet mondó, kifejezőbb.

Az antifónára következő gyülekezeti ének
teljeslen elmaradhat. Nincs értelme jelentősé .•
ge és határozott célja; nem illeszkedik szerve-
sen bele a liturgiai menetbe amennyiben azt
nem viszi előbbre. Hiszen a dc-tempore jel-
leget már a kezdő gyülekezeti ének is minden
esetben érvényre juttatja. Ennek egy újabb
énekverssei való megismétlésére ni:ncs semmi
szükség. - Tehát az egyházi év jellegér ki..•
fejező bibliai vers, vagy a szokásos adintorium
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szorosan csatlakoznék az introitushoz ilyen for-
mán: »Az Atya, Fiú, Szeritlélek háromságos
egy Isten nevében. - A mi segedelrnünk az
Urtól van, aki teremtette az eget és a földet.
Á:men!« Boldogult Stráner Vilmos, a gyakorlati
theologia professzora is, aki pedig sok sze-
rétettel és hozzáértéssel foglalkozott liturgiánk
megújításának a kérdésével, így találta és
gondolta helyénvalónak. Erre az ősszevont in-
troitusra, illetve lelkészi votumra felel a gyü-
lekezet a Szentháromságra utaló hármas ámen-:
nel. Ami után kőzvetleniil következnék a Kyrie
és confiteor.

A verbum gratiaet követő gloria a ter,
vezetben többféle szővegű: »Dicsőség a ma-
gasságos mennyekben Istennek l« - »jertek
azért, dicsérjük az Urat l« - »Neki legyen
dicséret és dicsőség mindörőkké l« - »Akinek
legyen dicsőség örökkön örökké 1« - »Dicső-
ség legyen Istennek l« - »Magasztaljátok az
Urat, dicsőség néki a magasságban l«- »Di-
csőség legyen a mi Istenünknek l«... Ezt sem-
miképen sem tudom helyeselni. Maradjunk
csak meg minden esetben az angyali kar glo-
riájánál. .

A credora való felhívásuál elhagyandónak
vélnérn az »igaz« szót: »Méltó hát és igaz,
hogy mi is vallást tegyünk benne való hitünk-
ról« (karácsony, bőjt, virágvasárnap, húsvét
utáni vasárnapok, pünkösd, szentháromsági v~
sárnapok, újév). Én valami nyelvtani zökke-
nB' értek." ebben a:'kitételben: Mert az »ig,afZl«a
»méltónak« sem synonimája, sem fokozása, erő-
sítése. Sőt bizonyos, mon datt ani ellentét van
köztük: amennyiben a »méltó« kifejezésnek va-
lami felszólító jellege van, míg az »igaz« szó;
pusztán kijelenté formáju és tartalmú. Az,
hogy a római katolikus mise praefatiojában
»Dignum et justumest« szerepel, ne csábítsen
minket annak a lekópiáz ásálla. Különben is a
»[ustum« ebben az, összefüggésben nem any-
nyit jelent: »igaz« hanem: »méltó«; vagyis ra
dignumnak a synonimája. Mivel pedig a ma-
gyarban a »méltó« szónak megfelelő, illetve ide
illő synonirnája, vagy értelmi fokozó, erősítő
szava nincs" maradjunk meg csak mindvégig a
liturgiai tervezetnek az adventi, vízkereszti,
nagypénteki, húsvéti credot bevezető formulá-
jánál: »Méltó hát, hogy mi is stb.«

»Bűnbánati napon: az istentiszteleti rend .
a többi vasárnapóktól és ünnepektél eltérő li-
turgiai rendet követ, Nem látom ennek semmi
különös értelmét s nem találom indokoltnak.
Formailag - menetére nézve - legyen rez is
teljesen egyenlő a többi istentisztelettel; csak:
tartalmában különbözzék tőlük. Kiss Samu.

Ecce Homo.
Harsányi Zsoltnak ez már negyedik regé-

nyes életrajza. P;etőfi,'M:adách" és Zrínyi után
Munkácsy .Mihályéletrajzát tárja-ebben a ma-
gyar inteliigencia--a vmagvarság lelki szemei

elé. Amily élvezetet és ,gyönyörűséget szeréztek
az' előző művek, épp oly vonzók, megragadék
ennek az életrajznak lapjai is.

A munka értékéről illetékes esztétikusok,
irodalmárok elmondják és el fogják! mondani
szakértő és alapos nézeteiket.

Mi itt evangélikus szempontból akarunk
néhány' megjegyzést tenni a műre. Először is
megállapíthatjuk, hogy ebben ,az! életrajzban
mult és jelen kapcsolódik, amennyiben az Író
főhőse életkörülményeinek rajzaiba ügyesen kap-
csol he még ma is élő kőzismert egyéniségeket
néhány találó vonással. Az 'egész kőnyvből
a magyarság lelke árad ki. Az alföldi lqis asz-
talesinas minden öröme és fájdalma a magyar
akkori kőzélet kezdetleges állapotát tükrözi
vissza, A festőnek készülö. fiatalemberben ;
majd-a már híres festőben is ott mozog a-rna-
gyar akaraterő. Semmi nehézségtől sem riad
vissza. Tehetségeben ugyan többször kételke-
dik, de ha valamihez hozzáfog, azt magyar
lélekkel meg is valósítja.
, Az író olyan vonzóari adja elő. a nagy

művész életének legkisebb' részleteit is, hogy
az 'ember alig tud hatása alól felszabadúlni.
Az életrajzban lehet sok képzelet alkotása, so-
kat pedig levelek, emlékek' alapján rajzolt
meg Harsányi. Hogy mi a való és mi a kől-
tőtt, azt csak -ö tudja. Egy azonban bizonyos;
az, -hogy Munkácsy alakja így füg élni a ma-
gy,ar ~öztudatb.an, ahogy ő alkotta. 'meg. 01-
vastam MaloiÓ.iay~elehajz'áf is: Az 'is nagyon
érdekes. De Harsányi munkájának nagyobb a
lélekrajzoló ereje. Részletesebbealaposabb, meg-
hatóbb. t

Sok mondanivalót mellőzve, én itt az élet:
rajz kapcsán csak két dologról akarok megern-
lékezni: a Bibliáról és a házasságról. , .

Sedelmever rávezette a művészt ana, hogy
próbáljon megfesteni ,egy jelenetet Krisztus éle-
téből. Először aggódva, fogadta a 'vervd, de
lassanként megbarátkozott vele. Ekkor kért fe-
leségétől Bibliát. De ez csodálkozva mondta
neki, mi jut eszedbe! Hisz mi katolikusok va-
gyunk; nekünk: nem illik Bibliát olvasni. De
mikor Cécile hallja férje nagy tervét,az vil-
lant meg az asszony agyában, hogy micsoda
fényes siker lesz, ha ura ezzel az alkotásával
megnyerheti a katolikus arísztokráciát. Mindjárt
lett 'Biblia, De persze. francia, később aztán
megkapta a magyar' Bibliát. Olyan revelációf
idézbetett elő benne, mint annak idején Lu-
therben. ,A csabai kis asztalesinas úgy nőtt
fel, mint egy elhagyott, szegény árvagyerek.
Evangélikus környezetben mozgott ugyan, még-
is sajnálattal kell megállapítanunk, hogy ifjú
éveire a vallástamítás és templombajárás I

'nem gyakorolt hatást. Milyen volt a mult szá-
rad derekán a tanonoole vallásoktatása es Lelki
gondozását? Azt hisszük, hogy: még csak a kez-
det kezdetén, 'lehetett. Azóta már javult a hely-
zet némileg. De ma már a katolikus egyház is
ajánlja hiveinek a Biblia olvasását, A művész
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a nagy tehetség szomjáv!al fogott. a kőnyvek
könyvének olvasásához és ezzel a legjobb veze-
tővel volt képes világraszóló művet alkotni. És
úgy alkotta meg Jézus fenséges alakját, hogy
azt magának vallotta úgy Renan, mint la ka-
tolikus főpapok. és a katolikus .arisztoklrácia
is. Olyant alkotott, ami egyformán, megnyerte
úgy a katolikusokat, mint a protestánsokat.
Felekezeteken felűlemelkedett. Ilyen. 'ereje van
a Bibliának! Renan azt mondta neki: »Önnek
olyan dolog sikerűlt, am.i nem sokszor fordult
elő a művészet történetében, mióta az embe-
riség fest: ön lefestette az Istent.«

Mit· mondharunk a művész házasságáról?
Kálváriajárás volt. Az első idők rövid boldog-
sága után jöttek a félreértések. Majd' a civa-
kodások, Cécilenek nagy gondja volt férje
anyagi ügyeinek rendezésére, valamint arra,
hogyapárisi legelőkelőbb körőkben megfe-
lelően érvényesüljön. A nagy siker eléréséhen a
női ösztön finom érzéke. tagadhatatlanul jelen-
tékeny szerepet játszott. Dc mi lett volna, ha
Munkácsy nőtlen maradt volna? Keresztülvergő-
dött volna akkor is, mint 'azt megmutatta a Si-
ralomház címü képe sikérénél. Deaz ő házassá-
ga a sok előny mellett is csak súlyos. válság'
volt. Nem volt meg benne az igazi lelki. har-
mónia, mely őt még jobban ösztőnőzhette vol-
na alkotásaiban. Némi enyhülést okozott, hogy
ketten szenvedtek és nempanaszkodtak és nem
iparkodtak úgy szabadúlni mint ahogya. mal
ernberek szekták. A 'művesz'a szenvédések közt
ismerte meg valóságában a Megválto nagy
ernberfeletti alakját. Megértette, hogy miért
rnondja Pál apostol a házasságról azt, hogy az
nagy titok. A Biblia és a házasság volt a
nagy művész két oktatója. Nagy ellentéteket,
hihetetlen ellenmondásokat élt át. Páris fényre
és zaja közt a magyar alföld fenséges magá-
nyáról résvarázsaról ábrándozott. A puszta mesz-
sze' ellátsző végtelensége tanította, meg őt ar-
'ta, hogy úgy nézzen és lásson, mint Petőfi.

, Talán azt mondhatnárn, hogy Harsányiazt
ér,ezteti meg velünk, hogy Munkácsy milyen
magyar szernmel nézte és látta: a világot.

.Budapesten kiállított képeit annak idején
magam is megnéztem. Nem felejthetern el,
hogy Mozart halálát ábrázoló képén a zongo-
ra alatti homályból, hogyan tör elő egy visz-
szaverődő fénysugár az egyik énekes cipőcsatt-
járól. Mikor pedig megnéztem a Krisztus Pi-
.látus előtt círnii nagy képét, megdöbbentem,
hogy ez az ígazi festő hogyan tudja Iefestend
a legnehezebb dolgot, nem az Istent, hanem a
.teret. Mert alakjai úgy állnak egymás mellett
és egymás mögött, mintha kőzöttiik valódi tér
volna. .

Harsányi is úgy állította Munkácsy meg-
nernesedett magyar alakját magyar és francia
kortársai közé, hogy munkájában az idő, tér
.és a személy' valósággal megelevenedik.

Schütz Henrik.
(Szűletesének 350 éves éujorduláiára.)

Az J[)36:-ös év Bach és Handel evfoi'dul,Ó'ján ki-
vül egy harmadik nagyeván{jélikus eeneszereére is
jelhio]a figyelmüJ1ket: Schütz' Henrikre, a XVI/.
század leg:nag,yobb némel mésterére, kinek szűleiése
350-ik éoiorduloiat ünnepli mosi a zeneműoészei.
Amíg Bach és Handel müuei általánosan is ismer'
~p./f, s nemc~o..'If a uiláqi.. hanem a templom! ének- és
zenekarok miisorán szerepelnek állandóan, addig
Schütz müuéseete nagyobbrészt ismeretlen még a
magyar euanrféliknsság előtt. Pedig munkássáqu , va-
l6ságos kincsesbánuáia az euanqélikus :egyházi zene
még [eltúratlati s nálunk elő nem adott gyönyörü
értékeinek.

Schütz Henrik müköclese arra az időre esik,
mikor a zenei' középkor seoueoenues, sokszpl' bo-
nyolu.lt polifón i zlésuikupit egy uj. stílus uáltja fel:
az eg,ysz.ólamllság (homoionia.). A XV Il. század ele-
jén élők számára a polifónia sokrétűsége után fel-
üdítő ujság gyanánt hatott a keresetlen,' egyszerii
s kozoetlen dallam. Gyönyörkö,lllek. egy könnyen
érthető dallam szépséqében s ahogy az ekkori re-
naissance embere kiuálik. a tömegből egyéni értékei-
nek [eljedezéséoel, uj lelki problémáiual, ugy· válik
ki a régi polijtm. szólamtömegből a koeuetlen s
egyéni hlaI1g1.llatvilágot megszólaltató egyszólamuság.
Zenei jelszó lett a harmóniákkal kisért dallam
(rnonodia.), mely csakhamar az egyházi eenében is
éreztette hatását.
· Ezt az írásmódot teszi' Schütz Henrik is .ma-
gáévá. Egyházi műuei javarészt mellőzik a ktséret
nélküli solcszolamusáqot, hanem hioer: az akkori
hanqszereléehez, kisseámu hangszerjátékos (pál' he-
gedil, pár iaiuooes orqona) támasztja alá az énekkar
SZ,;Hl1/1J..qit (continue}: Miiveinek, egy részétő .maqa is
koncertnetc neuezi, ami abban az idöben a hangsze-
rekkel való 'kisérést jelentette. Drámai erő, hatol
mas zenei egy;éniség, eredetiség csendül ki a János,
Lukács, és Máté-passiób6l. A »Megváltó hét szaoa«,
a Feltámadást Hístoria der Aujerstehunq Jesu Christi)
seclokra, lJegt}eskarokra, nonosokra és orgonára ké-
szültek. Zsoltárai (JOO., 116., Dáuid négy zsoltára-,
motetiái (Ist nicht Ephrairn mein teurer Sohni )
mellett seolnunk kell a »sumphonia sacra« müoetröl.
Ezekben hangszeres kiséreitel ellátott egy- vagy
több szélam váltakoeik apróbb hangszeres tétel-
lel. Kiemelkedik közfilük a költői finomsága »Wie
ein Rubin, aus [einem Golde leuchtet. '.,.« és ct mélu-
tarialmu s sztrüe drámai hatásokat elérŐ 42. zsoltár.
(Miert csüggedsz ei 6h én lelkemr) Mindkettőben
kétszetanui vonóskarral s orqonáual kisért két-
seolama énekkarbot épül fel ez a csodálatosan

·finom s néhol hatalmas 'erőt csillogtató> kornpozi-
·cio. Ha még az eddiqieknez: uesseűk azt is, hogy
Schützben tisztelik a németek az első némel. opera
seereoiet, (Dofne, 1627), akkor előttünk áll a XVI/.
század legnagyobb nemet zenei e,gyénisége s az
evangélikus egyházi zenének Bach meileit a második
helyet kivívó örök bűszkeséqe.

Mini ember, Schütz Henrik: a kötelességteljesí-
·tésnek, hivatásának élő uduari karmester. Atyai
jósággal karolja fel karmester társai gondjait a
harmincéoes háboru alatt. Kitűnő jogász ember (erre
a pályá/Yi indult) s nagyszerii szervező erő lakott
benne. Temetése Dresdában felejthetetlen élmény
(1672~. '

Születése (1585.) 350-ik évfordul6ján az egész
műuelt világ megemlékszik rola. Németországban az
Uj Schütz Társaság ápolja emléket. Nálunk ez éo
május 7-én a eeneműuéseeti főiskol.á'!t rendezendő
Bach=Haruiel Schütz ünnepi emlékhanquerseruj egy
r'ész~ is neki szóL. De egyházi énekkaraink: számára
is köt,elező er'ővel int .ezaz éofordulá. Evangélikus

, köz~pif;koláinkének- -és zenekarac pedig, melyek l1em
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mindig pedagógiai miiueket tűznek müsorukra, olyan
értékeket találna/c a. n.ttflYoqbrészt kis iskolai zene-
karokkal n(lgy~erüen előadható Schütz műoek kö-
zött, melyek evangélikus sajátossága,' költői seép-
sége nemcsak iskoláink életében volna egészen uj
egJJháznevelő eszköz, hanem gyiilekezeteink számára
is meqmutatná az -iqazi euanaeltkús em/házi zenét.

Kapi-Kratik Jenő.

Néples alkotmány.
" .A kőzbeszédben általában »dernokratikus

alkotmánye-nak szekták hívni. A név nemép-
pen megfelelő .azért, mert ma lényegében de-
mokrácia alatt' nem értjük éppen a nép ural-
mát. , , ,

Hová is jutnánkiakkor, ha tulajdonképen
maga a nép uralkodnék. A demokráciának leg-
helyesebb meghatározása: .az az uralom; mely
a szervezett társadalomban a tehetségeknek és
a képességeknek. osztályokra tekintet nélkül a
lehető legszabadabb érvényesülését teszi lehe-
tővé. . i

A demokráciának azt a célt kell szolg ál-
nia, hogy a közéletben minden helyre -a meg-
felelő erő kerüljön. Mint az angol kőzrnondás
fejezi ki: '

»Oda való férfiút, az oda, való helyre.«
Ott, ahol ezt nem tudják elérni, ott derno-,

krácia vagy egyáltalán nincsen, vagy, pedig
az \'a\"'deh1oktáóa:'''~már -valami-vnagy hibáb'<'l.lH
szenved, már valami nagy betegség kezdi sor-
vasztani, amit reformokkal, új intézményekkel.
vagy az emberek kicserélésével, de mégis gyó-
gyítani kell. ",

Láthatjuk azt, hogy sokan hajlanak ana; a
nézetre, hogy a demokráciát azért, mert nem
működik mindig és mindenűtt tökéletesen vag)'1
kifogástalanul, - -a gyógyítás helyett legysze-
rűen semmisítsuk meg, vagy legalább is bé-
nítsuk meg.

Ezek az antidemokraták megfeledkeznek
azonba-n arról, hogy tökéletes, alkotmány, 'tö-
kéletes államszervezet vagy tökéletes kormány-,
forma nincsen. Tehát légüres térben járnak ak-
kor, amikor a tökély hiányát vetik a demok-
ráciának vagy bármely más alko trnány rend-.
szernek a szemére.

Ilyen elmélkedésekre jutottam akkor" ami-
kor azevangélikus egyház alkotmányának mult-
ja, jelene, - és a zsinat alkalmából, - an-,
nak jövője lettek gondolkodásom tárgyaivá.

Egyházunk alkotmánya ugyanis' már leg-
alább másfél évszázad óta mondható demo-
kratik'us alapon állónak. Egyházalkotmányunk
ezen a demokratikus alapon állva fejlődött is
továb b és ez: alapról az 1891. .évi decernber
hó s,-én kezdődött s r893. évi február 11.6 7-éni
bevégződött zsinat törvényhozása sem tért k

Vajjon elhagyjuk e most 'ezt az alapot'?
V;ljjoneng'edmény,eket tegyünk-Ie a mai

napokban hatalmassá, váló alkotmányellenes
.szellemnek ?

Vagy oly gyakoriak voltak-e az egyházi
közéletben a demokrácia visszaélései, a de-
mokrácia felforgatásai, hogy a javítás (cor-
rectura) helyett az reltörléshez kel!llenej folya-
modnunk? '

Nemcsak hiszem, de állítorn is azt, hogry'
ou, ahol a demokráciaval bajok voltak,' ott
ezeket nem a demokrácia 'eszméje okozta, ha-
nem az embe rek, akiknek a kezébe adták, a
ko nnányzást, akik aztán még sem voltak ern-
berek a gáton. Nem válogatrák meg mindig
az embereket, akik ugyan szívesen vállaltak
a díszt, a méltóságot, ele a vezető munkában,
a termelő munkában úgy szellemi erejük, mint.
jellerni erejük gyöngének bizonyult.

Számos példát -hozhatnék fel annak a' be-
, igazolás ára, hogy, veszélyesen fontos órhelyek
betöltésénel nem a demokratikus alkotmány-
nak lehetett felróni azt, hogy a kemény em-
ber helyett a pártfogolt ernber került arra a
polcra, ahonnét gyönge látóképességgel nem
birt körűltekinteni.

Felhozzák az alkotmányos önkormányzat-
tal szemben azt, hogy az önkormányzati (au-
tonom) testületekben nagy hajlandóságot lehet
oly irányban észlelni amerre a tárgyilagosság
helyett inkább a személyes szimpátiák, a ma-
gánösszeköttetések jutnak szóhoz.

