
bvang.T COlOg121 IIJUsigi ór
Sopron.Deák tér

, Ill. évfolyam ,1~35,';.:máius S. 18. szám.

,Szerke.sztőség és kiadóhivatal:
BUDAPEST VII. DAMJANICH-u. 28b.

Telefonszám: '33-"-5-92.

Kiadja az
ORSZÁGOS LUTHER'SZOVETSÉG

EGYHÁZT ARSADALMI,
BELMISSZIó!, KULTUlÚLIs ÉS

EGYH AZPOLITIKAI HETILAP.
A szerkesztésért felelős:

KEMÉNY LAJOS.

Megjelenik minden vasárnap.
ELOFIZETÉSI ARA:

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

Felelős kiadó: Dr. FRITZ LASZLó.

TARTALOM: Duszik Lajos: Az evangélikus sajtó. - Bartos Pál: Az ~Erős Vár" kérdéséhez. - Protestáns
napi sajtót. - Hamrák Béla: Szebb jövőt. - Dr. Berzsenyi Jenő: Az egyházközségek önkormányzati jogá-

nak. felfüggesztése. - Evang. ifjúság. - Magyar Tranoscius. -, figyelő. ~ Hírek.

sajtó, melyben lelki arcok jelennek meg és vo-
nulnak el, de benne van az egyetemesség, a
közősség lelkének arca is. Nem függ a mi saj-
tónk..hatása a termelése szaporaságától, mert
eO'hatás természetenem menriyiségi, hanem mi-
nöségi: a holt betükön keresztűl a Lélek, a
mi egyházunk géniusza jeleriti ki magát. ,

A mi sajtónk olyan, amilyen -élénk, áldo,
zatos a. mi hitünk, a mi evangélikus öntudatunk.
Ne emlegessük fel a mi egyházunk lelkének
XVI. századbeli csodálatos kivirágzás,át,. ami-
kor 2000 templomból és megannyi iskolából,
sok-sok sajtótermékból áradt az evangéliumi
keresztyénség életet szépítő, Lelket gazdagító
hatása: a mult sóhajtozó ernlegetése a szegény-
ség, a lelki elszegényedés jde: .Ieromlott urak
és elzüllött úrfiak szoktak őseikkel dicsekedni s
azok einlékének aranyfüstjéből festegetik ra-
gyogóvá, tépett dolmányukat.

. Mi mindenekelőtt gondolatokat várunk,
építő, ,erősítő,emdő gondolatokat. El a kis-
hitűséggel, az evangélium lényege az optimiz-
mus ..JoÖjj,enek azok a lélekhordozó szavak', me-
Iyek úgy szállnak,mint menetelő sereg felett
a- felvert madarak. . ,

Zsinatot tartunk, tehát megvonjuk jövőnk
irányvonalait. dőntünk sorsunk felett: evangé-
likusok: az Igéből élő minta-keresztyének aka-
runk-é lenni, egyházunkat a~ evangélium lel-
kének hordozójává, e lélek propagálójáva akar- ,
juk-é tenni, vagy pedig gyűlésező, adószedő
és bíráskodó, al-életet élő, eredeti lelkét elvesz-
tett intézrnénrryé, melynek egész élete kimerül
az önadmi;nisz.ti'áláshan?·

A mi sajtónk legfőbb feladata a legrné-
lyebb -hit, az evangéliuru vizéből a legmélyeb-

AZ EVANGÉLIKUS ,SAJTÓ.
Tavasz van. A tavasz megint pompás szineket

hímez a rétek, mezők zöld selyempalástjára.
Mindenűtt mozgás, mert mindenűtt élet, az. élet
pedig mozgás. A szellő virágport hoz. s felkapja
és messze viszi a gyermekláncfű ejtőernyős
magvait, mert ez Ja szerény növényecske cézári
gondolatot ringat bóbita-fejében- meghódítani
a földet, bevetni a saját mag'V,aivlaJlegyik: ten-
gertől a másikig.

Ugyanez a sajtó természete, ez a cézári
törekvés mozgatja a tollforgató kezeket és a
rotációs gépeket, hódítani, propagálni, misszio-
nálni. Miriden sajto ágyutelepként veszi célba
azt a csodálatos élő bástyát, melynek ernber
a neve. Apostoli cél, lelkeket foglyul ejten,i és
isteni cél, lelkeket a maga képére és hasonla-
tosságára: formálni.

Eza sajtónk legmélyebb feladata, tő rek-
vése és missziója: a propaganda fidei evamge-
licae. Ez ad értelmet és értélcet Iételének. '

Legyen élő lelkiisrneretüuk, mely folyton
szóljon: egyszer hívjon, gyűjtsön, máskor, mint
vészharang riadót verjen: talpra!

Legyen előre néző vés optimista, mint a
próféták, kik a nagy lezuhanás napjaiban tud-
tak a gyönyörű hajnal fényébe állni és meg-
tanították népüket az eljövendő adventet várni.

Legyen a mi Betesda-tavunk, amelyben a
lelkesült evangélikus sziv angyalszárnyként hul-
lámzást támaszt se hullámzás han némá re-
ménység.ek és megrokkant akaratok meggyó-
gyulnak. .

Legyen egys·ég,esítő,· mint a zászló, mely
gyűjt és' távolít:· bajtársakat összevon, ellen-
séget félemlít és távoltart.

i'\. sajtó élete: lelkünk ébersége. Tűkör a
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ben merítő egyéni és közösségié1et felélesz-
tése, kialakítása és elindulása. Minden azért
van benne és mindenki azért szól benne, hogy
az la. világosság, melyről az; Ur szól Máté elv\,"
5 :16-ban, fej ról-Iej re, sz.ivből-szívbe, írott és
mondott szavakon keresztül szálljoni .s hódírva
hódítsen. \.

Az evangélikus sajtó Jézus modem iapos-
tola. Az a só, mely konzervál, gyógyít és megt-
tart, fertőzéstől megóv és vért újit.

A sajtó úgy él, mint a fény: ,a.nJru~ltöbb,
annál nagyobb, mennél többen: fogyasztjak.
Meghal, ha nem fogyasztjak.

Fogyasszad, hogy éljen.
Duszik l.Jaio~1. (

Az ..Erős vár" kérdéséhez.
Az Evangélikus Élet egyik' nem régi számá-

ban olvastunk. arról, hogy az »Erős vár« pá,-l
lyázat a meghosszabított időpont után is ered-
ménytelen maradt, mert az új dunántúli éne-
loeskönyvben lévő szővegnél lényegesen jobb
pályamű nem érkezett he.

A bírálóbizottság jelentésének benyújtásáig
érdemben ehhez a kérdéshez senki sem sZól-,
hat hozzá, mert a kívűllevök nem ismerik
a bizottság elé befutott anyagot, a bizottság
tagjait pedig kötik az ilyen helyzetben fenn-'
forgó erkölcsi tekintetek.

. Ha azonban most már azzal kezdünk fogt-
lalkozni, hogy mi következhetik le bizottsági
jelentés' benyújtása után, joggal gondolhat az
ember arra oa Iehetőség re, hogy az egyetemes
közgyűlés egyszeruen ki fogja mondani, hogy
maradjon és legyen hivatalosan és végérvé-
nyesen elfogadott szövegünk az amúgy .is szé-
les körökben ismert és énekelt dunántúli.

Minthogy erről az oldalról a kérdés őszig
feltétlenül tisztázandó, szükségét érzern annak,
hogya dunántúli szövegre, annak a mérték-
nek a szempontjából, amelyet a bizottság egy
absolut értékű fordítással szemben felállított,
megtegyem észrevételeimet.

Mielőtt ezt tenném, kifejezést akarok ad-·
ni annak, hogy egyrészt a mi komoly evangé-
likus közűgyűnk - és ebben az »Erős vár«
kérdésének szeretete - másrészt a dunántúli
szövegnek tagadhatatlanul kiváló értékei vé-
lernényern nyilvanitását természetesen a leg-
teljesebb tárgyilagosságés jószándék keretei-
ben fogják tartani. De azt hiszem, ugyanakkor
senki sem fogja tőlem rossznéven venni, ha
részletekbe menő állításairnat és ezek alapján
megformált nézetemet ebben a kérdésben.. tel-·
jes őszinteséggel leírom e lap hasábjam.

Ezek előrebocsátása . után mindjárt elől-
járóban kijelentem azt a meggyőzódésemet,
hogya- szóbanforgó dunántúli szöveg eléggé
távol áll az abszolut értékű fordítástói és ezt
a-fordítást változtatás nélkülnem tudom olyan-

nak tekinteni, mint .amelyet,az evangélikus
egyházegyetern általánosan kőtelezönek jelent-
hétne ki.

Kifogásaink ellene a kővetkezők:
I. A fordítás messze elmegy a lutheri szö-

vegtől, tehát a hiís,ég kővetelménye ellen vét a
_kővetkező helyeken :..

»Ha Ő vélünk, ki ellenünk? Az Ur a nu
oltalrnunk.«

Ezek kifejező, 'erőt tartalmazó sorok, de
. nem szólnak-a lJ:ajról,' a veszedelemről, a szük-

ségről, a »Notx-ról semmit, amit a német sző-
veg tartalmaz és amely bajok e sorok mögött
a lutheri időkben ott tomyosultak=és szűlték
e sorokat, A fenti szöveg majdnem' csak meg:-
ke rülése az ile redétinek. .

»Isten szerit Fia, az ég 'és föld' Ura« (2.
vsz.) - egészen mást mondanak megint, mint
anémet szöveg. Ott a »Seregek U ra«, mint
egy igen jellemző kifejezés szerepel, ugyanúgy
ez a másik is: »és más Isten nincsen«. Helyes
és igaz, amit a m:agyar szöveg mond, de iaz
eredeti szövegtől való elkalandozás kétségtelen.

»Mirajtunk nincs-Iratalrna« (3· vsz.)--, is•.
mét csak negativ irányból közelít ahhoz, amit
a német szöveg diadalmas hittel hirdet.

»Gyúljon bosszúra.« Nem bosszúról van
szó a nérnet szövegben, hanem keserű, mérges
dühről. Az ördögnek, sajnos, nincs is oka, hogy
ellenünk bosszúra gyúljon, mert eddig. még
mi vagyunk a gyengébbek; ő hasonlíthatatlanul
többet ártott nekünk, minc mi őneki.

»Az ige porba dönti.« (3.vsz,) ---l nem azt
jelenti, amit a nérnet szöveg mond, hogy »az
igének egyetllen kis szava porba dönti.« Ha
a »szócska« .főnevet nem akarjuk használni,
akkor is, azt hiszem, így volna helyes: »Egy
ige porba dönti.«

»Reá ítélet vár« (3. vsz.) - ez is eltér
a nérriet szövegtől, me1y a múltban már meg-
történt ítéletről szól,

»Megszégyenül, ki bántja« (4· vsz.) -,~Z is
e1ég mcssze járj anémet szővegtól.

2. Erőteljesség tekintetében kifogás emel-
hető a fordítás' több helye el1en, - azonfelül,
hogy már az eddig felhozott helyek közül nem
egy ebben a bajban is szenved., .

Az . 1. vsz. 6-.8. soraiból hiányzik az. ős
ellenség két fő tulajdonságának a megjelölése,
amelyek Luther szövegében ott vannak' és an-
nak szinte a "velejét, tüzét adják. Az egyik
az, hogy ez az ellenség »bőse«, dühös, bősz,
veszedelmes ellen, - a' másik pedig' az, hogy
»szörnyű« a fegyverzete, a fellépése. Ezek nél-
kül pedig' ez a két sor: »Nag y lajZ ereje, Csa-
lárdság tegyver-e« nemcsak erőtlenek, de akár
szürkének is mondható. Kimaradt belőle a
lutheri erő.

A 3· vsz. 1-4· sorai ismét teljesen erő-
telenek a lutherihez képest. Aki ismeri a' nérnet
szőveget, igazat ad nekern. .

Theologiailag halvány, erőtlen -kifejezés:
»Szentlelkét ránk bocsátja,« A Szenalélek és
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javai a nérner szövegben úgy szerepelnek, mint
amelyek nekünk minden erőt megadnak a dia-
dalmas harchoz. A magyar fordításból hi-
ányzik ez az elengedhetetlen von ás.

3· verselési hiba is van a szövegben.
Igen gyenge rímek ezek: - pajzsunk,

oltalmunk. Ké rdezed: ki az? Jézus Krisztus az
- ördöge, - rémítene.

A jambikus menet ellen súlyosan vét a 3·
vsz.. 2. sorában: »Ha elnyelni akarna.«

Jambikus sorban egy jambus ~incsen:
»Minket meg nem rémítene.« Trocheusi sorban
nincsen trocheus: »Az ös ellenség.« »Cyúljon
bosszúra.« »Mind elvehetik.«

4. A magyarosság ellen vétő és egyéb sti-
láris hibák is fellelhetők a szövegben, ha ké-
nyes'ebb. mértéket alkalrnaz~nk vele ~ze~b:en.

»MI csakhamar elesnénk.« »Miraj tunk
nincs hatalma.« Ezekben a sorokban at »mi«
névmás használata, bár tudom, mindkét he-
lyen az ellentét nyomatékos kifejezését célozza
vele a fordító, bántja a magyar nyelvérzé-
ket. Kűlőnősen az utóbbi esetbern fölösleges
a névmás kitétele, mert az 'előző sor már úgyis
kifejezi a »mi« helytállásunkat »Minket meg.
nem rérnítene.« Cermanizmust érzünk ebben a
fenti két sorban.

Rossz hangzású, mert csupa. magasnarigú
szótagbó, áll ez a részlet: » ... hős vezér, Kit
1sten rendelt mellénk.«

Kifogásolható szórend: »Velűnk az Ur tá-
borba száll.«

A 3. vsz. 1-2. soraiban a »ha« szócskának
poetica Jicentiával való elhelyezése nem sze~
renesés. »E világ minden ördöge Ha elnyelni
akarna.«

»Az ige kőszálként megáll.« Ennek az
erőteljes, szép hasonlatot tartalmazó so~'J:l!a1k
gyengéje a »megáll« szó. Bizonyos fogalmi el-
lentmondás van a »kőszál« és a »megállás«
között. A »megáll« azt fejezi ki, hogy azon a
határon van ugyan, nogy akár ,le is dőlhetne,
de azért mégis áll, - és ez az ige sem }é;-
zushoz, sem a kőszálhoe nem odaillő. A kőszál .
szilárdan áll, Jézus rendületlenűl áLl és nem!
fér hozzájuk az aaJ árnyalat, amit !<li »megáll«
magával visz ahhoz, akiról szó van, .

Ime elég sok az a kifogás, amelyek emel-
hetők a dunántúli szöveg ellen. Ha, IC kifogások
közül egyik-másik csak árnyalati IS, és ha is-
mét némelyik ki is védhető, ~ azt h'iszenu -
kétségen kívül álló dolog, hogy az egyetemes
közgyűlés által választható megoldások közül
eleve ki kell kapcsölni azt a lehetőséget, hogy

. a fent bírált szöveget fogadja el és mond-
ja ki kötelezőnek. •

Igaz, hogy ez a fordítás messze ielól jár
az eddigi énekeskönyvekben és egyéb kiadvá-
nyokban megjelent többi fordítás előtt, de ~
mértéket, amelyet dért, nem tartom a mai
evangélikusság várakozását kielégítőnek.

Feljebb kell mennünk. Ha. a pályázók kőzül
egynek sem sikerűlt, hogy minden szempon-

tot kielégitő, tökéletes munkát nyújtson, meg
kell bízni két, vagy több olyan pályázót, akilo-
nek fordítása a szöveg legtöbb\ részletében ki-
fogástalan, hogy a bizottság észIievétdeine~ fi-
gyelembevételével a bizottság néhány tagjával
együtt állítsák össze a lehető .legjobb - végi-
leges szöveget.

Ha már eddig eljutottunk, bizonyos ké-
nyes okokból, vagy éppen kényelmi szempon-
fokból nem szabad visszaesnünk oda, ahonnan
tudatosan és nyilváruvaló indokból feljebb akar-
tunk jutni. A megszokás sem léphet f-el döru-
tő tényezőként ott, ahol a jobbat nemcsak ke-
resnünk kell, de azt meg is találhat juk.

Bartos Pál.

Protestáns napisajtót !
,A!,sajtó nagyhatalom. Hatóereje hihetetlen és

felmérhetetlen - építő irányhan is, romboló irányban
. .' I
IS.

Érdemes új ra-új ra szembenézni a kérdéssel: hogy
állunk sajtó dolgában mi magyar protestánsok? Van
ugyaru sajtónk ,- talán több is a kelleténél - de
csupán heti és havi lapok alkotják, kizárólag val-
lásos tartalommal s meglehetősen szűk olvasótábor-
ral. A nagy nyilvánosság számára némák vagyunk.

'Hogy a több,mint két millió magyar protes-
tánsnak égetően szüksége volna napilap ra, azt mín-
denkinek be kell látnia. Tekintsünk csak bele a ma-
gy,al'l'ómai katolikusok napilapjába, a Nemzeti Uj-
ságba és az Uj Nernzedébe s azonnal érezzük, hogy
mennyire kellene nekünk is ilyen lap.

összefogás és bizakodá. bátorság megteremthet-
né a magyar protestáns napi sajtót! Ha a balkáni
Albánia, amelynek pedig csak félmilliónyi lakosa tud
olvasni, el tud tartani nem egy, de több' napilepot
is. hogyne tudná azt meg tenni a magyar protestan-
tizmus is? A pápa lapja az »Osservatore Romano«
az, egész világon rajta tartja ügyelő szernét .. A
fr.ancia »La Croix-e-nak óriási szerepe van a francia
katoHcizmuskezdődő megújhodásában, Ugyanez
mondható Németországban a »Germanía«- címü római
katolikus lapról. Az osztrák »Reíchspost« nemcsak
a kormánynak, hanem az osztrák római katolikus-
ságnak is félhivatalosa.

A magyar római katolikusok napi sajtója is
jól végzl - saját szempontjából - a maga rnunká-
ját. (»Dj Nemzedéke karácsonykor 200 ezer példány-
ban jelerit meg.) Csak mi magyar protestánsok ma-
radjunk némák?

Nem harcoló, egyenetlenséget szító, pártpoliti-
kának szolgáló lapot kíván a protestantizmus tö-
mege, hanem hazafias, vallás-erkölcsi szellemet, bé-
két és összetartást hirdető, a kormányt jóindulatú-
lag támogató, bel- és külpolítíkát, közgazdaságt és
társadalmi stb. kérdéseket tárgyaló napilapra van
égető szükségünk.

Nehézségek elől ne hátráljunk! Mi:nden lapalapí-
táshoz három dolog szükséges: 1. Pénz, 2. Mun-
kaerő, 3. Elöfízetö.
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Ad. 1. A .pénz előteremtése nem' volna nehéz.
Nem vagyunk mi olyan szegények. hogy 10. 20,
50 pengős részvényekből össze ne lehetne hozni a
szükséges alaptőkét! A »Magyar Protestánsok Lapja-
utolsó oldalán van egy névsor. ott oly vagyonis és
jövedelmü protestáns híveink nevét olvassuk. akik
egy kis jóindulattal és akarattal talán maguk: is tud-
nának lapot alapítani.

Ad. 2. Szellemi erö a magyarhoni protestánsok
között annyi van, hogy szinte vétek azt parlagen
heverfetni.

E helyen szellemi vezetöinket arra kérjük, hogy
a nagy cél érd-ekében minden olyan melléktekinte-
tet, ami akadálya lehetne a közös munkának, te-
gyenek félre és »elszenvedvén egymást szeretetben«
fegyelmezettséggel és krisztusi alázattal sorakozzunk
fel a nemes munkára.

Ad. 3. Előfizető is akad majd, ha céltudatos'.
következetes és okos propaganda alakul. Ettől függ
a legtöbb, ez a legfontosabb. hiszen vannak már
»propaganda miniszterek- is. A lelkészek, tanítók.
presbiterek, nőegyletek és a többi egyházi szervek a
legjobb propagálók. Idegen ember ne menjen -e
célból oda! (Ravasz: »Aki sajtót támogat. az temp-
lomot épít, arra való ez a templom,' hogy benne
a lelkek találkozzanak és közösségre ébredjenek.«)

Egyelőre jegyezzék fel a propagáló gyülekezetek
a jegyzett részvények és az előfizetők számát. Az
eredményt közöljék meghatározott időre az espe-
rességekkel s ezek azután a központtal.

Ez a központ az Orsz. Bethlen Szövetség, a
Protestáns Irodalmi Társaság legyen.

Ezeket .a gondolatokat ajánljuk az illetékesek
figyelmébe az évi sajtónap alkalmából és kérve-
kérjük őket és minden egyes protestánst, hassanak
oda, hogy az ige testté legyen és szünjön meg néma-
ságunk.

Baranpitskai Nagy Győző
ny. kir. iparokt. föigazgató,
a győri ref. iskolaszék tagj a.

Nagyegyhcízasi Mikki«
MihállJI, ny. ezredes,

győri ev. tb. egyház-
felügyelő.

,Szebb JÖVŐt.'

Aki nyitott szemmel nézi fl mai kor gyerme-
kének a lelki világát, de amellett tud visszatekin-
teni olykor-olykor a multbti is, annak a szioe sa-
játságos szoronqo érzéssel telik meg és szeretne
valamit átmenteni a multbol a jövőbe, átmenteni azt
az erőt, amely valamikor egyházunk tagjait meg-
ingathatatlan kőszálakká tette, de amely erő nap-
jainkban nagyrészt már eltünt a mi otthotiaink-
b!Ói~ s így az utód sokszor ingadozó ruidsedllá Imr-
csosodott. Én nem tudom Luthert máskép elgondolni,
mint ugy, hogy a bibliát sziuéhez szorttja, amely-.
ből naponta erőt merit küzdelmeihez, Igazi euan-
qélikus embert sem tudok máskép látni, mint ugy,
hog,y lelkének mindennapi kenyere a biblia legyen.

Egyházunk a biblia egyháza .s tagjainak az éle-
tében ct bibliá erejének kell érvényesülnie. Hogy ct
bibliához való ragaszkodás még megvan nálunk,
az el nem tagadható. H~lgyományos szeretettel őrzi a

maga bibliáját minden ev. család, Am:., ha rA!jJClkori
seo. esik is közlünk a bibliárol; de már téeoesebbet
meritűnk belőle és egészen ele17fJésző az a mér-
t~IC, melj CI bib! la szellemái életűnte irányító hatal-
mának tüntetné fel. Nel111a otisár- és ünnepnapokra
vonatkozik az, amikor a lelkek mégis csak köze-
lebbi összeköttetésbe jutnak a bibliával, hanem a
hétltöznap okra, 'amelyeken feledésbe megy, hogy
még a mi miruiennapi, dol qainkbtui is a legjobb,
sőt a let/praktikusabb utmutatánk és segítőnk az
lsten igéje.

Nekünk nem szabad meqeléqedműnlc csal. a ua-
sárnap áldásával, hanem éreznünk kell" hogy a hét-
közlwpi tűlekedésbesi is nem a világnak, hanem Ls:
tennek oaquuink. a gyermekei. Allandó kapcsolatot
kell óhajtanunk maqunknak az Istennel, akár űn-
nepelünk, akár dolqozunk, Ez az Istennel való
állandó kapcsolat tette erősekké CI muliban a mi
őseinket és ennek a kapcsolatnak <fl. meqlazulásu
az oka annak a sok elseomorito [elenséqnek, amely
a !fönnyü meqatksurásnak, hütlensegnekl, árulásnak a
képét idézi fel seemünk elé. Még a jobbak is érzik,
hoglJ apáik erősebbek, keménuebbek, meqinqathatat-
lanabbak voltak, mint ők. És mindenkl, m'ég az
erőtf.enkeclők is, otuiitua óhajtja, hogy bárcsak az
aptil« erős lelke a fiakban, az anyá!!: buzgó szioei ct
lányokban [eltámadna, uj életre virulna fel. '

Ennek a vcígynak a megvalósulása nem tar-
tozik az elérhetetlen dolqol: közé. A helY0'3 nevelő
munka meghozhatja a lelki tauaset, '

lskoltiink mindiq erős várai voltak egyházu;nk-
nak. Azoknak a ialai közül kerültek ki hitvalló őseink,
akikre való visszaemlékezés gerjedezéslJe hozza az
utódok seioét, lskoláink most is megfeszített mun-
kái uéqeznek, hogy a hozzájuk fiizött reményeink
meg ne fogyatkozzanak. Miert: van tehát mégis,. hogy
az evangélikus öntudat, a bibliás lelkület, az egyhd-
ziasscíg erősebb uolt a multbun, mini a jelenben?

Nem az iskoláinkban van a hiba, mert aeok
most is naquértékü és hi'iséges munktit oéoeene«. De
nem szabad felednünk, hogya mult iskolainak (J.

nevelő munkáját erősen támasztotta alá az akkori
ev. családok bibliás légköre. Mostani családjaink
legtöbb jénél bizonu hiába keres nők ezt a megbe-
csülhetetlen nevelő tén(jezőt s ennek a hiánuát az
iskola minden igyekezete mellett sem bírja kipó-
fu~ \

A bibliás, erősen vallásos légkör meqteremié-
seben, amelpre ifju nemzedékünknek elenqedhetet;
lenűl nagy_ sziiksége uan, áldásos .lüoatds vár! a mti
interruitusainknr. -Szit/te azt moruihatnám, hogy a
jelenlegi viszonyok között az internátusok helyet-
tesíthetik a régi vallásossúwa nevelő ev. családjain-
kat a legbiztatóbb eredménnyel. Nem a tanításon,
hanem a nevelésen uan ez hangsuly. A nevelésnek
pedig nélkülözhetetlen eszköze a rendsze/'(Js szakok-
tatás, a gyakorlás. »Guakorold magadat ~ lcegyes-
séqre«, - motuija az Irás. Ennek a gyakorlásnak a
[elkarolásáoan látom azt CI szebb jövőt, meluei
mtndnuájan kiuánunk egyházunlwak, mert »a ke-
gyesség mindenre hasznos, meglévén benne a je-
lenvaló és a jövő életnek igérete.«

Zsinatunknak ki kell tenjesetenie a gondját er-
re a szebb jövőt igérő internátusi munkdra il'J. In-



18. szám EV llNGÉLI'KUS ÉLET 5. oldal'
'tr '

téeménuesen It'el,l megoldani azt, Minden közép/oku
iskolánknak szerves kiegészítője legyen az inter-
nátf.z? Vezetője csakis hívő, bibliás lélek lehessen,
aki II maga családiának érzi a gondjára bizott iiju»
ságot s aki legszentebb családfői munkáiának te-
kinti" hógy ezzel a népes ,családdal együtt minden-
nap olvassa -.a biblidt, énekeljen, imádkozeék, hog:y
állandóan g,yakorolja a osalúdkit a kegyességre.
Örüljön a szíoűnk és találjunk nagy megnyugvást
abban) hog;y az ifjabb telkesz-nemeedék között szinte
feles számmal vanna": erre alkalmas munkásaink.

,Az internátus ole anyagi helyzete miatt nem kell
a[lgpdalmaslcodnunk) mert minden internátus önma-
gát tartja el; nem kérésre rendezkedik be" hunern
inkább adásra. Minden evang. szülő) ak! azt akur]«,
hogy gyermeke. vallásilag erős le[lyen) örömmel meg-
hozza 'a .szűkséoe« al?yagi áldozatot, Inert a~ a [e[ll-
jobb örökség, ha. a gyermekben az ősök erőS, tclke
uj Iánpra 10bMn fel. Iskoláinknak pedi[l fwtallnas
támoselopa , lesz mindenkor az internátus, lelkiekben
is, w'l!}Clgiakball' is egyaránt. A kettőnek fLZ eg{jező
munkája, hitem ezerint meghozza, a szebb- jövéJ,.t.

Hamrák Béla. "

f\z egyházközségek
önkormányzati jogának

.felfüggesztése..
(~\'-. • ~ ;.-" ~ , ,l 1 ,. t' ti '" '... .'" :., .: j '.: ;\..

Némileg_ későn, de azt hiszem, hogy még-
sem idejét multán, a következő indítványt ter-
jesztettern a zsinat elé .

. Az .egyházi é~et terén működésern közben
sajnálattal kellett tapasztalnom azt, hogy min-
csenek kizárva oly esetek, hogy az egyház-köill-
ségek magatartásánál teljesen a közg yűlések
hangulata és teljesen a kezgyűlések határozá-
tai az irányadók s: ilyen értelmezés mellett tör-
vénytelen határozatok hozatalátói sem. riadnak
vissza, sőt a rendes egyházközségi ügymene-
bet 'is megakasztjak és az egyházi élet is ve.-
szélyeztetik ezzel.

Ily esetekre vonatkozólag Egyház Alkot-
mányunk 'nem tartalmaz rendelkezést.

Tekinbetbel arra, hogy az említettek-
hez hasonló esetek felmefiilésével .számol-
nunl::: kell, megtorló, illetve rendet biztosító
szabályokra nagy szükség lenne. . '.

Az egyházi törvények tervezetébe tehát a
következő tartalmu q-ok felvételét javaslom:

Az E. A. második rész, IV. cím, II. fej ..
78. §":a után V. cím alatt fel Iennének veendők:

78/a §. »Ha valamelyik egyházközség egy
évenát nem tart közgyülést v:agy a közgyű!lé-;.
sen a törvénnyel meg nem egyező határozatot
hoz; avagy az 'egyháikö~ség ügyeit e1hanya-'
golja, az illetékes egyházmegye elnöksége az
egyházközség vezetőségét egy izben meginti,
a megintés sikertelenségeesetén pedig az egy-
házközség önkormányzati jogát egy évtől há-
rom évig terjedő időre felfüggesztheti..

Az 'egyházmegyei. elnökségnek ily felfüg-
gesztését tartalmazó határozata ellen, a;Zi <egy-
házmegyei közgyűléshez, továbbá végső fokon,
az egyházkerületi vközgyűléshee birtokon )zívül
van Ielebbezésnek helye. .

\ Az egyházmegyei elnökség határozatát fe-
lebbezés hiányában is fel kell az egyházmegyei
közgyűléshez terjeszteni, melynek határozata,
megváltoztatásesetéri végleges határczat eoza-
tala céljából, az egyházkerüléti k9zgyülésl~~iZ,
terjesztendő fel.« i , .

78/b. §. »Az egyházközség önkormányzati
jogának felfüggesztése esetéri .az ÖSSZle;s' tisztvi-
selőknek, a pl:'csbiberium,' illetve a: képviselő-
testület tagjainak megbizatása azonnal meg-
szünik. Ezután az összes tisz tviselőke t és a
presbiterium tagjait az egyházmegyei elnökség
nevezi ki. ' .

. A felfüggesztés hatály ának tartama alatt
közgyűiJ':ést összehívni nem szabad.« '. . .

78/c. ,§. »Azegyházmegyei közgyűlés a fel-
függesztési kirnondó határozatot egyév l~-
telte után a meghatározott idő lejár-ta előÚ is
megszűntetheti, ha a fennforgó körülmények
már 01Y3;11'ok,hogy ezek folytán az egyházkőq-
ség ügyeinek rendbentartását alaposan lehet
remélni.

A megszüntetést tartalmazó határozatot laiZ'
egyházkerületi 'elnökség hozz.ájárulása nélkül
nem-Jehet végrehajtani, amiért is a határozat
ehhez ~haladéktalanul terj,~.szte:fldQfel. '

A hozzáj árulás megfagadásaesetén "az-egy-
házkerületi elnökség végső határozat hozatala
céljából tartozik az ügyet az egyháiz:kerületi
közgyűléshez felterjeszteni.« -

Minthogy a javaslat rnélyen vág az egyház-
községek életéhe, célirányosnak találtam. myil-
vánosság elé bocsátását már azórt is, I hogy
egyházunknak illetékes tényezői, -- köztük azok
is, akik nincsenek a zsinat kebelében, -- szak-
értelmük es tapasztalataik alapján hozzá szól-
hassanak. Dr. Berzsenyi j,e,nő.

Evangélikus ifjúság.
Az Evangélikus Egyetemes Egyház az Eszter-

h'ázy-utcaí Tisztviselő Kaszinóban nagyszabású szere-
~t-etvendégséget rendezett a budapesti egyeternek .és

fŐisk.alák-evangélikus vallásuIérfi- és nöhallgatóí szá-
mára, Báró Radvánszky Albert, az Evangélikus Egye-
Jemes Egyház felügyelője, mint házigazda .köszön-
tötte vendégeit. Egyházunknak. mint anyának, két-
.ségtelenül fájdalmas, hogy szétszórtan élő gyermekeit
mindeddig nem sikerült szerosabb egységbe ösz-
szevonní, mégis örvendetes, hogy a szeretet asztala
mellé legalább ifjúságát összegyűjthette. Hangoztat-
ta az egyetemes felügyelő, hogy az összejövetelnek
csak akkor lesz kellő eredménye, ha tartósaob 'kapt'
csolatok létesülnek- és a közös problémákat mindkét
oldal kívánsága szerint teljes egészülebenmegvilágit-
hatják. Raffay Sándor püspök á távollévő Kapi
Béla püspök cnevében is beszélt; A nemzet sorsát
felnőttek intézik - mondotta->, de a nemzet jö-
vőjét .az ifjúság biztosítja, a sorsintéző nemzedék
elveszítheti a hazát, de az ifjúságnak kell a hibákat
valami módon jóvátenni, a tévedéseket orvosoini.
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Ha én most 'ifjú vvolnék, úgy. indulnék el, mint
hogyha egyedül rajtam fordulna meg al nemzet sor-
sa: magyarabb magyarokra, gerinoesebb és mélyebb-
tudásu emberekre és legfőképen kötelességüket is-
merő jellernekre van szükség .:·Az'-ifjúságot léha köz-
széllern kísérti és valóbahnehéz ma 'komölyabb fel-
adatok körében elhelyezkední. De azt vallom, hogy
kernény vegyéníségeknek mindig és mindenütt meg-
volf és meglesz .a helyük. építeni pedig csak ,erős
oszlopokra lehet. Ma pártok kereteiben igyekszik
elhelyezkedni mindenkí, beszélnék reformtörekvések-
röl, én csak magyar nemzeti törekvésekről beszél-
nék, mert ez a fogalomkör nunden lehetőség ma xi-
mumát magában foglalja. Nem tudok más kiveze tő
útat a békésebb jövendőre, mint azt, hogy több le-
gyen bennünk' a nemzeti öntudat.

Azt várja a nemzet az evangélikus ifjúság tói,
-hogy az vevangélíum szelleme érzödjék meg minden
cselekedetén. világnézeteben. MeJlőzött kisebbség va-
gyunk s bármekkora erkölcsi erőt hordozunk, azo-
kat elismerni ritkán akarják. Ez azonban nem teremthet
csüggedést, a közös sorsüt kell hordoznunk s ezért
tartozunk felelésséggel. Egyházunk mínden ifjÚl tag-
jától szelgálatot követel és ha a becsület kérdésében
nem ismerünk alkut, hogy Ismerhetünk a vallas te-
réll',amilmr a vallás még a becsületnél is nagyobb
d?log. Nemzet és egyház az evangélikus ifjúság-
tol azt kivánja, hogy legyen igazi és teljes ernber.

Sándy Gyula müegyetemí tanár, a budapesti
. egyetemi Luther-otthon kormányzó bizottságának el-
nöke buzdította az ifjúságot az egyházi' életbe való
bekapcsolódásra.
I Bencs Zoltán miniszterelnökségi min. tanácsos,
az Országos Luther Szövetség elnöke mondott 'ez-
után beszédet, melyben ' a nemzeti és egyházi fel-
adatoknak akár egyes korosztályok, akár egyes tár-
sadalmi osztályok közötti megosztásával szállt szem-
be' s meggyözöen fejtegette, hogy míndenkinek kö-
zös erővel kell a nemzetépítés munkájában részt
venni. Ezt kérte az evang. egyház ifjúságától és

. intelligenciájának jövendő nemzedékétől is. Dr. Szu-
chovszky Lajos a budapesti egyetemi Luther Szö-
vetség igazgatója, IUanicz János, ifjúsági elnök, Dr.
Sornos Elemér, a Magyar Prot. Diákszövetség el-
nöke szólaltak meg ezután az ifjúság részéről és
reflektáltak az egyház vezetőinek útmutató gondo-
-lataira. Végül Kemény Lajpsesperes, a budapesti
ev. 'egyházak részéről intenziv foglalkozást igért és
ajánlott fel a budapesti. különösen a vidékről jött
egyetemi, hallgatók részére és 'megköszönte az egy,-
ház vezetőinek, hogy lehetövé tettek ilyen kornoly és
jelentőségteljes találkozást az evangélikus ifjúsággal.

,Magyar Tranoseius.
»RÉGI ÉS UJ EGYHÁZI J<'::NE-

KEK« címmeltelj:es fordítása jelent meg
annak az rr 57 énekból álló nagy gyüj-
ternénynek, amely ném-et, tót, cseh, lengyel szer-
z6kévszázado~on, át megőrzott és elterjedt
legkedveltebb énekeit foglalja magábam-Ezek-
nek kisebb része még a reformáció előtri idő-
ből való s a liturgia számára is megfelelő,
bőséges arrya.got szolg áltat ; túlnyomó része a
reformáció lendületének és G11l.it6 erejének rnin-
dennéiékeslebhem . szóló tanúbizonysága, ami
főkép Lu ther; "Gexhardt, GeUert, Tranovszky,
Hruskovics, Cse.rny ánszk y himnus-laibanérvé-
nyestil. Gyülekezeteink egyikének-másikának ré-
gi vágya teljesedik ezzel a. vállalkozással, mert
igy könnyen mentesűl a helyi igények kielég íté-
sével járó munka és költség gondjától. A kőnyv

célja ugyanis egyfelől az, hogya Tranoseius-
gyűjtemény gazdagsága a tót nyelven nem be-
szélő hittlestvéreink számára is hozzáférhetóvé
legyen, másfelől az, hogy ezután megjelenen-
dő bármely énekeskönyv szerkesztője számá-
ra Iorrásul szolg áljon. Magyarajkú gyülekeze-
teinkben tehá L nem pótolhatja a használatos
gyűjternényeket, a házi áhitat gyakorlására
azonban ott is megfelelő eszközül Iesz felhasz-
nálható, me rt a hozzáfűzött Kegyes Imádságok
szintén mélységes megnyilatkozásai a bűn ter-
hétől szabadulni akaró és Istent kereső keresz-
tyén léleknek. Szabad átdolgoz.ásbam szamos
darabja van közhasználatban mia: is; ez .a for-
dítás szöveg dolgában az' eredeti gondolatme-
nethez, verselés dolgában a megszokott dal-
lamokhoz alkalmazkodik és mindenek felett a
tartalmi hűség, könnyen-érthetőség és zavar-
talan énekelhetőség követelményeinek akar
megfelelni. Az énekeket Dr. Vietorisz József
főigazgató, az imákat D Geduly Henrik püspök
fordította magy:ar nyelvre. Az énekszöveg
teljes megértésében és helyes értelmezésében
KeIlo Gusztáv lelkész, .a dallamok megállapi-
tásában és alkalmazásában Krecsákl László
kántor-karnagy volt a fordító segítségére. A
944' oldalra terjedő és ifj. Kellner Em6 könyv~
nyomdájából tkikerült szép kiállítású mű erős
félvászon fekete kötésben példányonként 3 pen-
gőértszerezhBt.ő meg ifj. Kellner Ernő kőnyv-
nyomdájábam, (Budapest, V. Csáky-utca la. sz.)
A szállítással járó csomagolási iés postaköltség
(példányonként 60 fillér, több példány rende-
lésénél cgyenként 30 fillér) a megrendelőt 'te:r-
heli, E könyv méltatására még visszatérünk.

Figyelő.
Kétféle mérték.

Lapunk más helyén beszámotunk az evangélikus
egyház vezetőinek az egyetemi és főiskolai ifjú-
sággal való találkozásáról, mely külsőségeí-
'ben is impozánsan folyt le, mert több
száz egyetemi hallgató vett részt rajta, }e-
lentöségében is kiemelkedő volt, mert az egyház ko-
moly mondanivalóit az ifjúság, az ő mondanívalóít
pedig~z egyház vezetői fogadták figyelemmel és
szerétettel. Hálaés tisztelet illeti meg egyetemes
egyházunk felügyelőjét, hqgy ezt a találkozást létre-
hozta. A naPllapo is értéke szerint, behatóan fOgl-
lalkoztak vele. Annál meglepőbb a régi Budapesti 'Hir-
lap előkelő hangjához és tárgyilagos - felfogásához
szoktatott olvasónak a inostani B. H. ápr;mis 28-iki
számában ezzel kapcsolatban megjelent Actio Hun-
garica c. kis cikk, mely ezt az egész dolgot valamí
indokolatlan ingerültséggel tárgyalja. Az »actío
evangelica« kifejezés alapján, melyet különben az
ifjúság egyik szónoka . használt, attól fél, hogy itt
az "erők megoszlása fog történni s az ifjúságot val-
lási alapon fogják dífferencíální. ~ Sajnálatos, hogy
a' B. H. madártávlatbólítélkezik Akik ott voltak,
csak a nemzeti erők egyesítésének becsületes szolgá-
latáról, szólottalc és hallottak, amelyben egyháznak
és', ifjúságnak ma élet-halál közössége van .. Ha, a
cikk írója hallotta volna a kölcsönös megnyilaeke-
zásokat, szíve örömmel telt volna meg. De mert azt
hiszi, ,hogya .nemzet szolgálatáról nem lehet poli-
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tizálás nélkül beszélni, abban, gyanakodik, hogy itt
polítízálás is' történt.' Megnyugtatjuk a B. H. cikk-
iróját, nem volt ott egy csipetnyi politika sem. Nem-
zetféltő szeretet és istenfélelem olyan közössége
volt, amelyből már egynehányszor haszon és áldás
származott a hazára. Ezzeltulajdonkép,en eleget
is tettünk volna Figyelő rovatunknak, mert arra a
négy sértő és ízléstelen mondatra. melyet téves
kiindulása következrnényeképen mond, nem akarunk
felelni; De- a iB. H.. következö számában a »'Magya'ránf<
c. rovat olyan.lelkes- örömmel szólaz »actio catholicae
igazgatójának . arról a kijelentéséről, hogy az actio
nem vállal közösséget semmi politikai párttal. mint-
ha ez már a rom. 'katolikus egyház politíkamentessé-
gét jelentené. Ugyan tessék elolvasni a Katolikus
Szernle februári és márciusi számát! Ott nem egy
társadalmi egyesülés nyilatkozikés, ott egészen
más van! Talán szabad megkérni', aB. H..ot, hogy
amit a katolikusoknal helyesel, azt vegye észre ná-
lunk is és amit nálunk kifogásol, azt vegYje észre
odaát is, - magyarán szólva : ne mérjen kéttéle mér-
tékkel ; . . . '
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HUSVÉT UTÁNI 2-lK VASÁRNÁP.
]lÍl/os ev. X. 12-16.

Még egészen közel az érettünk való megalázta-
tds ~~ a megaláztatásért járó felmagasztalás ünnep-
napjaihoe, ezen a utisárnapon ugy jelenik meg elát-
tűnk az Udvözitő~ mini az örökkévaló io pásztor.
Onmaqan meni végbe minden, am'it a j6 pásztorról
mondott. életét adta a juhokért, ismeri az ő juhait

éSl ismeri azokat is, akik más akolból valók és
akiket seinten össze akar gyiiJjteni, hogy legyen
végül is egI! nyáj és egy pásztor... Orökkéualó já
pásztor ő azért, mert áldozata is, juhainak oezetqetése
is; és az egy nyájjá való összegyűjtés ls az O orökké-
való, munkája, meluet nagy péntek és husoét, után is
folytat miliözötfünk.

MéltánJ nevezzük tehát ezt a vasárnapot mise-
ricortita vasárnapjának a 89. zsoltár második ver-
sének kezdő motuiaidrál, mert ez a vasárnap ál-
dettam tanüia azt, hogy a lúthutatianrui lett Krisz-
tus. az ő fiá pásztori munkiijtit tovább folyta(tkl kö-
~öttünlí:" tévelygő juhok között. Senki 'ki nem raqadja
oket az én kezemből els sen/ti sem ragadhatja ki őket
az én Atyám kezélJől, - mondotta Jézus és erre
egész életedben nem szabad másképen felelni, mini e
vasárnap 89-ilf' esoluiráual: »Az Urnak kegyelmes-
ségét éneklem mindörökké ... «

- A országgyűlés megnyitása alkalmábólevan-
gélikus egyházunk istentíszteletét a Deálo-téri temp-
lomban tartották, melyen a kormányzó képviseleté-
ben Görnbös Gyula míníszterelnök jelent meg. A
felsőház tagjai közül D. báró :Radvánszky Aloert;
Kapi Béla, Purgly Emil, Koós Zoltán, Varsányi Emil,
Galánffy János, a képviselőház tagjai közül pedig
az összes evangélikusok megjelentek, Az ünnepi' be-
szédet D. Raffay Sándor mondotta a 46. zsoltár 2-
4. versei alapján. Intette az ország vezetőit és a
törvényhozás tagjait, hogy nemzetet és jövendőt építő
munkájukban hittel és csüggedés nélkül fáradozzanak,
tudván, hogy' Isten a mi oltalmunk, segítségünk és
erős várunk. ':. '

- Az országgyűlés' mindkét házának elnökvá-
lasztása örömet hozott: evang.vegyházunknak. A fel-
sőház alelnökéve D. báró Radvánszky Albert egye-
temes vegyhéztelügyelöt, a képviselőház. elnökévé
Sztranyavszky Sándor egyházkerületi felügyelőt vá-
iasztották meg. \ ,

- Szabadságeszme és az új világ •. A világprotes-
tantizmusnak nagy közős testületel az egyetemes ke-
resztyénségnek kívánnak szolgálni azzal, hogy a kö-

zeljövőben tartandó nemzetközi kongresszuson a fenti
címen a szabadság eszméj ének problémáját. fogják
megtárgyalni. Ennek előkészítéséül a .magyarországi
elgondolások ismertetésére főlkért ..testületek, név
szerinr .a Gyakorlati Keresztyénség Okuméníkus Ta-
nácsának' és .,a "Nemzetközi Jóbarátok Világszövetsé-
gének magyar osztályai, továbbá a Magyar Protestáns
Irodalmi Társaság vezetősége nyilvános megbeszé-
lést rendeznek az említett eszmekör magyar szem-
pontból való megvizsgálása és megvilágítása céljából.
- Sorrend : 1.. Május 8-án délu,tán i 5 órakor:
1. Elnőki megnyitó. Hogyan jutottunk ide? -Raffay
Sándor. 2. A szabadságeszme a történelem folyamán.
Joó Tibor és Törők PáL 3. A keresztyén ember
szabadsága.' Pröhle Károly (Sopron) és Sebestyén
Jenő. 2. Május, ~-én . délután 5 órakor. 1. Az,
egyéniség szabadsága a különböző közösségt elaku-:
latokkal szemben. Bartók György (Szeged). 2. A
gazdasági szabadság és a keresztyén életelv, Bernát
István. 3. Május lO-én délután 5 órakor. 1. A
szellem szabadsága. Kerecsényi Dezső és Szombat-
falvy' György. 2. Az egyház és az állam viszonyának
jellegzetes formái. Kovács J. István és KarnervKá-.
ro ly (Sopron). 4. Május l1-én délután 5 óra-
kor: 1. Az egyház szabadságának köre és az ál-
lamhatalom. Sz. Kun .Béla (Debrecen) és Kaas Al-
bert báró. 2. Nemzet és állam. Albrecht Ferenc.
3. Elnöki zárszó. Mi az eredményjRavasz László.
A megbeszélések helye a budapesti ret. Theológía
diszterme .. (Budapest, IX., Ráday-utca 28. sz. JI. e.)

- Dr. Gornbőcz Zoltán, a budapesti tudomány-
egyetem bölcsészeti karának dékánja 58 éves korá-
ban szivszélhüdésben váratlanul elhunyt. Az össze-
hasonlító nyelvtudománynak európai hírü tudós mű-
velője és mestere volt, akinek munkái nagyérté-
küek maradnak. Melegszívü barátja volt az ifjúság-
nak is, mint az Eötvös kollégium igazgatója és az

~ országos ösztöndíjtanács elnöke. Halála nagy vesz-
tesége tudományos életünknek ,és egyházunk is hálás
megbecsüléssel zárja szívébe emlékezetét, ,

- Az Országos Református Lelkész Egyesület
(ORLE) hivatalos lapja, mely »Lelkészegyesüíet« cí- "
men jelenik meg, D. Geduly Henrik és Dr. Ravasz
László kítüntetése alkalmából meleg hangú méltatást
közöl, a két püspökről. .

- A MELE tav.aszi konfereneíája május 7 és 8-án
Budapesten lesz a mult számban közölt részletes
programmal, A részvétel bejelentendő Kemény Lajos
alelnök címén, VII. Damjanich-u. 28~b.

- A CE világkonferencia. A világkonferenciák
eddigi története azt mutatta, h-ogy annak a nemzet-
nek egész protestantizmusa kész örömmel fogadta
magáénak, amelynek kebelében ülésezett. Mindenütt
belátták, hogy a négy és fél milliós világmozgalom
legnagyobb eseménye: a Vílágkonferencia előtt le
kell omlani minden korlátnak. Hozzánk Budapest-
re 80 evangéliumi protestáns felekezet küldi el kép-
viselőit, összes világrészeknek míntegy 45 nemzete.
Leh-et-e ennek a nagy eseménynek a megrendezését
egy egyesületré hárítani? A magyar evangéliumi
egyházak méltó módon teszik magukévá a-Vílágkon-
ferenéia 'Ü'gyét. Vezetőik már eddig is rendkívül
értékes segítséget nyújtottak a rendezésben. A kon-
ferencia védnőkei diszes sorában helyet foglalnak
az evangélikus egyetemes egyház felügyelőjével az
'élükőnaz egyház összes püspökei és felügyelői,
A budapesti egyházmegye is kiveszi részét a mun-
kából. A Világkonferencia rendezősége igy bizonyá-
ra nem fog csalódni abban a reménységében, hogy
a budapesti evangélikus hívek tekintélyes mennyí-
ségű jó magán-szállást ajánlanak fel a. Világkonfé-
reneia vendégeinek. A Budapestre vkészülődő leülföl-
diek már. többszörösen kifejezték, csodálkozásukat,
hogy nem lesz. magán-szállás Budapesten. A hires
magyar vendégszeretet városában bizonyára lesz ." A
szállásokat fel lehet ajánlani a lelkészí hívatalók-
ban. Sokat segít a rendezésben az, aki magán-szál-
lásokat ajánlTel. '
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és 19,-én Szarvason evangélikus napot tart, melynek
előadói és szereplői: Botyánszky Janos, Kemény La-
jos.vDr. Gaudy László, Szántó Robert, Egyed Aladár,
dr. Pesthy Pál, Sz. Szalay Ilona" Weltíer Jenő, D.-
KapiBéla, Dullien Klára, Maróthy Jenő, D Ko-
vács Sándor. ' ,

"'~.-<A csanád-csengrádi ev. egyházmegye hirei.
Aprilis 29-én Mezőhegyesen egyházmegyei le,tlwszér-
tekeelet volt, amelyen. az esperes igét magyarázott,
majd ia,z ú] istentiszteleti renden kívül egyetemes
énekeskönyv és agsnda, vegyesházasságok kérdése,
presbiteri konferenciák, szórványkérdés és egyház-
megyei belmissziói ügyek voltak a tárgysorozaton. A
lelkészértekezlet főbb ha tárvzatai a következők : 1.
Minden evangélikus oltárr:a feszületet kell helyezni.
2. A rádiós istentiszteletek részére rendszerbe állított
igehirdetési tervezetet kell készíteni. 3. Három pont-
ból állo indítványt küldött be a renereális elleni vé-
dekezés szolgálatában a MELE. elnökségéhez. 4.
Presbiteri káté megírását és kiadását javasolja. 5.
Inditványozza, hogy az !BB. vagy az OLSz. a Du-
nántulí. .Luther Szövetséggel társulva, illetőleg azzal
egybeolvadva. egyetemes éruérutű és kötele<.,~öerejű
belmissziái mnukateruet dolgozzon ki, annak anya-
gát .nyomtatásban, a parochiális könyvtárak terhére
minden lelkész még az ősz folyamán kapja meg.
6. Állást foglalt a központi s.zórványalap létesítése
mellett, a. befolyt egyházközségi adók -egy és fél
százalékának befizetésevel. 7. Szükségesnek tartja,
hogy az OLSz, a gyámintézeti lap mintájára, minr
den. nequedéuben, minden szórványhívő részére, in-
gyen hiterősítő röpiratot lí:iildjön. - Az egyházme-
.gyeben a következő konierenciák tartását határozta
el: május tz-én Szegeden egyházmegyei presbiteri,
május lS-én Szegeden egyházmégyiii középiskolai,
június Zoán Szegeden egyházmegyéi leánukonterenciát.
Csatlakozik május 27~28-án az Orosházán. tartandó
békés, 'arad-békésiegyházmi€gyék' közös, kenteren-
ciájához. - Július első hetében Hódmezővásárhelyen
háromnapos belmisszió! kurzust tart az egyházmegye
lelkészei részére. Téma: Az igehirdetés. - 'Elfogadja
Brachna Gábor egyházmegyei . lelkész indítványát
és a nyár folyamán Szegeden kethetes tanfolyamot
rendez az egyházmegyeI' vasárnapi iskolák vezetői
részére. Ugy 'a kurzusra, mint ezen tanfolyamra a
kerület összes egyházközségeinek figyelmét fel Iog-
ja hívni. Előadók voltak: Keken András, Sztik Gusz-
táv, .Virányi Lejos és Berikóciy. Dániel.