Ezt magam is beismerem" me rt ilyen je-
lenségek nemcsak az egyházi, de másféle au-
tonómiáknak a kebelén b-elül is előfordulnak

, De vajjon az ilyen jelenségek a demo-
kratikus alkotmánynak a rovására irandók-e ?
Inkább a demokrácia elfajulásának és meg-
hamisítás ának.

Akárhány politikai testületnek, kűlönősen
fe1tünően egyes városi önkorrnányzatoknakkőz-
életében lehet alkalmunk azt tapasztalmi, hogy
a vezetők kicserélése milyen változást idéz elő
anélkül, hogy a testületnek önko rrnányzati jo-
gához hozzá nyulnának. ,

JA tanulság az, hogy hatásos orvosszer-
nek nem az autonómia agyonütése, nem az
autonómia gúzsbakőtése, hanem csak az el-
rozsdásodott gépeknek kijavítása, kicserélése,
új gépkezelőknek, új emb-ereknek, odaállítása
mutatkozhatik. Tehát nem tanácsos ősi. hagyo-
márryainktól veltérni, nem lesz tanácsos a ele-

~ mokratikus alkotmányt elgáncsolni.
Ig:azugyan az is, hogy a'z abszolut jel ..

legű kormányzás nagyon előnyös, 'nagyon kel-
lemes és nagyon kényelmes lehet a kormány-
zást gyakorlók számára, de ne a kényelemsze ....
-retet, hanem az egyház érdeke" evangélikus hí-.
veinknek szilárd önkormányzati sz,enrezetben,
együtt tartása legyen acél!

,Demokratikus egyházalkotmány nélkül pe·
dig híveink érdeklődését, egyházunkhoz ragasz-
kodását felkelteni ne.m lehet. .

Egy világi forumori hallhattuk snem rég
az 'elnökséget betöltő méltóság szavai útj án
azt az elvet; hogy nagyon kívánatos az állam;"
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polgároknak a közügyekben részvétele s 'ezért
ezt a részvételt' minden oerővel+elő kell rnoz-
ditani.

'Hn állréz a világi közélethe'n,an:nál in-
kább áll ez az egyházi élet terén.

, Ha az egyház tagja azt vesztészre, hogy a
közgyűléseken feleslegessé válik, úgy a tanács-
teremtölIássanként el fog távolodni.

Feltéve, de meg nem engedve azt, hogy ez
még.mem lenne baj) félő hogy az, aki a ta-
nácsteremtől marad távol, csakhamar ;a ternp-
iorntól is .távol- fog maradni, Sőt az a. ve-
szély is fenyeget, hogy, még 'egyházunkat!
is elhagyja, ahol, az áldozatkészség igénybe-
vétele ellenére is alig engednek neki belesző-
lástaz' egyházi közűgyekbe', ,

A .dernokrácia .mellett szal az .a kőrűlmény
is. hogy ennek, keretébenia. kőzélet ellenőrzé-
sére, ra. visszaélések, megakadályozására, több
mód , van, , mint az abszolut. kormányzás rend-
szere mellett. A kérdésnek részletesebb 'tár-·
gyalásába nem kívánatos most belehocsátkoz-
ni,' mégis 'álláspontQ'in és véleményem igazo-
lásá.ratanukat "hívok ,f~I:! '. ' ,

"El,9ször .is Tocquevillet, iq. ,kiv;'Í,ló, francia
állarntudományi .irój, aki a kűlőnboző. politikai
rendszerekról szólva, ezek előn yeit és hátrá-
nyait fejtegetve.vokoskodása végért ahhoz az
eredményhez. hlt el, hogya demokráciában van
a ';'»legkisebb rossz.« ". "

_ l·, ,.•~.,' '. -, J. _.~7' ' \ •• ,;~', • ~,:.l • _.:';,_ ': ~

Azut.ánpÉ1dig,,'n1intklasszikus ta:núra,ép-
pen egy' egyházi férfiúra" a.vlondoni .Szt .Ó: Pál
székesegy háznak nem rég, nyugalombavonult
tudós dékánj ára, William. Ralph Ingere hi-.
vatkozorn, aki, egyik írásában azt .mondja,
hogynag~ kétségekkel ésnagy'" lelkiismereti
fenntartásokkal fogadhatja ugyanE(T .legkisebb
rossz gyanánt ,egyrészt a demokrácia rendsze-
rét a, politikai; életben, .másr,észt a szabadság
rendszerét a gazdasági ",életben, azonbari azt
kell látnia, hogy minden más rend~zer még
kevésbé vált b~,'és még sokkal súlyosabb hát-:
rá'nyokk.al jár. Az .abszolut. alkotmány -és kor-
mányrendsze rrő] szólva nvegj!egyzi:... '
~' ".».~ttól . n~nl,;kelt,fé1-l1-Lhqgy ';ez,~(milita-
nszt~fus,.~atoIlqi pikt3:tór~1~~~,renc1s,z,er).új 9~e-
rendézkedés lesz Anglia .életében, mert ,A- dik-
taturák mindig rnulandók. ~s,i.lye:n vagy.iamo-
lyan formában a demokrácia rendszerének kell
visszatérnié.« . ..,

.r- ,W~k~,;egy1J,?z~' t?rvédyhoiá,sug'1~ban,úgy
lats~,J~, hogy az l,rimyzat az, Ih~gy a l~ö,zgyűlé-
seh:'l?-at~skö~ét és a .közgyűlések j,y~e:Ifl(őségét
megsf9ríts~k, .illetve .1,~sz~Hí.tsál<:,·IT" komolyan
meg kell fontolni a fent idézett s0110kelolva-
sása, után azt a kérdést, 'vajjona,népies al-,
kótmárihendszern,~k''félpet'etde' mellett, .~z őn-
kortnányzati" j0gÖknak sz'ukít'é~,~'lUrdliÚt'az itt.'
ott alvásnak .indult 'egyháisiei-étet:e'{"újbÓlláng-
ra' bírjuk-é Iobbántanis i

1, ';·,Dr. :Bérz.!NNl)tiJ'ein0J.

A zsinati alkotmány és kőz-
igazgatásjogi ' bizottság 'ülése.

A zsinatnak ez a kűlőnlegesen jelentős. bi-
zottsága. április s-én tartotta ülését, amelycll
az akadályozott Dr. Sztranyavsaky Sándor he-
lyett D, Raffa y Sándor püspök elnökölt. Az
előadói tisztet Dr. Mikler Károly töltötte he.
Távolníaradásti'katkimentett-ék, D. Geduly Hen-
1'5k és D. Kapi Béla püspökök.

Ai Egyházi Alkotmány I-IIL részé-,
nek módosítására, illetve kiegészítésére .vo-
natkazó előadói tervezet a bizottsági ta»
goknak előzetesen, megkíildetvén, a .bizottsági
nyomban megkezdte a tervezet részletes' tár-
gyaJását, s egész napon át tartott tanácskozás
után az általános rész (1.) javaslatát megálla-t
pította. Folytatólagos űlését ápr. r o-re halasz-
totta. A letárgyalt részlet igen fontos .elvi je-
lentóségű kérdéseket öld fel. Igya hitelvi alap
kimerítő felsorolásár.és ennek a törvénykönyv-
he való felvételét elrendelő »Bevezetése-en kí :
vül az egyház jogi fogalmának meghatározá-
sa, a prot. tábori püspökség és .a theol. fa-
kultás fdállításánakegyházi törvénybe ikta-
tása, az állami jogsegély mikénti igénybevé-
tele, a sokat vitatott rr . §. átszövegezése, .a
magasabbfokú presbiteriumok es a képviselő-
testület megszervezése, végül a nem javadal-
mas "egyházi tisztviselők, -valamintra vhívek fe-
lelősségre vonhatása itt nyertek elintézést.

Nagy vita folyt a hitelvi alapitörvénybe-
iktatás ának kérdésében. Tudvalevőleg a zsinati
előkészítő bizottság már évek óta foglalkoaott
a kérdéssel, majd a mult évben a IvI.,E.L.E.:bé-
késcsabai értekezlete vitatta meg s helyeselte
Éppen ennek az értekezletnek óhajára a szö-
vegtervezetet a püspökök es 'a theol.: fakultás is!
felűlbíráltak s végleges formába öntötték. .

Az. alkotmány' és közigazgatási bizottság
üléséri báró Prónay György es Dr. Vladár Gá-
bor helytelenitették a hitelvialapnak ia törvény-
könyvbe való felvételét, abból a felfogásból
indulva ki, hogy íly módon a hitelvialap ál-
lamfői megerősítésben fog részesülni, ami szük-
ségtelen és aggályos. Hossza/s, vita után Leg-
feljebb odáig voltak hajlandók elmenni, hogya
zsinat hoszon ugyari a hitelvi alapra VQua~k006
határozatot; az,()rib~ ·ez ne vétessék be a tör-
vénykönyvbe.

, A bizottság ekét kiváló tagjának felfogása
tiszteletreméltó, mert féltő egyházszeretetból fa-
kad. De nem arról van szó, hogyahinelvi alap
államfői megerősítésben és jóváhagyásban ré-
szesüljön. A hitelvi alapnak államjogi sorsa tisz-
tázást nyert már háromszáz évvel ezelőtt. A
XVI. századországos szokásjoga, majd az. annak,
szellemében kőtőtt vallásbék ékéstő rvén yek azok~
nak fundamentumára épített szabad vallásgya-
korlatot biztosítottak számunkra. Nem arról
van· tehát- szó, hogy azok most államjogfilag
elismertessenek, hanern :arról, hogy>:.részeinek,
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kimerítő. felsorolása a zsinati tőrvénybends ben-
ne legyen, ftiJe csupán: <a tankönyvekben ésa
theol. irodalombao. ~

Megteszi ezt a legtöbbkülfőldi evang.
egyház, valamint'. a hazai református. egyház
legújabb törvénykönyve. És ez. szükséges is
nemcsupán a fokozatosan lazuló hithűség és
vallásos öntudat ébrentartása, -végett, hanern
azért is, mert éppen az új zsinati törvény a
nem javadalmas tisztviselőket s általában az

.egyháztagokat is a )tit,hűség megszegése' eseté-
re fegyelmi felelősségre vonni szándékozik.
Hadd tündököljön hát a hitelvi alapot megál-
lapító zsinati kijelentés tőrvénykőnyvűnk hom-
lokán s ne rejtőzködjék a zsinat 'jegyzőkőnyvé-
ben, .avagy a tőrvénykőnyvnek szövegén kívűli
részében, nélkülözve a szándékolt S' 'megfelelő
szankciót. '

A bizottság április hó 10, il' és . r z-én
folytatta tanácskozásait és végleg megállapi-
totta a zsinat elé kerülő törvényjavaslatok sző-
vegét. Nagy érdeklődésre számot tartó hatá-
rozatairól lapunk olvasóit részletesebben is tá-
jékoztatni fogjuk.

A Katolikus Lexikon.
N. Katolikus Le~ikon Lutherról is íro Sze-

melvényekben mutatjuk be, hogy milyen szeL
lemben." .

·AtYj·amultját :gyilkoss·á,g-vádja- -sötétítette.
A:. meglehetősen gyenge kolostori teológiai ta-
nítás elidegenítette Luthert a skolasztikától. A
szentírás tanulmányozására vetette magát, ami
kellő hittudományi készültség nélkül tévedései
számára készítette elő a talajt. Tudományos fel-
készültségének fogyatékosságát később maga Lu-
ther is hangoztatta, A megigazulás ról szóló tant,
amint bevallja.a Szeritlélekegy félreeső helyen tu-
datta vele, Kezdettőr fogva 'ellensége. volt Lu-
ther a reneszánsz építkezések számára való
'egyházi gyűjtésnek. Igy kde tklezett a 95
tétel. A búcsúval kapcsolatos pénzadományok
gyűjtése-es a sürü 'egyházi adózás miatt amúgy
is elégedetlen nemesség, polgárság és lovagi
rend tetszéssel fogadta Luther merész fellé-
pését. A harc hevében az Egyház fogalmát
illetőleg is új útak ra tért: 'a láthatatlan egyház
tanának bizonytalan útjára. Egym.ásután adta
ki népies tartalmu vitairatait, melyekber» tamai-
nak eretnek jellege már nyiltan kibontakozott.
A wormsi birodalmigyű1ésen. neki tulajdoní-
tott »Itt állok, máskép nem tehetek', Isten áll
mellettern«, későbbi kitalálás. Wartburgi mag á-:

nyáhan lelkiismeretfúrdalások, kísértések és
hallucinációk gy.otö,rték.' A rnrnbschi szökött
apácák vidám éle bet éltek Wittenbergben, Lu-
ther panaszkodott, hogy a nőkkel való enyel-
gés sok pénzébe .és·idejébe kerűlt. S9k iz-
léstelen tréfálkozás után 'nőül' vette az egyik
apácát, Bpra Katalint., Hívei .részéről sok rosz-
szalast vont ezzel magára, főleg azon iitköztek
meg, hogy .a parasztlázadás : láng- és .vér-

hullámai közőtt ülte v:ígan JakQ dal mit. A pa-
rClS'ztL1zadá~'.l:1agyr~sz.tszjjllt~l1I(;at;:újt!É:lnok:kö-
vetkezrriénye volt. '.\VEünzei- 'kiviegzés'ép,él' mind
Luther, mind .Mélanöhton keveseltek az, alkal-
mazotr k íuzásokat. Az .augshurgi·birodalmi gyű-

. lésen kétszínű játékot űzött. Maga helyett a
simulékony Melanchtont kiildte oda és 'erigedé-
kenység re bíztatta azzal, hogy' ő .majd. szükség
esetéri úgy is , visszavőnhat mindent'. Ilyen lég-
körben születétt meg:az .ágostai hitvallás, Lu-
th~:l1'ek ;é{eté'! viégéri dátni~" kel1éU!,' hogy, .mí~
saját rrrüvét, a felbomlás es. .anarkia 'fenyegeti,
az Egyház belsőleg megújulés egyre .erősődik.

Ez a _finom kis szemelvény. is, legyen in-
dító ok az Evangélikus Lexikon 'inegindítá-
sához. Ez .semmiesetre sem elfogultságbanjés.
Ferdítésekben versenyezne, hanem megmutatná,
hogy az evangéliurrri vlélek rmint' ítéla meg' az-
igazság szel~emében' a, világ dolgait .." '

.Meghivó
a M~'E. L. E. konferenciájára."

A "'Ma gyái:norii . 'Evim'g'eIiIri1sLéTkesre1í: Egy:eslltéte
Budapesten az 'evang. leánygimnázium nagyté rrnében,
(IV., Deák-tér 4.) 1935. évi május hó 7. es '8I.nap~
ján tartja tavaszi koníerencíáját, melyre a lelkészi
kal' minden tagját szerétettel meghívorn.. A rész-
letes programmct egyházi lapjainkban közölru- fo-
gom. A kenferencián való részvétel Kemény' Lajos
ügyvezető alelnöknél. ·(VII., Damjanich-ú. 28-b..) be-
jelentendő. A konferencia résztvevőí. ez alkalom-
mal 'külön vasúti kedvezményben nem- részesülnek,
míveliaz ugyanakkor még folyó neruzetközi .tavaszi
vásárutazási kedvezménye! magasabbak 'a .korríeren-
.cía kedvezményénél. , -

Az UI' áldása legyen testvéri tanácskozásunkon!
!3üdap.est. 1935.. április 10. '

D.Raffay Sándor
'. . elnök.

. Má(é ev. 'XXI. ·1....:.11.
Kriszius bev;nu( á szent uárosba (1lá:Zatosan~és

.méqis egyedü/.lÍlló és uttinozhatatlatt ,f.enséggel: A
zöld lombokkal ékes, tavaszban jürdo Jéruzsálem
ujjongva fogadja ..az uj csodát: .a gaWeqi próf'eta
jön .szamdrhátoti.: .. .'.' '.. .. '. . .. .

Egy néma kérdés seol ri' mai' szentigéből; 'k~
a te' klrátyod?·MeNkir'ályt keil választ{UlOd,. aki

~uralkor1iék szioeden, K'ir'ályl .kell> -kenesned; akinetc
-hodolhdtse, aki szolgálatq.ba '= [oqad> hatalmával: me~-
léd áll. Királyodrólvallást kell {enned, hogy: kl-
csoda ez? .... , . .... ..

Ha csak prófetát látsz benne: azokhoz tartozol,
akik hamarosan feszítsd meg-gel cserélik fel a ''110-
zsánmit, Ha prófét(,Ínál'nagyobbat látszJ!'3nrw:csak
a Keresztelő -János . mfIrté.kéveLméred . lit-! ,.Del ha
Ö ,királya. mi=szinűnkben is, Jelsza/i,ad. a mi, >szí-
llűnkbőt is a -virágvasarnapi h.allf.lujq.s,. öröm .,é~
uallást. teseűnk;., (l Péter, hitével, hogy kicsoda ó?
A Kriseius, azén· MejJváltóm, az' élo JsteiUwJt.-Fia!

. Ef; - uiráoos, .Csodákl;Jt .hordoeo uasárnanoá ,váj-
toztR. '(1' mai.:., :meglát}úk Krisstust, aki jőll' fe-
lénk ". az . élet. országutján .. :Jön. alázatosan, ki-
rályi, .fe.nséggel, ,.mert:, 'az .Ui;>a .,mi ;SZívUlfkbe' is
be.. akar .. uonulni. Fogadjuk (jr'hoi~!sql]JI,iá.iJ·?:tl:'.AHlott,
akijölJ.' az UÚIClk neuébent ": F ..
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.;;.:,' AZ' Országos Luther. Szövetség kultúrális
s~akosttály,ának megalakulása. Budapesten 1935: apri-
lis" 4-én. tartott,a ,a.1akuló ülését az Országos Luther
Szov:etseg 'kultúrális szakosztálya herceg Hohenlohe
Károl~ Egon ielnöklete valatt. Az ülésen megjelentf

. D~.. Bencs Zoltán miníszterelnőkségí míníszter] ta-
na'C~,Q.S,,az, ,Országos Luther Szövet~égelf1öke is,
továbbá vítez nagyrnegyerr Na&y' Karoly .ny. altá-
bornagy, Krompecfier Szilárd allategészségügyi fő-
tanácsos, Németh Károly, esperes, Dr. Sólyom Je-
nő főgimn. vallástanér-lelkész, Peschko Zoltán, ta-
nár, ,Siki 'Bé.la ,iskolaigazgató és Dr. Gyimesy Ká;-
ro1y orsz. titkár. Herceg Hohenlohe elnöki meg-
nyitója után Dr, Gyímesy Károly' országos fitkár is-
mer~:ette \~z országos elnökség kultúrálís : munká-
tervet. - A munkaterv élénk eszmecserét és értékes
hozzászólásokat eredményezett:" Herceg Hohenlohe
elnök ősszegezte a hozzászólásokat és arra mutatott
hogy konkrét munkát csak a helyi szöverségek tudnak
kifejt~ni.mert az élet azokban folyik s acélokinak
ott kell valóra válni. Végül Dr. Bencs Zoltán orszá-
gos 'elnök szólt a szakosztály céljáról. működésé-
nek fontosságáról és a, központi szervekhez való
viszonyáról. Ürömmel üdvözölte a kultúrális szak-
os;;:tály ,élén h~erceg HohenloheKároly Egon elnököt,
aki \1al?ban~.lv~t~tt, ar~a. hogy a szakosztály nagy-
fontosságu mukodeset SIkerre vezesse. A szakosztály
a munkatervet általánosságban elfogadta, elhatároz-
ta, hogy azt sokszorosítja és a tagoknak részletei-

'~n".v,alÓ' .írás~etf .vélemény:~kkikérése,; véget~, meg:
küldi s véleményeikkel egyutt az orszagos központí
váLasztmány elé terjeszti.' , .
': - A budapesti egyházmegye presbítereinek ken-
ferencfája április 9-én volt a Deák-téri díszterem-
ben. Előadók voltak Dr. Demel Aladár" Kuszenda
Lajos, Dr. Horváth Károly ,és Magöcs Károly. Szol-
gálat és szeretet jegyében folyt le az egész konfe-
reneia. értékes felszólalasok és bizonyságtevések tet-
ték meleggé az együttlétet. .Utána együttesenjárultak
az Ur asztalához. írásmagyarázátot tartott D. Raf-
faySándor püspök. Úrvacsorát osztott kemény Lajos.