~ A veszprémi. ev. egyházmegye Pápán ápr,
25-én presbiteri kenferenclát rendezett, mely alka-
lomra az egész egyházmegyéből 150 presbiter sereg-
l~tt össze, lelkészeik,taIlítóik és felügyelőik veze-
tésevel. A konferencia istentisztelettel kezdődött, Ta-
kács Elek esperes igehirdetésével. A konfer enciát
Mihályi Sándor, egyhm. felügyelő nyitotta meg, Iel-
használván az alkalmat arra is, hogy az egyházmegye
közönsége nevében üdvözölje a korrnányzói kitünte-
tésben részesült esperest. Előadók voltak: Kakas
.JÓzse.f, Sikos GyU,la, Hering János, Máüs Károly,
Szabo Ferenc lelkészek, dr. Zauner Róbert Ielügyelö
Rózsa János ig. tanító, kik egyházunk felekezet-
közi, beléleti. erkölcsi, anyagi válságáról az egy-
házvédelernről, családvédelemről. vegyesházasságról
s' a vasárnap rnegszenteléséről beszélt-ek utalva a
presbitere~ felada~aira. A vendéglátó páp.ai gyüle-
kezet neveben Schock Gyula lelkész üdvözölte a kon-
Ierenciát.

- Kitüntetés. Molnár Jánost, a békéscsabai
egyhá,z .igazgató-t~l3ítóját ...a Magyar Tudományos
Akadémia a Wodíáner-díjjal s a közokt. míníszter
elismeréssel tűntette ki.
, -' Székesfehérvár. A ,bőjti -időszakban a helybeli

evang. gyulekezet 7 vallasos estét tartott a temp-
lomban. Az estélyeken szerepelt az alkalmi énekkar
v. Muray Endr-e vezetésével; seaualiak: Akóts Nelly,

Balatinácz Klári, Csitkey Kató, Javornitzky Ircsi, Zu-
gór Klári, Zugor Magda, Elst András, Endrődy Kál-
mán, Jurenák Imre, Somfai Aladár, Taag Ede közép-
iskolai tanulők és saját költernényét szavalta: Teke
Sándor tanár, ifj. egylet ügyv. elnöke. Előadáso/wt
tartottak: -v. Muray Endre presbiter, Kardos Gyula
bálassagyarmati evang. alesperes lelkész, Szabó De-
zső ref. hitoktató lelkész, Irányi Kamill ev. lelkész,
Tóth Kálmán sárkeresztesi ref. lelkész, Borbás Antal
m. kir. katonai fől'elkészés Kovács Gyula ev, s.
lelkész, - Á vallásos esték mindegyikén nagyszámu
közönség vett részt felekezeti különbség nélkül.

- A Ker. Ifjusági Egyesületek budapesti köz-
pontjának nagy vendége volt ápr. utolsó napjai-
ban D. Koechlin Alfréd, baseli lelkész, a KIE, Vi-
lágszövetség ügyvezető elnöke személyében. A buda-
pcesti egyházak és belmissziói egyesületek vezetői
részére ápr. 29-én tartott előadást az ifjúsági mun-
ka multjáról és írányz rtáról. A. mozgalom a hivatalos
egyházi nevelés által el nem érhető iparos, keres-
kedő és földműves ifjúság evangéllzálását szolgálja.
Elve: az ifjúság misszionálása az ifjúság által. Szívén
van a keresztyének egységének ápolása abban a
szellemben, amelyet Mott János és Söderblorn je-
löltek ki. Egység, felekezeti és nemzeti hűség sé-
relme nélkül! A KIE. barakktábort tervez az egyik
Bpesthez közeleső dunai szigetre. Ennek fel állítá-
sához egy barakk költségét helyezte kilátásba D.
Koechlln a mozgalom svejcí barátai részéről.

Évi jelentés.· 1934. évi statisztikai adatok:
Csoruás, (Békés rnegye) 2300 lelkes magyar egyház.

A község lakosságának 360/o-aevangélikus, 11ofo ref.
és 51% róm. kath. 1934-b>enkereszteltetett 38 fiű és
3'1 leány, összesen 75 (1933-ban 61). Eskettetett 12
tiszta. 7 vegyes pár, összesen 19. (1933-ban 21). Rever-
zálís., 9 javunkra, 9 kárunkra. Halottak száma 10
férfi, 13 nö, 10 gyermek, összesen 33. Áttért hozzánk
9, tőlünk kitért 8. Konfirmáltunk 23 fiÚJt és 16
Ieányt, összesen 39-et. Urvacsorával. éltek: 159 férfi,
377 nő, összesen 536 (433). Vallásoktatásban részesült
elemi és . ismétlő iskolában 385 tanuló. Istentisztelet

, volt 200-szor. A szegény, jórészt napszámos ,hív,ek 500
pot adakoztak jótékony célokra. 1934-ben a gyülekezet
43 lélekkel szaporodott. Az egyháznak van KIE-je,
Leány egylete, vasárnapi iskolája, Nöegylete, A római
egyházzal a reverzálls kérdésben kemény küzdelern
folyik.

RIEGER OTTO ORG ON AG Y ÁRA
Budapest, X., Szigligeti~lltca 29. seám, (Rálwsfalva).
Uj orgonák" valamint homlokzatsípok szállitását és

orgonajavításokat m é r s é kel t á r b an
szakszerű és művészi kivitelben vállal.

_SZLEZÁK LÁSZLÓ
Magyartrrszág aranykoszorús mestere

harang- és ércöntőde, hararujielseerelée- és -harunq-
lábgyár, Budapest, VI., Petnehdeu-utca 78. szám,

8 aranuéremmel és. 4 diszokleuéllel kitűntet uet

Konfirmációi emléklap ok színes kivitelben:
a .konfirrnációi jelenettel. darabonként P. - .64; .a
gyer!ll,ek;e~~~ . megáldo Jézus képével: P. -.79;
konfirmációi jelenettel. nemet szöveggel P. -.50.
Bibliák, aij testamentumok, imakönyvek nagy vá-

lasztékban. Ajánlattal készséggel szolgálunk.
Kapható: Schelte Testvérek könyvkereskedésében,

Budapest, IX., Ferenc körút 19-21.

Féb€!Evangélik<us Diakonissza Anyaházi Nyomda. Budapest. VII., Damjanieh-u. 28-b. - Felelős Farkas L.
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Szerkesztóség és kiadóhivatal:
BUDAPEST VII.1:>AMJANICH-u. 28b.

Telefonszám: '33-5-92.

Kiadja az
ORSZAGOS LUTHER' SZöVETSÉG

EGYH AZTARSADALM~,
BELMISSZIOI, KULTURALIS ÉS

EGYHAZPOLITIKAI HETILAP.
A szerkesztésért . felelős:

KEMÉNY LAJOS.

Megjelenik minden vasárnap.
ELOFIZETÉSI ARA.:

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

Felelős kiadó: Dr. FRITZ LASZLO.

TARTALOM: Két nemzedék. - drbv.: Közvádló és vizsgálóbíró. - A Lelkészegyesület budapesti konferen-
ciája. - Mikor a némának szólnia kell. - Károsy Pál: Evangélikus arcképek. - Figyelö.. - A Luther-

Szövetség alapszabályai. - Hírek,

harcáról, szernbenállásáról, egymást bí rálásá-
ról. A.:.z előadások figyelmes és fegyelmezett
hallgatása, a hozzászólások, részletes viták fo-
lyamán mindjobban kialakult a konferenciá-
nak az. a nagy jelentősége,' hogy égyháiZlUÍ1k
két lelkésznemzedéke megtalálta 'egymást. Az
idősebb nemzedék atyai örömmel látta a feszülő
munkavágyat, a sürgető felelősségérzetet, a
tudományos mekikészűlést, az egész élet odasza-
nását e nehéz idők minden szerit munkájára.
Az ifjabb nemzedék váratlanul megérezte, hogy
a lelkészi társadalom években és szolg álatban
idős vezérei szer-etettel és várakozással nézik
munkáikat és szándékaikat. 1\2 együttmunkál-
kodás, az együttépítés nem kötelességérzetből,
hanem 'egymás megértéséből és megbecsülósé-
ből jött létre.

Annyira megtöltötte ez a 1ev,egő a kon-
ferenciaegés.z tanácskozását, annyira mindig
hallhatóbban dobbant meg. a szívekben, hogy
a lelkészegyesűlet vezetője a zárszóban örven-
dező szívvel állapította meg, hogy ami lel-
késztársadalmunk felöl Isten kegyelméből el-
mult a veszedelem, hogy ,e forrongó világ rnin-
dent szétszakító küzdelrneiben a két nemzedék
szembekerüljön egymással és akadályozza egy-
más rnunkáját, Legyen hála az Istennek, hogy
megértjük egymást.

A bányai egyházkerület legrégibb pe-
csétjén az egyház hajója. van e körirat-
tal: »N on pe riclitatur in'. medio eius Chris-
tus« Most már mindenki örömmel és re-
ménykedv-e forgathatja az evezőt, hogy a meg-
tépett hajó a part felé siessen. Nem veszhet
el, mert· Krisztus van benne ...

KÉT' NEMZEDÉK.
A.z ország evangélikus lelkészei konfereri-

ciára gyűltek össze a fővárosban. Előbb az
Ur asztalához járultak, mint ahogy minden-"
kinek Istent kell ker-esnie akkor, mikor hiva-
tása 'legmélyebb kérdéseivel foglalkozik. ~z-
után megkezdődött a másfél napos tanácsko-
zá . Olyan kérdések kerültek sorra, melyek az

. egyházépítésnek, a hitéletnek és a lelkészi hi-
vatásnak legkomolyabb kérdései élén állanak.

A konferencia folyamán mindinkább ész-
revehetően olyan összhang bontakozott ki, amely-
nek kialakulása a koníerencia legnagyobb ered-
ménye és amelynek önkéntelen létrejötte osz-
tatlan örömmel töltött el mindenkit, deo kell,
hogy örömöt keltsen mindazokban js, akik bár-
milyen vonatkozásban állanak az egyház életé-
vel, Arról a rendszerint természetesnek neve-
zett ellentétről van szó, amely az idősebb és
ifjabb nemzedék, az öregek és fiatalok, az apák
és a fiak között minden viszonylatban rr utaf-
kozni szokott. Az .ifjú nemzedéknek arról a
buzgó, és· türelmetlenkedő lendületéről, amellyel
feladataihoz akar fogni és az öregebbeknek -
arról a lassító, végiggondolóés a következ-
ményeket mérlegelö magatartásáról, amellyel a
folyton újuló élet jeleit nézik. AimSII a két ti-
pusról, amelyet , valaki egyszer így jellemzett.
»Aki fiatalon nem forradalmár, ,aThl1ak. nincs
szíve, - aki öreg korában nem konzerwativ;
annak nincs esze.« Ezen a kenferencián az öre-
gebb és· ifjabb lelkésznemzedék, a Iobogó iaka-
rat és a. higgadt mérlegelés egymás mellett
ültek, felszólalásaik váltogatták egymást, né-
zőpontjaik egybekeveredtek.

. Nem esett azonban egyetlen szó sem a
konferencia lefolyása alatt e két nemzedék
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Közvádló es vizsgálóbíró.
A. végi E. A. szerint a fegyelmi, eljárások

so~·.án az dőz,ete.s nyomozást, vizsgálatot egy
a torvé~yszék tagjai közül kiküldött vizsgálóbíró
folytatja re sannak adatai calapján dolgozik a
közvádló. A zsinati irományole II. fűzerében
adott törvénykezési javaslat eberendezést vál-
tozatlanul átvette.

Ugy a törvény szelleme, mil1lt a kialakult
gyakorlat szerint is az egész. vizsgálat arra szol-
gál, hogy adatot szolg áltasson a kezvádlónak
a vádirat benyújtására, avagy az eljárás meg-
szüntetésének indítványoaására. Ilyen helyzet-
ben ez az egész vizsgálóbírói intézmény feles-
leges. Elhagyása az ügy elbírálását nem za-
varja, időt, költséget .takarít meg. Hogy ez
tényleg így van, legjobban, bizonyítják az ál-
lami bűnvádi perrendtartásra és azannak ,egy-
szerűsítésére vonatkozó törvények. Ezek szerinr
~ vizsgálat az esetek legtöbbjében elmarad, a
nyomozást maga az ügyészség folytatja le s

. armak alapján erneli vádját ; a vádirat ellen
kifogás alig pár ügyben adható, sőt az egy-
szerűbb, avagy tettenérésos ügyekbeo még a
vádirat is elmarad.

, ,yg~a,ne.z/t ?hajtar:,ám bev.e:Zletni az egyházi
fegyelmi eljárásban IS. A Icirendelt közvádló
~égezze ~l<l:z e~őzete'S nyomozást, vagy ha
ugy tetszik vizsgálatot, ennek meg Lesz.míinden
'egyéb~?l eltekintve az az-előnye, hogy DIemfog
sem többet, sem kevesebbet dolgozni és kől-
teni, mint amennyi, feltétlen szükséges indítvá-
nyának előterjesztéséhez.

Javaslatom megtételére gyakorlati tapasz-
talataim ~díta:llak. A legtöbb egyházmegyé-
hen ygya:l11s az 'a helyzet, hogy kevés az olyan
bí~Ól Vlagy ügyvédi képesítésü evangélikus,
aki vállalkezhat a törvényszéki bírói tiszt be-
töltésére. Ebből az származik, hogy az elnök-
ség, nehogy az ítélőtanácsból kiessem a meg-
f.~lelő jogászi képesítésű egyén, kénytelen a
vizsgálat lefolytatásat l-elkészi vagy tanári, tag-
gal végeztetui. Hogy azután az. esetek eg y je-
1 " , éb 1:>entös resz oen a megfelelő képesitésu-ésí gya-
korlatot, nélkülöző vizsgáló bírók, a legjobb
szándék és igyekezet mellett is m~nő rnunkát
v,ég~znek: a.rról a 'vizegálat adatai "lapján
vádiratot adni hivatott közvádlók sokat be-
szélhemének. Mindezek ·a· bajok megszünnek
ha az előzetes eljárást maga; a közvádló folv-
tatja. 1e. Emellett jelentős költségmegtakíarí-
tást IS 'eredményez. A vizsg álatnál szerepelt ed-
dig a vizsgálóbíró és .közvádló: ez. kettős kész-
kiadást, kettős megterhelést jelentett az ielőle-
gezésre kőtelezett egyházmegyei pénztárnak.
Ha a ~iisgálóbírói intézrnény kimarad, úgy
azegyhazmegye terhe kevesebb lennie, <egyben
maga, fl, törvénykezési eljárás is olcsóbbá válna
Bizonyos az' is, hogya' megfelelő képesítésü és
gyako rlatu- közvádló már eleve is úgy tudná
az ~ny~got ,'előkészít~~i, ~'Ügy arinak alapján
a törvényszék munkája lényegesen könnyebb

és rövidebb lenne. A vádlottra mindebből sem-
, mi ,h~tráJ?-Yin'en;.sz~~n,\a:Zih:~t,,mert hiszen úgy

a ,regl, ml.nt az U) eljárás resze re a legteljesebb
védekezési szabadságot biztosítja 'Si így ha eset-
leg elő is fordulna nagy ritkán valarrm sza-
bálytalanság, módja van azt a .tárgyalás so-
rán kivédeni.

Az utólJbi, időber; .igel~, s, k panasz hang-
zott el a törvénykezési eljárás hosszadalmas-
sága és drág:asága ellen. javaslatom ezek eny-
hítését célozza.
. Ezzel kapcsolatban egy másik gyakorlati
~~vaslatom. is, ~n, szintém tapasztalataim alap-
Jan. A ~~zvadlo ,s~erep~' meglehetős kériyes.
Ugya lieiglE. A., mint a javashat-szeri.nt is köe-
vádlóú~, az. érdekelt egyházmegye ügyészle ren-
delepdo In. Ez az' esetek legtöbbjében azt je-
l~ntl, hogy oly egyének ellen kell fel.épnie, kikkel
~lvat.a,~áhál" ~ár~ad:umi, állásánál 'fogva szintc
állandóan érjntkezik' Ez természetszerűen bi-
zonyos mértékig befolyásolja az embert. De
h<1fd.ül is emelkedik <ekapcsolatokon, feltétle-
nul visszamarad egy állandó Ieszélyező érzés
m~nd~ét ré;szrő.l. Kis helyeken, hol .az egy-
másrautaltság ősszehozza az ernbereket bizony
ez sokszor igen kellemetlen helyz'etJeiki~tered-
ményez ..Ezen kív~;n segíteni az az inditványom,
hogy minden keruletben egy állandó közvádló
legy'en. s az végezze .s lássa el ,ezt az iigykőrt.
A k'erule~ nagy területi távlata megszüntetné
a fens reszlet~Z'ett feszélyeze~tsé&"et, az' ügyek
egy: kézbe kerulve nagyobb targyüagosságotés
ami a, legfontosabb: n.agy.obb egyöntetűséget
eredményezne. Ez pedig Igen fontos. A sok
egyházmegye minden fegyelmi ügyében más és
~ás közvádló, más és más rendszert, felfogást
Jelent; ezek mellett nem alakulhat ki bieonyos
vé~ségl~kre megkLe~ő és egyöntetu eljárás és
felfogás. Ennek hiánya a törvényszékek íté-
le~ei,t hat~rozatlanná ésegymással ellentmon-
dova. teszi. Javaslatom az egységes joggyakor-
lat kialakulását kívánja elősegiteni. drbv.

A lelkészegyesületbudapesti
konferenciája.

. A plagy-a-rorgá~angé1ikÍls lelkészek egyesü-
le~e m.ajus, ? és 8. napjain Budapesten a Deák-téri
leanyg!~~azlUm: clisztermébentart,otta tavaszi kon-
íerenciáját. A konf'erencíát . Urv.acsoravétel előzte
IIl:'~g,..me,l~,en a szent szolgálatot D. Raffa!) Sdndor
puspok végezte. '
I 'Dél,előtt 10 ó~..akor nyitotta meg D. Raffay Stin-
dor~, ..a MELE elnöke a konf.erenciát, rnelynek részt-
v~VOl, az .o~szág J?inden: részéről összesereglett 1e1-
k~s~ek (szamsz'erIl}t 110-en) elejétől végéig impo-
náló f.egyelmezettsegg'eJ. és Lankadatlan érdeklődés-
~'el' v~tte~ részt .a tanácskozáson. Örömmel kell meg-
állap:t~nt, .~~gy., ez alkalommal teljesen hiányzott
'egy~a~l ~yulesemknek az' a megszokott és elszo-
mO~lto kep,~, hogy folytonos [övés-menés és beszél-
getes ,zavarj~ azokat, akik kornolyan akarnak részt-
v'.~nm a tanacskoz~s:on. Példát adott a lelkészegye-
sulet ebbena tekmtetben gyüléseinknek. .
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D. Ratfay Sándor püspök elnöki megnyitója
mindénekelőtt megállapította azt, hogy súlyos téve-
désben vannak azok, akik a lelkészegyesület új len-
dületet nyert testületi életét és testületí tanácsko-
zásait hierarchikus szellemű irányzatnak nevezték.
Nemcsak kívánatos, de egyenesen szükséges, hogy
a lelkészek saját hívatásuk kérdéseit' komolyan és
lelkiismeretesen megbeszéljék. Ezután a csaladvéde-
lern! kérdésére tért át és teljes őszinteséggel és nyilt-
sággal kifejtette a lelkészi kar álláspontját. Idevo-
natkozó kijelentéseit a napilapok részletes en közölték
és majdnem kivétel nélkül »éleshangúnak« nevez-
ték, holott ez a megállapítás merőben igazságtalan.
A megnyitóbeszéd gondolatmenete a következő volt:

A családi élet tisztasága, kötelezettségeinek át-
érzése, erkölcsi komolysága és közéleti tisztessége
egészen a türhetetlenségig aláhanyatlott. A családi
élet megromlásának okait ísmertetnünk kell, ha az'
orvoslás módját meg .akarjuk állapitaní és a .gyó,-
gyulást el akarjuk érni. A gazdasági okokonklvül rné-
Iyebb indítóokokat is meg kell látnunk. A korszellenj,
mint egykor az özönvíz, hullámaival a .közszelle-
met elárasztja, a könnyű lelket sugároztatja elsősor-
ban; légköréből árad szét az' élvezethajhász.at, az
önzés, .a belátástalanság. A mai eszmény nem a
mélyre alapozott élet kialakítása, hanem az örök-
lött értékek -áruba bocsátása, - a megalkuvás. Ez
a közszellern a családi életben is garázdálkodik,
mert nem ismeri és nem: akarja a sZ0l1gá,1aJtot.Na-
gyobb és komolyabb erkölcsi kérdés ez, semhogy'
egyes egyházak erőfeszítéseivel orvosolható volna.

'- A közszellernen keresztül romlott meg a csa-
ládi élet - úgymond -, tehát csakis a közszellerrr
gyógyításával javítható meg. A római katolíkus egy-
ház' kanonjogának érvényesülése a családok kere-
tén belül egyenesen végzetessé vált. Ha egy egyház
más egyház által megkötött házasságot ágyasságnak
nevezhet, akkor senkinek sincs joga sopánkodní azon,
hogy .a családi élet tisztessége, komolysága nap-
ról-napra fogy, csoda, hogy csak 'ennyire romlott
meg .a családi élet. Meg kell tehát változnia nemcsak
az egyesek, hanem! a társadalom és a polltiléa LeL-
kének is, szigoruan kell érvényesíteni minderikivel
szemben az állam törvényeit, .mem ezek 'erejét ,ép,..
pen' az adj a meg, hogy a törvény mindenkível szem-
ben egyrormán kötelező, minden család a törvény
védelme. alatt állí, s ezért az államnak kelíl elsősor-
ban a családok nyugalmát biztosítarn.
, - Több evangélíumot tehát JI köz- és magán-

életbe', több szerétetet .egyrnás iránt ~'s:"ajál gye1r-
mekeinkkel is foglalkoznunk kell a Lehető legna-
gyobb kornolysággal, hiszen őket a modern szellern
rontás a épp 'úgy' kikezdi, ha nem nyugszik rajtuk a sze-
münk. A hívek nagyon komoly és következetes pász-
torkodása legyen a mi legfőbb terünk. Erkölcsi fun-
damentumon kell fölépíteni !íjból az összetört jelent,
Politikával sem most, sem ezután nem foglalkozunk,
ezért nem helyes az va kritika, amelyben az Actio
Evangellea-t legutóbb részesítették. mert amikor az
Actio Catholica megindult, 'egyetlen Iapnak sem volt
és ma sincs ellene kifogása. A rrií megmozdulásinűc
nem eshetik más megítélés alá; mint más egyházaké,
Az ifjúsággal való 'foglalkozásunk tisztára egyházi
érdekeket szolgál, nem akarunk semmi mást, csak
azt, hogy az· evangéliumi ifjúságban mélyítsük ,az
Evangéliuni öntudatát,' al': egyház iránti érdeklődést
erősítsük. "

Az első előadást D. Kapt Séla püspök. tartottal
"»Az egyház és a hitvallás- címmel.' Mélyen' járó
és gondosan részletezett előadásában abbóll ' a meg-
állapításból indult ki, hogy nincs egyház hitvallás
nélkül és hogy a hitvallás 'emberi felelet az' Isten
kinyil.atkoztatására. Ezután f.oglalkozott az egyház-
nak azzal az igényével, hogy tagj aitól hitvalláshűsé-
get kíván. A hitvallást ismerni kell és hinni kell.
Bármely világi, vagy társadalmi egyesület, vagy
testület megszabhatja és meg is szabja, hogy kiket
fogadvés tart ~agjaiközött, az egyház'nflki' is:jog1é4

sőt életfeltétele. megkivánni tagjaitól és lelkészeitőI
a hitvalláshűséget. Mély hatást tett a lelkészegye-
sületre.. mikor ennek a lelkészi munka minden' ágá-
ra 'kiterjedő következményeit Iejtégette. Minden lel-
készi munkában, legkiváltképen az igehirdetésben hit-
tudatnak és bizonyságtételnek kell lenni. Érdeke-

sen Iejtégette az regyház : viszonylatait a kuJ,túi!'"
protestantizmus, az internacionalista hitetlenség ve-
szedelmeível. de a nacionalizmus olyan elf,atlulásai-
val szemben is, mínt amilyen Németországban az
egyház hitvallásszerűségét is súlyosan fenyegeti. Elő-
adását annak megállapitásával fejezte be, hogy egy-
házunknak a hitvallásosságban való megújulása élet-
kérdés.

A második előadást Dr. H. Oaudy László
hitoktatási igazgató tartotta az Igehirdetés mai irá-
nyairól. Attekintést adott az igehirdetés multjáról,
a külföldi homiletikai irányok hatásáról a magyar
evangélikus igehirdetésre, értékelte igen találó meg-
jegyzésekkel a tegnap és a ma igehirdetéseit. Meg",
állapította, hogy Ina igehirdetésűnk csaknem teljesen
függetlenitette magát a külföldi hatásokról. A 'mar
dern igehirdetésről szólva abban foglalta össze kri-
tikáját, hogy az ma a kerszellem egyetlen irányának
sem hódol, hanem hivatásának megtelelően a kor-
szellem felett áll. Kifogásol ta, hogy az (~gynevez,ett
falusi prédikáció, típusa hanyatlóban van. A holnap
igehirdetésének igényeit behatóan Iejtégette és ál-
talános 'helyeslés közben állapította meg, hogy a
lelkészi karnak gondoskodnia kell a hívek posztilla-
szükségletéről.

A délutáni tanácskozáson Dr. Sólyom Jenő, a
budapesti evangélikus gimnázium vallástanárar tar-
tott előadást »Egyháztörténet és átértékelés« cím-
mel. A szellemtörténet jelentőségát behatóan fejte-
gette, majd szembeszállt az egyháztörténeti átérté-
kelés mai megnyilvánulásaival. Kifejtette, hogy az
átértékelésí kísérletekkel szemben nem a polemi-
zálás vezet célra, hanem a pozitív munka: egyházunk-
nak gondoskodni kell arról, hogy kísebb-nagyobb
közösségek, intézmények egyháztörténeti adatai ősz-
szégyüjtessenek és feldolgoztassanak. A részletrnun-
kák fontossága itt nagyjelentőségű. Helytörténeti rno-
nográfiákra van szükség. Foglalkozott az egyház-
történet középisk'olai tanításával is és .armak eddigi
módszerei vel szemben szükségesnek mondotta, hogy
az állitsa előtérbe az egyháztörténet nagy alakj ainak
komoly életrajzát és foglalkozzék mínden korra VOr
natkozóan 'az 'istentiszteleti élet, a belső egyházi
élet és a szeretetintézmények életének történetével
és helyzetével is. 1 .

Ezután Ziermann Lajos soproni lelkész, a magyarcr-
szági egyetemes gyámintézet· elnöke -tartott- előadást
»A konfirmációi tanítás anyagáról és módszeréről.e
Véleménye szerint a korrfirmációí tanítás központja
a két szeritség tanítása. Nagy súly helyezendő ar-
na, h'Ügy a konfirmáció a lelkipásztorkodás egyik
legfontosabb és gyakran egész életre kiterjedő ha-
tásu alkalma. Az imádságot és az egyházi énekek
megszeretését itt kell a maga igazi jelentőségében
a gyermek életébe állítani. Foglalkozott a konfírmá-
cióLintenzív oktatás és a reverzállsharc össze-
függéseível. valamínt : azzal a gyakorlati szükséggel,
hogy.a konfirmációi oktatással kapcsolatosan a kon-
firmans gyermekek szüleivel is foglalkozni· kell.
A módszer tekintetében előtérbe helyezte a gyerme-
kek érzésvilágának nernesítését és a hit és egyház-
hűség gondos megalapozását. ,

Másnap regg,el.· Dr. Csengődy Lajos salgótar-
jáni lelkész, a MELE jegyzője tartotta a bevezetö
áhitatot János 20:1~-23. alapján a lelkipásztori kül-
detés e világnakés magunknak békességet szerző
jelentőségéről. Ezután Dr. Jánossy Lajos, az Er-
zsébet tudományegyetem hittudományi kara gyakor-
lati tanszékének professzora »Gyakorlatí theológiai
problémákc-ról tartott előadást. Bevezetőben 3" kül-
földi evangélikus egyházak ezidőszerint aktuális prob-
lémáinak' legfontosabbjait sorolta fel, azután arra
mutatott, hogya hazai országos egyházban, mely
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missziói területnek nevezhető, majdnem mindent re-
vízió alá kellene venni a lutheri szellemi lés karak-
ter tekintetében. Ma kétségtelenül látszanak a meg-
újhodás jelei. Nem véletlen az, hogy a liturgia megúj-
nedásának kérdése áll előtérben, rn~rt az rstentísz-
teletí Het alapvető. Nem kell félteni a megújhodó
liturgiától az itg,ehirdetést, az nem szoríthatj a hát-
térbe, hanem inkább megujhodásra kényszeríti magát
az igehirdetés tartalmát és mélységét is. Szükség van
azonban véleménye szerint evangelizációs istentisz-
teleti tipusra is. Ezután a személyes gyónás kérdé--
sével foglalkozott, mint amely kérdés újabban, külö-
nösen az oxfordi mozgalom következtében aktuá-
lissá lett. Elvi szempontból tárgyalta a konfirmáció
kérdését ,a gyermekek életkorúhoz való viszonyá ..
ban, majd a szórványgondozás, nemkülönben a
nagy gyülekezetek lelkigondozása szempontjából az
egyházi diakonia fontosságára és I felhasználására.
mutatott.

A befejező előadást Seabo József győri lel-
kész, a Harangszó szerkesztője tartotta »A lelkészi
kar testületi szelleméröl.« Egyenes beszéd. volt, mely
félreérthetetlen kérdéseket tett íel a lelkészi kar
reprezentációja, társadalmi súly a, szellemi és er"
kölcsí 'súlya tekintetében. Szólt a szolgálati egység,
a vélernényegység, azután a lelki és a szerétet ,egy-
ség szükségéröl. Megállapította azt, hogy a MELE éle-
tében olyan új korszak indult meg, mely alkalmas
a testületi szellem kifejlesztésére. Szüks,égesnek
tartja azonban, hogya »Lelkipásztor« címü homile-
tíkai folyóirat a lelkészek lelkiéletének a megbeszé-
lésére is nyíljék meg, hogy a lelkészi becsületszék
régóta érzett kívánsága teljesedésbe menjen és hogy
a lelkészek lelkigondozása egyik föfeladatává legyen
a MELÉ~nek is és az arra illetékeseknek is.

A konferencia tárgysorozatán volt még Mo«
ravesík Sándor diósgyőri lelkész előadása »Az egyház
és a munkásság« címen, mely azonban az őszi ta-
nácskozásra halasztódott el.

Az előadások sok hozzászólast váltott ak ki. Ma-
gas színvonalu viták voltak. Ellentétes szempontok
is szembekerültek egymással. A megvitatások azon-
ban olyan ibarátságos és megértő hangon .él3 szán-
'dékkal mentek végbe, 'hogy D. Rajku) Sándor élnöki
összefoglalásában örömmel állapította meg a ta-
nácskozás hasznos és emelkedett voltát. Külön kí-'
emelte, hogy az ifjabb lelkésznemzedék nagyszám-
ban és egyházépítő buzgósággal és a lelkipásztori
önfeláldozó élet biztato jeleivel vett részt a mun-
kában. Áldásért és az egyház jövendőjéért kön.yörgö
imádság.a után a kcníerencia az Erős Várunk el:-
éneklésével ért véget.

Mikor a némának szólnia kell.
D. RaffayEándor püspök a MELE meg-

nyitó értekezletém bátor és igaz, beszéddel
mutatott rá a családi élet felbomlásának okai-
ra. Megmondta, hogy a korszellem mételye tá-
rnadta meg a családiéletetés az egyházak, hiá-
ba. hirdetnek családvédelmet, ha van keresz-
tyén egyház, mely a. másik keresztyén egyház
által megáldott házasságot ágyasságnak bélyeg-
zi. ElZ az .egyházi fertözés veszedelmes oka a
családi élet megbetegedésének. .

Erről a beszédről az aznap délutáni és
a másnapi reggeli lapok részletesen beszámol-
tak. Legalább egy millió ember olvasta ezt a
beszédet, mely szerencsétlen állapotainkat fér-
fias nyiltsággal tárta föl; Lehetetlen volt, hogy
a N.emzeti Ujság némán vegye tudomásul.

Pedig jobb lett volna. Mit mondhatott?
Raffay püspök általánosan ismert tényeket ál-

lított és ezeket a t:ényeket letagadni nerru.Ie-
betett. Az evangélium világosságával vetett
fényt az eltévelyedés útj ara. Ha pedig laz evan-
gélium nyilván bizonyítja. a tévedést, az: ellen-
fél, a biblia szerint, mindig: elnérnula.

Ezt a. némaságot kényszerítette szólásra
a felekezeti fegyelem a Nernzeti Ujságban. Mit
mondhatott? Hangokat, amik nem jelentenek
semmit. Legfeljebb azt a közmondást juttatta
az olvasóes:zébe: Másról beszél Bodóné, ha
a bor árát kérik.

Hogy »protestáns egységfront épült ki a
hercegprímás határozott, de konciliáns javas-
latával szembcn« Raffay püspök szintén, ha-
tározott, ele igazi magyar szívből fakadó be-
széde mennyire felette áll ennek a kűlföldi
hatalmasságet szolg áló beszédnek!

Aztán keserves csűrés-csavarás kőv etkez ik.
Hogy a római »katolikus egyház protestánsok-
nak protestáns pap előtt kőtőtt házasságát ép
úgy felbonthatatlannak tartja, mint a magáét.«
Hát 'erre nem vagyunk kiváncsiak, Azonban »a
katolikusoknak protestáns pap 'előtt kötőtt há-
zasságát nem ismeri el.« Vagvis ágyásságnak
bélyegzi.

Itt a nemzetellenes tőrvényseegés, A há-
zasságot magyar törvények· szerint az. állarn
kőti meg jogérvényesen és ha azt valamely kő-
zü1et el nem' ismeri, törvénysértést kővet el.
.Ez az-az erkölcsi rombolás, amire .Raffay
püspök' beszédében rámutatott.

Végül még valamit. A cikk címe: »Raffay
és a kánonjog.« A cikk sehol sem. adja meg
Raffay megillető címét. A római katolikus papi
méltóságoknál sehol sem felejti el : Serédi Jusz-
tinián dr. bíboros hercegprímás, Luttor Fe-
renc, kánonjogi tanácsos, stb. Nem baj. Még
azt se kellett volna kiírni, hQgy Raffay. Elég
Lett volna a cikk círnéűl venreyi: Egy magvar
keresztyén jg30 beszéde.

,

Evangélikus arcképek.
Rocblitz Gyula.

Az emberi természet egyik [eitűná és sajnálat-
raméltó jelensége az, hogy a körülötte levö nagy-
szerű alkotásokat megcsodálja, élvezi, mintegy ter-
mészetesnek találja, de ugyanakkor alkotójukról tel-
jesen meg{e!.edkeziJf., aeok kilétéről egyáltafcín nem
IJesz tudomást. Nagy külföldi világvárosokban az
emberi hálátlanságot, az utokor közönyét ugy ellen-
sulyozzák, hogya· város nagy épületeit, különleges
figyelmet érdemlő alkotásait emléktáblákkal jelö-
lik meg s ezeken keresztül igyekeznek a nagy al-
"'fotók einléket megőrizni s a jövendő nemzedékek
számára átmenteni. Sajnos nálunk ez még fogya-
tékos.

Hányszor elhalad például nemcsak [tnuirosi, de
csaknem minden vidéki ember is a Keleti-pálya-
udvar hatalmas kupolacsarnoka előtt. (Nagyszerü-
seqét, igaz tökéletességét s egyben imponáló kül-
sejéti sok külföldi ember is elismerte már.) Milyen
sokszor gyönyörködünk a Köröndgyö'!Yö/'ü és ha-
talmas épületeiben, a Máv. Andrássy-uti szépséqes
igazgatósági épületében, de még soha nem jutott
eszünkbe az, hogy érdeklődjünk- azok alkotója, ter-
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vezője 'iránt. Igy történik azután meg az, hagy
mindezeknek az előbb felsorolt nagyhatásu műat-
kotások megteremtőjének, Rochlitz Gyulának neve
ma már csaknem teljesen ismeretlen s így ugy
gondolom, hogy általánosan koeerdekü célt is seol-
gá/oM akkor, midon emlékezetét ezennel [eleleueni-
teni átiaitonr.

Rochlitz Gyula Nagyrőcén szűleteit 1825. de-
cember hó s-én. (Téves a lexikonok adata, lIle/y szű-
tetesi helyéül Eperjest jelöli meg.) Középislwláit az
eperjesi evangélikus colleqiumban s l7lüegyetemi ta-
nulmánijait : Bécsben végezte. Az 1848-49-ik sza-
badságharcot, mini honvédfőhadnagy kűedotte végig s
mint "ilyen 'Görgey hadtestében szólgált egészen Vi-
lágosig. Később az államuasutak seotqálatába lé-
pett s tudásdoai, szorqulmdoal kitűnoe, rövidesen
tőjelügyelő lett. Kiváló tervező műepitése :volt s
így azután a," államvasútak által végzett nagyobb
tnunkák mind az ő tervei szerini s felügyelete alatt
.lcéseültek. A már említetteken kioűl ő temezte
."nég többek között CI -oasuti összekötő hidat is.

1886, január hó 18"án halt meg. Koeoeüentu ha-
lála e lőtt ment nyugdíjbas a Ií:irúly érdemei elieme-
réséűl a királyi tanácsost címmel tűntette ki, ami
abban az időben ritka és kiuételes adomanu volt.

Rochlitz Gyula egész életében hüséges fia volt
eutmqélikus egyházának shitéhez, vallásához való
törhetetlen raqaszlcodása mettá kifejezője ,uégren-
.delete is, meluet nem sokkal halála előtt készí-
tett s melpnek réczletei egy iqaztin naquleikü s ön-
tudatos evangélikus ember gyönl/ÖI'Ü meirnuilatko-
zása: , .

»En Rochlitz Gyula, miután nemcsak nőm meg-
halt és gyermekeim sincsenek, ele Béla testvérbátyám
és Kálmán testvéröcsém is hamarabb elhaláloetak.
én halálom esetére hagyaték vagyonomról e I.Övetke-

képen rendelkeeem: ... 5. r:öbbi uaauonombói.: /7Íi-
ről itt hagyományképen nem rendelkeztem, jelesül
ertékpapiriaimbol és betáblázott temesvári vételár-
hátralék követelésemből egy nevemről neueeenaá
30.000 forint (Harmincezer osztrák értekü [orintruii}
alapítványt teszek és rendelek az Eperjes szab,
kir, városában létező ő3régi s az ország és CI pro-
testániiemus történetében tiseteletreruél ló seerepei
vitt, ágostai hituallásu eotuiqelikn« Colleqium jaoáro,
mini. amelyben tamüo éveim nagy részét töltöttem.
Teszem ezt hálaérzetből, amennyiben ezen taninté-
eet, költötte fel először bennem a munkússáqra és
haladásra való egészséges ambiciot, melunek, ha

'nagyobb korben ellerjed, ember és haza hasznát
látja es melu a nemzeti meqmaradúsnak /ő bizto-
sítéka. t:s teszem a végett, hogy ezen collegium
(ugy tudom, hogy tnost is ez a neve) tanerőinele s
az erre szűkséces pénzerejének gyarapodása által,
az újkor követeléseinek s 'a magyar állam által
meqkiuánt föltételeknek - a nemzeti huladás igényei-
nek: ezzel is jobban meqielelhessea. Tessem végre:
- más, nálamnál vagyonosabb honfiaknak buedito
példaadás végett. Ez alapítvány-tőlfén kioűl ugyan-
csak ezen eperjesi protestáns tanintézetnek (colle-
glillmnak) hagyományozom bronemellszobromat, Bu- __
dapest, 1886. Ezemyolcszdznyolcvanhatodik évi ja-
nuár l1ó 18. tizennyolcadik napján.«

Rochlitz Gyulát CI Kerepesi-uti temetőben he-
lueetét: örök nyugalomra. A régi, kiurites re várá
13-ifJ sirtáblo; 1 sor, 151-ik sírjában nyugszik s em-
léket egyszerü, de az idők viharát épségben álló
síremlék hirdeti. A síremléket állitotta. » Jóltevö-
jének keg,yelete [eléűl az eperjesi ~v. ker. Colleqium,
A hálás intézet a hálás tanitutirutnakt«

Af 13-ilé sírtábla rövidesen teljes kiűrites alá ke-
rül. Az itt nyugvó nagyjainj. hamvait már exhumál-
fáJ,! s CI Paniheon sirtáblába helyezték át, Nem sza-
oad engedni aet, hog.lJ Rochlitz Ginita hamvai a többi
ismeretlen 'halottakéoal emiatt jettelenttl elpusztul-
[anai«. Az ő holt tetemeinek a Pantheon sirtablábon
(Jan!a hel!.Je, mert munkássáqa az etrese magyarsqgé
vol,t s alkotásai fővárosunk szépségét, es jj hirneoét
emelték s gazdagították. . Károsu Pál.

Figyelö.
Az emberi bölcseség

korlátolt voltát mi sem bizonyíthatná jobban,
mint a kővetkező történeti tények. Mikor Edison
[878-ban Párisban bemutatta a fonográfot,
Moncel, híres fizikus ·e szavak ra fakadt: »Csir-
kefogó, azt hiszi, hogy felülünk egy hasbeszélő-
nek? Mcrt loehetetlen elhinni, hogy holmi va-
cak érc vissza tudja adni a hang nerries csen-
gését.« - Launhardt híres műszaki egyetemi
tanár J875-ben a gépkocsiról azt mondta: »Tel-
jesen céltalan olyan szerkezetekkel való kin-
lódás, amelyekkel használható automobilhoz sze-
retnének jutni.« -. A gázvilágításról is azt
mondta a »tudós« Lebon, hogy Jámpa bél nél-
kül sohasem éghet, mert ez ellenkezik a teT-
mészet törvényeivel. - Hogy is mondja az
Irás? »Mcgsemmisítem a bölcsek bölcsességét
és az okosak értelmét elvetern !«

-0-

Ötven életév krónikája.
Francia statisztikusok kiszárnitották, hogy

ötven év alatt egy ember átlag 5000 napig al-
szik, 6500 napig dolgozik, 800 napig jár, 4000
napig szórakozik, 1500 napig eszik és 400 nap-
ig Iszik, 50 napon át beteg. Az. étel és ital,
amit ez idő alatt elfogyaszt, 85 mázsa kenyér,
80 mázsa hús, 23 mázsa főzelék, tojás és hal;
2000 akó víz', bor, sör, tea, és kávé, amiben
80 százalék a víz. De hát mindezek az adatok
csak la mulandó test életére vonatkoznak. Hol
vannak a halhatatlan lélek életére vonatkozó
megfigyelések? Vagy nem is érdekli más az
embert, csak a teste ?

--O~

Egyházi élet Kínában.
Auhui és Kiangsi tartományok számára

1933 óta egy ker. tanintézet létesüIt,mely:et
Kína püspöki és methodista egyházai tartanak
fenn. Mult év júniusában kurzust tartottak 74
hallgató számára, melyen a lélektan és az if-
júság nevelésének kérdéseit tárgyalták. A részt-
vevők kőzül 63 mcthodista volt, 10 a pűspőki
egyház tagja és 1 baptista.

A kínai evangélikus lutheri egyház tagjai-
nak száma jelenleg kb. 40.000, akik kőzűl 25
ezer rendszeresen járul az Ur vacsorájahoz
Vezetőik közül 256 külföldi és 936 k ínai.

-0-

"Szegény haldokló egyházak."
Az amerikai sajtó kedvenc témája és szám-

í alan ember kimeríthetetlen beszédanyaga az
.az állítás, hogy az egyházak értéktelenek. Néz-
zük meg azonban a valóságot. Az egyházak
nem haldokolnak, mint ahogy azt hangoztatják
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Ellenkezőleg. Az »arnerikai egyházak évköny-
vében« azt olvassuk;' hogy több, mint 30 mil-
lió ember jár minden héten, templomba. Az
egyháztagok száma évenkint 75o.ooo-rel emel-
kedik. Az egyházi épületek az. utolsó 7 j év-
ben rnegkétszereződtek. A legutóbbi számlálás-
kor 232.154 templom volt az Egyesült Allamok-
ban. A népnek kb. tele tagja valamelyik egyház-
nak. Míg a lakosság száma 1800-tól 1934-ig
z z-szeresére nőtt, addig az egyháztagok száma
ugyanezen .idő alatt a So-szorosára emelkedett.
Az egyházak egyáltalán nem haldokolnak és
nem csökkent az az erejük sem, J11Je.1lydaz
amerikai népet erősítik, buzdítják és vezetik

A hadíszolgálat megtagadása.
A hollandi lelkészek bék'eszövetsége, a

»Kerk en Vrede« beadványt intézert a francia
külügyi hivatalhoz, több mint 300 aláírással,
melyben kérik a francia korrnányt, hogy azok
számára,akik lelkiismereti okokból megtagad-
ják a hadiszolgálatot, úgy, mint más országok.
ban szokás, polgár.i szelgálatot vezessenek be
Kéri továbbá a szővetség, hogy ? hadiszoigá-
lat megtagadása miatt nemrég két évi fogházra
ítélt Vernier francia Ielkészt helyezzék szabad-
lábra.

Missziós repülőgép.
A neuerrdettelsaui misszió legközelebb egy

Junkers repülőgépel állít szolgálatba U jguineá-
ban. A repülőgép beszerzése azért vált szük-
ségessé, rnert Ujguinea belsejében. óriási misz-
sziói területet vettek gondozásba. Ez egy 1000
·-2000 méter magasságban lévő sűrűn lakott
fensík. A misszionárius ide h.uszonháromnapi
gyaloglás után. ér fel s ezalatt az emelkedések
összesen 3000 .métert tesznek ki. A repülőgép
pedig másfél óra alatt teszi meg ezt az. útat.
Ez az első repülőgép, amelyet a nérner evangé-
likus misszió állít szolgálatba. .

Amerika az erkölcstelen filmek ellen.
Szárnos tekintélyes egyesület tiltakozott az

Egyesült Államokhan az erkölcstelen filmek 'elő-
állítása és bernutatása ellen. A szaksajtóban is
jelennek meg közlernények; melye'k a filrndzsun-
gel megtisztitását kővetelik. Külön társadalmi
mozgalom fárad annak a bebizonyítására, hogy
a közőnség tiszta filmeket kíván. Lord A. lel-
kész kimutatást készített arról, hogy milyen
arányban van az erkölcstelen filmek száma az
összes filmek számával. A következő megirá-
zó eredményre jutott: 1934. jan. 15-től május
1 5-ig, tehát 4 hónap alatt előállítottI33 film;
közül 26 foglalkozott házasságto réssel, 25 film-
ben csábítasi jelenetek szerepeltek, 2 film ki-
zárólag csábítási történetet adott elő, 25 film
közvetett módon foglalkozott a házasságtörés-
sei és egy film a vérfertőzéssel. 1 filmben a
főszerepet játszó szi nésznő a romlott nó sze-
repét vitte. Romlott nők, mint mellékszerep-

lők majdnem mindegyikben voltak. Gyilko ság-
gal 32 film foglalkozott, .17 film hősei alko-
holcsempészek és szélhámosok voltak, 27 film
kizárólag bűnügyeket tárgyalt. Ez az elképesz-
tően szomorú eredmény Arnerika széles nyil-
vánosságát fel rázta. A mozgalom tiltakozik a
filmek nagybani kölcsönzése ellen, mert így a
mozik kénytelenek előadni válogatás nélkül érté-
kes és romboló filmeket egyaránt. Az vamerikai
egyházi szövetség is csatlakozott a mozgalomhoz
és azt hathatósan támogatja. .

Éhinség a "Szovje.tparadicsom"-ban.

Az oroszországi nyomor enyhítését szolgáló
vallás- és nemzetközi szervezerek kőzős kiált-

. vánnyal fordulnak a polgári társadalomhoz ado-
mányokért.
. Ugyanis az orosz nép nagy része rettene-
tesen szenved az éhinségtél. Számtalan köz-
vetlen levél, szemtanúk hitelt érdemlő leírásai
már két éve állandóan beszélnek egyes terű-
letek és néposztályok példátlan nyomorúságá-
ról. Ma már hivatalos orosz nyilatkozatok is
megállapítják, hogy a nyomorsújtotta vidéken
a nép nagy része minden élelmisz.erkészlet.étől
megfosztva,. menthetetlenül ki van szolgáltatva
az éhinségnek. Az aszályos vidékeken - még
olyan jzülföldi szemtanúk szerint is, akiknek
a szövjet iránti rokonszenve közismert - ter-
més alig volt, sok helyen pedig egyáltalán sem-
mi. Ami pedig volt, az, -- egy amerikai szem-
tanú mondja - könyörtelen szigorúsággal el-
vettéle Csak így tudták a kenyérjegyet a váro-
sokban megszüntetni. .

A terméssel pedig mindenekelőtt a had-
sereget, az ipari munkásságot, továbbá egyes
kiváltságos városi csoportokat táplálnak, míg
a mezőgazdas.ági területeken, különősen a lia-
rasztgazdaságokban a nép' élete állandóan ve-
szélyben forog. A rettenetes nyomort a szovjet-
kormány . 1934: december 26-i határozata is el-
ismeri; ugyanis egyes agrárterületek »elerni
nyornorúságáról« tesz említést.