- Blatniczky Pál temetése a cínkotal' templom-
ból" történt, olyan nagy részvét mellett.v-maly az
elhunyt iránti nagy szerétetnek és tiszteletnek írn-
pozáns megnyilvánulása volt. A temetésen egyházi
és világi testületek egész sora képviseltette magát.
Prőhle Sándor rákospalotai lelkész, egyhrn. jegyző
imája után D. Raffay Sándor püspök mondott a
lelkészi hivatás nagy jelentöségét, a szolgálat ér-
t,el~'ét és a hűséges munkában teljesített élet ér-
tékét megállapító gyászbeszédet, melynek meleg és
szívből jövő hangja mindenki szívét mélyen- érintette,
A gyászoló családtól Bakay P-éter' apcstagi esperes
búesúztatta, A slrnál az egyházmegye részéről báró
Prónay : György felügyelő, a lelkészi kar részéről,
Chugyík Pál alssperes. acinkotai egyház ,részérő~
Szontagh Antal felügyelő mondottak bűcsúszavakat,
majd még sok búcsúbeszéd hangzott el a külön-
böző községi és társadalmi közösségek részéről.

e , - Nádosy Imre, volt országos főkapitány, a
pesti magyar egyházközség hosszú időn, át volt
buzgó presbitere" 63.-éves korában 'elhunyt. Teme-
tését D; Raffay Sándor püspök' végezte, kiemelve
az 'elhunyt hazaszeretetének, férfias és magyar ka,-
rakterének. valamint hívő lelkületének jellemvoná-
~~t. ' i"

__ Jubileum. 25' éves szolgálatának évforduló-
ját ünnepelte Apcstagon Bakay Péter, a pestrue-
gyeí alsó egyházmegye esperese. Hívei, családja és
tisztelői szeretettel és jókívánságokkal üdvözölték.

- Luther~Szövetségi' napok Szántó' Robert ke-
lenföldi lelkész, az Országos Luther-Szövetség Igaz.
gatója, .márcíus 30-:-31-én az "ózdi egyházközségben
tett, látogatást. BO:án a 'borsodnádasdi fiókegyház-
községben ismerte meg az ottani Luther-Szövetsé-
gek .munkáját ,és '.bőjti estély keretébenrszólott a Budapest, IX., Ferenc körút 19-21.

hívekhez. Bt-én ózdorr tartotta .az istéritisztelet és
az Ifjúsági Luther Szövetség rendes havi ,ülésén
v~t~ részt, es a Bach-jubileummal kapcsolatban buz-
dító beszédet tartott, .az ifjúságnak.
, ' -:- Adminisztrátor. ,A' f'elsőpetenyi evang. egyház

h~ly~~tes l~lkészéűl, a . dun~ninneriiegyházk,erület
püspöke Németh Geza .segédlelkészt küldte ki.'

- Felhívás. tanítók gyermekneveltetésl segélyé-
re vonatkozó igénybejelentés re, Az 1930. évi VII. tör-
vénycikkel létesített Protestáns Tanítóí Internátusok
Alapjából való segélyezésre evangélikus egyházunk
nevében pályázatot hirdetek »olyan tanítók gyerme-

"k'einek neveltetésl céljaira, akik falvakon,' tanyákon
teljesítenek .szolgálatot ésennélfogva gyermekeik
továbbneveltetéséről a. maguk erejéből gondoskodni
nem tudnak«. Indokolt esetben ezen kategórián' kívül
eső tanítók segélykérvénye is elbírálás alá kerül.
Figyelemmel az alap rendeltetésére és a miniszter
úr. intenciójára, különös figyelemben részesülnek
,a;»011folyamodók, kik gyermekeiket evangélikus 'in-
ternatusban helyezték el. ,A kérvényben feltünteten-
dő : a tanító neve, .életkora, .működési helye; csa-
ládi viszonyai, házon kívül taníttatott gyermekeinek
neve, életkora, ískoláztatási és elhelyezést adá-

, tai (intt:~nátus, magánház. rokonság), tanulmányi elő-
. menetelük. A tanítói javadalom pontos adatai: fizetési
osztály és fok; helyi javadalom (értékegység, kez-

"dö fizetés százaléka, föld" termény, tüzelőfa,kész-
pénz, fize,t~skiegészítő államsegély, mag ánvagyon):
Folyamodásí ívetmegkeresésre az illetékes püspöki
hivatal bocsát rendelkezésre. Tektutettél az' egységes
eljárás szükségére, a segélykérés ez.en tolyaiiiodás]
íven nyújtandó be.' Az illetékes püspök úrhoz in-
tézendő, bélyegrnentes kérvény az illetékesesperes
úrhoz' folyó' 'évi május hó 'lO-éig nyújtandó be, on-
nan .'pedig május hó 15-éig az illetékes püspök .úr-
hoz.-terjesztendö fel. - Budapest',. 1935. április.6-án.
D. báró Radvánszky Albert egyetemes egyházi és
"iskoféiÍ)'elügyelO: ", ", ' '.

-:C.:A magyar prot. papi öltöny története : Dr.
Payr Sándor tollából megjelenttanulmányról előző
számunkban azt írtuk, hogy 50 fíllérbe rkerül. Ezt a
közlést most kiigazít juk, a 60 oldalra terjedő, tö-
mören nyomott füzet ára ,egy pengő vés nemcsak a

'szerzőúél Soprono.an,' hanem Budapesten .,a Luther
.társaság kőnyvkereskedésében is kapható.

Budapest, X.,, Szigligeti-utca 29. szám. (Rálcosfálvll).
Uj orgonák, valamint homlokzatsípok szállítását és

orgonajavításokat mér s é kel t árba n
szakszerű és művészi kivitelben vállal.

SZLEZA,K LÁSZL'Ó
Magyarország aranykoszorús :mestere--....... . . ..

harang- és ercorrtűde, -hardnqielezereles- és harang-
lábg.yár, Budapest, VI., Petnetuizu-utca 78." szám. '

8 aranuéremmel és 4 diseokleuéllel kitüntétve!

D. Raffay Sáruior: Nagyheti beszédek i. (virágvasár-
napi; bűnbánati, nagypénteki, húsvéti beszédek).",

Amit az Ur üzen c. egyházi beszédek 1. kÖtetének
VI-VII. része. P. 3.-.

Buchwald: Mit Ltither, Passion und Ostern in Lu-
thers Geist und mit Luthers Wortt. P. 2,05.

Kapható: Schoítz Testoérek könyvkereskedésében,

HQé Evangélikus DiakónisszaAnyaházi Nyomda. Budapest, VII., Damjanich-u: 28-b. - Felelős Farkas L.
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KERESZTHORDOZÓK.
. _ Mindnyájan azok, vagyunk. Minden földi

életnek jut kereszt és minden kereszt hor-
dozásában van 'fáradtság, fájdalom, kűzdelem;
szenvedés. Az emberi szív a testhez tartozik,'.
mégis csak addig. ~,-míg a lélek éltet? Igy .
aztán 'gyakrarn abból lesz kereszt Számára,
amit atest akart és gyakran abból, amit a lélek'
parancsol. Az emberi szíva föld porából van,
mert testi rész, a' lél~k égi rész bennünk, mert
Istentől : van. ',Maga, ez a kettősség termi
a.' földi . kereszteknek legnagyobb részét:
olyan földi életet )10Z létre, melyben a kereszt-
nek döntőj-elentősége van. Minden földi rész
a. bűnnel keveredik.vminden égi rész tisztítani
akar: hogyan: hordozod ke-resztedet. és hova
visz tég~~a kereszt, ezen a, 'kérdésen Fordúl
örö-kéleted... '

";K:úesztlÍordoió emberek földi országai sem
lehetnek kereszt 'nélkül. Milliók gyarlóságai,
bűnei, tévedt gondolatai, -földhöz ragadt szí-
vek ö,nzé;:;e,:gyengéség a ihitber» és a SZ·e'Detet-·
ben tőrvényszerűen .megmutatkoznak az orszá-
gok életében is, -Akik vezetik őket, bűnös em--'.
berek, akik-engedeimeskednek nekik,' azok is
bűnős 'emberek;' r: .hogyan .lehessen nemzetek
él:et~be-!ligazs~g,: önmegtagadás békesség, sze-
rere.t, .engedékenység, . mikor egymást keserí-
tő, kifosztó, 'rnegtipró emberek élnek közössé-
geikben. Társadalmi rétegek, vagyoni osztályok,
gazdasági érdekek, politikai indokok szerint
igazedik az életük,' nem egym'áséFt· hanemegy-
m'ás' rniatt" hordozzák keresztjak!et.

'..' Ju~,~ehátr?-"j.{er,esz·tl:)ől'~~fÖldön·a Krisztus
egyp.ázatnq..kis: Keresztje .nem abban. van, hogy:

'\ , A _ ,

I ,.1.,",

kűzdenie kell a földi élet bűneivel, ebben a
hivatása vall. Keresztjeabban van, hogy mindig
vet és még mindig nem látja az aratást. Ke-
resztje abban: van, hogy mindig körülkapálja
a terméketlen fát, mindig- reménykedik az új
tavaszban, .azután megint nem. lát gyümölcsö-
ket' rajta. Keresztje abban van, hogy habár
egy a testnek a feje, a tagok nem becsülik
és nem szolgálj ák egymást. Nagyon soká ké-
sik a harmadik 'nap hajnala, a győzedelmes
és diadalmas husvéti hajnal ....

Bármilyen nehezek azonban ezek a ke-
resztek, mulandók és földiek. Ragyog felettük
örökkévaló kereszt: a Jézusé. Ez, nem érkező
és 'crlmenő földi életek-keresztje, nem országok
és egyházak közősségeié, hanem ez amegvá1-
tásnak a keresztje, Kereszt a világ b űneiért,
kereszt .a világ tisztításábt; .kereszt az Isten
kiengeszteléséért, kereszt a bűn és a halál, ha- .
talmának megtőréséért, kereszt azért, hogy "íté-
letből kegyelem legyen. Aki csak- a főldi ' ke-
resztet nézi.: az csak fájdalmat, fáradtságot,
küzdelmet, / megpróbáltatást ért' kereszt alatt,
aki a Krisztus. keresztjére is néz, az -fel- tud'
egyenesedná.vaz felemelt szivvel tud járni, mert
megtanulja. hogya' földi, élet legnagyobb ál-
dása a' kereszt, mert abban megtérés, bűn-
bocsánat, . kegyelem.rmegváltás erői és' áldá-
sai .:vannak. --Krisztus ke'reszthordozása :áldottá
tesz .minden földi ~keresztet . ... Ezért a ke-'
resztről. váló .beszéd csak azoknak bolondság, •
akik élvesznek.-de .nekünk, akik megtartatunk.
Istennek ereje. .. . . .

. .•. .... ..... ~.' - .~:;O. _L '.;. : ,
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A consecratio és Agnus Dei után, az in-
vitatio előtt még' egy kűlön bűnbánó imádság
van. Tőbb agen da a gyónási imádságon kí-
vül az absolut.o után vesz fel még egy imádsá-
got. Am.kor a liturgiai tervezet ezt elhagyja,
illetve helydtJe az invitatio előttre tesz egy kü-
lőn bűnbánó imádságot, sokkal jobbnak, he-
lyesebbnek tartom. Az úrvacsorázás ugyanis
Jézus testének és vérének vételében éri el a
tetőfokát. Kőzvetlen előtte kell tehát minderu
gyónónak félelemmel és rettegéssel éreznie an-
nak űdvözitő, vagy itéletet jelenté voltát, s en-
nek azérzetében oly te rmésze tes; hogy a szenr
misztérium előtt mégegyszer leborul s feltör
kebléből a könyőrgés, hogy az Isten tegye
méltó vendégéve asztalának.

Nem éppen lényegbevágó, de mégis meg-
említem, hogya distributionál nem találom he-
lyesnek, hogya kenyérre és pohárra; vonatkozó
speciálisvelső részre következő másodidd ·rébz!"
nél teljesen eltérő szavakat mond; a. kenyér-
nél: »Ez erősitsen és tartson meg titeket az
igaz hitben, stb.«;' a pohárnál : »Ez teremje és
erősítse meg szívetekben az igaz megtéres szerit
elhatározását, stb.«. Annyira általámos tartal-
muak ezek a formulák; hogy bátran fel is cse- A vasárnapi teljes munkaszünet.
rélhetnök azokat, Éppen azért vagy maradjunk
meg egyszeruen csak a szerzési igék mel.lett ," '.,Legutóbbi vidéki .üzleti útamori érdekes
vagy ha bővíteni akarjuk azokat; használjunk jelenetnek voltam a tanúja egy falusi vegyes-
teljeslen azonos szavakat, mint Cyu.rátz agen- kereskedésben. Már menni készültem. amikor
dájában is van. Ha azonban mégis eltérő szö-. "'1J:enyitott egy öreg bácsika s a kereskedőt is-

Észrevételek a revideált
,istentiszteleti rendhez.

II.

'Á; "úrvacsora-osztásnál az absolutlóban az
eddigi' .szokásos négy kérdés helyett öt kér-
dést vesz fel. Helyesen: mert a harmadik és
negyed.k kérdésnek 'eddig való összefoglalá-
sa tartalmilag kifogás alá esik, amennyiben
a kettőt az »igyekezés« fogalma alá vonni
nem lehet. Mert amíg az Isten szerinti kegyes
életre csak igyekezunk (a teljességet és he-
fejezettséget nem érjük el soha) addig az el-
lenünk vétőknek nemcsak igyekeznűnk. kell
megbocsátanunk, hanem meg is kell bocsá-
tanunk .. ' A harmadik kérdést így formuláz-
nám: »Lgyekeztek-e az Isten segítségével min-
den bűnös szokást elhagyni s ezután az () akarata
szerint kegyesen "élni?« Mert előbb a bünö3 szokást
kett elhagyni s csak azután lehet kegyesen él-
ni. Ezt a bűnös szokások elhagyására és az
Isten akarata szerint való kegyes élet meg-
fogadására vonatkozó kérdést talán inkább az
utolsó helyre kellene tenni: mint alleformátusok
új, hivatalos agendájában is vaar. Mert az Is-
ten szerinti élet a hitnek az eredménye, gyü-
mölcse.

Anémet agendákban nem fordul elő, die
nagyon. helyesnek találorn, hogy az úrvacsorai
absolut.ohoz csatlakozik a forrnula retentionis
IS.

véget akarunk mondani, akkor az' teljes egé-
szében - tehát a kiosztási : forrnula második
részében is - vonatkozzék a kenyérnek, illetve
bornak speciális mivoltára és jelentőségére.
Ilyen formán pl.: 1.) A kenyérnél: Azt mond-
ja Jézus Krisztus: Én vagyok aZI életnek ama
kenyere, mely a mennyből szállott alá és éle-
tet ád e v:ilágnak. Valaki eszik 'e kenyérből, él
örökké (Ján. 6, 33, 35, 50.). A bornál: Azt
mondja Jézus Krisztus: Én vagyok az' igazi
szőlőtő. Ha valaki szornjuhozik, jöjjön én hoz-
zám és igyék. És aki én bennern hisz, meg
nem szornjuhoz.k soha (Ján. IS, 1; 7,' 37; 6,
35.) II.) A kenyér, melyet megszegünk, ,a
Krisztus testével váló közösségünk. Egy. ke-
nyér -és egy test' vagyunk; mert miridnyájan
az egy kenyérből részesedünk (I: Kor. 10, 16-
17.). ~ A hálaadásnak pohara.i-rnelyet megál-

.du nk, a Krisztus . vérével- való közösségünk.
Nem veszendő .holmin, ezüstön, vagy aranyon
váltattatok meg, hanem drága véren, a Krisz-
tuséri. (1.. Kor. 10, 16; 1. Pét, 18- 19.,) Ill.) Ve ..•
gyétek és egyétek, ez a mi Urunk Jézus!
Krisztusnak szent teste; ama mennyei kenyér,
mely minden éhező lelket megelégít s örök-
életet ád a világnak. - Igyatok ebből mind-
nyájan, e pohár az új szövetség Krisztus szerit
vérében; amaz igaz ital, mely felüdíti és meg-
erősíti azokat, akik meg -vannak fáradvaés
terhelve.

Az úrvacsorai hálaadó imádsághoz még. a
dicsőségmondást is hozzá, venném. »Dicsöség
legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek.,«

A délutáni és esti istentiszteletnél kár el-
hagyni az oltári szolgálatot teljesen. Minden
templomi istentisztlelet az oltárnál Vieg)"e kea-
detét s ott is fejezöd jék he; 'így lesz az iga-
zán kerekded 'egész. Ez az oltári szolgálat, ál-
lana: introitus, imádság (aminek következté-
ben aztán elmaradhat ,a szószéki bevezető imád-
ság); ige-olvasás. (evangélium, vagy epistola;
amelyik a d. e. oltári szolgálat keretében inem
fordult elő). P,.. délutáni és esti istentiszteletet
befejező Miatyánk - liturgiai voltának meg"
Ielelően - szintén az oltár előtt volna mon-
dandó. - A többi pontokra vonatkozólag osz-
tom a liturgiai tervezet felfogását, menetét.

Észrevételeimet szíves figyelmébe ajánlom
a tervezet készítőjének sa -Iiturgia ügyében
döntésre hivatott faktoroknak, hogy minden
körülmérryt -alaposan mérlegelve igyekezzenek
összhangsásba hozni at elvi és gyakorlati szem-
pontokat Mert e nélkül is el lehet rendelni az
istentiszteleti rend egységesítését, de akkor an-
nak a nyomában nem járha 'a felfogások 'és
érzések 'egysége.. Kiss Samu:
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mel'óskéntüdvözölve,atnyújtotta néki az. egy-
házi adóról sz616 nyugtát. A kereskedő ékte-
len haragra gerjedt s magából kikelve ordított
rá la megszeppent rokkantra: »Mondja meg a
főtisztelendő úrnak, hogy' addig tőlem egy
megveszekedett garast sem lát, amig hozzá
nem segít engem is ahhoz, hogy legalább va-
sárnap mehessek el kipihenve, rendes en fel-
készülve a templomba. Mert mégis csak bot-
rány, hogy amkor a legutolsó béresembernek
és napszámosnak megvan a vasárnapi munka-
szünete, nekern az évnek mind a 365 napján át
kell dolgoznom.« Amikor pedig az ijedt öreg
sántikálva kiódalg ott a boltból, még kíizdve
felindul tság ával, de már mosolyogva fordult
hozzám ez a régi űzletfelern: »Az egyházi adót
legközelebb kifizetem. De muszáj valamikép
hangot adni annak, hogy az egyházak komoly
lépést még nem tettek '2bhena fontos kér-
désben. Az egyesületrick pedig 30 év óta hiá-
ba instanciázik szakadatlanul a vasárnapi tel-
jes munkaszünet megvalósításáért: valamely eb-
ből hasznot húzni akaró érdek mindig elgán-
csolja.« \

Mint a fűszerkereskedőkkel hosszú idő óta,
szeros nexusban álló ember, alaposam isme-
rem ezt a kérdést. A fűszerkereskedők or-
szágos szervezete valóban a legbecsületesebb
vasárnapi teljes munkaszűnetet kéri, il1etv~
már követeli: ne lehessen nyitva nuis üzlet,
mint raz u. ,7-. vendéglátó jpat"pk üz1.et;fi és
(J. szorakozá Iielyek, Min dea. egyéb iizlet, (te-
hát a piac ist] szombat este jéllO ordtál hét-
tő 'reggel 6 óráig zárva tartandó. A magyar
fűszeresek nem kívánnak odáig elmenni, mint
néhány nyugati államban tapasztalható, hogy
még a szeszes italok árusítása 15, tilos vasár-
nap. Viszont Inem akarnak olyan megoldást. sem
elfogadni, arnilyen pl. Romániában van, ahol;
ugyan a fűszerkereskedőknek zárva, kell. len-
niők, ellenbern a piacokon, bodegákban, stb.
víg.an foly.k csaknem egész nn.:pon át a fű-
szerkereskedők legtöbb cikkének árusítása és
amel y.k fűszeres ott nem akar tönkremermi,
annak kettős üzlettel WeHbínnía, hogy hozzá"
szokott vevőit vasárnapra is megtarthassa.