Az 1933. évi eseményeknek, amikor Uk-
rajnában, a Volga vidékén, stb. számtalan ár-
tatlan ernber merut tönkre, a kozelgő tavasz éh-
ínsége miatt meg kell ismétlődniők.

A k-iált\@l1Lkibocsátó szervezeteknek ar.
az álJáspontjuk, hogy a humandtás és a segí-
tés kérdéseit 'a politikai és szociális érdekektél
függeüenül kell kezelni. Az emberiesség és a
felebaráti szerétet elemi kötelességének tartják,
hogy a lelkiismeret szavát megszólalt.assák és
éhhalál előtt álló embertestvé reink megsegí-
tése érdekében segítséget kérjenek.

A kiáltványt aláírta az Egyházi Seg ítőmun-
ka Európai Központja. D. E. Choisy profesz-
szor és D. A. Keller professzor (Genf). A 'ISZOV-

jetorosz nyomor enyhítésére alakult nemzetközi
segítőbizottság: D. Th. Inrritzer kardinális
(Wi,en); és .az oroszországi zsidó seg ítőmunka.
D. D. Feuchtwarig főrabbi (\\Tien).
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,A Luther Szövelség
alapszabályai.

A Szövetség címe, székhelye és pecsétje.
1. Fejezet.

Általános rendelkezések.
1. §.

, A szövetség címe: Luther Szövetség, rövidítve
LSz.

A szövetség székhelye: Budapest.
Müködési teriilete: Magyarország.
Hivatalos nyelue: magyar. Ott, ahol az egyházközsé-

gek a kisebbségi jogok alapján kisebbségi nyelvet hasz-
nálnak, 'ezen kisebbségi nyelv a magyarral párhu-
zamosan használható.

Pecsétje: A szövetség címével körülvett Luther-
rózsa és az 1920-as évszám.

A Szövetség célja és feladata.
2. §,

A LSz. az evangélikus társadalom egyéni és szer-
vezett eröinek szövetkezése egyetemes egyházi cé-
loknak és feladatoknak társadalmi úton való önzetlen,
áldozatkész szo.lgálatára.

Ehhez képest a LSz. szóval úgy, mint sajtó út- ~
ján, az evangélikus egyház életét érintő vagy azt ér-
deklő minden kérdésben egységes -Bvangélikusön-
tudat, meggyőződés, valamint egységes közvélernény
megteremtésére és ezeknek érvényesítésére törekszik.
Ezáltal az evangélikus célkitűzések és az ezek ér-
dekében végzendő munka minden területén az evan-
gélikus társadalom szervezett erejének összhangját
s e réven az evangélikus társadalom erőkifej tésé-
nek teljességét biztosítja.

3. §.
A LSz. szervezete kiterjed az egész ország te-

rületére. Szervei országosak, kerületiek és egyház-
községiek. Az. országos és kerületi szervek központi,
a többiek helyi jellegüek ..

4., §.
A LSz. a 2. §-ban körülírt céljait és feladatait

közvetlenül a kerületi szervek útján valósítja meg.
A kerületi szervekegyházkerületenkint alakítan-

dók meg. Hatáskörük az illető egyházkerület te-
rületén működő összes helyi szervekre közvetlenül
kiterjed.

A .kerűleti szervek saját ügyeikben - a jelen
alapszabályok keretein belül autonorníával bír-
nak. A .helyí szervek közvetlenül nekik vannak alá-
rendelve.

5. §.
A kerületi szarvezeteket a szövetség egyetemes

jellegű, _országos, központí szerve, az ORSZÁGOS
LUTHER SZOVETSÉG foglalja egységes rnunkakö-
zösségbe. Az országos szervek feladata, hogy a ke-
rületek munkálkodását a szövetség egyetemes célja
szempontjából irányítsa, vezesse, egységbefoglalja.
Megállapítja a szövetség munk;aprogrammjának irány-:
elveit s végrehajtására felügyel. őrködik a szervek

alapszabályszerű működése és a szervezet egysége
felett. Közvetlenül csak a kerületi szervekkel érint-
kezik s programmját ezek útján valósítja meg. A,
kerületi szervezetek az országos szerveket az anyag-
gyűj té s, végre hajtás , tájékoztatás és szervezés te-
kintetében támogatní kötelesek.

6.1 §.
A főiskolai Luther szövetségek, mint sajátos ren-

deltetéssel bíró kűlön szervezetek, közvetlenül .a szék-
helyükre illetékes kerületi szövetség keretében 'mü-
ködnek.

A főiskolai Luther szövetségek a kerületi választ-
mányba küldik képviselőjűket s évi jelentésüket '3Z

illetékes kerületi szövetséghéz terjesztik be.
A főiskolai Luther szövetségek központi szervé-

"ek elnöke, az országos választmány tagja.
7., §.

A szövetség a magyarhoni evangélikus egyetemes
egyház védelme és felügyelete alatt áll. Működésé-
röl az e5'yetemes, közgyűléshez beterjesztendő évi
jelentésben számol be.

8.: §.
Minden egyházközségi szövetség az illetékes ke-

rületi szervnek évente beterjesztí a műkődéséröl szó-
ló jelentést, leöltségvetésével és zárszámadásával
együtt. Ugyanezeket tájékozásul az egyházközség-
hez is beterjeszti.

A kerületi szerveknek ezek figyelembevételével
készült évi jelentése a költségvetési és zárszámadási
adatokkal együtt beterjesztendő az országos szervek-
hez. '

Az évi jelentéseket valamennyi szövetségi felet-
tes szervhez oly időben kell eljuttatni, hogy az össze- •
foglaló jelentések idején' elkészíthetők legyenek,

A Szövetség vagyone és jövedelme.
9.:§.

A szövetség vagyonát a javára tett alapítványok,
örökségek, hagyományok és adományok alkotják.

A .szövetség szervezetei önálló vagyonjogi sze-
mélyiséggel bírnak, vagyonukat maguk kezelik.

A szövetség jövedelmét alkotják i.:

a) A szövetség vagyonának' kamatai.
b) A tagsági díjak.
c) Az adományokból. segélyekből, a szövet-

ség általren'dezett előadásökból vagy gyűjtések-
ből befolyó összegek, '
Az.axagyon ya~y jövedelem, mely meghatározott

célra szolgál, csak ezen kikötött ,vagy meghatározott
célra fordítható.

A költségvetés és vagyonkezelés szempontjából
az egyházközségi szervezetek az illetékes kerületi
szervezet felügyelete és ellenőrzése alatt állanak,
költségvetésüket és zárszárnadásukat tehát a felügyé-
leti szerveknek bemutatni tartoznak.

A tagdíjak évi jövedelmének 20%~át az egyház-
községi szervezetek a kerületi szervezetek fenn-
tartására' 'tartoznak beszolgáltatní.

A Luther Szövetség központi szervezetének fenn-
tartására a kerületek évenként a hozzáju'k befolyó
jövedelemnek 30ojo-át kötelesek átengedni.

(Foly tat juk.)



19.8. oldal )

szam

f"@""r'''''''''''''''''''''''''''H''''''i''''''R''''E''''i<:'''''''''''''''''' ,..r"~"'''1
'tltlllllltllllll~'111I1I111I111I111I1I11I11I1I tlllllllllllllllTllllllllllllllllllltl"""I1I1II1I1II1"III'II"II"IIIIII~111I1111t111l"1~

HUSVÉT UTÁNI 3-lK VASÁRNAP.
János 16:16-J.23.

Ez a tieenkét. tanittuim) reprezentánsa a kiuoto
lés tudálékos világnak. Jézus Isten csodálatos vég-
zésének titkait ltözlv velük s máris összeh'ajol ti-
z,enké:t csodálkozó; kételkedő fej, ae nem tudják meq«
erte.m JezW3 beezédét, Hogyan is lehetne azt megér-
te'!l, hygy »egy I~evés idő m:Jg es nem) láttok B'nqem,
s ismét egy keués idő és meqláttote enqem.. mert én
ae: Atydhoz tneqüek,« A halál és a feltámadás mély
tit!f4ról van i~t szó, .. vajjon ki maoyarázz,a ezt meg?
Amikor magam dobben az ember, elgondolkozik
felette és egy,m;i8~lian oillanak el előtte a külön~
böző, lehetősége.JiJ, denincs objan logika" vagy tu:
d'?ma'!.y~ ameluik: erre világosságot vetne. Nincs is
ra. .1?zuks1g. JéZW3 onmaqán bizonyította be, horA'! a
halai utan feltámadás kouetkeeik. Mi értelme van
hát; a, töpreniJ~snek? Husvét csodája meotortéeu, ma
ts. szal! felettunk üzenete, mirü diadalmas harsona-
seo. Krisetus [eliámadott! Bizony eljött már az az
idő, amikor semmit sem kérdeehetűnk ae Urtol csak
hálánk szállhat [eleje, hogy érettünk tdl77adotc fel
és ment az AtJ.Jdhoz. .

. - Felhívás.' Lapunk előfizetői közül azokriak,
akiknek előfizetésük lejárt és hátralékban vannak,
e napokban esékket küldtünk, amely csekknek bal
~ldalán fe 1 van tüntetve a hátraléknak az összege,
!Ugy, hogty, a f. év dec. 31-ig való előfizetéssel van
kiegészítve. Nagyon kérjük hátralékban levő. előfize-
tőinket, hogy az ott feltüntetert összeget beküldeni
szíveskedjenek, hogy alap megjelenésében fenna-
kadás ne álljon elő.

- A nyári világkonferencia érdekében, melyet
• ca Keresztyén Világszövetség (C. E.) ez év augusztus

2-9 napjain Budapesten rendez, mult számunkban is
kérést intéztünk olvasóinkhoz, hogy a külföldről jövő
v,endégeink számára szállást ajánljanak fel. Igen
nagy jelentőségü nemzeti szempontból is az, hogy
mennél több igaz barátot szerezzünk hazánknak,
kötelessége 'ez mindegyíkünknek. Azért arra kérjük
olvasóink közül azokat. akik néhány nalpra külön
szobát tudnak felajánlani, hogy abud3Jpesti lel-
készi hivataloknál. vagy lapunk szerkesztőségénél
szállást bejelentő lapot kérni szíveskedjenek.

- A pestmegyei alsóegyházmegye présbiterei má-
jus' 6-án Kískörösön presbiteri konferenciát tartot-
tak. A konferencián mmtegy 120 presbiter vett részt.
A bevezetö isten tiszteletet Bakay Péter esperes ve-
gezte, A koníerencia első elöadását Szántó Róbert
Budapest-kelenföldi lelkész tartotta »Az igaz 'ember
hitből él« címmel. A második előadást »Bizalomért

-szolgálatot, megbecsülésért alázatot« .címmel Kemény
Lajos budapestí esper'es .tartotta. Azelőadásokhoz
a presbiterek meglepő bibliai készséget tanusltó gon-
dolatokkal szóltak hozzá, különösen kiemelkedett a
kiskörösi kurátor felszólalása, aki' azt mondotta,
hogy a presbitereknek kötelességteljesítésükre való
nevelése legjobban úgy volna elérhető" ha a k(lké-
szek a presbitereknek bibliaórákat tartanának.

- Az eperjesi Ev. Collégíumí Diákszövetség
május 11-én Budapesten. V., József-tér 1. sz.'. alatt
tartja évi rendes közgyűlését, melyen dr. Szíávík
Mátyás ny. theol. akad. dékán megemlékező beszédet
mond II. Rákóczi Ferencről.

.:.. Ifjúsági konferencia. A nógrádi egyházmegye
május 4. és 5. napjain, Balassagyarmaton ifjúsági
konferenciát rendezett, melyen a résztvevők száma
meghaladta a 300-at. Az előadások főtárgya az ifjú-
sági munka megoldandó kérdései. E körül csoporto-

sultak a többi előadások. Előadók voltak Erős Sándor
országos titkár; dr. Scholtz Oszkár országos 'elnök.
Kardos Gyula alesperes. Szilárd Gyula balassagyar-
mati vallástanár, Horeczky Béla ösagárdi lelkész,
Torda Gyula domonyi . lelkész, Milán János segéd-
lelkész.

- Lelkészértekezlet. A pestmegyei alsóegyház-
megye lelkészei Kiskörösőn, május 6-án lelkészérte-
kezletet tartottak,. melyen avegyesházasság, 31 C331-
ládvédelem, a liturgikus istentiszteletek és a szór-
ványügy kérdéseivel foglalkeztak.

- Nöegyleteínk. ez évben is felruházzák a sze-
gény konfirmandus'okat.· Kérjük híveinket, hogy az
e célra szolgáló természetbeni, vagy' pénzbeli ado-
mányaikat lelkészi hivatalunkhoz eljuttatni szívesked-
jének. (IV., Deák-tér 4., VII., Damjanich-ú. 28...•1:J ••
X. Kápolna-ú. 14.) Lelkészi hivatalaink el is hoz at-
ják kívánatra az adományt.

- Hét évakannibálok fÖldjén. E címen adta ki'
a Ref. Ktilmissziói Szövetség Molnár Mária misszio-
náriusnő Mánusz-szigeti munkájának ismertetését.
Molnár Mária az 'első, aki Ausztráliába, illetőleg
annak Szigetvllágába magyar részről az evangéliurn
szolgálatában kiment. A könyv - főkép a mis szionári-
usnő levelei nyomán -:- igen élénk képet ad az Ült-

tani életrők s a 2'5 évvel ezelőtt még emberevő nép-
nek az Isten Igéje utáni sóvárgásáról. Még érde-
kesség szempontjából is vetekszik a May Károly-Iéle
könyvekkel. Igazi értéke 'azonban a lelki oldalon van.
Nem is abban, amit Molnár Már'iaa szeretet szol-
gálatábarr ott kinn elért, - bár ez is meghat -
hanem abban, ahogy ezt a mísszíonáriusnöt 7 éven
keresztül itthonról a misszióért égő lelkeknek egész
serege szinte naponként imáival, érdeklődésével, ál-
dozatos szeretetével hordozta. Itt is ki.tünik, meny-
nyi _ál-dás térül vissza abból az itthoni e~há~ra
és lelkiéletre, -ha a magunk embere dqlg<ozlk kmn
a pogányok között. Molnár Mária annyiból is kö-
zel áll hozzánk, mert az Evangéliumi Külmisszíói
Szövetség még akkor küldtes ki, amikor az- az eva\nr
gélikusokkal közös volt. Az eredeti felvételekkel
bőven illusztrált könyvet időszerűvé teszí, hogy
Molnár Mária most érkezik haza e na.,.!)okoam.'ll~gy
útjáról.

RIEG ER OTTO ORGONAGYÁRA
Budapest, X., Seujtiaeti-utca 29. sZGÍm. (Rákosialtni).
II j orgonák, valamínt homlokzatsípok szállítását és

orgonajavításokat mér s é kel tál' ban
szakszerű és művészi kivitelben vállal.

SZLEZÁK LÁSZLÚ
Magyarország arany koszorús mestere

harang- és ércönlőde, harangfelszerelés- .és harang-
lábg.yár, Budapest, VI., Petnehdeu-utca 78." szám.

8. aranuéremmel és 4 diszokleuéllel kitűnietuet

Konfk.máci.ói emléklapok színes kivitelben:
a konfirmációi jelenettel. darabonként P. '-.64; a
gyermekeket megáldá Jézus képével: P. -.70;
konfirrnációi jelenettel. német szöveggel P. -.50.
Bibliák, IÚj testamentumok, imakönyvek nagy vá-

lasátékban. Ajánlattal készséggel szolgálunk.
Kapható: Sctioltz Testvérek könyvkereskedésében,

Budapest, IX., Ferenc körút 19-21.

Valódi ezüst protestáns kegyszerele rendelésre ezüs-
tözőtt alpakából is. -:- Arjegyzéket szívesen küldünk.

SZIGETI NÁNDOR ES FIA
Budapest, IV_, Kecskeméti-u. 9. - Alapítva: 1867.

Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest. VII., Damjanich-u. 28-b. - Felelős Farkas L.
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EGYHÁZ

Megjelenik minden vasárnap.
ELűFIZETÉSI ARA:

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

Felelős kiadó: Dr. FRITZ LÁSZLO.

ÉS HITVALLÁS.
A mult héten, tartott lelkészegyesületi köz-

gyűlésnek érdekes visszhangja van. Nemcsak
a lelkészek kőrében, akik között kétségtelenül
mély hatást és lelki indításokat váltott ki, ha-
nem világi ,emherek, egyházhívek között is. Bár
az egyházi lapokat olvasó egyháitagok csak
a lelkészegyesületi konferenciáról szóló tudósí-
tásokat ismerik, igen érdekesen reagálrak a kon-
ferencia eredményeire. Több oldalról írásban
is és szóban is kifejezésre jutott az a jóleső
érzés, mely az egyház iránt érdeklődő híveket
eltöltötte, amikor' a két lelkésznemzedék egy-
mást megértő és eg yiittmunkálkodást kereső
tanácskozásairól olvastak. A legfeltünőbb aZO!l1-
ban, hogy egymástól függetlenül az ragadta
meg figyelmüket, hogy a hitvallásszerűség az
egyház mai élétének első igényei közé emel-
kedett.

Az egyik levél arról szól, hogy Kapi Béla
püspöknek a hitvalláshűségről mondott szavai
mindenkinek a lelkéből szóltak, akik névben is, _
de valóságban is evangélikusok szeretnének
maradni. Minden gondolkozó ember, mikor lát-

ja az evangélikus egyház németországi, élet-
halál harcát a hitvallásért, mélyen érzi, hogy
erős és 'bajb író nem mar:adhat egyetlen ,egy-
ház: sem hitvalláshűség nélkül. Ugy érzi a le-
vélíró, hogy az egyházat alkotó egyházhívek
igazi és mély hűsége is azon fordul, hogy mi-
lyen személyes viszonyban van a hitvallással.

Éppen ilyen érdeklódest keltett az igehir-
detéssel foglalkozó előadás is, ami szintén azt
bűzonyítja, hogy az egyháztagok lelküket meg-
töltö igehirdetés igényével lépnek a templom-
ba. Egy levél a személyes gyónás iránt ér-
deklődik. Ugyancsak az első levélíró, világi

ember a lelkészi kar egymást megértő és
meghecsülő testületi szelleméről í r, mint olyan-
ról, amelyik az egyház életében is nagy je-
lentőséggel bír, de az egyháztagok maguk is
óhajtják és szívesen látják.

Ezek a megnyilvánulások kétségtelenül
elárulják az egyházhíveknek azt a közös igé-
nyét, hogy lelkiéletünknek nyugodt kezpontot
keresnek az egyházban és viszont az egyház
egész életének nyugodt kezpontját keresik az
Igében és a hitvallásokban. Még ha nem is
fejeződik ez ki öntudatosan a beérkezett meg-
jegyzésekből és érdeklődésekből. kétségtelenül
meg kell találnunk benniik azt a vágyat, hogy
itt minden alkudozás és egyezkedés nélkül, vi-
lágos és félreérthetetlen álláspont fejeződjék
ki. Örömmel sorozzuk ezt azokhoz a megálla-
p ításokhoz, melyekkel multheti számunkban
foglalkoztunk. Ha a lelkészegyesület hitvallásos
egyházi munkája ilyen sokfelől megnyílvánu-
ló helyesléssei találkozik az egyház hívei kö-
rében, máris nagy segítséget nyert, másfelől
viszont az eg yházhíveknek a hitvallást kereső és
ana építeni :akaró érzései ketelezik is a lel-
készeket arra, hogy az egyházi munka miriden
terén megőrizzék és érvényre juttassák a hit-
vallásos szellemet.

A lelkészeknek és hivőknek ez a talál-
kozása meggyőző erővel bizonyítja azt, hogy
nem 'elegendő, hogy csak a hitvallásokban le-
-gyen bizonyságtétel a keresztyén anyaszentegy-
házról, a szentek közösségéről, hanem :a szen-
tek' közösségében, az anyaszentegyházban is
folytonos bizonyságtételnek kell lennii a hit-
vallásról.
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Az egyházközségek
önkormányzati jogának

felfüggesztése.
(Hozzászólás dr. Berzsenvi Jenő ctkkéhee.)

_ AiZ önkormányzati jog felfüggesztésének
alkalmazását az önkényeskedő egyházközségek-
kel 's,z'emben, mint kényszereszközt .a bányai
egyházkerület javaslata alapján már az 1924.
évi egyetemes közg yűlés is 27.' sz. alatt ho-
zott határozatában szükségesnek látta s ezt
megfontolás véget attette ra zsinati előkészítő.
bizottsághoz. Az Evangélikus Élet 1934. évi
z r-ik számában megjelent »A novel'láris zsi-
nat anyaga« círnü kőeleményemben e határo-
zatra, hasonló célzattal felhívtam a figyelmet -
eredmény mélkül. Hálás ,vagyok dr. Berzsenyi
zsinati tag iránt, hogy az egyetemes közgyű-
lés ezen fontos határozatát önnálló indítvány
alakjában azsinat elé hozta.

AlJ E. É. ezévi 18. számában közőlt indít-
~vány érdemi részére bátor vagyok az alábbi ész-
revételeket tenni.

1. Gyakorlati szempontból közömbős
ugyan, hogya vonatkozó rendelkezes az E. A.-
ban hol Iesz elhelyezve, mégis a javaslat sze-
rinti 78. § utáni beiktatás helyett célszerűbb-

. nek vélnérn a 14. § utáni beiktatást, mivel
itt a logikai és gyakorlati összefüggés kézen-
fekvöbb.

2. A 78/a § tartalmazza azokat az elő-
feltételeket, melyek fennforgása esetéri az. in-
dítváriyozó a felfüggesztés alkalmazását szük-
ségesnek látja. Az adott szövegezés nem fedi
a gyakorlati s:zükségletet, de nem. fedi, ra hiva-
tolt határozat által elérni szándékolt célt sem.
Azr jegyházkőzségek jogaiba ily mélyen bele-
vágó rendelkezés nem alkalmazható oly eset-
ben, midón egyes esetekben hozott hibás vagy
törvénydienes döntésról van S:ZiÓ, mert hiszen
ezek' ellen a jelenlegi jogállapot is ad megfo-
lelő jogorvoslatot a felebbezési jog és Illetve
kötelezettség révén. A felfüggesztés alkalma-
zásának szerintern csak akkor lehet helye, ha
az egyházközség »sic volo sic iubeo« álláspont-
jára helyezkedve (lásd régi 11., § gyakorlata)
szembeszáll a felsőbb hatósági rendelkezések-
kel, - egyházat akara,lkotni az egyházbari, -
elkülöniteni, függetleníteni akarja magát az
egyetemes érdekektél és céloktol. Midőn tehát
az 'egyházközség pozitív vagy negatfv tény-
kedésével ,az egyetemes egyház Iétalapja, _fej-
lődése van megtámadva. Ezen szernszögből néz-
ve a kérdést a. szővegben adott előfeltételek
kőzül a gyűlés nem tartását és a törvénytelen
határozat hozatalát kihagyandónak vélem, mert
ezek az eddig is rendelkezésre álló jogorvos-
latokkal elintézhetők sehelyett javasolorn o.
következő szővegezést : »Ha valamelyik ·egy-
házközség az egyházalkotrnány, vagy a felsőbb
egyházi hatóság rendelkezéseinek végrehajtá-

sát megtagaclja, avagy az egyházközség ügyei-
nek rendes vitelét elhanyagolja«, stb. a szö-
veg szerint.

3. Az adott szöveg szerint i időtartam~t
túlsoknak tartom. A f.elfüggesztés alkalmaza-
sának' az egyház szelleméből folyóaru nem a
büntetés, hanem az egyházközségi -élet és fej-
lődés zavartalanság ának és folytonosságának
biztosítása lehet az egyedűli célja. Amint"'t,ehát
az ,a szükséges intézkedés, melynek elmulasz-
tása miatt a felfűg gesztés kirnondatott, foga-
natba vétetett: a felfüggesztés elérte célját 5
annak további fenntartása céltalan. Gvakor-
latilag a klfüggesztésre leginkább :a háztartási;
részben lesz szükség. A megfelelő költségvetés
elkészítésére, avagy esetleg egy megtagadott
választás Iefclytatására kb. hat hónap 'feltét-
lenül elegendő. Ezért az időtartamot három hó-
naptól 12 hónapig terjedő időben .Iátnám he-
Iyesnek megszabni azzal, hogy arnint a szük-
séges intézkedés megtörtént s az egyházközségi
élet zavartalansága biztositva viamj,ai -felfűg-
gesztés meg'szűntetendő. Ennek a javaslattal
szemben mélyreható lélektani hatása lesz: A
javaslat szerintj elintézést minden ,egiyjháztag:
büntetésnek fogja -tekirueni s azeg.ész bizonyo-
san ellenszenvet fog kiváltani a hívekből. Míg
ha azt látják', hogy a felfüggesztés kizárólag
csak a szűkséges intézkedések megtételére szo-
ritkozik.az megrryugtacólag hat s egyben emeli
a felsőbbség és alkotmány iránti.. tisztelet.