Egyes pestkörnyéki városok' .azzal érvel-
nek a munkaszünet ell,en; hogy a munkásság
szombaton »későeste«ér haza a heti fizetés>
seI s így csak vasárnap délelőtt »ér rá« szük-
ségletei beszerzésére (ezeken a helyeken vasár-
nap' az élelmiszereken kí víil cipőtől, könyvtől
kezdve a használt bicikliig mindent lehet vá-
sárolni.). Hogy későe'ste »kellene« a mun-
kásoknak szornbaton hazaérni, az egyszeruen
nem igaz, mert minden legkisebb üzemben is,
szornbaton d. u. 2 órakor zárnak. A hetibé-
rek kifizetését pedig' át l~het tenni pl. szer-
dára is. Ez sok bölcs gyámái kiilőnben ' már
»kormányrendelet nélkűl« is he van vezetve
és nagyon bevalt. E helyeken tehát a »nagy-
piacotcjs szombaton esti fél ro óráig le le-
het, bOQy(ilít:ani.Alnnái inkább-vmert-tamelyik

munkás fél 10 tájt, vagy még későbben' ér
haza a d. u. 2 óra körül becsuk6 gyárból.
az azt hiszem vasárnap d. e. hiába »ér \rá«(
vásárolni, nem nagyon lesz neki miből.

Es -most jöjjön a tejkérdés. A tejvállala-
tok akkor i nyitva akarják tartani fiókjai-
kat, ha a fűszeresek zárva tartanak. ElőráJn-
cigált indokuk: a csecsemők és általában egész-
ségi okok. Valódi cél: A fűszerkereskedőktől
teljesen elvenni ősi jogukat, a tejárusítást. Ami
a tej friss voltát illeti, a tejvállalatok arnúgy-
sem a szombaton fejt tejet adják el vasárnap.

'Ezzd szemben kocsijaik szombaton kétszer for-
dulhatnának, egyszer a szokott hajnali időben,
másodszor pedig délután 5 óra körül, Legalább
kocsisaiknak és egyéb szernélyzetűknek, va-
lamint fiókvezetőiknek is' meglenne avasár,.
napjukl. Ha a hentesék és mészárosok leg-
alább ugyanolyan, kényes és romlandó áruik-
kal nyáron is csukva tarthatják üzleteiket va-
sárnap, akkor ezt ők is bízvást megtehetik.
S ha külföldön nem halnak meg éhen vagy
a szombaton fe1forralt tejtől a csecsemők, ez
nyilván itt sem fog bekövetkezni ..

:. A pékek is csak fiókhálózatuk vevőnyerési
reményétől indíttatva akadékoskodnak állan-
dóanv. . .~.

Rendkívűlnagy horderejűnek tartom aziigyet
s :e lap lelkész-olvasóitói sokat várok: a mi-
előbbi megvalósítás érdekében. Kornplikált is
az ügy, mert a- hívek kőzt- vannak olyanole
is, akik azt hiszik, hogy a vasárnapi teljes mun-
kaszűnet tönkre fogja tenni őket .. Pedig egyét-
lenegy kereskedő vagy iparos sem fog őssz-
szegszerüleg sem kevesebbet forgalmazni az
eddiginél. Az sem elintézés, hogy pl. csak a
városokban, vagy egyes helyeken Iegyen mun-
kaszünet. Itt csak g,e~'Zlerális, országos rendé-
zés igazságos és helyes, olyan, mint a fentebb
vázolt. Itt több mint 50.000 család, tehát leg-
alább 200.000 lélek vasárnapi lelki-testi fel-
Irissüléséről van szó,

A vidéken js fel-felüti a. fejét pl. az az
ellenérv, hogy a földművelő nép is csak va-
sárnap vásárolhat. Ez az állítás sem állja meg
a helyét. A földművelő nép akkor vásárol, ami-
kor túlad termelvényein sakkor u. ill. közép-
vevő. Míg a városi ernber pl.. 1 skatulya gyu-
fát vesz, ő egy csomagot, stb. A földművelő nép
kivéve a néhány heti nagy dologidőt, amely ve elő-
re vásárol vagy készpénzért vagy hitelbe, bár-
mikor beszerezheti szűkségleteit. :

Szornorú jelenség, hogy míg a zsidó val-
lásuaknak csaknem 90% -a van a tel jes va-
sárnapi munkaszünet mel1ett, addig a ke-
resztények -és keresztyének kőzűl cea 800/0. Ez
kűlőnben így is imponáló többség és a tel-
jes. szünetet követelők tábora napról-napra nő.

En mindenesetre úgy látom, hogy Istennek
tetsző cselekedetet művel az a kormány, amely
ezt a törvényt tető alá hozza. A fogyasztókö-
zónség nagyon hamar hozzá fogs.zo)mi az új
rendhez s' még+azok is, akik ma talárijellene
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vannak, szintén áldani fogják azokat, akik ne-
kik, egész héten át kora reggeltől késő estig.
robotoló embereknek megszerezték aivasárnap-
nak előttük eddig 'ismeretlen lelki és testi
örömeit. . '

Álljunk mindnyájan szívvel-lélekkel a teljes
vasárnapi munkaszünet igaz ügye rnellé. Első"
sorban az egyházak és .lelkészek; Ez ügyben
bármilyen kérdeznivalóra a szerloesztőségen -át
szívesen válaszolok. Por Pál.

Figvelö. ,
Protestáns államtitkár.
Lapunk ezévi 1 I. számában »Protestáns ál-

lamtitkár« c. alatt közölt vezető cikkünkben ar-
ra hivatkoztunk, hogy a vallás- és kőzoktatás-
ügyi minisztériumban politikai államtitkári ál-
lást az eddigi gyakorlat szerint felváltva töl-
tötték be református és evangélikus államtit-
károk. Illetékes helyről erre vonatkozólag azt
a felvilágosítást kaptuk, hogy ez a váltakozás
Ieltűnhetett ugyan szabályszerűnek, de nem voltaz, mert .hiszen többízben megtörtént, hogy ro-
formátus államtitkár után újból' református ál~
lamtitkár neveztetett ki. Ezt a tényt készség-
gel igazoljuk.

*
_ Bajáról egy nagyon érdekes jelvényt kap:'
tunk, melyet március IS. alkalmából nyilvám
.valamely.k r. katolikus . iskola növendékei
hordtak a szívűk felett. Petőfi Sándiomaka:
képe van rajta, két oldalt magyar zászló, Pe,-4
,tőfi feje. felett pedig a pápai korona a kereszt-
be tett kulcsokkal. Egy kicsit furcsa nekünk ez
.a jelvény. Talán Baján nem tudják azt, hogy
ez a Petőfi evangélikus volt? .Vagy talán rni
.nem tudunk még. arról, hogy már Petőfinek
a vallását is »átértékelték ?« Avagy pedig Pe-
tőfi a halála után hozott' attérési törvény ren-
.delk,ezéseirek pontos betartásával.' áttért volna,
Baján a katolikus egyházba és ezért megkap-
ta a pápai karoháta kulcsokkal ? J ó volna, ha

.valaki ,e sötét kérdéseket megfejsené. Addig
is legyen szabad e merész jelvény kigondolóinak
.figyelmét felhívni Petőfi egyik versének CÍ,-
mére: »óh, ne bántsd a költöt . .. «.

*
A Függetlenség c. napilap április 12.-i szfi.-

mának z-ik. oldalán az új országgyűlési cikk-
lus ünnepélyes megnyitás ával kapcsolatban' a
kővetkező épületes mondatot veti papírra: »Dél-
előtt tíz órakor ünnepi istentisztelej .lesz a Ko-

: ronázó-templornban, valamint a zsinagógákban.«
AZt mar megszoktuk ettől a, laptól, hogy, a

.magyarországi római ~3"yház fejéről úgy ír;
mint Magyarország hercegprirnásáról , azt, is
megszoktuk, hogy, amikor a magyarországi
római egyház vezetői valamilyen megbeszélés-
ro összejönnek, akkor vennek hirét »A pü:pöld

kar.konferenciája« cím alatt-hozza, mi!nitp,a;.M:.a.~
gyárországon más püspöki kar, .mint a római,
nem volna! ne a budapesti protestáns .temp-
lomokat zsinagógálmakminősíteni: ez már ta-
lán. sok egy kicsit! Mertelt~k!illtve attól, hogy
vannak kellemetlen törvények, amelyek a ma-
gyarországi felekezetek egyenlőségéről beszél-
nek, annyit teljes joggal megkövetelhetünk,
hogy egyházunkat teljes. tisztelethen tartsa min-
denki, akinek j6 a napi négy. fillérünk! ...

P:. r.
*

Egy hittestvérünk körlevelet : 'küldött a
lelkészi hivataloknak a Iiturgikus istentisztele-
tek ellen. A maga meggyőződése szerint ' jó-
szándékú, de téves kiindulású és vegyoldalcsá-
ga mellett néhol sértegető írásával nem vitat-
kozhatunk, mert azon azállásponton van, hogy
ha ő volna az egyedüli ellenzéje a liturgiának,
akkor is abba kellene azt hagyni. Mi elhisszük,
hogy meggyőződésből. jószándékból és őrizet-
Ienűl harcol a liturgia ellen, de 'testvéri szívvel
kérjük, higyje el ő is, hogy a liturgia mellett
harcolók is meggyőződésből, jószándékkal "érs.
.önzetlenűl harcolnak érte.

Győry Vil~os.·
1838-1885.

1885. április hó J4-én délután': egy ig~zán j(j~
eáqoe papi lélek szállt vissza teremtőjéhez.! Meg-
halt Győry Vilmos, a pesti eüanqeliku« magyar egyh.íz
lelkésee, a jeles költő. . .

47 éuet élt s ez az aránylag rövid élet pá-
ratlanul gazdag, teljes és tökéletes uott.. Csodálatra-
méltó cr,z a sok alkotás, az a rengeteg eloéqzett
munka, mely oly ékesen jellemzi Győry Vilmos
életét. _
.~" Ha Győry Vilmosról emlékezünk, kegyelettel és
hálával kell felidéznünk Argay .János emlékezetét
is, aki a pesti evangélikus gimnáz.iumnak volt' ki-

· váló tanára, aki' elsőnek ismerte fel .o.yőry V"ilmos
, nevü tanítványa kiuételes tehetségét s lebeszélte Szü-

leit arról a tervről, hogy gyermeküket a kereeke-
'dői pályára adják. "

'Győry Vilmos eredetileo a jogi pályá,;a·lép.etl,
· ae kedve hamarosan elment a száraz, leteknelkül!

jogtudományoktjl s átment a papi pályára.:"
Török Pál, Székács József és Ballagi Mór vol-

: tak a. tanárai s tehetségével oly hamar:' kitünt, hogy
f!lár 24 éves korában, 1862-ben a legnépesebb euan-
qélikus egyház, az oroshási, hívta <meg- lelkésznek.

· Itt ·~snősült meg .8 'elvette Székács Etelkát, a nagy
püspök leányát. Ide hozatta öregedő szűleit is: és
azoknak szerénu, de rujuqodalmas életet- biztosított.
1876-ban Székács József halála - után Budapestre
jfJtt, a pesti evangélikus egyház meghívására,· hogy

· azután itt müködjön eqészen ha(áláig. Mintaseerüpap
volt, híveinek igazi lelki atyja, barátja, vígasztalójaee segítője. " ' . . '.' , , ' .

. Költő volt, íróés müfordító. Tagja volt a Ma-
gyar,Tudományos Akadémiának,: a· Kisialudu- . és

·,.Petőfi T'ársasáqnak ; Több irodalmi; páluadi] meaér-
demelt nyertese, a legelőkelőbb seépirodalmi folyó-
iratok munkatársa. Különösen iniüortittdea: kéltet-
telt 'általános elismerést. Ö- 'volt az első, aki meg-
ismertette. a magyar közönséggel a svéd irodalom

· remekett. Páratlan . gazcjag'iágu nyelvismerete ...volt,
melyet uasszorqalommal szerzett meg: .,8 ..l-olytonos'-.'--~ ~- - .. '-~' .~ ..~.' - .. ,...~.~.. - .
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tanulással: tökéletesitett. Tökéletesen bírta a né-
met, latin, görög, héber, francia, angol, olasz, spa-
nyOl és' svéd nyelveket: -' Irt szinmüueket is.

o ,A' szív embere volt, .mindett »cselekedetét nemes
szívi}nek és nagy' lelkének aranysugarai ragyogták
be. Es a sziue ölte' is meg. Már 1884-ben erőt vett
ratta szlubaja. Bókay lúnosnak, az 1884-ben elhált
kiváiógyermekorvosnak temetésén végezte utolitira
papi [ekuiatát, azután rövidesen ágy nak dőlt. Be-
teg(j'gyát eeereto családján kiuűl a barátok és tisz-
telőlc egész serege vette kbrűl, 1885. január hauá-
btu: meglátogatta Szász Kúrol:'} is s meahutoak aeol:
a szavak, melpeket Győry Vilmos lelkész társának ez
alkalommal mondoit: »Leqrosszabb napjaim a most
elmult ünnepek voltak. Mint vártam máskor a ka-
J'á.csonyt, a családok e napját, a keresztuénsés) e
.nagy ünnepét' s az ó- és uj esztendőt, meluéken
gyillekezetemmet együtt imádkoztam az Urhoz, -
mini irigyelt elek kedoes barátom, hogy ezt te ép
erőbim .tehetted .. , .miq én, párnámra borulva, fe-
leségem áldott kezét könnyeimmel öntözve, fáJ-
dalrnae .nyög,éssel imádkozhattam csak a szabadítás
lstenéhezt«

/886 április hó lti-tin. temettek a Deák-téri temp-
LomMl. Az - egyházi- ezertartást Bachat Dániel, Do-
teschall Sándor és Scholtz Gusztáv lelkészek vé-
gezték, az irodalom gyászát pedig DalmadyZoltán,
a ieles "öltő tolmácsolta. A temetés hatalmas méretü
volt. Végig a temetőhöz vezető utvonalakon min-
deruitt gyászoLJ sokaság állt sorjalat, Réset vett a
temetésen. Ráih. 'Károly főpolgármester, Gerl1czy
Zsigmond alpolgármester, báró Prónay Dezső, gMf

.Tisza: Latos, Péchy Tamás, 'Fabinyi Teofil, Szász
Károii), a. két protestáns [elekeeet egyházi és ,vi-
lági képv,iselői, a Magyar Tudományos Akadémia,
a Kisjaludif- és, Petőfi Társaságok, a Nemzeti- és
Népszinháe tagjai csaknem teljes számban. A ka-
tolikus: egyházat .GÖndocs Benedek apát, az iz-
rael~tg . eflyJ;.á?at ~Schuieiqer .••.Márton, az orsz. izra-
elita . iroda főnöke képuiseiték.

Megható jelenete volt a. temetésnek a koporso
elha~ltolás'ánál az, amikor egy tOrődött, ősz ember;
az orosházi egyházfi, Győry Vilmos atyjának oros-
házi sírjáról dobott a hantok közé egy marék földet.

Győry Vilmos hamvai a budapesti Kerepesi-uti
temetőben a XII J. síJ'tábla,' első sor, kilencvenha-
todik számu sírhelyén leltek nyugodalmat. Hívei,
barátai .és tisztelői 1886.. október hó ts-an sírját
egyszRrü, de .impoeáns síremlékkel jelölték meg.
Amikor fia, Győrlj Loránd (1871-1926) meghalt,
Gy6rlf. Vílmos hamvait is exhumálták: s fiával együtt
a XXIX. sirtábla eLső sor, harmincnyolcadik számu
sirjába temettek el.

Halála után. a Magyal' Tudományos Akadémia-
ban Szász Károly, a Kisjaludu Társasáobtui Berezik
Arpád" tartottak felette emlékbeszédet. A Kisjaludu
Társaság ezévi nagygyi.ilésén Radó Antal oLvasott
fel nagyhatásIl S személyes reminiszcencuikkal
ékesített utsezaemlékeeest, halálának ötvenedik évfor-
dulója alkalmáual: . ,
. ,Gy6ry. Vilmos' még beteg(Ígyápan is dolqozott,
Utolsó' versét})Husvét reggelén«cimmel a »Nép-
tanítók Lapja» számára irta, melunek utolsó vers-
szaka.. a közelgő halál sejtelmével, a feltámadás
hite mellett tesz mély benyomást keltő vallomast

7>'Kifret ezerettünk s ki/f. ezerettek itten,
Orokre a sírhant nem zárja le;
Mert életünknek Atyja II 'nagy lsten,'
Nem holtak, _ámde élők Istene!
Bár a halál itt válnikészt is minket,
MeglátíUk ujra drága Ieedoesinkét,

.S ,kikért. szemünkben gyászkönny rezqedee,
Lelkünk Ietkűkkel egyesítve Lesz!« . 1

. . GyŐl'y - Vilmós halálának ötvenedik évforduló-
.-ján .minden evangélikus hálatelt kequelettel, .s hit-

testvéri' hűséqqet. és ezeretettel gondoljon uiseza egy-
I:dzu_nk~'f!k " é8 nemeetünknek e kilJqló fiára!.. .

_ ,. _. _"_",_,,_,, "_._ ~_.f_ "' Kdl;Oft!J ~Ql;.

Egy-keL szerény megjegyzés:
, I

Mint az . »Evangélikus . Élet« olvasója .Ii-
gyelernmel kísérem azokat a megnyilatkozá-
sokat, melyek a lap hasábjain megjelennek.
Habár most nem tartozom a magyarországi
evangélikus egyház kebelébe, mégis szabadsá-
got veszek magamnak arra, hogy egy-két meg-
jegyzést tegyek abban a reményben, hogy a
mily jó indulattal ezt teszem, ily indulattal
fogják fogadni soraimat a lapnak olvasói s
írói.

A magyarországi ev. egyháznak ez 'idő
szarint legfontosabb feladata a zsinatnak 'Oly
irányú vezetése, hogy amit határoz, hasznára
s felvirágzás ára szolg áljon úgy az Egyháznak,
mint Krisztus-evangéliumámak s a magyar tár-
sadalomnak. Ez pedig csak úgy lesz elérhető,
haa zsinati atyákat Krisztus szeretete fogja
vezérelni, ha lelkűket az evangéliuru ismerete
és az Isten lelke eltölti és serkenti szerit 'es
hasznos munkára. Ebben az esetben -nern a
rideg jog-lesz: a vezérlő eszme, amely nern rit-
kán csupán többségnek hatalma Icisebbség fe-
lett; de a keresztyén erkölcsi törvény, a sze-
retet törvénye, mely egymásnak szerétetére kő-
telez s Jézus szavaival szólva ezc is rendeli: »sze-
ressétek ellenségeiteket, 'áldjátok azokat, akik
jcárhQztatnak titeket, jót tegyetek azokkal, akik
gyűlölnek titek,et és imádkozzatok azokért, kik
ül.dözuek~fit·ekél« {Mt. 5, 44. Lk. 6, 27·) aminél
a szerétetnek nagyobb megnyilatkozása és fo-
ka nemis képzelhető. Ennek pendantja ; »Amir
akartok tehát, hogy az emberek megtegyenek
nektek, ugyanazt tegyétek meg ti is azokriak.«
(Mt. 7,12.), amit a latinban is példabeszédnek
tanultunk: »quod tibi fieri non vis, alteri ne
feceris« fogalmazásban. Ezzel a szerétettel er-
lenkezni Játszik mindaz, .amit az Egyházban az
egyes tagok jogairól irtak egyesek, különbsé-
get téve egyházi és világi elem között. Erre vo-
natkozólag megjegyzem, hogy helytelen a kii-

. lőnbségtétel egyházi és világi elem között, mert
ez ellenkezik az egyetemes papság elvével,
.amelynek hangoztatói s akarom hinni .követői is
akarunk maradni s amely elv alapján .sok ker.
felekezetben az Ú. n. laikusok prédikálnak vagy
prédikálhatnak. (1. Péter 2:9, 10.) Ez a kü-

--:-Jönbáégtétel' ráillik a nem protestáns . egyház-
felekezetekre, melyekben a papság kiilőn. [.';;:0,-
det képez, a klérust, 'S különleges jogai vannak
de nem illik a prot. lelkészekre, akik kibocsát-
talnak és választatnak. a .lelkészi hivatal ellá-
tására, főképen az igének tiszta hirdetésére,
a szentségeknek Krisztus U runk rendelkezése
szerinti kiszolgáltatására és az egyháztagok lel-
kipásztori gondozására; természetesen az .en-
nek a megbízásnak megfelelő készültség rés
példaadó élet feltételezése mellett, A lelkész
nem változtathatja á.t 'az úrvacsorai ostyát 'és
bort Krisztus testévé és vérévé; ő azt csak

.megáldhatj,a; nem bocsáthatja meg Isten he-
.lY:etf G}Z ;:e}»9~r~IwekJ)űneití .. Ő ..csak .hirdetheri
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az Isten bűnbocsátó kegyelmét az igazán meg-
térő búnősnek s iln<ídkozik. vele, hogy Isten
kegyelmébe fogadja és segítse tiszta keresz-
tyén éjet folytatásában. A lelkésznek hivatása-
ban csak kötelességei vannak.