4. A szöveg szerinti jogorvoslati rendszer
ellentétben áll a zsinat alkotmányi és közigaz-
gatási bizottsága által kidolgozott javaslat ide-
vágó rendelkezéseivel és gyakorlatilag sem fog

· beválni. A dolog természetéből folyik ugyanis,
ha már ennek' a kétségkívül erős megtortásnak
at alkalmazásáról van szó, ott nagy raI baj
és gyors beavatkozásra van szükség. Itt te-

·hát nem lehet várni avesetleg 8-9 hónap mulva
tartandó egyházmegyei kőzgyűlésjg az intéz-
kedéssel, hane ni lehető \ gyors elintézés kell.
Ettől eltekintve az egyházmegyei közgyűlés nem
alkalmas azért sem a döntésre, mert hiszen .ott
az érdekelt egyházközség kikűldöttei is jelen
vannak, befolynak aktíve a döntésbe, befo-
lyásolhatják a nem szakértő többi kiküldet-
teket, kik esetleg hasonlóan gondolkoznak, il-
letve hasonlóan szándékoznak eljárni s így
rnegtörténhet.Thőg'y=nern az egyház érdeke és .
a 't,örvény .szelleme, hanem az 'egyes magánér-

.deke fog dönteni a kérdésben. Mind ettől meg-
szabadulunk, ha a kérdést az 'e'~yházmegye.i
presbiterium dönti el, mely csekély számánál

·és . a javaslat szerinti szakértő ősszeté-
te1énél fogva feltétlenül tárgyilagos és a tör-
vény szellernének megfelelőerr fogja az egyház
érdekeit képviselni.

A javaslatnak az a rendelkezése, (78/a
§ 3. bek.) hogy az e.gyházmegyeelnökségé:-

nek' felfug gesztést kimondó határozata feleb-
bezés hiányában is felterjesztendő az egyház-
megyei kőzgyűléshez, mely azt érdemben vizs-
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gálja meg, helytelen és elhagyamdó éppen
azon indokból, melyet az egyházmegyei kőz-i
gyűlés, mint felebbezési fórum ellen fent már
előadtam. De helytelen azért is, mert ismét
csak abba a hibába esik, hogy feleslegesen
elhúzza a végleges rendezést s ezzel alapot ad
az amúgy isnehéz helyzet mégnagyobb mérvű
elmérgesedésére.

5. A javaslat szerinti 7S/h § rendelke-'.
zése szerint felfüggesztésesetén az egyházrne-
gyei elnökség nevez: ki új tisztviselőket. E
rendelkezésnek nincs gyakorlati célja: 'eped..
ményben nem szolgálja az egyház érdekét és'
az elérni szándékolt célt, hanem ok és cél nél-
kül még jobban kimélyítiaz ellentéteket. Tessék
elképzelni azt. a felzúdulást, ha egy szép na-
pon az: összes presbitereket, gondnoki hivatali
tisztviselöket. felügyelőt, stb. kívűl tesznek az
ajtón s új kinevezett embereket állítanak he-
lyükbe. Aiz ennek kővetkezrnényeként fdJ,épő
egyházellenes hangulat sokkal károsabb, sem-
mint az. általa elérhető eredmény azt megérné.
De nincs is szükség 'egy ilyen túlzásba vitt erélyre.
Az autonómia felfüggesztését a politikai köz-
igazgatás is ismeri éseléggé gyakran alkal-
mazza is, de <soha, sehol nem. dobja k~ a tiszt-
viselőket, k:ivévle a. tényleg bűnős vezetőt, ha-
nem beállít egy ellenörzőt, (kormányb:iztost)
aki azután a meglévő tisztviselőkkel végrehajt-
ja azokat a rendelkezéseket. amelyek a rend
biztosítására szükségesek. Az egyházi életben
is tökéletesen megfelel a célnak ez' a beál-
,lítás. Ha felmerül la s:züksége annak, hogy a
felfüggesztés. alkalrnaztassék s a- határozat jog-
erőre emelkedik, úgy az,-eg yházrnegyee elnök-
ség kiküld egy arra alkalmas egyént, nevea-
hetjuk aztegyháznregyei biztosnak vagy ad-
minisztrátornak, s laz jogosult mindaddig, míg
megbízatása tart, rendelkeztii: .a,tisztviselök kö...
telesek annak rendelkezéseit végrehajtani. Hla
azután valamelyik tisztviselő az engedelmessé, ..
get megtagadja, úgy az' illető ellen megindul
a fegyelmi eljárás, melynek első lépése !a,zlill,-
letö felfüggesztése állásától, miként .azt a je-
lenleg is érvényben levő alkotmányunk ren -e

deli. Kell gyűlés is, hogy a kiküldött jelenthes-
se a presbitereknek az intézkedéseket.

A gyakor1ati élet ismeretében mondorn,
ho.gy ezzel a megoldással sokkal tőbbre mle-
gyünk, mint ha hatalmi szóval mindenkit ki-
dobunk az állásából.

Azt, hogy a felfüggesztés megszűntét ki-
mondó határozatot foganatosítás előtt fel kell
terjeszteni a kerületi elnökséghez felülvízsgá-
lás céljából, helyeslern. Azt azonban nem lá-
iam célravezetőnek és helyesnek, hogya meg-
szüntetést csak az eg yházrnegyeá kőzgyűlés
mondhatja ki. Ha a felfűggesztést az egyház-
megyei elnökség rendeli el, természetszerűen
az jogosult annak megszüntetésére is. Ismé-
telni vagyok kénytelen azt a többször hangez-
tatott indokot, hogy ezzel feleslegesem elhúz-
zuk a végleges rendezést, mivel az egyház-

megye közgyűlése nem hívható egy ,ilyielndo-
logért őssze Mint kifejtettern', a felfüggesz-
tés. azonnal megszüntetendő, amint [az általa
elérni kívánt rendezés megtörtént. A felűl-
vizsg álást a kerületi elnökség úgy is elvégzi:
s így szukségtelen abba bevormi az egyház-
megyei közgyűlést, melynek szereplését már
a fent kifejtett okokból isrnételteru is kifogá-
sclom. . '

Maga az indítvány helyes, sziikséges, a'
részletekben Iehetnek eltérő felfogások. -,En ki-
fejtettem a magam álláspontját, tessék hoz!..
zászólni, hogy kialakulhasson egy megfelelő
álláspont. drbv.

Herezeg Ferenc Rákóczija
és a jezsuiták.

Az Uj Idők ápr. 7-i számában Herezeg.
F:erenc beszél új regénye hőséről, Rákócziról.
Szerinte a jezsuitálc nem teljesitették Kollonics
esztergomi érseknek azt a kívánságát, hogy Rá-
kócziból szerzetest neveljenek »pedig, ha szer-
zetest nevelnek Rákócziból. nekik jutott volna
az 1,200.000 holdas birtok, meg a falu. De ők
Lemondtak erről az óriási örökségről, mert fel- ,
ismerték, hogy Rákóczira fontos szerep vár.
Ck maguk, helyesebben gyóntatóatyja figyel-
meztette Rákóczit arra a szerepre, ame-lyet a
történelem szánt néki. Ez a bölcs és becsületes
magatartás legy életre megszetettette Rákócei-
val a jezsuitákat.«

Imé az .illusetris író nyilatkozata. Mivel
reméljük, hogy ezt a kijelentését nem áprilisi
tréfának szánta, szívből örülünk annak, hogy az
író csodálatos fantáziája meg ilyen magasra
sohasem merészkedett: olyan magasra, hogy
a történelmi igazság fényét fantáziajának déli-
bábos fényében éppen megfordítva látja.

A. meseí ró önzetlennek festheti Kollomics
jezsuitáit, de a históriá mást mond. A szécsényi
országgyűlés 1705 -benszáműzte a nérriet jezsuitá-
kat" a magyar jezsuitákat pedig :aJZosztrákok-
tol való elszakadásra-kötelezte. Mídön hat fel-
vidéki vármegye a végzés felfíig gesztését kér-
te, Rákóczi erre nem volt hajlandó. Híres .R/es-
porrsumáb:am elítéli a jezsuiták nevelését, er-
kölcstanát (probabiblitas, reservatio mentalis
etc.) és szóvátesz egy s·úlyo.s:esetet js: »Páter
Kiss (Imre) jezsuita, nagyanyánk (Báthory Zsó-
fia) halála után övéihez eg y :gazdagon meg-
töltött .szekrényt küldött e felirattal: Páter Kiss
egyházi beszédei. A beszédeket azonb.a:n cso-
dálatos módon aranyláncokká. drágakövekké
s gyöngyökké átváltoztatva találta mostoha
atyánk (Thököly),. ki a kiildötteket útközben
meglepve s a szekrényt felnyittátva napvilág-
ra .hozta a lelkiismeretes gyóntatóatyai csalásat
és megmenté a kincseket.« (Zsilinszky M.. ta
magy. országyűl. vaUásügyi tárgy. IV.. 212-

215·)
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Katona István jezsuita történetíró Rákó-
czinak ezt a Responsumátpersze nem fogadja
el hitelesnek. De két egykorú történetíró, Cse-
rei Mihály é.s Bod Péter is közli. Hitelesnek is-
meri el Horváth Mihály, a róm. kat. püspök és
jeles történetíró is, ki többször idéz, belőle.
(M. Tört. IV. 265· 267· 375·)

Rákóczi maga is elítéli és Kollonics ér-
dektársainak mondja a jezsuitákat. Vallomásai-
ban mondja. »Az érsek (Kollonics) arra tö-
rekedett, hogy nénérnet apácává, engemet pedig
jezsuitává téve a mi házunk kipusztuljon és
a jezsuita atyakra háramoljék ag örökösödés
joga. Az erre áhítozó rendet néhány évvel ké-
sőbb inkább az ország hallgatás ával, mint be-
leegyezésével visszaá llitották.« Majd három lap-
pal alább mondja: »N em akarom ismételni
a világos nagyszámú okokat, melyek a:z én
lelkemben .sokféle gyanút keltettek a nem elég
őszinte érsek és a jezsuitáknak velem való bá-
násmódja 'iránt.« És két lappal alább mondja:
»Ezentúl minden dolgomban őt, (az érseket),
a jezsuitákkal együtt ellenségként találtam ve-
1em szernben.« (Domján E. ford. Miskolc, 1903.
i8., 31. és 33 lap.) ,

A jezsuiták nem tudták megbocsátani, hogy
Rákóczi a Habsburg ház ellen fegyvert fo-
gott. Vallásos nézetei rrfiatt is megvádoltak.
Rodostóban sokszor panaszkodott Rákóczi a
francia jezsuitákra, hogy igazságtalanul bánnak
vele és a janzenizmus hírébe keverték. Cachod
galatai jezsuita és társai határozottan janze-
nistának mondták. (Szekfü Ch A száműzött
Rákóczi. 230-234.)

]ablonszky Dániel, berlini szuperintendens
és porosz kővef (Cornenius unokája) előtt Rá-
kóczi 1708-ban úgy nyilatkozott, hogya (kuruc)
háborút a jezsuita tételek és elvek ko rlátlan
garázdálkozása idézte föl. (Századok 1870. 84.
Márki S. II. Rákóczi F. II. 405.)

Ezek után csak azt nem értjük, hogy a
meghatódásig önzetlen jezsuiták miért tették
rá Rákóczi kincseire a kezüket, miért bélyegzi
meg önzésüket és árrnánykodásukat éppen ma-
ga Rákóczi Ferenc?

A szenző azonban tudja mit csinál.' Ha
benne a történelmi adatok nyomán az igazság
után cserkészne, könyve hamarosan indexre ke-
rülne. Igy majd meg lesza:z olvasótábora. A
történelmi átértékelők pedig úgy 50 év mulva
már Herezeg Ferenc véleményét fogják irány-
'adónak tekinteni, aki elvégre is csak jobban
tudja, hogy milyen viszonyban volt Rákóczi
a jezsuitákkal, mint Rákóczi maga.

A nagy mű egy harmad része már készen
van. Reméljük, hogy a nyomdafesték alá még
nem került történelmi csavarintások egyenes-
be hozhatók: :3iZ: igazság nyílegyenes vonalába.
Ha pedig nem az igazság a fontos, akkor csak
annyit mondhatunk. Ne rontsa: el a szerző
azt a jó hírnevet, amit tisztelői táborában ki-
vívott magának. Még jókor van. Nézzen utána
az igazságnak! Bácsi Sándor,

Négy ének a Tranosciusból.
(»Magyar Tr anoscíus« címen már hirt

.adtunk arról, hogy dr. Vietorisz József for-
dításában megjelent a teljes tót nyelvű Tra-
noseius magyar nyelvű fordítása. Ez alka-
lommal négy szép éneket rnutatunk be az
1157, éneket tartalmazó kötetből.)

277. VENI SANCTE SPIRITUS ET EMITTE
COELITUS.

Dallama: Isten az én üdvösségem.
J. Jöjj, teremtő és seent Lélek, Látogasd meg

a te néped, ts aelj minden teremtménunelc Vigasz-
talást, békesseqei,

2. v iqasztalast kérünk tőled, Ajándéka a LeO-
főbbne!,; G,yógyítónk vagy, drága kenet, Élő forrás,
hő ezeretet.

3. Te vagy a jÓ teljessége, lsten ujja, dicső-
sége, Ki az Igét mindeneknek Saját nyelvén merr
jelented.

4. Világíts be értelmünkbe, Szeretetet adj szi-
. uűnkbe; Ismered a gyengeségünk, Te. légy a mi

erőss~ günk.
5. Távol tartsd az ellenséget, A elj állandó' bé-

kességet, Hogy tégedet el ne hagyjunk ts le,lkü,nk-
ben kárt ne valljunk.

6. Add ismernünk Istenűnket, Krisetust, a mi
oezérünket, S előtted is, Ó jó Mester, Md,ghajolnunk'

tisztelettel.
7. Dicsőség a mi Atyánknak S meqdicsöűli szent

Fiának A Lélekkel egyetemben Ugy a földőn, mini
a menrujbent
Dr. Luther M. Tranovszky OJ.

473. RÓM. 8, 33-BÓL.
Dallama: O világnak hiúsága. (378.)

1. Ki fogja meqoiuiolhatni lsten utilasztottjait?
S ki merné azt kárhoztatni, Kit Isten megigazít?
Ha/ az Isten teszi azzá, Választottá és iqazzá, Bárha
uét'kes volt előbb: Ki vádolná bünnel ot?

2. A meahalt és feltámadott Jézus, a mi M es-
terűnk, Mit az ördög elragadott, Megszerezte mi-
nekünk; Ottan űl az lsten jobbján; Vele együtt
uralkoduán, Barátunk és testvérünk: Ó jár közb!}
miértünk.

3. Ki szakitna el bennün/wt Krisztus seeretetétől?
Mi növelné félelmünket Bármiféle veszélytől? Nyo-
morusáq, szonwrUSiÍ.gL Inség, avagy háborusáq? Mez-
ielenséq, éliezés? Hohérbárd, vagy üldözés?

4. Ha, mini az Ur meqlratta, Vágójuhok mád-
jára Temiattad naprol-napra Oletnénk is rakásra:'
Nem ad okot félelemre A halálnak ueszedeime,
Győzelemre uirradunk, Ha szeret a tni Urunk!

5. Mert bizonyos vagyok abban, Hogy .sem ha-
lát, sem élet, (S ezzel annál boldogabban Elek a
sze» remérujnekt} Sem angyal, sem [eiedelem, sem
a jövő, sem a jelen Iéeusomtcl engemet' El nem
választ, mert szeret! .

6. Nincsen olyan nagy magasság, Nincsen olyan
nagy m~élység', Nincsen olyan hatalmasság, Gazdag-
ság, vagy szeg,énység, Hogy Istennek seerelmétol,
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Krisetusban nueri nagg kincsétűl Megfoszthatna
engemet, Csak Uramnak, engedek!

Hruskovics Sámuel.

708'
Dallama: Szívem mélyén örvendve.

1. Magasztalom szűnetlen, Uram, kegyességed,
Nem fárad el a lelkem Dicsőítni téged, Hogy az el-
mutt éjjel '(arjaidon hu rd o ttá l S minden kártol
megóvtál Szioed melegéveI.

2. Hogyha őrző kezedet Nem nundennap lát-
nám, Felsaoama enqemet Almomb6l CI sátán; Legyen
azért néked, Teremtőmnek, Atyámllak Selobi)! fa-

kadt imádat, H'Wa Els dícséret!
3. Uram hozzád sietek Elmerülni benned: Más-

tól sohse nyerhetek Elég seqedelmet; Ne sujts Ile-
héz kárral, Tiltsad meg a gonosznak, Ne hozzon
rcílll ma rosszat Pokoíi tiaüáoul.

4. S mert magunkban semmit sem Tehetünk
kedvedre, Amiben, ó szent lsten, Oröll1~d lehetne:
19azgass Lelkeddel Miruienben jót műuelniink, Hog!l
miruiennap meqteliünk Dicsőitéseddel!

5. Óvd, Urunk, a veszélyben Testünket, lel-
künket, Hogy semmiben ne érjen Baleset bennün-
ket; Óvjad egész éltünk Mindenjéle bajoktól, Ha-
misságtóL, gonosztól: Szent Fiadért kérünk.

6. Védd meg a mi szeműnket Rutnak látásától,
V édd meg a mi szioűnket Rossznak 6lwjától; Óvj
paráznaságtól Ioeansáqra sarkallv a, Mert a gOllosz
hotalma Nő a tobzódástól.

7. Neked adom magamat, Ó ne haguj el, kérlek?
Vezéreljed utamat, Ameddu) csalf élek. Dícsérlek
és áldlalt'--E' mulandó éle-tben, Azután az egekben
()rökké imádlak!

Lednicky Jerémiás.

928.
Dallama: Ki dolgát csak Istenre hagyja. (262.)

1. Ki tudja, mili] !,özel van végem, Időm le-
jár, éltem megáll: Oly gyorsan és oly észrevétlen
Közelg a uéqperc, a halál, A Krisztusért, en Iste-
nem, Boldog halált adj énnekem!

2. Mily más az este, mint a rer;gel, Ki tudja,
hogy mit rejteget! Ami!7 e földön küzdenem kell, Csak
[élet« és csak rettequk; A Krlsztusert stb:

3. Segíts gondolnom a halálra, 5 ha itt már nem
maradhatok: Add, hogy Kriszius sebébe zárva
Tartsak komolu bűnbánatot : A Krisztusért: stb.

4. Add dolgaim mitul rendbehoenom, Hogy lel-
kem is készen, legyen, 5 a kérelemmel nem haboznom,
Mint akarod, ugy tégy velem; A Krisztusért stb.

5. E világ oly keserű nékem S a menny oly
édes, mint a mée; A seenuedo, bus földi létben Sze-
mem terád, .a menrujbe néz; A Krisztusért stb.

6. ktyám, ne ródd fel sok hibámat, Tekintsd
Fiad nagy érdemet: H ogy itt bocsánatot találjak
S amott óhajtott pihenést; A Krisztusért stb.

7. Uram, megsebzett olda/adban Biztos nyugvó-
helyet kapok, .Mert vigaszom találom abban S min-
dent, amit kioánhatok; A Krisztusért: stb.

8. Nem távolit el tőle engem Élet, halál, nem
semmi sem; Kezem szent oldalába rejtem Montlutin :
Uram és Istenem! A Krisztuséri stb.

9, En Krisztusom nevébe' kaptam Keresztséoem-

ben üáoomet És ezzel a te halhatatlan' Fiaddá tet-
tél engemet; A Krisztusért stb,

10. Ét! Krisztusom testét ehettem S e szent-
séy éltető erő; Vérét ituittam. éluezhettem: en ben-
ne élek s bennem Ő. A Krisztusért, stir.

11. Jöhetsz, halál, akár azonnal, Krisztnsbtm
IIIP:J!füzc!öl, veted, Öriunre lordult fájdalommal Vá-
rok terád s //CIII csűqqedck; A Krisztusért stb,

12, Uram,' benned f}'jönyörrel élek S nem qond
nekem, hoy!) meqtiulok, Ha !Igy jordul . Izom! ué-
get érek, Hiseetn , t.uiom, IIizt03 v2g'jok: Hogy Krisz-
tuséri. éli istenem, Boldog halál: adsz énnekem!
Ernilia Julianna. Jeszenszky D.

Még egy veszteségünkról.
Van nekünk még egy szórványunk, mclynek:

megmentésére eddig alig fordítottunk gondot.
Az árvaszékeken történő elhagyottá nyilvání-
tással apró gyermekek élete és története indul
el. Onnan a legközelebbi érkezési oldal a

. »rnenhely«, ahol a gyermek hivatalos aktusok
után új útirányt kap. Legtöbbször szűlőfalu-
jától messze fekvő ismeretlen helyre viszik és
teljesen idegen környezetbe kerül. Ennek a
vándoréletnek általában véve hármas oka van.
A könnyelmüség', a nyomor, vagy az árvaság.
A gyermeket a menhely kénytelen letépni az
anyai szívről. Idővel - általánosságban - az
anya emlékezetében .az élet sodra elmossa a
gyermek arcát, a gyermeknek sem marad más
öröksége vissza, mint valami sürű köd, amely-
ben ideig-óráig keresi elvesztett anyját.

A nyomor elválasztottjair még néha-néha
összehozza atzej nem cseridesedő szív, ele mert a
meg nem változott viszonyok miatt a gyer~
mek továbbra is csak teher volna, az ilyen
szűlő annak örül, hogy gyermek'e él és anmak,
hogy esetleg jó érzésű gondnekhoz került. Az:
.árvák mögött sötét tragédiák huzódnak meg.
És amire minden gyermeknek leginkább vol-
na szüksége, hiányzik a szerető sziv világa,
amely megérti őket és a vesztett szerétetet
pótolni akarja és tudja. '

Az állami gyermekmenhely vallásfelekezet-
re való tekintet nélkül, hacsak egyes intéze-
teknek elvi szerződése nincs amenhellyel, ki-

-c-, adja a gyermeket az éppen jelentkező szülő-
hetyettesnek. A csöppség, vagy iskolaköteles
nagyon sokszor így csőppen bele egy más
vallási tengerhe. A kísérő lapon fel van ugyan
tüntetve a vallása, de a legtöbb esetben csak-
is a másvallású nevelő. szülő hitelveivel telítiki
meg a lelkét. Tudjuk azt, hogy idegen iskolák
nem tanítják meg a törvényesen evangélikus
gyermeket evangélikus vallására s így minden
zökkenő nélkül beleéli magát kő myezetének
vallási életébe és felfogásába.

Sok esetben nem is' kerülnek ezek ci. gyer-
mekek sem lelkileg, sem testileg megfelelő
kezek be. Vadoneként nőnek fej összezsúfolt la-
kásokban, lell~ük megrnérgeződik. Sok helyen
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nem is tartják őket másnak, mimt évről-évre
fokozódó olcsó munkaeröknek, vagyis nem má-
sok az édes gyermekek mellett a szűlők ré-
szére, mint egy »megélhetési alap alanyai«.

Ha nem történik országszerte gondoskodás
arról, hogy evangélikus elhagyottá nyilvánított
gyermekeink az árva, vagy szerétetházakba utal-
tassanak át tartásdíj mellett, ha továbbra is
legtöbbjének nem a saját ,egyházu:nk lesz a
testi és -lelki anyja, akkor ezen a szórványou,
amelyből sokszor talán' csak a házasságkőtéskor
bogozza ki a törvény a szórványbeli híveket,
aki azonban egyházát sohasem ismerte: ezek is
elvesznek számunkra.

Miután az árvaházakban eddig a többiek
mellett nevelt hadiárvák kikerűlnek • már az
életbe, megoldást kell keresni a Belügyminisz-
térium gyermekosztályával, hogy ami evan-
gélikus gyermekeinket intézeteirrk férőhelyeire
utaljak be. Itt a rendes testi gondozás mellett
vallás-erkölcsi nevelést és rendes iskoláztatast
kapnak.

Intézeteirik vezetői lelkészek, tanárok, taní-
tók, diakonisszák, akik bennük egyházunk jö-
vőjét látják és hithűségg-el, szerétettel neve-
likőlz.et az egyház és a h:aza hű fiaivá.

Akinek alkalma van az ilyen elhagyott
gyermekélet szövevényeibe belepillantani abban
az időben, amikor az ilyen gyermeki a boldog
gyermekek tömegét kezdi ősszehasonlítani a
maga multjával és jelenév,el, az jól tudja, hogy
ebbe a l-elki harcba bele kell szólruia az egy-
háznak. : r

Össze kell gyűjteni ezeket a sokszor min-
den lelki harmat nélkül sze rte-szét dobált gyer-
mekpalántákat, hogy az evangélikus egyház ne-
velhesse sajátjait az Evangéliumban gyökerező
erős fákká. Krán. Ferenc

l1rvaatya-lelkész.

Figyelő.
Többször feltünt már, hogy a napilapok

olyankor, mikor valamely protestáns gyűlésról
vagy ünnepélyról adnak hírt, ahol a prot. egy-
házak több püspöke vagy világi vezére nyilat-
kozott meg, rendszerint az 'elsőnek a, beszé-
déből bővebb részletet közölrrek, a többit egy-
szerüen vagy egész röviden megemlítik, hogy
»beszélt még, vagy felszólalt még .. .« Akik
ilyen alkalmakon résztvettek, gyakran bosz-
szankednak az ilyen pontatlan és méltatlan
hfrszolg álaton. Bizonyosra vesszük, hogy, a
szerkesztőségekrrek kimerítő anyag áll rendel-
kezésükre, s így azt kell ikővetkeztetnűríkyhog y

fk "1 Ivassá 1 "a szer .'eszto < vagy nem o vassa < veglg, vagy
azzal az elhatározással fognak neki, hogy 20
-30 sort adnak, A protestáns olvasók joggal
kifog ásolják ezt a felületes és alábecsülő ell-,
járást, me rt hiszen a többi felszolalónak is

bizonnyal volt mondanivalója,' demeg a pro-
testáns előfizetők az 'őt érdeklő eseményekről
a kielégitő kiszolgálást és megbecsülést joggal
elvárják.

*
A katolikus papság hivatalos lapjának, az

Egyházi Lapok-nak márciusi számának
Szerkesztői iizenetek - círnű rovatában il. kö-
vetkezőket olvastam :

»Tévcd. A miniszterelnők házassági ügye
most rendben van; a miniszterelnökné. első és
törvényes felesége, akivel a közbenvmegsza-
kított házastársi viszonyt visszaállította. Ugy
tudjuk, hogy valamennyi miniszternek a há-
zassági ügye rendben van.«

Ugyancsak ennek a Iapnak áprilisi' szá-
mából: .