Miként a lelkésznek nincsen s nem lehet
különleges, öt megkülönböztetőleg illető joga,
akként nincsenek ilyen, vagy ehez hasonló jo-
ga az egyházközség egy tagjának' s m. En-
nélfogva amikor valamely egyházközség vala-
kit felügyelőjének, gondnokának, presbiterének
Yag)' másnemü· tisztviselőjének választ, nem
lesz egyebet, minthogy bizalmával megaján-
dékozza s valamelv módon kő rvonalazott kő-
telességteljesítést ruház reá, amiért köszönet és
tisztelet ihelyett gyakranrkellemetlenséggel is
fizet a megbízó testiilet. A nobile officiummal
emberi gyarlóságból járó ez az elismerés sok-
szor éri a lelkészt is, s ez esetben egyházi s
világi elem egyenlővé van téve.

Evang. egyházunkban sohasern volt ural-
kodó a klerikalisrnus, mert nem is létezett: ez
okból nem ken félni, hogy a vjövőben .azz<Í
legyen. Attól sem kell félni, hogy küriarchi-
kus rendszer. honosulna meg az eddigi, vérünk-
ké vált zsinat-presbiteri helyett. Istennek or-
szágában s ennek szervézett alakjában, az egy-
házban nem szabad uralkodni és hatalmasked-
ni; . elsőség a szolgálat teljesítésében áll Ú
minél elsöbb akar lenni valaki, annál több és
jobb szolgál2tot: kell teljesítenie. (Mk. 10A3-4 5
Mt. 20:26-28:) Ebben példát mutatott maga
Jézus, a~inek szolgálata halál~al végződött, me-
lyet azért szenvedett el, mivel váltságunkat,
üdvünket eszkőzőlte vele. Ennek a szellernnek
kell uralkodónak lenni sakk-or. a zsinat meg-
találjá azokat az ir.inyítú jogi formulákat is,
amelyekr-e az Egyháznak a rend és ékesséa
céljából szuksége van. Azt: tartom, hogy habA";'
közel kétezer év választ el Jézus ko rától s az em-
beriség élete azóta óriásit változott: 3.Z általa
kimondott elvek ma. is érvényesithetök, mert
nincs bennök részletkérdés érintve, melyre nem
illenértek.

A mostani zsinat nem alapvető, hanem az
eddigi zsinati alkotásokat javító s kiegészíró .
rendeltetéssel -bír. A szűkséges 'előkészítő ja-
vaslatok rendelkezésre állanak és így bíztató
reménységgel tekinthet mindenki munkássága
elé. A zsinati atyák jogi képzettségű tagjai ter-
rnészetszerüleg előnyben vannak ezen képzett-
ségűlenél fogva a tőrvénycikkek fogalmazásá-
ban, kiilőnős en ahol ők otthon vannak a tör-
vénykezés, pereskedés, igazságszolgáltatás s
hasonlók terén. Joggal számíthat reájok az
Egyház, .hogy. jó munkát fognak végezni, lu-
szen, aki jogász létére zsinat-atyaságot vállalt,
az Egyház és Evangéliuru iránt való szeretetből
tette.

Egyesek nem tudnak megbarátkozni a .
p.resbiteriumoJ.tkaJ, melyeket a javaslatok sze-
nnt esperességekben, ke rűletekben. s egyház-
egyetemen szervezni akarnak; pedig ez nem

n~ás,. mint az egyházközségeknél bevalt pres-
biten szervezetnek kővetkezetes kiépítése az
egyházi felsőbb fokozatokon, la.bilis bizottságok-
na~ törvényszerű helyettesítésére és a megfelelő
gyűléseknek tehermentesítésére. A gyűléseknek
fontos nagyobbjelentöségü kérdésekkel kellene
foglalkozniok és propaganda jelleggel felru-
háztatniok, hogy azok az illető kebelbeli egy-
házközségben megrnozdulást, új életet tudjal~ak
kelteni s. tartós építő nyomokat hagY!l1i.Ap-

r " tá 1 ké l' k '" kb .ro-cs:epro -'-ugya <: s ércese " ujsagokr an IS
közőlhető, tudomásul szolg áló jelentések, me-
lyek nem ritkán felesleges bőbeszédű szónok-
latokra adtak vagy adnak alkalmat, minden
kárt evés nélkül elmaradhatnak a. presbiteriu-
mok megfelelő rnunkája után. A nyert drága
időt fontos és.hasznos kérdések megvitatására
lehet felhasználni. A belmisszió számos kér-
dése megvitatásra, határozátra s végrehajtás-
ra vár. A vegyes házasságok ról s reverzali-
sokról mindig kell szólani, írni, s napirenden
tartani, hogy annak veszélyessege nyilvánvaló
legyen .:

Mikor az 1894. évi törvényhozás 31 és 32.,
az I868. évi 53. t. cikke a .reverzálisok
érvénytelenségéről (12 §.) megváltoztatta s a.
reverzálisokat újra tőrvényesítette: akkor a
prot.' 'egyháza1.<a nagy liberális korifeusok':
Csáky Albin, Szilágyi Dezső és Wekerle Sán-
dor miniszterek bíztatására l1J.ltak a korrnány
mellé szabadelvűségének mentésére, hogy a
polgári házasságról és állami anyakönyvveze-
tésről (I894. é. 3I, 32, 33. t.-c) szóló törvény-
cikkeket megsza vaztathassák, mel yek; a kath.
egyháznak, rk. mágnásoknak. íőhercegeknek,
indigenáknak nem kellettek: helyesebben szólva
kellettek, de csak azzal a feltétellel, ha a re-
verzálisok - ez akitünő rekatholizáló eszkőz r-r-r ,

iSlU~t törvényesíttetnek. Bánó J ózsef, az egy~
kon VI. sz. k, városi csperesség és az eperjesi
Collegium .felügyelöje, aki mint képviselő s
képviselőház] alelnök az I868. évi 53. t.-c. reverzá-
lis ellenes . létrehozásában maga is igen tevé-
keny részt .vett és tapasztalatból tudta, míly
nagy vivmány volte cikk meghozása, hiába
kardoskedott az áramlat ellen, le is köszönt le-
miatt a felügyelőség ről. Egyházunk' állami ér-
dekekért feladta egyik fontos erődjét. Ellen-
értéke.vhogy az Egyház végre meg fogja kapni
az 1848. évi zo..-c.-nek megfelelöen a szűk-
séges államsegélyt : igen lassan, nehezen és
nem a várt és törvényileg biztosított mérték-
ben s módon jött, s talán most is csak jön
a megváltozott nehéz viszonyok miatt.

Áldásos munkát fog végezni a zsinat, ha
a közig:azg:atástelválasztja laz igaaságszolgál-
tatástól s a fegyelmezésben mcsszebb 'l,11Jegy
az eddiginél, hogy minden egyházi közrernű-
ködő tudja, hogy tetteiért felelősséggel tar-
tozik s ha vét, büntetés éri. 'Azt hiszem: a ker.
szerétetet és a szigorú fegyelemtartást- nem
szahad egymással szembe vállitani s nem sza-
had utóbbit 'az előbbinek feláldozni, mert ez
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az evangéliumnak is feláldoz ása lehetné. Leg-
.nehezebb feladata a zsinatnak a pénzügyi kér-
dések megnyugtató megoldása ; pedig sajnos ,e
nélkül ajapos munkát alig lehet: végezni az
Egyházak fenntartása érdekében. Milyen ál-
dás származnék abból, ha az egyetemes egy-
háznak egy kezponti pénztár, állna rendelke-
zésére, amelyből minden lelkész kapná fizeté-
sének ,egy meghatározott, de tekintélyes részét
s egyházközsége csak az azon felül esőt f~::tne
kőzvetlenűl, hogy szabadabban mozoghatma,
többet áldozhatna kultúrális s . egyházi célokra,
gyermekeinek nevelésére, önképzésre s a tár-
sadalomban való érvényesülésre. Mily áldás
szárrnaznék 'ebből a szórványok szervezését s
gondozását illetőleg is, .mert anyagi áldozatok
nélkül lehetetlen kis ariy.a:egyházlak,atfenntar-
tani, messze eső fiókokat és szórványokat gon-
dozni; pedig. ezeknek fenntartása egyetemes
egyházi érdek is.

Szívből óhajtorn, hogy Istennek . lelke le-
gyen vezetője és iseg ítője a zsinatnak hasznos
és szép ínunkájában, hogy eredményei az evan-
gélikus Egyház felvirágzását, Isten országának
terjedését és az' egyes hívők boldogságát elő-
segítsék, szolgálják.

Dr. Mlayer Endre
ny. theol. akad. dékán.'

. Angliában a háború befejezése óta 121165
ember tért át a katolikus ,egyházba, az elmult
évben 12206.- !

A bajor 'evangélikus püspök, Meiser leg-
utóbbi körlevelében arra kéri papjait, hogy
minden szembaten kilenc órakor találkozzanak
imádságban. '

Amióta határozatba ment, hogya lutherá-
'1' "1' 'kh 1 Pári ll'nus VI aggyu es sze e ye aris esz, ,egy 1~-

zilapj aink figyelme mindenütt lafranciaevang éli-
kus egyház felé fordul s napról-napra jelennek
meg ismértetések az egYl1Jegy.edmiJliólélekszá-
mú francia-Iutheránizrnusról.

A meghalt finn Irgrnan érsek helyébe Erk-
ki Kaila piispók neveztetett ki, aki hivatalát
február elsején foglalta el.

Indiában ma legtöbb utcai harc a hindu
rendőrség és a mohamedámok között van. A
mohamedán missziók őntudatosító munkájának
ez laz,első eredménye.

Amerikában már nyilvántartást vezetnek H

munka és 'állás:nélküli papokról. Az igen gaz-
dag amerikai, anglikán egyháznaki is vannak
munkanélkűli lelkészei. Európában egyedül Né-
metországhan van még paphiány és -betőltet-
len lelkészi állások, de ennek- az:a:z oka, hogy .
úgy a lelkészi kar, mint- a teológusok politikai-
lág helyezkedtek el.K6zli: Q. L.
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Ján, 19:16-.10. és Mdrjc 16:1-8.

Nagypéntek evangéliumát ugU. követi a husvéti
örö!nhir, mint éjszakát' a nappat., Nagypéntek a
gyasz lnélyfekete éjszakája, Iuisoét a leggazdagabb
suqáreá haj/Ulllwsadás.·· Mindketiimek teljesSegét a
meghaló Jéeus ptolsó igéje fejezi, ki: »Elvégei-
tetette. Nagypenteken elvégeztetett a világ
tnunká]a, a szögek fején tompán' zuhog a
kalapácsűtes, amint rozsdás ,hegyükkel átfwják
a megcsafolt Király testét. Ebben a pillanatban meg
ke~l értenie miruienkinek az ó-héber ige igazságát:
,»Atkozott miruien, aki a fán függ.«A 'okká lett Krise-
tus a vdág,ért és euuel a földön minden elvégeztetett.

De tuitra van még a más,iM, az isteni uég;~és. A.
husvéti üres sírból kiált felénk Isten üzenete: ma
végeztetett el mindent Amikor az ember. eljutott a
glJilkossági[/, Istennek munkája volt hátra csupán:
a megelevenítés. Mert a világ munkája a pusztitás
{js a halál, Istené a feltámadásés az élet. Ma is
ez a nagypéntek és husvét közös üzenete a sötét,
bukott világnak: bármilyeu /Ul[/,Ij is a bűn és a pusz-
tulás, Isten a halálból is életet támaszt,

- Egyházkerületi közgyülés. ,A tiszai egyház-
kerület április hó· 240-én Nyíregyházán rendkivüli
egyházkerület! közgyűlést tart, . melynek tárgya
néh.ai Dr. Zelenka Lajos. egyházkerületi íelügyeíöröl
vala megemlékezés és a megüresedett tisztségre a
szavazás elrendelése.

- A veszprémi gyülekezetben ápr. 9-én »hiva-
talos egyházlátogatáse-t végzett Takács Bek es-
peres.c, Mindent .a legnagyobb rendben talált, ami
elsősorban arrnak köszönhetö, hogy a gyülekezet
buzgé-és egyházszeretö tisztviselők és derék presbite-

_!'ek kezében van, akik az egyesületek vezetőível együtt
odaadó rnunkatársai .a lelkésznek. Az· egyházlátoga-
tásra érkező esperest dr. Zauner Róbert felügyelő
köszöntötte. Az egyházlátogatás alkalmát használta
f,et 'dr. Kenesay Pongrác főispán arra, 'hogyátadja
Takács Elek esperesnek a korniányfőtanáesosí ki-
tüntetésről szóló' okiratot. Az egyházrnegye lelkészi
kara nevében Horváth Sándor várpalotai. a helyi
gyülekezet nevében pedig Hering János veszprémi
lelkész üdvözölték a -kitűnte bettet. A szerény keretű,
de meleghangulatu ünneplésen résztvett több .szorn-
szédcs gyülékezet lelkésze. továbbá-rdr. Bélák Imre,
ObetköVílrnos es Teke 'Lászlo gyülekezeti felügyelök.

- A csanád-csengrádi ·ev.egyházmegye. híreí:
E:gyhdzmegyet presbiteri konferencia tesz áprtlis 28-an Csanádalbertín a köv,etkezőkét· témával : »A hal-
lott egyház presbiterel«, »Az élő egyház -presbiterei«.
Előadók: Sztik Gusztáv alesp;eres· ésKerté:s.z Fe-
renc körlelkész.vIgét magyaráz Maczak Gyöngy nagy-.
lJánhegy<csi lelkész. - Egyh4zmegyei ifjusági Icon"
téreneia lesz szintén 28-án, Csanádalbertiberi. 'Elő-
a-dók: QQdrik János nagylaki lelkesz :' »Az ev. ifju
és leány munkaközben«, 'továbbá Maczák György: »Az
ev. ifju és leány a szórakozásban«. Igét mag:y'lljráz
Gubcsó András pitvaresi lelkész. - Pituaroson Gllíb-
csó Andrást vírágvasámapjén iktatta' hivatalába Sztik
Gusztáv alesperes. .

- Lelkészí jubileum; Az apostagi ,ev. egyház..
község s vele együtt a' pestmegyel, alsó egyhazme-
r,y>e, a környékbelí evangéliku:sság, valarnint ..Apóstag
politikai község és annak>társadaJma meleg un.neplest
tartott április hó tü-én,': Bakay "Pé~r e~peres. ap?s-
tagi Ielkészkedésének : negyedszázados évfordulój an,
Az ünnepséget hálaadó'vistentisztelet ,nyitotta ,meg,
melyen az ünnepi beszedet Sárkány, I?ela egyházker.
főjegyző, aZ5>ltári ~zolgá!atot pedig ~~kay "Zol..
hin -alesperes es Kemeny Gabor egyhm, .íőjegyzö ':fér-
gezte, Az ünnepi díszközgyűlést dr. hl'. Kaas 'A.
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egyházmegyei felü~yelő nyitotta meg, az egyházköz-
ség, örömteli hálaját Mertz Gyula tanító 'tolmá-
csolta, .majd az-. egyházi bibliakörök, egyesületek
~Z 'egyJ:1áz.m.e;g~eiIelkészegyesület, a ref. egyház, a
CJ.u~avecse,1járás f'öszolgabírá]a, a község főJegyzője
a iielybeli társadalmi.' egyesületek. .és intézmények:
valamint a szórványok üdvözlő szavai .hangzottak
~~:'Ji.z ünnepelt szívből jövő szavakkal mondott.
íröszönetet a megnyilvánult szerétetért s hálaimád-
sággal ES áldásosztással fejezte be amaz oltár előtt,
amelJ:n~l huszonöt éven át hűséggel ,és,áldással
szolgált. " "

- Lelkészbeiktatás. A rákoskeresztúri egyház
egyhangulag megválasztott új lelkipásztorát. Kósa
Pált folyó h6 14-én iktatta be Chugyik, Pál alesp ares.

, - A CE világszövetség megbízásából Budapesten
tartózkodott KeUy.' James európai elnök. A buda ..
pesti rendező-bizottságg al megbeszélte a világken-
ferencia programmját, az egyes tárgyak előadóinak
személyér. Rendkívül tontosnak tartaná Kelly, hogy
Budapest pro.estáns társadalma nagyszámú magán-
szállast ajánljon fel a kentereneia vendégeinek, rnint
ahogyan azokban a Iővárosokban, ahol eddig ülé-

sezett .a vítágkonferencía, így történt. A CE Világ-
koníerencía plakátját. Pólya Tibor hírneves testö-
művész festette, Rövíd időn belül megjelenik Buda-
p~st ..u,!cáin az. ~tszellemült aroú magyar ifjú, aki
fe~yozQ.n~e'!1, kl~a:t karokkal olyan megragadóan
szirnbolizálja a világkoníerencia főtémáját: »Jöjjön el
a Te, orsz~gQd.« A. plakát rajzávalé s színeiben eny-
vesháru bélyezek IS ké~zül~ek. A Rendezőség! Iroda
(Budapest, _VII,I., ~yU!I81,Pál-u. 9.) darabját 6 fillér-
ert, fOg),a_árusítant a bélyegeknek. A bélyegek bizo-
nY!lra erosen keresette.k lesznek és a legalkalmasabb
mod ez arra, hogy mínden magyar protestáns lélek
hozron áldozatot mlndnyájunk közös, nagy ügyéért
azzal, hogy levelem! világkonferenciai bélyeget is
ragaszt, Használjuk. és -terjesszük ezeket a bélye-
geket. '

- A köszegt diákszövetség április hlÓj9 és lO-én
»csendes napoke-at tartott. A csendes napokat temp-
1<!1!1l, Isten e~őtt való csendesség vezette be. A mai
diák ,l~gszemelyesebb életkérdéseiről folytak a meg-
beszélések. A csendes napokat úrvacsora zárta: be.
. - Székesfehérvár. ,A helyi misszió-egyesület
J~.nuá~ 6-~n sze,retetvendé~éget tartott a Nőegye-
su/et jamrar 12-en nagy rnüsoros farsa;ngi estét ren-
deziett~ mely'n~k ~,tiszb 'j~vedelm~ 2~3 pengő
volt. A Nőegyesület tovább folytatta a. téli
segélyezés m'tmkáj.ál~ s e 'célb':>l márc, 16cán és ,'3o-,á:..1'J.
Luther-uzsonnát tartott ismertető előadásokkal és
írásmagyarázattal Irányi Kamillné vezetésévél. - A
Leány~gyes.i.iJetJ!ek .::március .3-án' vo~t szépen .meg-
r~nGe~t,t, JoL sikerült teaestje. A Leanyegyesül t to-
vábbna IS megtartotta pénteki összejöveteleit, ame-'
l~e~ hasznos, megbeszélések, felolvasás, írásmagya-
razas • szerépeltek ugyancsak' Irányi Kamélné veze-
tésével. - Ifjusági egyesületünk márc, 31-én tartotta
alakuló k?z.gyűlés~! az egyhá~község által jóváhagyott
alapszabály alapján. Megválasztotta <a tisztikar!:· D. R,affay Sándor: Nagyheti beszédek: '(virágvasár-
üg:Yvezet? e~nök Teke Sándor tanár, háznagy Domino napi, bűnbánatí.Lnagypéntekí, húsvéti· beszédek),
J~zsef~]'e~z. R;>sta Lajos, pénzt. Falvay István,konyy.t: ~oth' Sandor, ellenőr c Nagy János és vá- Amit" az Ur üzen 'c, egyházi beszédek '1. kötetének
las~tman~1 tagok Falvay Sándor. Hajmási Egen, Csit- VF-VIL fésze. P. 3;-. - ' .
key, Istva~ l~ttek., -'- eoi rendes' ,közgyü~éseit febr, Bucltwald: Mit. Luther, Passion und Osteru in # Lu-
24-en a No-es Leányegyesület. máre. 3-án,'a misszíói thers Geist und mit Luthers .Wortt. ,P.2.05.
egyesület és márc, 1:Q-én.pedig az egyházközség tar- Kapható: Scholtz Testvérek könyvkereskedésében,
totta ,'meg. ' " , ',_ ".,'

, _ Egyházasdengeleg. Az egyházközség mult évi: ' Budapest, iX" Ferenc kol'iít 19"2.1:, .,::: ,

életéről ,8 lelkész Egyházi ÉrtesítŐt adott ki, ma- Valódi 'ezüst protestáns, Ir.egyszerek rendeiésre ezüs- '
lyet az 'egyhazhívekriek megkííld. Érdekes adatai kö-. tözött alpakából is. - Arjegyzéket szívesen küldÜnk.
zűl kiemelkedik 'annak közlése, hogy Erdőtarcsa fiÓk-'
egyházban a hívek összefügása két Jeverzálist ered- : S 'z IGE T I N' Á,~ DOR É S FIA ,
m~nyezett, a ha,rrÍladik ~öríÍ[ ~~ost Quinak .igenp.e~ Budapest, IV.,. Kecskemeh-u, 9. - Alapítvp: 1867"

FéM ':'Evangélikus Diakonissza' Anyaház,'l' N'yo'mda, :Buda pest. VII D . . h 28 b FIl" 'u u •. 8Iffil-8ntC -tr. -. - ee os Farkas L,

h~zharcok,(<' Ebben át~kintétJj';én.:a' NÖ~g'yléf <iS....
hasznos' munkált végez. Heréden a tanító fáradha-
tatlanul vesz részt a belmíssztói munkábsn, Özv.
Bánó Miklósné a kökényest 'szórványhíveknek 'ál-,
Iandó használatra átengedett háiában egy szooát,
Az erdőtarcsal 75 lélek .egy kis hajlékot akaf 'épí-
teni Istennek! Ime mennyi s~":( örömöt rod adni' a
hűseg 'egy kis gyülekezetben 'is!

- felh ivás. tanítók gyerrnekneveltetésí segélyé-
re vonatkozó igénybejelentésre. Az 1930..~évi .vIL· tör-
vé,iiycIkk'el Iéte sített Protestáns Tanítói Internatusok
Alapjából való segélyezésre evangélikus' egyházunk
nevében pályázatot hirdetek »olyan tanítók gyerme-
kelnek neveltetés! céljaira, akik falvakon, tanyákon
teljesítenek szelgálatot és ennélfogva gyermekeik
továbbneveltetéséröl a maguk erejéből gondoskodni
nem tudrrak«. Indokolt e ietben ezen kategórián kívül
e~ó tanítók segélykérvénye is elbírálás alá kerül,
Figyelemmel az alap rendeltetésére és. a miniszter :
úr intenciójára, különös figyelemben, részesűlnek:
azort folyamodók, kik gyermekeiket evangélikus in-
ternátusban helyezték el. A kérvényben feIWntetéí •. '
dö: a tanító neve, életkora, működésí helyz;' csa-:'
ládi viszonyai, házon kívül taníttatott gyermekeinek
neve, életkora, iskoláztatásí és elhelyezési ada-
tai (internátus, rnagánház, rokonság), tanuírnányi erő-
menetelük. A tanítói javadalom pontos adatai: fizetési
osztály és fok; helyi javadalom, (értékegység, kez-,
dö fj~etés százaléka, föld, termény; ,tüzelőfa, kész,":
pénz, fizetéskiegészitő államsegély, magánvagyon)"
Folyarnodási ívet megkeresésre az: illetékes püspöki
hivatal bocsát rendelkezésre, Tekintette! az egységes
eljárás szükségére, a segélykérés ezen folyarnodási
íven nyújtandó be. Az> illetékes püspök úrhoz in-
tézendö, bélyegmentes kérvény az illetékes esperes
úrhoz- folyó évi május hó 10-éig nyújtandó be, on-
nan pedig május hó ,15-éig az illetékes püspök úr-
hoz terjesztendő. fel. - .Budapest, 1935., április 6-án.
D. ,báró Radvánszky Albert egyetemes egyházi és
iskolai felügyelő,

RIEGER OTTO ORGO"JAGYÁRA
Budapest, X., Sziqltqeti-utca 29. szám. (Rákoeiolua).
U] orgonák, valamint homlokzatsípok szállítását és

orgonaj avításokat mér s é kelt á r ban,
szakszerű és művészi kivitelben vállal.

SZ LE z); K L Á SZL O'
Magyarország .aranykoszorús mestere

hararuj- és 'ércöiltőde, Iiartuujjetszenelés- és' haranq-
lábgyár, Budapest, VI.} Petneluizu-utca 78, szám:,

8 aranuéremmel és 4' diszekleoéllel kitüntefvÚ
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Kiadja az
ORSZAGOS LUTHER' SZOVETSEG

gyon jellemző. Az egyik az, hogy csodálkoznak
azon, hogy a -Plio,testánsok szembe fordultnak a
polgári házasság; revíziójár tervével, holott
a hercegprímés világos és pozitiv AtH'mKlJanki.,
fejtette, hogy. ebből minden egyháznak, fele-
kezetnek csak haszna, származhat, jellemző ezt
a mondat azért, me.rt az úgynevezett »ldifejtés«
csak egyszerű' állítás volt és a heroegprtmás
még leddig egyetlen egyszer sem mondotta meg,
hogy ugyan mi haszna lenne ebbő~, a magyar
protestáns 'Iegyházaknak'?

Még jellemzőbb ,a másik rnondát, mely id.r.
Ravasz László kővetkező mondatára felel: »H~
mát, súrlódások kiírtásáról Van szó, a rreverzá-
lisok intézményének kiírtására volna szükség ...«
A Nemzeti Ujságerre ait feleli: »A reverzalisok
ügyének előhozása logikátlan dö,1óg'részükről,
mert ez nem tartozik a kérdéshez.« Végre az
első egyenes szó odaátról a' családvédelem. és
a reverzálls összetartozása tekintetében! Régen
sejtettiik, sokan fogadni mertiink volna rá, hogy
amikor majd beszélni kella reverzálisról, azt fog-
ják mondani, hogy az nem tartozik ta. kérdés-
hez. Nagyon jó, 'hogy inem késtek tovább ezzel
a' feldettel, legalább mimdenki megállapíthatja,
hog); megint csak az Ézsau kezét kínálják
kézfogás ra. Most már az államhoz intézzük SZIa-

vunkat: ha igazi, családvédelmet akar, előbb
törölje a reverzálistörvényt, mert amig az életr
ben marad, addig nem lehet .a családvédelem
terén egészséges, munkát végezni.

* * *

AZ 'ELSO VÁLASZ.
Két héttel ezelőtt »Családvédelem« CÍmen

irott vezetőcikkünkben felhívtuk a figyelmet
arra, hogv a családvédelem. kérdésében eg1-
indult mozgalom" a katolikus egyházat- "illetően -
milyen óvatosan kerüli, a reverzális kérdését.
Erre az állításunkra csakhamar megkaptuk a
bizonyítást; , '

, .Virágvasárnapján délben Budapest és kör-
nyékének reforrnátusai nagygyűlést tartottak ~
pesti Vigadóban. A kíilsöleg is, impozáns képet
mutató gyűlés azonban.' különös jelentőséget
nyert ,azáltál, . hogy azon .dr. Rav,asz László
az . ig~zj családvédelem kérdéséről' mondott
besiédíet., M~-gánap)tásai, melyekkel éles és tisz-
ta külőnbséget- tett a házasság jogu és lelki
kereter - közőtt, az .a megtámadhatarlan állás-
pontja, mely a 'háza-sság felbonthatását az evan-
géliumi 'erkölcs mérlegére helyezte, továbbá
annak megállapítása, hogya. polgári házasság
megszüntetése mit sem, jelentene a családvé-
delem szempontjából, mert hiszen ,polgá!ri há--
zasságkötés a gyakorlatban egyáltalán nem he-
lyettesiti :ésneqll, teszi feleslegessé a templomi
esketést, amennyire kifejezésre- juttatják a pro-
testánsok _álláspontját, éppen úgy' ellentétben
vannak a katolikus egyház elveivel, Ug yJéllThazt
ci véleményt, fejezte ki,,· amit lapuaik fent idé-
zett cikke, hogy e kérdésekkel együtt járó suro-.
Jódások és harook számára alkalmasabb idot
is ,lehetne keresni..

A Nemzeti' Ujság sietve válaszolt erre a,
beszédre és ebből a válaszból két mondarma-:
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Az egyház elemeinek
problémája a zsinat előtt.

(Válasz Gyarmathy D?nes:nek.)

Gyarmathy Dénesnek a f-enti cím alatt
az »Evangélikus Élet« TO 'és IL számában
megj-elent cikkére válaszolva az »Evangé-
likus Népiskola« februári számában megjelent
cikkemr-e utalok. Ennek kiegészítését képezik
az alábbi sorok.

A tanítóság zsinati javaslatainak A) feje-,
zetéhen azt olvassuk: »Az evang. tanítóságnak
az egyházkormányzat minden fokán, valamint
az 'egyházi törvényalkotásban az őt meg'illető
hely elsősorban hivatalból, másodszor válasz-
tás útján is törvényileg biztosítassék a zsinat
által.« Csodálkozunk, hogy Gyarmathy Dénes
ebben veszedelmet: »betőrést« lát. Hisz az ev. taní-
tóságnak réstanárságmak úgy az egyházkormány-
zatban, mint az eg yházi törvényalkotásban red-
dig is volt hivatalból és választás útján he-
lye. Tehát a tanítóságnak ezen kívánsága nem
novum és még kevésbé »betörés az Egyházba«.
A zsinati javaslatokhan a fősúly itt a jogkiter-
jesztésben van, mert a tanítóság úgy érzi, hogy '
háttérbe szorul az egyház jogi szervezetében.

Az irárryelvül felállított elosztási arány mái-
sedrangú kérdés, amelyben az a zsinati ah-
bizottság, mely ezzel a kérdéssel foglalkozik',
bizonyára meg fogja találni a helyes megol-
dást. Ezzel egyidejűleg .és ezzel összhangbaní
megoldandó volna az evang tanárság képvisel-í
tetése is, amellyel mi tanítók 'természetesen
nem foglalkozunk.

A tanítóságnak a r-észletekre vonatkozó ja,-,
vaslatai nem mondhatók' szeréarytelenekoek',
Mert hogy az egyházközségben a tanító tagja:
legyen az egyháztanácsnak, azt természetesnek
tartom. Hogy soktanírós iskolában minden 5
tanító után 1 kerüljön az egyháztanácsb:a, az
sem szerénytelen kívánság. Hasonlók a taní-
tóság 'kívánságai az egyházmegyei, egyházke-
rületi ésegyetemes közgyűlésen való képvi-
seltetésükről. .

Hogy azután a tanítóság hivatalból le-
gyen-e tagja ,az egyházi közig:azgatásn.ak, bí-
ráskodásnak és törvényalkotásnak, vagy vá-
lasztás útján és ha választás útján, la közegy-
ház (»azegyház elernei«) válassza meg őket,
vagy .a tanítóság küldje ki őket: ezek' szintéau
nem megoldhatatlan problémák. A praktikus
szempont minden esetre az' utóbbi mellett szól
és az évtizedes gyakorlat 'ennek célszerűségét
bebizonyította.

Mindermek dacára én a tanítoságra nézve,
nem látnék veszedelmet, ill. hátrányt még abb-am
s-em (ez persz-e az egyéni nézetem), ha nemi
a tanítóság küldi ki képviselőit, .hanem ha
a közegyház választja meg őket. .Én ugyanis
nem tudnám elképzelni - már ,az eredményes
munka rés békés egyűttmüködés szempontjai-

ból -hogyaközegyház J.1e honorálná a ta-
nítóság erre vonatkozó kívánságait rés . nem
azokat választaná mE;g rendszerint, kiket a ta-
nitóság 'ajánl, mint .ahogyan a .lelkészeknek
erre vonatkozó ajánlatait. illetve javaslatait is
respektálni szekta. "

A kűlőn tanítói képviselterést Cyarrnathy
Dénes kifogásolja »mint olyan privilégiumot,
arnilyennel egyetlen más társadalmi osztály, sőt
még magának :az egyháznak az elemei sem
bírtak«. Én - mint fenntebb .jeleztem - er-
ről készségesen lerncndok, ha a :tamítóság kel-
lő képviseltetéséről gondoskodás történik más
formában. Ez a kűlön tamírói képviseltetés ter-
mészetes következrnénye az 'egyház két elem-
re való tagozódásának. Elődeink (lelkészek' és
világiak) ezzel lehetövé akarták tenni, .hcgy a
tanítóság - bár -kis számban .-, de mégis'
részt vehessen .az egyházkormányzásban és .egy-
házi törvényalkotásban, valamint a. bizottsá-
gok munkájában. Mert ha kiküldetésről, .vagy
képviseltetésről volt szó, első sorban .a lel-
készi kar kapta a mag.aképviselőit, aztán' la;
világi 'elem. Ilyenformán a tanítóság egyáltalán
nem, vagy csak a legritkább esetben jutott
volna képviselőhöz. Hiszen a lelkészi elemhez
nem tartozik', ennélfogva ott szóba seni kerül-
he te tt, A világiak részéről pedig ott vannak' a
felügyelő, a főjegyző, ügyész vagy más tiszt-
vis-elők, akiket - ha kikiildetésről van szó -
elsősorban kell tekintetbe venni.

Ha tehát az egyház azt. akarta, hogy, ra;
tanítóság ne maradjon ki teljesen az egyház-
kormányzatból és tőrvényalkotásból, éppen ra
:2 elemre való tagozódás miatt a Cyarmathy
Dénes által kifogásolt módon kellett' a tamí-
tóság bekapcsolásáról gondoskodni. Hogy
ezen az a~apon - a külön tanítói képvisel-
tetés által - jelenleg néhány tanító vehet
részt az egyház munkájábanés hog y rmilyee,
csek-ély.ez a szám, 'ezt cikkíró nagyon' jól tudja,

Ezen akar váltóztatni a tanítóság. Ezt cé~
lozzák a zsináti javaslatok. Lesznek, kikneki
más a véleményük. Gyarrnathy Dénesnek is
más a véleménye. Ez I ellen -nern lehet kifogá-
sunk, sőt minden komoly érv előtt mteglhajo-
lunk. Általános megütközést csaki az elutasítás
indokolás ának módja és hangja rés az iskoláról
rés tanítóról s.zóló nézetei keltettek, amihez já-.
rult még-a 1~ész és tanító kőzti különbségek-
nek szűkségteleri fészegetése.

En veszedelmesnek tartom annak la han-
goztatását - m_~g akk-or is, ha igaza v,an) -
hogy az iskola nem tartozik az egyház lényei-_
géhez, hogy egyház lehet isk-ola nélkül is;
újabb cikkeiben ezt még a családról is meg'ál-
lapítja. Milyen következményei lehetnek ennek,
ha ez -a nép kőztudatába menne át? Kellene
csodálkozni akkor azon, ha a gyülekezetek sza-
badulni akarnának az iskolától? ÉS, ha laz is-
kola pusztul, nincs-e veszélyben a templom is?

Mi tanítók sohasem mondtuk, hogy »lelké-
szek« vagyunk, de az té:ny, hogy lelkészi muru-
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kát is végzünk' s így bizonyos fokig nl'egk!ölI1\Y'~
nyítjűk a lelkész munkáj át és bizonyos fokig
tehermentesítjuk. Azért méltányosnak tartjuk,
hogy nemcsak mint »világi elem«, mint p. o.
az evang .. gazda, evang. iparos, vagy csak ezek
rovására kapjunk helyet az egyházkormányzat-
ban és tőrvényalkotásban, hanem a lelké.szi és
nem lelkészi ielem terhére, mint fontos egyházi
fdadatokat végző Iunkcionáriusa. az egyháznak.
Ez nemcsak tanítói, hanem 'egyházi érdek is.
... A tanrtóság javaslataival nem akarja az

egyház kettős tagozódását, ezt az évszázados
jogszokásban gyökeredző elvet meg dönteni,
mert - mint cikkem elején kifejtettem - egy
kis jóakarattal ebben is lehet a tanítóság jo-
gos igényeit kielégíteni. De -viszont az sem
bizonyos, hogy egyházi alkotmányunk, a világ
végéig a kettős tagozódás alapj 811 fog állni. Hi-
szen ez is emberi beosztás, emberi munk'a, Ki
Iudja, hogy nem fog-e bekövetkezni olyan idő,
miko r az »elernek« megszaporodnak, vagy más
beosztás szerint fognak csoportosulni? Hiszen
az ősegyházban csak egy elem volt (»'egYr
szív;' egy léleke jés -csak később, mikor a szűk-
ség 'ezt magával hozta, keletkezett a lelkészi
elem.

Hogy Gyarmathy Dénes miért ellenzi a
tanítói kívánságok honorálását, azt a többi kő-
zőtt a kővetkezőképen indokolja: » ... : tapasz-
talat szerint a tanítói kar beválasztotta tla!nít,ök
elsősorban mindig a tanítói kar képviselőinek
érzik magukat és-~tudják magukat é.s Iegfeí-
jebb másodsorban az egyház képviselőinek, úgy,
hogy mikor az egyházi érdek szembe kerül
a tanítói osztályérdekkel, .akkor -.- ritka b-
vételektói eltekintve - mindig az utóbbi lesz
számukra a döntő.«

Hogy lehet a tanítói kart ilyen általános
vádakkal illetni? Hol varrnak a bizonyitékok ?

Én már évtizedek óta: jelenek mega kű-
lőnféle bizottságokban és kőzg yűlésekeri, de
soha ezeket a kemény szavakat beigazolva nem
láttarn. Hogy a tanítók osztályérdeket is, kép-
viselnek, az természetes. Másoknál is úgy van,
De ez nem jelenti azt, hogy az egyház: érdekei
ellen cs,evekecllj'e'llIek.Mert miről volt és van
szó :a kiilőnféle gyűléseken a taruítók' részéről?
Mit kíván az evang; tanítóság ? Kívánja a ma-
gasabb tan ítókép zést, a nyolc éves tartkőtele->.
zettséget, a szakszerű iskola felügyeletet, fog-
lalkozik kűlőnféle pedagógiai kérdésekkel, kéri
a kántori munka díjazasát és törvényben biz-
tosított fizetésének folyósítását; En azt hiszem,

. ez mind olyan ügy, mely az egyház érdekeivel
nem ellenkesik. Emellett varrnak' tanítók lés pe-
dig sok!an,· akli'k a belmisszió rés más egyházi
téren nagy és értékes munkát végeznek bizott-
ságokban, gyűléseken, családokbarn és csendes
otthonukban. Nemcsak az iskolát szeretik, ha-
nem a templomot is, sőt templomot is építenek,
még betűszerinti értelernben i:s, miről bizonysá-
got tehet a csurgói gyülekezet előljárósága.

Gyarrnathy cikkei nagy tnegutközést kel-

•tettek la tanítóság körébén és alkalmasaki an-
ra, hogy azt a jó viszonyt, mely a lelkészek,
világi vezetők és tanítók között vkialakulóban
van, megzavarjak. Azért szükségét éreztern iaJnl-
nak, hogy -- mint az evang. tanítóság egyik
legidősebb tagja, ki 36 éven át kereste és
meg is találta a békés és így eredményes
együttműködés lehetős,égieit-- szembeszálljak
a Gyarmathy Dénes cikkeiben hirdletett elvek-
kel. Most is azt hangoztatom, hogy -- mint
Németh Sámuel olyan szépen mondta - »,a
templomharang és az iskolacsengő zengjenek
össze szépséges harrnóniában«. Ugy érzem, hogy
ebbe a harmóniába disszonáns hang vegyült.

Gmi Samu,

"Egyházi fegyelmet kérünk!"
_ Az Evangélikus Elet folyó évi Io-;ik szá-
mában »Egy fiatal leány« aláírássallnlagyon
lelkes és figyelemreméltó felszólítást olvastam,
mely egyházi fegyelmi beavatkozást kíván a
vegyesházasságok tekintetében. Örömmel és
hittestvéri kézszorítással köszöntöm a kedves
felszolalót s amikor mindenben teljes meggyő-
ződéssel és elismeréssel állok mellette, ezen-
nel tovább fűzni szeretmérn hittestvérem elgon-
dolását 'és követelését,

Hosszú éveken keresztül figyelem már az
országos -statásztikai <jelentések :egyházakra vo-
natkozó adatait. Sajnos mindig azt kellett tiar-
pasztalnorn, hogy mi evangélikusok vagyunk
azok, akik mindig veszteséggel zárjuk éveinket.
Ez annyira szokásossá vált; folytonosan ismétl...
lődő s nagyon sokszor jelentősebb mértékben
mutatkozó jelenség, amire igen is fel kell fi-
gyelni, törődni kell vele s kötelességünk keresni
az orvoslás útját.