»A kérdezett valóban érvénytelen polgári
házasságban él. Bántó, hogy épp püspöki, vá-
rosban választották meg.« .

Azt hiszem ehhez a két idézett üzenet-
hez nem szükséges semmi magyarázat. Be-
szélnek önmagukért. Az üzenetek Írója úgy
látszik kívül él a tőrvényeken, A tőrvényeket
lehet bírálni, helyeselni, vagy támadni, de ró-
luk tudomást nem venni, érvényességüket meg-
tagadni, általánosan ismert és gyakorolt törvé-
nyeket semmisnek rninősí teni, azt hiszem, hogy
a legd~rvább támadás a jogrend ellen,

A túloldalról nagyon sokszor hallunk
ügyészt kővetelő kiáltásokat. Én nem követern
ezt a módszert, csupán azt szerétném tudni,
hogy rnit szól ehhez a ké't üzenethez a mirsisz-
terelnök úr s az illetö képviselő úr?!

És megkérdezem törvénytisztelő lelkem
kétségbeesésével, hogy hát tulajdonképen Iehet
egy jogállamban a törvények elfogadását ille-
tőleg válogatni, az.t egyéni szabályokkal fel-
cserélni s lehet-e egy ország miniszterelnoké-,
nek és képviselőjének, törvényhozójának házas-
ságát érvénytelen polgári házasságnak minó-
siteni- s ezt a törvénysértést nyomtatott írásban,
terjeszteni? A válasz ra kiváncsi vagyok!

K árosy Pál.,

Iskoláink
jubileumi liangversenye.
A budapesti evangélikus fiú és leánygim-

názium, a református fiú és Ieánygimnázrum
együttes hangv-ersenyt rendeztek a Zeneaka-
démia nagytermében Bach, Handel és Schütz
evangélikus zeneszerzők jubileumai alkalmá-
ból azok kórusai ból és kantatáiból. A négy is-
kola zene- és érrektanárai, amikor hódoltak e
nagy zeneszerzők szellemének és dicsőségének,
nemes versenyben mutatták be művészi telje-
sitőképesség eiket és azt a rnunkát, amelyet is-
koláikban a zene és ének művelése terén ki-
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fejtenek, A kantaták és kórusok előadói a négy
iskola növendékei voltak, kiegészí tve szólisták-
kal, a szimfónikus zenekarral, a Kerál kamara-
társaság, továbbá a Lutheránia vegyeskar és a
Fasori evangélikus énekkar tagjaival.

A prog ramőssaeállítása jól siketült. Mind
a három zeneszerzőnek jellemző darabjai ke-
rültek előadásra. Mind az egyes iskolák kii-
lőn számai, mind az összetett ének- és zeneka-
'rak együttesei ·a·,tömeggel is imponálóan ha-
tottak. Az' orgonajátéktói kezdve a -legőssze-
tettebb kantatáig azt az' érzést keltették a hall-
gatóságban.. hogy a budapesti protestáns isko-
lák zenei' vezetői végre megtalálták a módját
annak, hogy.a művészet terén tniképen találkoz-
hatnak az eg yesűlés és a művészi verseny szép
szándékaival. Az ifjúság szereplése pedig sz ívet
örvendeztető volt. Nehéz feladatokat is meg-
Iepő készséggel és lendülettel oldottak meg.
Kiemelkedett a Deák-téri' evangélikus leány-
gimnázium 'előadása: Schütz : Miért csüggedsz
el én Ielkerruj kétszólamu női kar Kapi-Králik
Jenő vezényletével, továbbá Bach: Oh, Jézus
áldott égi fénycím.li karitatája a Lónyay-utcai
református gimnázium énekkarának dőadásá-,
bari, vesényelte. Faragó József. Teljes rnűvészi
értéket reprezentált Peschko Zoltán által elő-
adott Handel Orgonakoncertje. Nagy munkát
végzett Arokháty Béla a jubileumi hangrver-
seny lelkes megteremtője, aki Bach nagy kan-~ -
tatáját (Kreuzstab-Kantate) is vezényelte. Meg
Ken-'emlltenunlr-azta külsóséget tis, hogy' a,-
leányiskolák fehérblúzos .iskolai öltözete, va-
lamint :a fasori gimnázium alsó osztályainak
egyforma fehéringes csoportja nagyon ked-
ves látvány volt a közönség számára.

A Zeneakadémián elfért volna ugyan még
sok hallgató, bár azaránylag elég jóllátogatott
hangversenyek kőzé kell ezt a,hangiviersenyt
sorozni. Ugy' láttuk azonban, hogy ennek a
közönségnek legalább a fele evangélikus volt.
Ezt azért állapít juk meg, mert örülünk annak
is', hogyegyházhíveink érdeklődnek az egyházi
zene iránt, de annak is, hogy ének- és zeneta-
náraink utóbbi években kifejtett és kedvet-
Ienséget nem ismerő munkája, eredményesnek
kezd mutatkozni. Bízunk· abban, hogy e te-
kintetben a fejlődés ezután sem áU meg. Nem
szeretnénk, ha elfogultsággal vádolna valaki,
de azt ken megállapítanunk, hogy iskoláink ze-
nei teljesítménye .ezidő szerint. valamivel ma-
gasabb fokon van, mint a református testvéris-
koláké.

A napilapok is elismeréssel nyilatkoztak a
hangverseny rnűvészi értékéről és .a vállalt fel-
adatok megoldásáról. Ugy érezzük, hogy jog-
gal gondolunk arra a pedagógiai jelentőségre
is, rnely ezt a hangversenytiskoláink életében
kővetni fogja. Ez nemcsak a nagy munkát tel-
jesítő zene- és énektanároknak, 'hanem iskolá-
inknak is biztatás a folytatás ra és a tovább-
fejlődésre. . '\ O. L

A Luther Szövetség
alapszabályai.

(Folytatás.)

A Szövetség tagjai.
II. Féjezet.

A tagok felvételének általános kellékei.
10'1 §.

A tagokat a lakóhely, illetve: a 11., §I. 6. pont-
jában meghatározott jogi személyra a székhely szerint
illetékes választmány veszi fel.

Tagja lehet a szövetségnek .mínden 'evangélikus
'éli nemzeti szempontból kifogástalan, konfirmált ma-
gyar állampolgár, férfi vagy nő, ha életének 18,-ik
életévét betöltötte, továbbá a 11, §I. 6. pont alap-
ján azok az evangélikusegyháztársadalmi ' egyesü-
letek, erkölcsi testületek,az ezek által fenntartott
intézetei, és intézmények, úgyszintén azok a jogi sze-
mélyek, amelyeket a választmány e testületi tagok
sorába felvesz.

A tagokról.
11.: §.

1. A szövetség tagjai természetes és jogi sze-
mélyek. Azelőbhiek lehetnek:

a) alapító,
b) tiszteletbeli,

-c. 'o.c) 'rendes,
, d) pártoló tagok. . _

A jogi személyek a szövetségnek testületi tagjai.
2., Alapítj tag az, aki a Szövetség céljainak tá-

mogatására egyszersmindenkorra legalább 100 arany
pengőt fizet. .

3. Tiszteletbeli tag az, akit a választmány javas-
latára a szövetség közgyűlése az evangélikus. egy,-
háztársadalom terén, vagy a szövetség érdekeinek
előmozdítása körül szerzett kiváló érdemeinek el-
ismeréséül megválaszt.

4., Rendes t,ag az, aki évenként legalább két arany-
pengőt fizet. .

5. Pártoló tag az, aki - ha evangélikus, évi egy
aranypengö, ha más vallású, évi tüaranpengö ~ fi-
zetésérekötelezi magát.

6. Testületi tagok azok azegyházközigazg:atási
szervezetek, (egyházkerület, egyházmegye, egyház-
község, úgyszintén :a1ezek által fenntartott inté-

~et~k és íntézmények.) valamint. egyházi, társadalmi
egYEsületek (nőegyletek, ifjúságiés leányegyesüle-
tek, diákszövetségek, stb.), \amely,ek önként megaján-
lott megfelelő évi tagdíj mellett a szövetség tagjai
sorába léphetnek.

Amennyiben a tagul' belépő szervezet, illetve
egyesület összes tagjai részére biztosítani kívánja a
Szövetség tagjait megillető előnyöket, a tagjaitól
alapszabályszerűen szedett évi járulékok 20% -át tar-
tozik fizetni a szevetség pénztárába.

12. §.
A közgyűlésen tanácskozási, szavaz ati, válasz-

tási jog csak a tiszteletbeli-, valaminta:z alapító-,
a rendes tagokat és a testületi tagok -képviselöít
illeti. , (Foly tat juk.
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HUSVÉT UTÁNI 4~IK VASÁRNAP.
János ev. 16:5-15.

, Ezt az időt a keresztyén embernek különös [i-
.Ol/elemmel kellene eUölteni. A sebekket borított Jéeus
ugtj;ttért. Vi83,Z,1:a nequpénteki sírIJól, mintahogy nam)
hm~eQ*es csaták győztesei térnek vissza győzedelmes
sebeil« ragyogásával. A halált barátunkká szelídítette
íésl a messze eget egészen köze,l hozta, a titokzatos
tuluiiáooi .érzékelhetővé tette, hiszen megölelten és
J.~ég'is élőn, meqjeszitetten és jeltámadotum itt
[árt, e negyven napon lfözöttünk. Azt kellene érez-
nü!!l~.' hogy ,az éq, melu ketté nyilt, mikor az Egy-
szulott leszallott ft betlehemi gyermek testébe, is-
mét megnyílik, hogy visszafogadja a győzedelmes
Bárányt. Jézus visszatér az Aiuáhoe, áfa őt ide kül-
dötte. .

Még jobban fel kell figyelni á szio eknek akkor
m!ko}' Jézustól azt hallják: Elmegye!" hogy helyet
k'~s.ztisek nekte~. Jézus nem a maga dicsőségéért tér
Vissza az Atyahoz, hanem mierettünk, Orök áldás
v~n ezekben a napokban, ha egész lélekkel figyer-
lűnk a menrujbe 'visszatérő Jézus szavaira és meg-
tanuljuk tőle azt, hogy ugy néezünk végig egész földi
életünk jelenén és jövőjén, hogy egykor Krisztus
által mi is az Atyához mequűnk ...

- Zsinati hirek. A törvénykezési bizottság ülése
ismételt elhalasztás után május 28-ánkezdődik,
Ezzel .3. bizottsági munkák beíejeződnek, de az
egyeztetes és a közbejövő nyár miatt a zsinat tel-
jes ülése már csak az ősz elején lesz ..

- A pestmegyei ágo h.ev. felső egyházmegye
1935. évi május hó 28-án .délelőtt 10' órakor Buda-
pesten a deáktéri II. 'em. kis tanácskozó teremben
rendkivüli közgyűlést tart.

- A szabadságeszme és az újvilág címen tartott
négy napos tanácskozás, melynek programjaról rész-
letles hirt adtunk, május 8-11 napjain folyt ile. Az
előadók nagy készültséggel és magas színvorralú
tanulmányokban foglalkeztak a, kérdésekkel, annál
sajnálatosabb, hogy a két protestáns egyház közön-
sége meglepö csekély számban érdeklődött a kon-
ferencía iránt.

- Evangélikus' napok Szarvasori. Az Országos
Luther Szövetség május 18. és 19. napján ev ang é-
likus napokat rendez Szarvasori.

- FeIügyelőválasztás. Az ózdi egyházközség má-
jus 12-én tartott rendes közgyülésén v~lasztotta
meg néhai Zorkóezy Samu helyére dr. Svehla Gyu-
la gyári főmérnököt, aki eddig az egyházközség má-
sodíelügyelöje volt. Hivatalába való beiktatasát Mar ..
csek János lelkész végezte. .

- Halálozás, Dr. Kubassy Béla ny. főszolgabíró,
a tokaji ev. egyházközség másodfelügyelője 61 éves
korában Budapesten elhunyt. Temetése május 4-én
volt Nyíregyházán nagy részvét mellett. A temetési
szertartást Paulik János nyíregyházi és Belák Sándor
tokaji 'ev; lelkészek végezték.

_ Székesfehérvár. Kedves ünnepélye volt április
. 28-.árreste az evang. gyülekezetnek. Nöegyesülete
áldozatos lelkű 'elnökének: Akóts Jánosnénak ün-
nepelte elnöksége 10 éves jubileumát szerétetvendég-
ségkeretében. A jubiláló elnöknőt először Irányi
Kamill lelkész, mint a Nőegylet titkára üdvözölte
rneleg szavakkal. Utána dr. Hejíesek Gyula másod-
felügyelő 'az egyház, Iranyi KarriiUné a Leányegylet.
dr. Farkas Elemér-ra mísszióí egylet és Teke Sándor
.az ifj. egylet nevében üdvözölték. Majd' Irányi Ka-
mill felolvasta D. Kovács Sándornak, mint a Luther
Társaság főtitkárának köszöntő sorait: azután egy
nagyonhatásos D. Kovács Sándor legyet. tanár által

erre az alkalomra írt életkép következett , amely-
hez a harmonikus an liieg.észítőés keretül szolgáló
bevezető és befejező jelenetet a lelkész házaspár írta.
Végülaz ünnepelt mondott köszönetet a hálás szívek
szerétetének rryegnyilvánulásaíért.

- A budapesti CE. Világkonferenciára ajánlatos
mennél hamarabb jelentkezni. A részvételi díj 10
pengő, rnelyért a kisebb igényű magyar résztvevők
tömegszálláson ingyen szállást kapnak és minden
résztvevő megkapja a programmct és énekesköny-
vet. 330/0-05 vasúti kedvezménnyel utazhat:naka: vi-
Iágkonf'erencia résztvevői. A talán soknak tetsző
részvételi díj ,az igen nagy rendezési költségek rész-
beni fedezésére szolgál. Jelentkezések: CE. Világ-
koníerenciai Iroda. Budapest, Vlll., Gyulay Pál-uo 9.
A budapesti rendezőség több ezer példányban ki-
adott egy kétíves ismertető füzetet, és ezt szétküld-
te a világ mínden részébe, úgyszlntén angől, és
német felirattal a Világkonferencia már ismert szép
plakátját. A világkonferenciai bélyegek és levelező-
lapok készen vannakés kaphatok. A bélyegek db-ként 6
fillérért, a Ievelezőlapok 12 fillérért kaphatók a kon-
ferencia irodában.

- Egy különös kérés. Ifjúsági egyesületűnkben
évek óta hűségeseneljár egy 2 évvel ezelőtt érett-
ségizett, állástalan ifjú testvérünk, aki csak azért
nem tudott papi pályára menni, mert szülei nagyon
szegények. Oe valahányszor elmulik egy iskolaév,
feltör benne a régi kíolthatatlan vágya réglcél
felé. Tudjuk, hogyaz'előtt akadtak olyan nemes hit-
'testvérek, akik kitaníttattak szegénysorsú diákokat,
amit azután ők hálás szerétettel szolgáltak vissza.
Hasonló kéréssel fordulunk mí is a wedves olva-
sókhoz. talán van ilyen hittestvérünk ma is. A
kérés előttük talán különös, de hisszük, hogy Istein
előtt nem. (Egy havi költség 55.- P. bővebbet a

"sBerke;sztőségben.) ,
...:..Evangélikus polgári iskolai képesítésű tanárnő

kerestetik vidéki polgári. iskolához. Bővebbet : Ev.
lelkészi hivatal, Salgótarj án.

_ Leányinternátus. A Fébé Evang. Diakonissza.
Nőegylet felhívja a figyelmet a Budapesten. VIn.,
József-utca 4 alatti leányinternátusra, az -'ev. egye-
temesegyház épül>etében,a tudományegyetems a
klinikák közvetlen közelében, ahonnan különféle kö-
zépiskolák is könnyen megközelíthetők. Közép- és
főiskolás lányok rneleg családi otthont nyernek itt. A
tartásdíj mérsékelt. Tanárnő kerrepetál a középisko-
lás leányokkal. Az internátus diakonissza vezetése
és az intézet diakonissza röorvosának felügyelete
alatt áll. Az internátus a mwlt évben kibővült, s a
jövő tanévben ismét bővítés válik szükségessé,

RIEGER OTTO ORGONAGYÁRA
Budapest, X., Szigligeti-utca 29. szám. (Rákosjaluu).
Uj orgonák,. valamint homlokzatsípok szállítását és

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

LÁSZLÖ
Magyarország aranykoszorús mestere

.harang- és ércöntőde, harang felszerelés- és harang-
lábgyár, Budapest, VI., Petnehdeu-utca 78. szám .

8 aranuéremmel és 4 diseokleuéliel kitűntetue!

Konfirmációi emléklapok színes kivitelben:
a konfirmációi jelenettel. darabonként P. -.64; a
gyermekeket megáldó Jézus képével: P. -.70;
konfirmációi jelenettel. német szöveggel P. -.50.
Bibliák, ú] testamentumok, imakönyvek nagy vá-

lasztékban. Ajánlattal készséggel szolgálunk.
Kapható: Senolie Testvérek könyvkereskedésében,

Budapest, . IX., Ferenc körút 19-21.

Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda. Budapest, VII., Damjanich-u. 28-b. - Felelős Farkas L.
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A GÖRGEY-SZOBOR.
\.

Halála után 19 esztendővel és 86 eszten -
dővel Budavárának bevétele után a magyar--
szabadságharc na~y hadvezérének, . Budavár
visszaharcolójának szobrot állí tottak" Budavir
Prírnásbástyájának északi ·ormán. A bronzszo-'
bor lovon ül, födetlen fején a kornárorni csata-
nák fejsebe látszik, tekintete messzenéz, olyan
messze, amilyen messzi célért harcolt : hazája
jövendőjéért.

Nagy ünnep volt a szeberleleplezés. A2
orsaágnagyok..a méltóságok mind megjelentek.
Ott lengett az ünnep felett ra magyar zászlók
minden dicsősége. és minden gyásza. Ki ne
érezte volna a. szabadságharc kardját szorító
magyar 'erőt, mely szembe tudott száll-
ni többszörös túlerővel? Ki ne érezte volna az
örök. gyászt a magyar ég alatt, hogy mindig
harcolni kell az életért, az igazságért, az Is-
tenért és. a szabadságért? Meg kellett érezni
mindenkinek, hogy akinek a szobra előtt áll,
abban a magyar akaratnak, a magyar hirnek
és a magyar tehetségnek olyan hármas egysége
volt, amelyik csakugyan szebrot érdemel.

Oe e' sebbel diszített. főn töviskeronának
az emléke is van.. Ez is magyar gyarlőság .
inkább' hibássá tenni a hőst, mint elismerni
a magunk, vagy a ko runk gyengeségeit. Olyan'
nevet kellett hordoznia, amelynél szörnyűbb
még zsoldoshadvezérnek sem juthat, hát még a
szabadságharc katonájának. E szobor előtt
bűnbánattal kell megállani mindenkinek, aki
szájára vette az i)áru~ó« szót,

Itt mutatkozott meg Görgey ig-azi nagy-
sága, Sem az ünnepi beszédekben, gem az
ujságéikkekben senki nem mutatott rá férfia.
erényenek és e szőrnyű vád hordozásának ar-
ra a belső forrására, amely nélkül csaták ve-
zérei, vesztett szabadságharc hősei, árulással
illetett férfiak ősszeroskadnának s mindezt
nem tudnák elviselni. Görgey hívő ernber volt,
evangélikus hitű ember, amely hitben benn-
foglaltatik a harc is, a tűrés is és a Ielkiis-
mereti önérzet is. Nem kérte és nem kereste
az elégtételt. Tisztán állt Istene és lelkiisme-
rete előtt. Evangéliumi hite megmentette a
gyenge lelkek kétségeitől. Az első nyilvános
elégtételt evangélikus egyháztától kapta, ez is
koporsójánál hangzott el, rrrikor a temetést
végző püspök hangos szóval hirdette, hogy a
visegrádi remete példaképpé Iesz tisztábban
látó' nemzete előtt.

Nem .akarunk - űnneprontók lenni. Nem
panaszoljuk fel, hogy Görgey egyházát nem

"htvták.aneg az ünnepélyre. Életében is egyhá-
záé volt és most sem 'vehetik el tőlűnkr In-
kább örömmel állapít juk meg, hogy a her-
eegprimas megjelent az eretnek ember' szob-
ránál, holott a Kossutth-szobor avatásakor a
katolikus egyház nem képviseltette magát.

Most már a szabadságharc mindahárorn
vezérének a szellemet szobor hirdeti országunk
fővárosában. A politikus és a költő mellett
most már a hadvezér szobra is áll. Kossuth,
Petőfi, Görgey, -' milyen dicsőség egyházunk-
nak, hogy mind a há rom a mienk l
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A reverzális ellen küzdő zsinati
atyák negyven évvel ezelőtt.

Mint megható érdekességet kőzőlte a Ha-
rangszó, hogy az 1891-94. évi zsjnat tagjai
közül még hatan életben vannak: br. Prónay
Dezső, Sztehlo Kornél, Schneller István, Gyür-
ki Glauf Pál, Nagy Sándor celldőmőlki es-
peres és Lepossa Dániel esp. felugyelő.

Sok kényes ügy forgott akkor is szőnye-
gen. Cyurátz Ferenc zsinati jegyző naplójába
írta br. Prón:ay Dezső mondását: »Kőztudornás
szerint a mi 'egyházunkban eddig arnabilis con-:
fusio uralkodott. Félő, hogy ezutánravaz ama-
bilis elmarad, de megmarad a confusio.«

Wekerle korrnánya akkor viaskodott az
egyházpolitikai törvényekért s hogy a klérus
haragját engesztelje, kész volt engedményt ten-
ni la mi rovásunkra, kész ,volt a reverzálist
is törvényesiteni. És a zsinat erős kormánypárti
tagjai ezt elnézték, tűrték. Br. Pronay. Dezső
1892-ben az, egyetemes, gyűlésen még kőzhe-
lyeslés kőzt jelentette ki, hogy az 1868. évi 53·
t. cikknek a gyermekek vallására vonatkozó
pontja (12. §.) nem köztünk, hanem csak a
r. kat. egyházi és a korrnány között okoz za-,
vart, mert Róma eltörölni, a kormány pedig
fenntartani akarja. I

De sokkal élesebben ítélte már meg ezt
a» ügyet S#lelJzl,O Kernél a zsinati vegyesbizott-
ság iilésén 1892. nov. 24-én, ahol követelte,
hogya zsinat előre foglaljon állást .a »sexus
sequitur sexum« (a gyermekek nernük szerint
követik szüleik vallását) törvénye mellett, mert
a. korrnány 'ezlt a polgári házasság fejében a
klérus kedvéért fel akarja áldozni. Az' ultra.
montánok most a szabadság és szabadelvűség
elvére -appellálnak. »Caveant consules«, mond-
ta Sztehlo, furcsán nézünk ki, ha Rórna la
szabadelvűség re appellál.« Éles szemmel lát-
ta, jellemezte és előre megjövendölte a bekö-
vetkezendő helyzetet: »A vallási béke ép úgy
fog megzavartatni, mint most.«

OY'uráf;~ Ferenc, ki ez értekezleten jelen
volt, naplójában ó-év estéjén keményen kifakad ..
a napi sajtó ellen is, mely ,egy szegény luthe-
ránus pap ellen azonnal kész mozgásba haz-
ni Olymp össze.s mennykoveit, de ha felsőbb
és alsóbb katolikus papok rug dalóznak az ál-
lam tekintélye ellen és tiporják a törvényt; ak-
kor meglapulva sopánkodik s untalan a klérus
hazafiságának hangoztatásával hízeleg. »A sajtó
legnagyobb részét is nem az elvek lobogója,
hanem 'az érdek lánca vezeti. Itt is a reakcio
lovagol a materiáhzmus hátán. A kultúrharc
el nem kerülhető. A korrnány valószínűleg meg-
hátrál.«

A zsinat j-ik ülés szakában 1893. február.
ro-én, Győry Eleknek a polgári házasság ügyé-
ben tartott szép beszéde után Krarnár Béla,
Sztehlo, br. Ka:as Ivor és mások' is annak nyi.lt
kifejezését kővetelték, hogy a zsinat a polgári

házasság mellett is a törvény fentebbi 12. §-
át fenntartani kívánja. De Fabinyi Teofil al-
elnök azt válaszolta: ez annyi volna, hogy mi
a vallásszabadságot nem akarjuk. Több kor-
mánypárti zsinati atya is ezt a t.éves nézetet
vallotta s így a 12. §. sajnos, nem került be-
le a bizottság javaslataba.

Meg kell említenünk, hogy az ülésszak
végén, február t t-én Szeniiványi J ózsef, a csor-
bai tó ura, a Vadászkürtben lakomát rendezett,
melyre a még el nem utazott zsinati tagokat
és Ap ponyi Albert grófot, a nemzeti' párt V'e-
zérét is meghívta, akit a lakomán Zsilinszky
Mihály és br. Pronay Dezső is felköszöntött.
De előzetesen már Apponyi igen szép és óv:a-
tos beszédet mondott a vallasbékéről és val-
Iásszabadság ról. »Szerencsétlenség. volna, úgy-
mond, ha 'ez országban politikai kérdésekben
hitfelekezetek szerint csoportosulnának a. pol-o
gárok.« S azegyeteme~ felügyelőség rdl le-
mondott Prónay bárót éltette. jelen volt itt
Radó Kálmán, Barcza Géza, Perlaky Elek,
Ajkay Béla, Sztehlo, Kaas Ivor és még sokan.