A mult, év utolsó negyedének statisztikai
adatai szerint, a. vegyes házasságok terén az
evangélikus egyházat férfitagjai részéről 121,
nőtagjai részéről 23 lélek elvesztése értle. Ösz-
szesen 144 esetben feledkeztek meg hittestvé-
reink az egyházhoz való hűségükről s adtak
reverzálist szűletendő gyermekeik vallására néz-
ve más egyháznak.

Kűlönösen szembetűnő ez a jelentés ra fér-
frak-részéról. Általában tapasztalható ugyasi az,
hogy á férfiak a házasságnál a nőkkel szem-
ben kisebb súlyt helyeznek a család vallási
hovátartózandóságára, de az egyházak szám-
arányát illetőleg" nálunk evangélikusoknál ez
súlyosan szembetünő. .

Most már joggal felvetődik a kérdés, mi
is hát itt a teendő', hogy ezeket az egyház L5Zle:..
gényedését jelentő svnagyjelentőségű lélekel-
adásokat valamiképen ellensúlyozzuk, vagyis a
helyzeten javítsunk.

Kedves hittestvénein egyházi fegyelem élet-
beléptetését követeli, mely az egyházból v:aLó
kizárás sal sújtanáázok!at., akik könnyelmüen
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lemondanak hitükről. Elismerern azt, hogy min-
den 'egyház kőteles érdekei 'megvédése ' szem-
pontjából bizonyos fegyelmi szabálysatot fel-
állítani s azzal őrködni tagjai felett, De az ilyen
túlszigorú egyházi fegyelmi büntetés életbelép-
tetését, mely az egyházból való kiz á rást is ered-
ményezheti,' nem helyeslem! s így nemi is ajánl-
hatorn. ' lern, elsősorban azért, mert a túlszi-
gorú' egyházr tő rvények alkalmazása még, so-
ha nem hozta' meg a hozzáfűzött remények
beteljesedését: A katolikus egyház, mely első-
nek léptette életbe az egyházból való kizárás
büntetését, a szenrségek kiszolgálásából va.ló
kizárást, sem mutathat fel ezen a téreiu 'nagy
eredményeket,' me rt h'a mutatkoztak is" itt-ott
kisebb-nagyobb jóvá írások, ezek csak nagyon
ritkán írh:atók az egyházi fegyelem bünbetésétől
való félelern javára. •

Mi: evangélikusok nem tesszük helyesen azt,
ha egyházi érdekeink megvédésére idegen, más,
egyházaktói kölcsönzünk példát., A, protestáns
egyházaknak mindig az volt az erőssége, hogy kö-
vetkezetcsen járt ra maga útján, mindig és min-
denütt elválaszthatatlan sör$közö-s'~,éget.vállalt ,
a nemzettel. Igy Lett az anglikán. egyház Angli-
.ában államegylrázzá, így kapta nálurjk" 1<1, refor-
mátus egyház 'a »magyar vallás« elnevezést, de
a 'légjobb bizonyitékot az' északi, skandináv
nemzetek szolgáltatják, melyek, minr ismeretes,
csaknem kizárólag protestáns államok. Megfi-
gyelhettük továbbá eZZiH szemben p;t, hogy .

, túlzott..katoiikus' állahi~)~l-(~nanvol' rSz~, 'sp;,,),,',.
fö'l·&~:Af. ',.1 " 'll ,,,,ii. "S;'~!'"l <J;;"!r;.•\(\'u: en 't '1, . :U~,",j'aj tonos va a~paDoru'k zmtere, mer ,a V:!l.1-

Iás iezeken a helyeken. állami akar Ienrni az ál-
Iarnban, új törvények :diktálásával rés alkotá-
sával igyekszik tudatosan szembeállítani ma-
gát ,az' állam' érdekeivel.

"Ne alkossunk mi idegen példák hatása
alatt törvényemet egyházunk védelmére, Az erő-
szak, a fenyegetés a büntetés sohasern 'lelhet
a mi egyházunk fegyvere. A 'mi' hitünk, mely
.mindenek fölé erneli a szeretetet, a felebaráti se-
gítő megértést, azaz a tiszta, hamisítatlan evan-
géliumot,

Törvények, fegyelmi szabályzatok helyett
lankadatlan. szorgalornmal és meggyöeődéses,'
lelkesedő buzgalommal lássunk neki egyházunk
keretében az evangélikus öntudat kiépítésének.
Vagyunk még sokan jó evangélikusold s nekünk ,
kell éreznünk hivatást 'arra, hogy őrállói, vé~
delmezöi ,legyünk egyházi érdekeinknek; Kap-
esclatot kell keresnünk az egyháztól távol élő
hittestvéreinkkel, tel kell ébresztenünk ben-
nük evangélikus hitüket. Megértéssel kell me'g-
hallgatnunk panaszaikat, kételyeiket, lelki el-
kalandozásaikat s azután meggyújtami számukra
az evangélium 'fáklyáját, hogy tisztán láthassa-
nak rés ítéljenek panaszaik. kételyeile és el-
ldalándozásaik felett, '

Nekem erős a hitern és meggyőzódésem
az, hogy egy ilyen "lelkiismeretes munkának
nagy 'egyházépítő és egyház gazdagító eredmé-
nyei lesznek, Tehátne csak mi-várjunkeg yházunk-

tél törvényt, ,~em állítsunk fel ~'Í a magunk
számára törvényeket és ezekkel a lélekból fa-
kadó rés hitbeli meggyőződéssel szentesített tör-
vényekkel induljunk el missziónkra, melynek

"céljavf elrázni minden alvó evangélikust, h'ité-
ben megerősiteni s 'az egyháznak .cselekvő, hasz-
'nos; áldozatos tagjaivá tenni, Ha ezt ,:>t: mun-
.kát önként v'állalt feladatunknak 'fogjuk tekin-
'teni, akkor trnihamar csökkenni fognak szigorú
, rendszabályok: nélkül' is;egyháú' veszteségcink.

, ... {<áro;sy P4:l.

.Tavaszi. -yígasztal<á.s,'e;
.~~_:;'~)'

. V,an ugy, hogy miiulen, felj nekünk;
Síró ajakkal ébredünk" ' ,

, ,A, hajnalunk, az' alkonuunk
,Élő seb: lelki sir vagyunk,
lIye,*-ol' méri is ~z:5l, a dal, ,
A. föld mért ujra [iatal?
S o" hulláesiilaqrnert, hasít bele'

:<"~-A- sziube; ami' könnyel tuun. 'tere?' "
" -i " 1""

-A tiarana szioe a szíüü'nkre 'iit
Es csak egy' arcot látunk mindenűit,
Fáj hallani a tavasz lépteit,
Mikor valaki nem lép többet itt!

. Még a pacsirta is 'hiába siól,
'M ert egy hang elhalt valahol .. ,

,~.. ó',~, ".~'
.•.~ < ..•.~':

Tudom, .' hisz én is voltam seenuedé, . _,
Nem y{ e!ő,tterjl semmi sZ~,m'f.f!d~, ,-; e s , t,» 1\,

<> Az; én=uiláqotn .., sokszor' ossF:etprt <': "'Il' ,:
S mindiq [ormáltam ujabb, kitMl)J;JffJPt-. c: 11 J, :l'1 j

Kls barlangot a lelkem mélyiben, ,
Ahol a könny, a bánat meqpihen,
Es ottan jó volt." Elnyelte a fö:ld,
Mit seioem a vildgt61 örökölt;
A vádat, jajszót, 'könnyet, sebeket
Es lassan-lassan minden beheqedt! ..•

!logy történt?,." Elaludtam, nem tudom .••
Zsibongó, lényes, delejes uton
Lenpult egy szeni, egy drága kéz.,.,
Es a lelkem azóta hitre kész.
Virág nyilt, ahol' measimooatott,
Könnytengep helyett friss mosolyt adott. ..
A barlang mohos fala szétesett:
'S rám ragyog,ott a kéklő kikele~",

Ne sirj!", Bál' sziued vél'ezőn piheg':
Sziklí:ad a könny és begyógy,ul a heg;
Az Isten keze halkan megjelen
S végigsimít a lelkeden! , . ,

Miklós ViMz~

Jogorvoslat a közigazgatásban.
A régi E. A. a közigazgatás jogorvoslati

részét 'egyáltalán nem szabályozta, A. 87, §',
c" 114, §, L 150, §, f. pont.jai kimondják
ugyan, hogy az egyházmegyei, kerületi rés egye-
temes közgyűlések tárgyalják a beérkezett fe-

·lebbez.ések'et, de arról, hogy ki, minő határozat
ellen, hány nap alatt felebbezhet, a felebbe •..
zés kihez adandó be: sehol sem intézkedik,
Hogy ebből mermyi zavar, kelleme tlen ség, fe-
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lesleges idő- és munkaveszteség állott elő, azt ára hivatkozással) hogy például a tiszai kerület
minden intézkedésre jogosult egyházvezető tiar közgyűlése ellen felebbezéssel élhet. egy,a
pasztaita saját bőrén. A jogorvoslat szabályo- dunántúli kerűlet kötelékébe tartozó egyháztag.
zása is egyike, azoknak a hiányoknak', melyek ~ Ez pedig ugyebár nem lehet. oél ? A vonatkozó
pótlás~t,. ren?;e{\~~ré~\várj<\..il:. gY~~Q}:l~ti,éle~ a sz~~s,~ö,~. te~á~ ~i~g;észí~eu?ő~ azz al , ~?~y la
novellanszsl'n'óllit>flhL,l.ÍÓl.i,1'i.m> \l.>'~L'V)\ lli\1S1.n '-' __ ,kQz,gsule~ ..b,átamz,amk.,glIen",,a?:-;egyl1aikoJZsé.:-

A .' t ajk t ;"' 'k"!' ,,'t'" 'b" itt- gi képvis,élőtestület' hathozatait kivéve; csak
, ,zslua

k
. o m;;tny es o~;gazga as:., ~O k- a, közgyűlés tagjai, illetve a határozat által kőz-

saga által iadott Javaslat, lényeges újitáso tl "1 ' d k It fél 'Ih t f 1 bb ' 'J A fe" , , al . k 'l hi, A ' v'e enu er e ,e re e re ree ezesse 0>' "v,
~YtuJ~asavd Igen 10k~,P~t~ , e 1 l~.y~n·t' :-re,:" lebbezés határideje, beadási helye, visszauta-
lken r,er; sze,r'l;'e, lCkPIesevei eS

h
a as ore- sitása tekin tetéb en a 33. és 41. §§-ok intéz-

ne megállapításával apcsolatbaru a 29·, 33·) k dé it felelő lk 1 'k II ak" '
§ kb b'l' 'h e esel meg e 'e oen a a mazru e oz-

37., 41. §~o an pontosan sza a yozza, ogy,'}' h tá t'. He bead tt felebbe ésekre
a presbiteriumok határozatai ellen mikor, háJn'Y ru es h~r.~)Z~a.1 ~, ll. ] "to ('let' h t;'ro atai
nap alatt, s kihez beadandó felebbezéssél le- -. et

g
k
y,az üzkse.gkil.,'tePl't'lSe°er,etsu '1"0 -la~'"'~ltZta'g'h t '1 . azer epezne ' ve e ,m a (, 1 uv :-

e e DI. létszámu testület az eg yházközségi közgyűlés
Kár, hogy ezt a pontosságet és alapos- jogait' gyakoroiván, itt a »közgyűlés tagjai«

ságot nem terjesztette ki a javaslat a kőzgyűlé- megjelölés természetszerűleg nem öleli:fie,l a
sek határozatai lellen beadható felebbezések're felebbezésre jogosultak teljes körét., _,'" ..
is. E tekintetben a helyzet az, hogy az új Zavart fog kelteni a javaslat 29.'§cálliaJz
szabályozás sem határozza meg: kinek van: ja- azon rendelkezése, mely az egyházköz$égi)~,p.z!-
ga és minő közgyűlési határozat ellen feleb- gyűlés, illetve képviselőtestület határozatáinak
bezni ; a felebbezés hány map alatt, kihez nyúj- felebbezési fórumául az egyházmegyei pl<esbü:~
tandó be. Itt tehát feltétlenül pótlásra van tériumotjjelöli meg. Ez valahogy vellentétben
szükség. Felhívom a figyelmet arra,' hogy az áll a. javaslat. 35. és 45. '§i-!<l,inakf. pontjai-o
egyházmegyei kőzgyűlés hatáskörét szabályozó val, melyek az egyházmegye, illetve egyház ke-
27., s a, kerületi közgyűlését szabályozó rűlet közgyűlésének hatáskörébe útalt űgyek-
35. §§,-ok. ·e. f. pontjai alapján hozandó ha- ben hozott határozatok ellern Ielebbezé-
tározatok nem tartalmázván közvetlen rrendel- sek elintézéset ugyancsak a ,f.e\sőb.b';,ta-
kezést, "ezek ellen nincs helye felebbezésnek. gozatu közgyűlés hatáskörébe .utiaflja. Ezen
Hasonlóan mincs helye Ielebbezésnek a hivatko- intézkedés nem indokolt. Igaz, hogy a.p.a-
zott szakaszok d. pont jaiban meghatározott vá- táskőrök olyan szétválasztása, mint ahogyasu-az
lasztások ellen sem, mert ezek tudvalevőleg az' egyházmegye közgyűlése és presbiteriurna
csak keresettel' támadhatok meg. Reámutatok között történt, azegyházközségnél -természet •.
arra is, hogy nincs es nem lehet mindenkinek szerüleg nem vihető keresztűl. Az azonban igen
joga felebbezéssel élni a közgyűlés határoza- is keresztülvihető, hogy az egyházközség, köz.-
taiellen. Pedig a mai szövegezésbe nyugod- gyűlésének hatásköréhe tartozó ·ügy.ek kőzűl
tan bele lehet magyarámi azt, (az E. A. 18.. §- azokban, amelyek a megyei, illetve kerületi köz-

A',ROMBADŰLT TOLNANÉMEDI EVANG.' TEMPLOM.

"

Ez a tempÍom 124 évig
állt lsten szolgálatában és
hir4e~e a tiszta, az ig~z
és 'a hivő élet evangéliumi
törvényeit. -Ez' ~ templom
az 'ég felé mutatott, hivo-
gatott mínden tékozlót, bé-
kességet igért minden sí-
rónak és találkozást kinált
minden embernek Istennel
a Krfsztus által. Ez a temp-
lom ma siratni való rom,
olyan, mint kérő szegény
koldus, aki most ,jószívvel
adott segélyért zörget ná-
lad. - Adományokat elfo~
gad a tolnanémedi-lelkészi
hivatal, valamint 'Iapunk
szerkesztösége is.

Kegyelem nékünk!
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ko r. katolikus orgonist a muzsikált s a viragva-
sárnapi budai templomi hangversenyen evan-
gélil~us orgonásaink helyett szintén katolikus
orgonás zenélt. Ki támogassa a mi művés
szeinket, ha éppen a mi templomainkat zár-
ják <el előlök?
, ' . l':'la már a szólistáknál tartunk, jegyezzük
fel az evangélikusok sz.im á ra azt, hogy a nag y-

• l~é'nteken bernutat ott Bach 1\Iáté . passioj é:íhoi
Bach jubileumi ünnepségek. ~ará:nfy 'AlarLír elkész itettc orgona-kontinuójás,

• ai'nély:. nemet szakkőrők+rneg írélése szerint az
Az 1935. cvi bőjti időszak alkalmat nyúj- cgy~t·len,. amely Bach muzsikájának szellernél

tol t az evangélikus egyháznak arra, hogy legl1a:-, megéÚeHc,és követi.
gyobb muzsikusá ról; Bach János, Sebestyénról ;: Nag)' örömmel hallgatj uk rádión Altelő rfer
iUő formában s 'tan itó célzattal' megemlékez- Viktor soproni evang. orgonás Schuniann zon-
hessék. gora:.'hang\ers2nyét. -O rg:o.násaink nesztora' nl~g

•. '{\' króniká s örőmmel r·egi~Arrí.lja ,;, meg- "ma is "tökéletes , s művészete eg yediilálló. Sá]'f
mozdulásokat, égyházunk zenei eseményeit: s . 'ilcÍljuk, hogy nyugdíjbarr van 5. még jobbari
lái.ja azt is, !l~gy egyházunkban minden téren . sajnáljuk, hogy tudását es művészetét egyhá-
1evékenv é5 inunkára bármikorkész lelkek 'zunk. többé nem veheti .igénybe.
va'tlriak,' 'akik' 'tehcts6geil~kel sz ívesen sietnek' ," ·I~'~Fnéljük,· hog y: a mcgújúlásL jelontó ezen
cg yházunk támogatására. . . . kezdetek me.gaJaJio~zák cgyMz,:\,nk életében a

A jubileumi űnnepségekkel kapcsolatban,' sacra musica ápolását. G, l.-:;
előadásban emlékezett meg":'BichróF~a; kelen-:" " ......, -> ~

földi g yiilekezet a március, 21-ih bőjti estén,
melyen Szántó Robert tartott értékes előadást.
Előadásának vázlata lapunkban is megjelent,
. A Luther Társaság Bach űnnepélyén Pap
Viktor miniszteri tanácsos, róm. kat. testvé-
runk tartott gondosan elkészített előadást, aki
nálunk, neki idegen környezetben igyekezett
Bach-ot evangélikusnak, protestánsnak nevezni,
de mégis feszél yezett környezetber» tartotta
meg előadását. Bizonyosan akadt volna evangé-
likus rnuzsikus s előkelő társadalmi állásu
atyánkfia is, akit egy ilyen előadásra fel, khe-'
tett volna kérni,

Ismertetést adott Bachróla budai egyház ün-
nepségén v. Mátyásfalvi Glatz Erich, Komoly ta-
nulmányokat igénybevett j9 előadást tartott a. bu-.
dapesti iskolák hiterősítő' ,elő:adássorozatában
Bachról. Danhauser László pesti vallastanár.

A külőnbőz ő gyülekezeti énekkarok termé-
szdes programmjuknak vallottak ebberr az év-
ben azt, hogy Bach kerusokat mutassanak be'
gyülekezeteiknek, illetve hallgatóságaiknak. Igy
a kelenföldi énekkar. március, 13-án -tartott
hangversenyen mutatott he Bach által szerzett
énekeket; a Luther Társaság-ünnepélyéu-a De-
ák-téri Lutheráma énekelt, Bach kórusokat,
majd április r ó-án az egyes,ített deáktéri és
faso ri énekkar. rendezett Bach -hangverserwt,
Örvendetes 'egyházi énekkaraink fejlődő mu-
zsikálitása ; imponáló volt az az értékes kar-
anyag, amelyik a deáktéri. hangversenyen he-
mutatkozott s őrőrnmel jegyezzük fel azt. is,
hogy ennek a hangversenynek közőnség-sikere
volt ..

Istennek legy-en hála, Iciváló szólistáink is
vannak már. .Zalánfv Aladár mellett ma Ka-
ui-Králik és Peschkó Zoltán -olvan kornoly mű-
~lés~.i márkát jelentenek, amir~ büszkék lehe-
riink., Dacára ennek, előforduk-az,« hogyegyii~
budapesti templomban az .orgona -bemutatása-

gyűlés hatáskörevel azonosok, az egyházmegyei
kőzgyűlés a többiben pedig az egyházmegyei
presbiterium legyen a felebbezési hatóság. EZI-
zel egyrészt egyöntetübb lesz a rendszer. más-
részt' az egy'házmegyei közgyűlés hatásköre is
tágU] a sokak általJcifog ásolt javas lati meg,sza-
rítással szemben. .' dnbv...

. . ~ " I ~ • •.

-
A tiszai egyházkerület

'gyűlései.
Atiszai egyházkerület Nyiregyházán ápr-ilis 24-

én rendkívül! kerületi közgyűlést tartott, mellyel
'egyidejűleg egyházmegyei közgyűlés és lelkészérte-
kezlet is volt.

A tiszavidéki egyházmegye lelkészi értekezléte
Dr. Domján Elek elnökléte alatt tartott ütésén a
a kora reggeli órákban behatóan toglalkozott az is-
tentiszteleti rend egységesitése kérdésével s .az ú, n,
budapesti liturgiával. Előadó Dr, Viszkek Lajos szol-
noki lelkész volt, aki tudományos megalapozottságú,
nagyértékű előadásában valléslélektani szempontból
foglalkozott az istentiszteleti rend felépítésének a
kérdésével. Előadásának végső eredményét abban
summázta, hogy· a .Raff'ay-féle istentiszteleti rend
a lélektani követelmények pontos betartásával készíti
elő: a híveket .is az Ige befogadására" a, lelkészt is
az igehirdetésre, .mindkét tekültetben tehát nagy-
jelentőségű fejlődést jelent az eddigi renddel szem-
ben. Az előadó nyomatékosan hangsúlyozta, hogy
a gyakorlo lelkészek számára milyen elengedhetet-
len a valláslélektani tudományokkal való komoly
foglalkozás. Az értekezlet ~ehat6 ,vit!'! u~án -: Jeii:nr
tartva a részletekben valo további diskussiót ~
elfogadta a tervez~tet: Itt említjük meg, ~ogy a ~egyal-
jai esperesség lelkészértekezle.e IS egy hettel előbb Du-
szik, Lajos elríöklete alatt elfogadta a tervezetet. Pass
László lelőadásában az értekezlet délután a viegyes-
házasságok kérdésével, majd pedig a szórványok,
presbiteri: koníerenciák és az énekeskönyv kérdésé-
vel f,oglalkozott., .

Délelőtt 11 órakor a tiszavidéki egyházmegye
f'endkívüliközgyűlése kezdödött, melynek egyetlen
tárgya az újonnan választott egyházmegye! fe~üg.y'e-
lőnek: Streicher Andor dr, szatrnármegyeí alispán-
nak beiktatása volt, aki Paulik János, Dr. Domjárs
Elek, Duszik Lajos és a tanítóegyesület üdvözlése
után mondott beszédében bejelentette, hogy az es-
peresség összes· egyházközség-eit meg fogija az es-
peressél együtt látogatni. , .. . , ...

, .I)~ll)'en nyitottákuneg a, tJs,zake~ulet : re'll~klv~IlI
k.őzgy'űlését. Lichtenstein Laszlo miskolci fO!~.I:a~,
e'gy'llazm. íelügyelö üdvözölte a súlyos tbetegségéből
felépült 'O.: Ge'dulyHenr'lk püspököt, akit az egesz
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közgyülés szerétettel. és. -örömrnel Ingadott és üd-
vözölt nemcsak felgyógyulása, hanem .magas kitün-
tetese alkalmából is. A kerületek üdvözlése' után Ke-
mény Lajos, "az országos Iélkészegyesület orészérűl,
Or. Bruckner.t.Gyözö a miskolci .jogakadémia, 'Ger-
hardt Béla a középiskolák, Dr. Domdán -Elek az
egyházmegyék nevében üdvözölték apüspököt, aki
válaszában megállapította, 'hogy ezt a kitüntetést
senki nem kezdeményezte. Abbari a tényben, hogy
a három nagy keresztyén egyház egy-egy püspökét érte,
olyan kormányzati ténykedest -kell látni,' mely az
egyházak nemzetépítő fhunkájárrák egyenlő meg'be,-
.csülésében 'örvendetes a nii egyházurikta nezveis,
mnltahogy ci is bennemem a szerrrélyét, hanem az
egyházát érő élismerést fogadja hálás 'érzésekkel.
N~agy.hatast tett a Jcözgyülésre valaszanláik 'all'atki-
jelentése, hogy nem érzi és nem is akarja e ki-
tüntetés által magát többnek érezni azok -közül,

.senkível, akikkel együtt dolgozik és együtt szolgál az
Egyház Urának. A közgyülésez ünneplő - része- .után
a püspök, mély érzéssel áthatottés nagy, Jellemző
erővel ékes emlékbeszédet tartott a<kerület elhunyt
felügyelőjéről, Dr. Zelenka Lajosról, máltatván t min-
den küzdelernben kitartó és megálló, hüségesr-és
buzgó egyéniségét. Ezután 'elrendelték .az 'egyhái ke-
rületi felügyelői tisztség betöltésér'e .vOl\iltkoz9_s:za~-
vazást vés annak határnapját 'június 24:~ben állapi-
tották meg. A gyűlésekre ég,ybesere;gIefteket a nyír-
egyházi nőegylet szívesen IátotCvendégekül fogadta.

A MELE -budepesti konferenciéiénak
I ".' •••.,programmJa; f;

~ Magyarországi Evangélikus Lelkészek Bgyesülete
Budapesten f. é. május hó 7, és- 8. napjam a Deákv.>
téri leánygírnnáz.ium disztermében tartandó tanács-

kozásainak sorrendje:
........•.• •.. < -J ,~ •••• f. « i;» ..: ~

1. Május 7-éil d. e. 9.15 órakor áhitat és úrvacsora-
vétel 'a Deák-téri templomban. A: szent szelgálatot

D. Ratta!J Sándor, a MELE, elnöke végzi.
2. D. Oe, 10 'ó~akor: '

a) Elnöki megnyitó.
b) Az 'egyház és o a hitvallás. Előadó, D.

Kapi Béla püspök.
c) Az igehirdetés mai irányai. Előadó Dr.

H. Gaudu László.
d) Hozzászólások,

Déli 1 órakor közös ebéd az Alkotmány étteremben.
Teríték ára 1.50 F.

3. D. u. fél 4 órakor:
la) Egyháztörténet és átértékelés. Előadó Dr.

Sólyqm J~nő.
b) A konfirmációi oktatás anyaga és mód-

'szere. Előadó Ziermann Lajos.
c) Hozzászólások.

II.
1, Május 8-án d. 6,9.15órakor áh'itat il Deák-téri

templomban. Igét hirdet Dr. Csengődy Lajos,
2, D. e. 10 órakor :

a) Gyakorlati theologiai problémák. Előadó
Dr. Jánossy Lajos. ,

b) A lelkészi kar testületi szelleme. Előadó
Seobo József.

c) Hozzászólásole.
Déli 1 órakor közös ebéd.

il. D, u. Ml 4 órakor: ,
a) Az egyház és a rnunkásság. Előadó M o-

ravesik Sándor.
b) Hozzászólások.
c) A konferencia tanulságainak összereg-

, lalása.
A koníerencla résztvevői ti nemzetközi vasárral kap-
csolatos 500(0-os vasúti kedvezményt o vehetik igény-
be, miért is a részvétel egyszerüen jelenrendő K2,..
mény Lajos 'alelnök címére,VtIr.,Da'l1l1jaI1'ich~u. 28-b.
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, .HUSVÉT UTÁNIl-SÖ 'VASARNAP.
id,iz. '20:10-31. '

Húsvét diadalában a maqa iqtizi, [elmérhetetlen
na9yságc1ban jelenik meg lsten /fegyelme" tanituánuai
előtt. .Krisetus ' meqielenéseoel /ljm és ujra ·b!Zo-
/;yifij:a a l~étellí:ed6 és remegő szioeknek, hágy CI ha-
lálnats nincsen halalma Isten népe föLött. De «n».
tus nemcsak bizorutit, hanem CI győzeÚ;7'es Isten drá-
ga aiárutekait is hozza. 'Erős fegyveres sereg, nem

. adhat soha akkora nyugalmat az embernek, mini
amikor Téeus beleoo házba és oda aelia azŐ bé-
'rtesség.et. ~: remegő seregből bátor 'hitlxl11:5kat [or-
mát és 's.zerte, küldi őket a, világba '(Jyözelernről győ-
zelemre. Nr3kik~idj.a a Seentlélele -er~jét, hogy 'szolni
'llla]ci!, istennel>.. igéjét. a bűnbánúst , megtéréstés
l71r;gi,Í]azulc1st. Hogy. meakbseél: és oldo;?zák a bil-
nokei. Nem ok, ft ÍJiinös emberek, honeni a L'éLe,';,
aki néleik adatott. Azt jelenti ez, »hogiJ ahol az
Ige befoga.ddlsti~l talál és bÜ'7! feloldolz:5erővé' lese,
ott isten kegyelme teljes; viszont 'ahol az Ige- vissza-
utasításra' talál, s az embert megkőtözi bűneiben,
ott teljes az lstenítéü:te.« - És Krisetus - maga
is, személuszerint segíti . a Lélek munkáját, Meg-
jelenik a kételkedő Tanuisok előtt, meqmutatja ne-
kik sebeit, úgy, hogy CI hitetlenekből . boldog hu-
uallol« lesznek és felcsendül fl kétellwdől>. biz(J\f1Yos-
sága,-:--'»?n Uram, és 'én Istenem.«' Miruiez pec/ig •

'hi,:dettetik m;Cl is: a? Lsiennek Óieljes eoonaéuuma,
hogy Kiisztus meghalt a mi büneÚ7/f;ért és ieltámaee-
tatott a mi meqiqüzulásunkra, Ez törteni a íúvő!ö-
nek iiduőss.égét'eés bizony3ág!a[' a 'hitetle:1Ékelle,n.
Most is je'érs: fordul Krisetus és nekünk szlj( szava:
»Boldoqotc, akik nem látnak és hisenek;«,

- Az országgyűlés megnyitása alkalmából ün-
nepélyes ,istentisztelet'ek lesznek. Az evangélikus egy-
ház Istentiszteletét április Bü-án, kedden déil'ellőltt 10
órakor tartja a Deák-téri templomban,. malyen . a
szolgálatot 0,: Raffay Sándor püspök végzi.

- Kitüntetés. A kormányzó D.' Geduly Hera-ík
felsőházi tagnak, 'a / tiszai egyházkerület püspöké-
nek, aki mint hivatalára legidősebb .püspök, az egye-
temes egyház egyházi elnöke is, az egyházkorrriány-
zat és a hitél-et teréri szerzett érdemei elismecéséül
az elsőcsztályu magyar érdemkeresztel adományozta.
Ugyanezt a kitüntetést kapta dr. Ravasz László fél-

soházi t;a,g:,a. dunamelleki - református egyházkerület
püspöke:' Örömmel adunkhirt egyházunkat és a
testvér református egyházat' ért legmagasabb :kiNin-
tetésekről, mert úgy fogjuk fel azokat, mint amelyek-
ben bennfoglaltatik egyházainknak oa .nernzetvéleté-
ben teljesttett vszolgálatainak elismerése is. Mmdkét :
püspököt híveik. azegyház.í testületek és intézmények
szerétettel keresték fel j :5kívánataikkal, melyekhez
mi is kifejezzük lapunk és olvasóink .jókivánatát.

- Gyámintézeti ujság:Eg,ybázi .Iapjaink husvéti
számához a Magyarhoni Gusz'1fáv Adolf Gyámintézet
négyoldalas mellékletet 'csatolt,' 'mint ezután időn-
kénr újból visszatérő mellék1etet.' Beköszöntőjéből
megtudj tik .azt, h()gyjlO:OQO':példányban indult 'el,
nem kerül külön péníbe;"mindenkl ingyen kapja
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meg, aki valamilyenegyházi lapot olvas. Ennek a bá- -'- ,Megindul a Magyar Vasutas-Misszió. 1934-
tor, tiszteletreméltó és szükséges vállalkozásnak cél- ben Budapesten tartotta konferencfáját a Nemzés-
ja ~z'. h?gy mindenki jól me~i~~rje a ~aJgy,a:rholi közi Vasutas-Misszió, Föképen ez adta aJZ indítást
Gyámintézet feladatait, szolgalatat. buzgó munkál- arra, hogy ez a munka Magyarországon is mleg:m-
kodását, .csekély erővel kivívott szép eredményeit. duljon. A, budapesti rel. egyhá~Ill'egye" és a: buda-
K,ét1ük olvasójnkat, a gyárníntézet Iapjának a kéré- pesti. evang. esperesség kezdeményezésére és, fenru-
se!:~l együtt,' hogy 'olvassák el 'figyelme~~en és .szív hatósága alatt május hp 10-én 19'óra)wr a Bethánia
JelJek meg benne azt, amiről, úgy érzik. hogy nekik egylet. nagytermében '(Budapest, VIn.) QyUilaf Pál-
szal. .. " , - utca 9. L. em., a Rókus-Rórház közvetlen :'k'aze)éberi)

- Lelkészválasztás. A cinkotai 'egyházközség tartják meg az első vasutas bíbliákört összejöve>
husvéthéttőn tartott lelkészválasztó közgyűlésén egy- telt, melyre a missziói vezetősége mínden magyar
hangulag meghívta Blatniczky Jenőt, a. gyülekezet el- vasútast 'felekezeti, rangbeli és korbeli .különbség
hunyt lelkészének Blatníczky Pál esperesnekvfíát nélkül szerétettel meghív. ,A biblia-órák- minden- hé-
atyja ,öröKél)e.' ' ten ugyanebben r a l'!elyiségben',és"időben; mjé)\gÍ,SI-

métlődnek. Szakavatott bevezetés után míndenkr részt
- Eljegyzés. Garam Lajos mísszióí lelkész (Eger) vehet: ,a felolvasott, bibliai rész megbeszélésében ,és

eljegyezte Kallíoníemi Sole-í. (Helsinki, Finnország.) 'az életre' való alkalmazásban. Ezenkívül állandóan
_ Templomépítés. A battonyai .épülő 'templomra ismertetni fogják a külföldi vasútas-mísszió! 'IIlJ()z-

újabban 291 P .. 20 -fíll. adomány érkezett. A rom, galom híreit. A magyar.mioz~alom tagjai közül többen
hányj templomépítésí alapra. 194' .P.. 92, fill. folyt részt vesznek a német vasutas'ffilisszióMaf'l1ar-irank-
be.. A, gyóni nöegylet és ifi'úságt,egyesi:Het kát elő- furti konferencíáján, melyrevvonatkozólag azössz!l"'
adásának jövedelme. 100 Pvt juttatott orgonaalapra, jöveteleken lehet részletesebb tájékozódást' nyerni,
A Budapest-zuglói I templomépítő; egyesület Rákóczi A konfereneía időpontja jú:nius 22-27. A magyar
ünnepének .bevételéből .a templomalap 103 pengő- résztvevők ingyen szátlást és nagyon olesó.cétkézésí
v~l,az angyalföldi, templomalap', .a legutóbbi szere- alkalmat kapnak '
tetvendégség jövedelméből' 115 P. 50 fillérrel sza- - M~ss Mary Dingmari látogatása. A Keresztyén
porodott, .a. hácsi épülö templomra p'ed!ig 62 pengő Leányegyesületek Világszövetségének (y. W. C. A.)
gyűlt össze .. ' '. .~gy.:jk főtitkára )y1is~,Mary D.ingman,áJp'rilis'f3,~fi4-

_ Finn 'liturgia. A kelenföldi' templomban Kar én meglátogatta a "Magyar Keresztyén 'Leányegyesüle-
rankó Jouko, a tanuimányaít+.Sopronben folytató tek Nemzeti Szövetségét. Tiszteletére az Internaelo-
finn 'ev,~ngélikus lelkész 'husvét héttőn magyar nyel- nálís Club helyiségében teát rendezett a Szövetség,
ven .mutatta be a Fínnorszégban általános istentisz- melyen társadalmi és egyházi életünk vezető ellTlt
telelt, rendet, Az ,igen szép, \iallamokkalátsző~t li- berei vettek részt, ,és hallgatták meg Míss Dmgman
turgíaí ~rid,amelyn~k bemuta,táslll:ié,n a,kél,enföldi ev; előadását »Válságos idők és a Keresztyén Ifjúsági
egyházi énekkar IS közreFÍÍü~öQ.ott" mély . és omara- 'Mozgalmak« címen, Utána leánygyűlés v,olLaRef.
dándö'hátást 'Váltott ld, a 'hivekből. ". Theológíaí díszteremben, ahol kb. 200 leány számára

, , • • ,. ", ,1' tartott előadást »Krisztus üzenete a ma ,leáiry.a ;>z~
- D. A. Koechlin, a KIE. világszövetség ügyr mára.« címen. Másnap! Ieutazott. a Szövetség ~tiháiriyi

.vezető- elnöke ~gyarl?rsz~gi látogatása alkalmából -Ieányüdülőjébe, ahol az.országosc választmény t~Jl(tl)!ta.
.Budapesten több előadást tart, majd .vidéki útat is r gy,űléseilt-s-ez-alkalemmal-Is elöadásttartott. .Komcly
tesz, hogy a magyarországi KIE. 'mQzga11!llt:ll1telje- eseménynek kell tekinteni .a , 3iö'l'etsé'g .életében e
sen megismerje; .:'. ,'. ' nagyszerü vezető egyéniség látog'atását.. aki jelentős
" +. H~lálozts.Nagycsepcs{Jnylés muthnai dr. Vla- szerepet játszik a Világ Nőrnozgalmainak -.életében,
dár.V'J,ct.or a Magy.' Jelzálog Hitelbank nyug. h. ügyé- u: Az aszódi leánynevelőintézetbe ígen-rnérsékelt
sze' "április 20-án, .súlyos szenvedés utáJn, 61'. évében tartásdíj mellett p-olg. leányiskolai, gimnáziumi, vagy
Budapesten .elhunyt,' Az'elhunytb'an It' Kiss István háztartási tanfolyam ra járó növendékek vétetnek fel.
püspök neje testvérét' gyászolja." A kedvezményes helyekre- való felvételt május lQ-.ig

',- Hódmezövás~rh'~ly. 'A; .egyhÚközség.a bőjti kell' kérni.. Tájékoztatót készséggel- küld 'az igazgató-
időben 6 templomi- rvalláses .ünnepéíyt tartott: Elő- ság. ' \ 'i

'adók: dr'. Genérsich Rudölf ieggh. ügyész, ,Kobpaszky
György, VírányrrLajos szentesí- Ielke~zés 3 'ízben
a helyi' lelkész. 'Az eIOa.dasokker,ét~ül .szavsíatok;
karénekek. ének-és' zeneszámok szolgáltak. - Az
Ifjúsági Luther Szövetség .az. 'egyház~. színpaddal is
íelszerelt belrnissziós termében február 17-én kül-
misszióí' ünnepélyt, március 3:án Biblia-ünnepélyt,
-aptiHs 14-én hazafias ünnepélyt, ápetlís 221én vidátra
teadélutánt tartott:', A műsor vetítettképes előadá-
sokból. színdaraboklról, szavalatokból. ének- és, ze,
neszámokból állott. A bevételt- részint jótékonycélra,
részint ,a~zín'Pad', és vetítőgép költségeíre fordí-
tottuk. - Áiprilis '13-án volt ..a középiskolai tanu-
'1ókbűnbánatl napja, április 15-'-20'·~g'a gyülekezet
bünbánarí' hete,: amíkori ís minden este bűnbánati
jstentíszteletet tartottunk. - A Nőegylet szép meg,
lepetest készített "az ünneplő gyülekezet számára:
Az -oltérí viaszgyertyákat 50 pengős költséggel vil-
Ianygyertyákra. cserélte áto Tagjai elvállalták, hogy Konfirmációi emléklapok .színes kívltelberu.
yégigl&tog!8tják .a gyülekezet nőtagj ait, rníg' 81pre$-akonfirmácIói jelenettel. darabonként P.~.64·, , a
biterek a férfiakat 'keresi\{ fQI, ügy, hogy iönzetlen
szolgálatukkal Pünkösdre 'elkészül a gyülekezet csa- gyermekeket megáldá, Jézus képével: P. -.70;
Iádi óa,nyakönyve'., .. - . ,.'. konfirmációi jelenettel, nérnet szöveggel, P. -.50.

Bibliák, IÚj testamentumok, imakönyvek nagy vá-
. ":"'A köszeg] gyülekezet virágvasárnapi vallásos lasztékban. Ajánlattal készséggel szolgálunk.

estjén, a külföldi tanulmányútjáról hazatért MoU-
~orjsz,' János ostffyasszonyf'ai esperes tartott, elől- Kapható: Senolts Testvérek könyvkereskedésében,
adást. . .' '. ' :.. ,- . . Budapest, IX., Ferenc körút 19-21.

RIEGER OTTO O RGON AG Y ÁRA,
Budapest, X., SzigUgeU';utca 29. szám. (Rakosialua).

.Uj orgonák, valamint homlokzatsípok szállitását és
, 'orgonajavítasokat m ér s é k ,e 1 t á rb a n

szakszerű és müvészt kívítelben vállal,

SZLEZÁK' LÁSZLÓ
Magyarország arany koszorús .meatere.

harang-és ércöntőde, hararujjelszerelés- és' harang-
lábgyár, . Budapest, vI.,. Petnehdeu-utca 78, szám.
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