Apponyinak később is volt szerepe zsi-
natunk történetében. A tiszake ruleti Szenti vá-
nyi Árpád ugyanis Sztehlóval és Kaas báróval
együtt május 3'-án ismét felszólalt, hogy la,
zsinat a fentebbi 12. §. (sexus sequitur sexum )
fentartását határozottan követelje, mert az or-
szággyűlésen már beszélik, hogya korrnány ezt
el fogj-a tőrölni. Miskolcról a ref. egyházkeru-
ld is már felirátot intézett e tárgyban az or-
szággyűléshez és korrnányhoz. A kis fehér-
kornáromi ev. egyházmegye is a kerület útján
tiltakozott la reverzalisok törvényesitése ellen.
Szeritiványi indítványa szerint a 12. §. az egy-
ház lételét biztosítja, azért- nem állhat el. tőle,
Fabinyi erre azt feleli: szegéri ységi bizonyít-
ványt adnánk magunkról, ha e törvénytől téte-
leznénk fel fennállásunkat. Oyőry Elek szerint
a biz. javaslat sehol sem mondja.,' hogy rrri
a J 2. §-ról lemondtunk, újabb nyilatkozatra
tehát nincs szíikség. Perlaky is ily értelemben
szólt. Gyurátz sem .akart a Wekerle-korrnány-
nak' nehézséget okozni és nem tartotta a zsi-
nat feladatának sem elvi, sem célszerűségi szem-
pontból a szakasz' fenntartásának követelését.
De Péchy Tamás előre megjövendölte: nagy
megpróbáltatásnak meg yünk elébe, elkereszte-
lési hadjárattal lesz dolgunk. »Ezért léptem ki
a pártbó1, melynek 17 évig. tagja voltam.«
Fabinyi ismét vallásszabadságról, a szűl'ők sza-
bad rendelkezési jogáról beszélt. Szeritiványi
Árpád azt feldte vissza: »Altalános 'vallássza-
badságról addig, míg- arnazok .gazdagok, mi
pedig szegények vagyunk, egyáltalán szó sem
lehet.«

Szeritiványi nem nyugodott s május s-én
több aláírással ezt az indítványt adta be:
»Irjon fel a zsinat a képviselőházhoz s a kor-
mányhoz, hogy a házassági jog állami szabá-
lyozásával, mire nézve az állam jogát elismeri,
nem tekinti összefűg gésbe hozhatónak iaz 1868.
LIll. t. c. 12. §-ának megszüntetését s ezért
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a vallásfelekezetek viszonosságából folyó ezen
törvényes rendelkezést a házassági jog' ál-
lami szabályozása mellett is fenntartandónak
kéri.« Kaas Ivor báró nagy beszédet akart
mondani ez indít.vány mellett. Péchy, Fabinyi,
Radó, Zelenka, nógrádi Szontagh Pál kapaci-
tálták, hogy álljon el a szólástól, de nem ·en-
gedett. Péchy elnök azonban, kinek eddig oly
nagy aggodalmai volt.ak, megelőzte Kaast a
szólásban. A 12. §.. úgymond, ma törvény,
mely százados harcok után Iétesült seddig
még semmifék ok sincs arra( ?), hogy a zsinat
már most állástfoglaljon mellette, azért az in-
dítvány visszavonását kérte.

Szavait kito rő, zajos helyeslés fogadta.
Látszott, hogy a kormányt támogatják akkori
nehéz helyzetében. Minden szem Szentíványi
felé fordult, aki kijelenté, hogy őt és tár-
sait indítványuk beadás ára a 'római klérus
mernoranduma indította,' mely nem csak a 12.
§ eltörlését, hanem a vegyesházasságból szár-
mazó valamennyi gyermek katolikus voltát is
kőveteli ; s ellen kívűl a vallásüg yj miniszter
(Csáky Albin gróf) is e tőrvény elejtését 'en-
gedte sejtetni. De mivel ez ügyben az esperes-
ségekés a kerűletek még kellő időben nyilat-
kozhatnak,az elnök sz.avait magáévá teszi. és
indítványát visszavonja. A harsogó éljenzés kö-
zött Kaas Ivor arcáról nagy boszúság tükrö-
ződött 5 kirnondta, hogy Szentiványit Apponyi
bírta rá indítványának visszavonására. Appo-
nyira pedig, (ami nem is volt szükséges) Ho 1"-

váth Gyula képviselő, a Magyar Hi rlap szer-
késztője gyakorolt befolyást, mit ő (Kaas) nem
helyeselt, (Thébusz J. Zsin. tört. 465-71,)·

Ime, csupa politikából így remették el, ezt.
az egyházunk létérdekétérintő fontos indít-
ványt. Még a bátorsza "Ú Cyurátzot is kapa-
citálták Radó, Perlaky s a többi politikusok.
Ugy látszik .Sziehlo Kernél is céltalannak lát-
ta a további küzdelmet, amelyet pedig erős
hévvel .és nagy igazsággal ő indított meg.
N em akartak a kormánynak, Weke rlének , Csá-
kynak még több bajt okozni s a leírnéletnek
protestáns ,egyházaink vallotrák a ká ráto

Az új törvények szentesítése után világi
uraink korán érezték, hogy nem kellett volna
engedniöle .és hibát követtek el. Hegedüs Sán-
dor rniniszter 1899-ben a Prot. Irod. TájI1S..
debreceni gyűl.ésén, mint elnök igyekezett a -
felmérült kétel yeket és aggodalmakat eloszlat-
ni. De kevés meggyőzŐ erővel. Csak abban
volt igaza, hogy »nagy harc folyik és csekély esz-
közeink vannak, az ellenség pediig erős.« Buz-
dított, hogy a lelki küzdelrnet vegyük fel reg-
geltől estig. De nem szólt arról, hogy a, kié .•
rusnak nagy engedményt tettek; a kisebbség-
nek Róma erőszakosságával szemb-en tőrvényes
védelemre volt szüksége és ezt most elvették
tőle. I

Később is, midőn 1908. szept. 30-án BánffY!
Dezső báró lakásán tanácskoztak a két prot.
egyház vezetői.: Sztehlo Kernél már itt is egy
-felirati javaslatban követelte az, '1868. évi 53.

t. c. 12. §-ának visszaállí tását. Azóta is akik
csak a reverzalisok veszedelmét tárgyalták, 'ezt
ajánlotrák orvosszerül. Egyetemes gyűléscink
is évek óta ezt sürgetik.

Zsinatunk most 42 év multán ismét együtt
űl, Nagy veszteségcink okai nyilvánvalók. Egye.
temes 'lelkészi értekezletünk kimondta, hogy
családvédelemre nekünk Rómával szemben is
nagy szükségünk van. Serédi prímás ki akar-
ja kezdeni az egyházpolitikai törvényeket, Bi-
zonyára nem a mi javunkra. Keressen tehát
valamely útat és módot a mi zsinatunk is,
hogy az országgyűlés azt a kisebbségvédő 12.
§-t, melyet apáink bölcsesége alkotott s melyet

később csak pártpolitikai okokból. áldoztak fel,
újra visszaállítsa s ezzel a felekezeti viszályok
gyökerét vágja el.

(Thébusz János zólyomi esperes, a zsinat
történetírója, a fentebbi vitát nagy részletes-
séggel tárgyalja. Adatairnat Thébusz: kőnyvé-
ből, Gyurátz naplójaból és a Protestáns Szem-
léből vettem.) Dr. Payr Sándo!'.

Dr. Matt János.
Ez év május z y-én ünnepli Mott János

dr. hetvenedik születésnapját Ezzel összeesik
a23 Ő lelki életében beállott döntő elhatározás
50-ik évfordulója is. S ez évb-en aMott János
nevével a legszorosabb kapcsolatban álló két
nagy világszövetség is jubilál. A Keresztyén
Egyeterni Hallgatók Világszövetsége negyven,
a Nemzetközi Missziói Tanács pedig huszonöt
éves. Ez utóbbi egyesület munkáját kezdettől
f.ogva Mott János vezeti s 1928 év óta szimte
teljes erejét és idejét ennek szeriteli.

Dr. Mott azonhan a keresztyén ifjúsági
mozgalornmal is, mint ennek világszőreetségi
elnöke, szeros kapcsolatban áll; sőt a K,eVE$Z-
tyén Ifjúsági Egyesületek ügye. neki külőnős-
képen is szívéhez nőtt. Anélkül, hogy a KIE.
ifjúsága tudná, .életét a IGE. sokkal jobban
befolyásolta, mint bármely más keresztyén if-
júsági vezetőemberét. Már édesapja is a ,KIE.
hatása alatt jutott Istenhez és Mott János is
a IGE. egyik tagja részéről kapt;a .az indítást
ehhez. A cambridgei egyetem híres sportcs:a-
patának egyik tagja C. T. Studd volt ez, aki
később- mérnők és London első polgármcstere
lett. Az 1886-ban tartott első keresztyén di-
ákszővetségi konferencián, melyet a KIE. -ké-
sz ített lelő, Mott János végérvényesen elhatá-
rozza, hogy egész életét a keresztyén rnissziói
munkának szeriteli. A keresztyén ifjúsági moz-
galern ennek az, elhatározásnak más fordulatot
ad, amikor Mott Jánost egyesületi titkárrá t~-
s'ZÍ meg, de ezzel a misszió ügyének, melyet
Mott János tulajdonképen szolgált, kimondha-

. tatlan hasznára, volt. I .

Mott János kezdeményezésére alakult meg
I 895-hen a Keresztyén Egyeterni Hallgatók' Vi-
lágszövetsége , Svédország, Németország, Nor-
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végia, Anglia és az Egyesült Államok . rész-
vételével. Ezután Mott János azonnal Indiába
és a távoli kelet államaiba utazik, hagyott a
Keresztyén Egyetemi Hallgatók Szövetségé-
nek nemzeti szervezeteit megalkossa. Mintegy
húsz évvel később a missziói munka érdekében
megismétli ezt az -útat. Első nagy rnissziói köny-
vét r897-ben írta »A világ meghóditásának
stratégiai pontjai« címen. E stratégiai pon-
tok - szerinte - a főiskolák és egyetemek.

Az edinburghi nemzetközi missziói konfe-
rencián, r o ro-ben Mott János már, mint vi-
lághírű missziói vezetőférfi szerepel. Ezzel
csaknem egyidőben kapja meg az edinburghi
és princetonii egyetemektől a tiszteletbeli dok-
tori méltóságot. Dr. Mort indítására az edin-
burghi missziói kentereneia határozza' el az
állandó missziói nemzetközi bizottság megál-
kotását. S ugyancsak az edinburghi missziói
napok adják meg végleg a svéd érseknek, Sö-
derblomnak és európai barátainak, valamint
Brent püspöknek és amerikai, barátainak az
elhatározó indítást azoknak az egyházi kon-
Ierenciáknak a megszervezéséhez, melyeket
»Stockholm« és »Lausanne« nevek alatt isme-
rünk.

Hogy mennyit utazott Mott János világ-
részről-világrészre, hogy hány világkörüli útat
tett meg, azt senki sem tudná pontosan meg-
mondani. Az AtLanti Óceánon Legalább száz-
szor kelt át, hogy a sok nemzetközi konferen-
cián résztvegyen, melyeken az ő tekjntélye és
a megbeszélések vezetés-éhez való hozzáértése
sokszor döntő .jelentóségű volt. Hazánkban is
több ízben megfordult. Hetvenedik szűletés-
napját a nyilt tengeren ünnepli, útban Japán-
ból, Kóreából és Kínából, - ahol az 1938-
han tartandó nemzetkőai missziói konferenciái
készítette elő - a Fülöp-szigetek felé.

Megható látni, hogy ezen a napon az egész
világ keresztyénsége, felekezeti különbség nél-
kül, fiatalok és idősek egyaránt, milyen tiszte-
lett-el és szerétettel gondolnak Dr. Mott ] ános-
ra. Mi is kérjük Istent, hogy az ő gazdag és
kizárólag Istennek szentelt életét még sokáig
tartsa meg a Mindenható. (virágv)

Evangélikus' arcképek.
Bahil Má1yás.

Az üldözött és hitükért minden szenvedést uál-
lalo evangélikus lelkészek közül különösen . kiemel-
kedik Bahil Mátpás alakja. Élete csupa martirom-
ság volt, onmaqánük: feláldozása hitéért. Nem ismerte
a félelmet, a visszavonást, a seenuedést, ha hitének
védelméről volf szó s haláltmegvetö bátorsággal szol-
gálta egyháza érdekeit. Méltó;, hogy öi'ökké éljen
minden evangélikus emlékezetében.

Bahil Mátyás 1706-ban szűletett Sűoetén (Gö-
mörmegyében). Atyja Bahil ,János buzgó euanqé-
liku» volt, 'aki V1. Károly alatt négy éoet töltött
számkivetésben. Tanulmányai végeztével 1730-ban a
Rimaszombat melletti Cserencsénu evangélikus egy-
házána/{ lett a lelkipásztora. Itt négy éuet töltött s
azután az. eperjesi népes gyülekezet hívta még lel-

késeének, Abban az időben - 1734-ben -, az eper-
jesi egyház az állandó üldözések szenuedéseii élie.
Mini ismeretes, a tisztán evangélikus lakosságu város
magyar és nemet templomát, a híres kolleqiummal
együtt már 1672-ben a iezsuitúk, a totok templomát
pedig a minoriták [oqtalták el. Ilyen korűlmenuek
.között elképzelhető az, hogy milyen nehéz szempet
jelentett az üldözött hívek egybentartása, buzdítása,
hitükben való megtartása és lelki qondoeása. És
Bahil Mátyás ezt a feladatot 12 éven keresztül

vállalta és teljesítette. Ezt a gyonyörü és eredmé-
nyes munkát azonban ellenségei elgáncsolni ioye-
keztek.

17 46 november hó 28-áll otthonábol, családja
köréből elhurcoluik s minden maquaráeat nélkül
bebörtönözték. Mindent elkövette!r~' hogy elitélésére
ürügye! talátianak; [eldulták gazdaq konuotárát s
állandó retteoésben tartották családját. A lelkináse-
toruk bebörtönzése iniatt lázongó eperiesteket pedis;
azzal a Bahil Mátyás ellen szóló uáddat lepték
meq; hogy lfönyvtcíníba/l olyan iratokat taiáltak,
meluek ezerint Bahil Mátyás CI porosz kirtlltjt, ak-
kor 1/. Frigyest, Ausztria elleni háborura tüzel-
te s hogy két neje van, akik közül az eO!jii,
Szászországban él, .

Mi sem természetesebb, mint az, hogy ezek CI
vádak csupán aljas kitalálások voltak s hitelre se-
hol nem találtak. Bahit Mátyás azonban tisztá II látta
már azt, hogy végleges megsemmisítése a [ezsui-
ták' célja s ezért elhatározta, hogy börtöné/,Jől me,IJr
szökilf.. Az isteni gondviselés jele volt az, hogy ez
sikerült is neki. A szölf.és, menekűlés körülmé~yei
reqerujszerűek, Lengyelországon keresztűl Porosz-
országba jutott, ahol mindenütt testvéri secretettel
fogadtál, CI derék papot, s előbb az amsdorii, majd
a papchuici gyülekezet választotta meg lelkesze-
nek, 'MeghaU Panchuicon 1761-ben, karácsonyelő.
estéqén.

. Bahil Mátyás nagy és értettes eguházirodalmi
munkássáirot -jejtett ki. 1745-ben 'lefordította cseh
nyelvre Cipriannak CI pápaság eredetéről és meqnb-
vekedésről szóló müoét, melu általános [eltünést
keltett s főkép ezért törtek elvesztésére.

Munktiit az akkori idők általános seokása ezerint
• leeinkább latin nyelven írta, ele meajelente« nemet

és t.ót nyelvü müoei is. Poroszországba .való mene-
kűlése után meuirta emlékiratait »Tristissima eccle-
siarum Hungariae protestantium« cimen, meluben
honiolansáqárol, szenvedéseiről és menelfüléséről [est
hü képet. Többi munkái !f.öiiil különöse.n értékes:
»Kurze und euuerlassiqe Nachrichi von elem Zu-

- sta/Ide del' protestantischen Kirche in dem Koniqreiche
Unqarn«, mely a magyal' reformáció történetét adja
s mely két kiadásban is megjelent.

Munkái mind becses kutjorrások a magyar pro-
testantizmus történetében. Az ő irodalmi numluis-
sága nagyban hozeújárult ahhoz, hogy a !fülföld is
felfigyelt arra a példátlan iildözésre, meujet a
magyal' protestáns egyházak szenuedtek,

Kárcsu Pál.

-
Figyelő,

Az egyetem ünnepe.

A budapesti központi tudományos egyetern
alapításának 300. éves évfordulóját május 12-
én, vasárnap ünnepelte meg a római karolikus
egyház. A többi egyházat az ünnepre
nem is hívták me g. Különös ugyan e.z a
feltűnő rnellőzés, de, nálunk már nem is szo-
kanan. Hogy bántó és méltánytalan, mit tö-
rődnek azzal! Nem is vo Ina szavunk a tör-
téntekre, ha csak a római egyházról volna
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szó. Hiszen ez az egyház Pázmány Péter egye-
dü1i érdemének tulajdonítja a pesti egyetem
létezését. Pedig hol volna ez az egyetem, ha a
magyar állarn és az egész magyar nemzet nem
állt volna melléje'! A római egyház még azt
sem átallotta szóvá tétetni, hogy az egyetem ju-
bileumát megörökíteni szánt tö,rvény javaslatát
protestáns vallású képviselő ismertette az or-
szággyülésen. Ilyen szellérni sötétség is csak
nálunk boronghat. Mondom, nem is volna sza-
vunk mindehhez a gyermekes középkori szd-
Iernhez, ha nem ült volna ott a jubiláris trón-
széken illusztris kultuszrninisztcrunk, aki pe-
dig nem csak egy szűkőslátókőrű felekezetnek,
hanem a világosságot áraszto tudománynak és
az egész nemzetnek, tehát benne nekünk »eret-
nekeknek« is köteles elöljárónk. Nem nélkü-
lözte a miniszter úr a tuclománye kiváló mű-
helyének ünnepén a nemzet nem római kato-
likus részét ése tisztesérdemü rész hivatalos kép-
viselőit? Az ernber igazán mindig újabb meg-
lepetésre ébred a »protestáns korrnányzás« e
klasszikus ko rában I S a meglepetések közt
egyik kellemetlenebb a másiknál. Miért?

, *
Stein Aurél levele.

Stein Aurél, avilághirű tudós a kővetkező
levelet intézte Dr. Hittrich Ödőnhöz, a bpest-
fasori ev....gimnázium ny. főigazgatójáhozc., .

»Bocsássa meg kérem, hogy annyira el-
késve rovom le hálás kőszönetemet azon felette
szíves és megtisztelö meg emlékezésért, mely-
ben legutóbbi Iátogatásorn alkalmával az evan-
gélikus gimnázium' volt növendékeinek egye-
sülebe nevéhen részesiteni méltóztatott, Becses
levele már nem ért Budapesten, ahonnan csa-
ládi gyászeset sürgősen visszahívott, kdsőbb pe-
dig itteni munkahelyernen sok teendő és leve-
lezés várt· r-eám.

Igaz örömmel vettem tudomást arról a
sz í ves figyelern és érdeklődésről, mellyel a
régi iskolám volt növendékei irántam viseltet-
ni sz íveskednek. Én magam mmdig hálásan em-
lékezem vissza arra az alapos oktatásna" me- ~
lyd mint a hetedik és nyolcadik osztály ta,-
nulója oly kiváló tehetségű tanároktól, mrnt
Scholtz, Fröhlich, Leln és több mástól nyer-
tem. Főlőtte sajnálom, hogy a gimnázium száz-
éves emlékünnepén Európától távollétem foly-
tán e hálás visszaemlékezéscimet fel nem fris-
síthettem.

A .gimnáziumnak és .buzgó' tanári kará-
, nak sok sikert kívánva a jövőben is, maradtam
Főigazgató Urnak

ÖSZÜ1(;e tisztelője és híve
Stein Aurél s. k.«

A szar~asi Evangélikus Napok.
Az Országos Luther Szevetség januári 'vá-

lasztmányi ülésén elhatározta, hogy Evangé-
likus napok rendezését kezdi meg és azok szer-
vezésével a Szövetség igazgatóját, SzántóRó-
bertet bízta meg. Örömmel adunk hírt arró],
hogy május IS-án és i c-én Szarvasori minden
tekin tetben szépen sikerült E. vangélikus Napok-
kal ez a nagyjelentőségű munka megindult ..

Az első ünnepély az ó-tcmplomban volt,
melyet a hi vek egészen megtöltöttek. Boty-
tyánszky János mezőtúri lelkész a hivek fi-
gyelmét megragadó és Ielkűket felemelő irás-
magyarázata utárí a Protestáns Leányegyesü-
let énekkara énekelt, majd .Kernény Lajos bu-
dapesti csperes tartott érdekes előadást »A
vallás kérdése napjainkban: címmel. Előadá-
sában képet rajzolt a vallásos gondolat mai
helyzetéről Európában és különösen hazánkban.
A Luther Tanítónóképző énekkara után Kelló
Gusztáv igazgató-lelkész imája zárta az <esti
ünnepet. A szarvasi Luther Árvaház termében
a vendégek és az egyház vezetői társas vacso-
rára gyűltek össze. Vasárnap délelőtt az új
templomban Dr. H. Gaudy László eg yházke-
rületi hitoktatási szakfelügyelő prédikált és erő-
teljesen állította a hívek elé az egyház új ta-
nitasát az egyház offenzív és defenzív mun-
1,·; '1 I\.t írónőké tr lk lkal{ajaro., anrtónö epz:o ene <: ara ez a ra om-
mal is művészí. sz invonalúan, kiválóan .adott
elő '~gy karéneket. Délután presbiteri konte-
reneia volt, .melyen KeLl6 Gusztáv igazgató-
lelkész elnökölt és köszöntötte az országos Lu-
ther Szevetség megjelent vezetőit. Az egyház-
megye részéről dr. Haviár Gyula egyházmegyd
felügyelő monclott sz íves üdvözlő szavakat. Ez-
után Szántó Róbert, budapest-kelenföldi lelkész
ismertette az. O rszágos Luther Szevetség cél-

. kitűzéseit, szólta társadalmi összegyűjtés, la
hitvédelem, az evangélikus öntudat erősítése,
az egyház-szociális feladatok. a családvédelem
kérdéseiről és meggyőzően bizonyította, hogy
e kérdések kornoly munkálása érdekében min-
elen gyülekezetben meg kell alakítania Lu-
ther Szevetség helyi szervezeteit. Utána Egyed
Aladár szegedi esperes előadása kővetkezett
~)Az evangélikus presbiter kötelessége napja-
inkban« címen. A presbiterek kötelesség eit há-
rom fő kötelesség körül csoportosította: e há-
rom: a bizonyságtétel, a szolgálat és a fele-
lősség. Az előadások felett élénk vita fejlő-
dött ki, melyben Bartos Pál szarvasi, Zernann
Mihály tótkomlósi lelkész, Borgulya Pál volt
országgyűlési képviselő és Kemény Lajos vet-
tek részt.

\

Vasárnap este érkezett- Szarvasra D. Kapi
Béla püspök, akit a város és az egyház vezetői
fogadtak. A városi szinkör teljesen megtelt ter-
mében ment végbe azután, mint az Evangélikus
Napok befejezése, a Magyar Luther Társaság
ünnepélye. A szarvasi szirnfónikus zenekar
Havranek Vilmos vezetésév.elelőadta "a Hu-
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genották -nyitányát, megnyitót mondott Szán-
tó Róbert, .Frankó Mihály szavalt, Sz. Szalay
Ilona énekelt, Dullien Klára heg edűszárnokat
adott elő, a kíséretet Weltler Jenő budapesti
egyházi karnagy látta el. A két budapesti
művésznő igen meleg és megérdemelt sikert
a tatott. N agyon szívesen fogadt.a a közönség
Maróthy Jenő, a kiváló Iró felolvasását a jó-
tékonyság ról, melyben az írót jell mző rnódon
keveredett össze a bölcs derű é a komcly
igazság. Az ünnepély főpontja D. Kapi Béla
püspök előadása volt »A tűz nélküli oltárok«-
ról. Előadásában bírálat alá vette a mai kor
értelmi, művész eti és et-ikai rendszerezésű élet-
feJfogásait, rámutatott arra, hogy a tudorná-
nyos igazságok, a művészeti elvek és a mo-
dern korrektség típusa mind olyan oltárokat
épít, amelyek valójában tűznélküliek, merteg yik
sem ajá~lclékozhatja meg az embert önmagá-
val, egyik sem emelheti önmaga fölé. A tűz-
nélküli oltárok kritikája és az ezt szolgáló
emberek tragikuma abban van, hogy nem tud-
nak segíteni az emberen, amikor a halál eIé
kerül. Csak egy oltáron ég olthatatlan tűz,
ez a vallás oltára, amelyen elég a bűn, amelyen
kegyelem és élet van. Ennek kell lenni. minden
ember életében a megtalált oltárnak. Az ünne-
pélyt dr. Kovács Sándor egyetemi tanár, a
Luther Társaság főtitkára zárta be, rámutat-
va a Magyar Luther Társaságnak és az Or-
szágos Luther Szövetségnek a szarvasi Evan-
gélikus Napok rendezésében találkozó és sokat
igérő közös munkájára. A magas színvonalú
ünnepély a Hímnusz eléneklésevel ért véget.

Elismerés illeti e két nap rendezéséért.
és vezetéséért Szántó Róbertet, a· Szevetség
igazgatóját. Reméljük, hogy e két n.ap nem
marad nyom nélkül Szarvas evangélikus egy-
háztársadalmában.. A vendégek a szarvasi ven-
déglátásért hálával és komcly g yülekezeti élet

. emlékével távoztak, aminthogy az Evarizélikus
Napoknak mindig meg kell lenni e ket~ós je-
lentőségének: vinni is és hozni is .' .

A Luther Szövetség
alapszabályai.

(Folytatás.)

A tagok jogai és kötelességei.
13. §.

A szövetségbe felvett tagok kötelesek a szö-
vetség alapszabálya it és ügyrendjét tiszteletben tar-
tani. Tagsági jogaikat csak akkor gyakorolhatják.
ha alapszabályszerű kötelezettségeiknek, mindenben

,eleget tettek.
A testületi tagok jogaikat a közgyülésen írásban

meghatalmazott képviselöjűk útján. gyakorolják.
A tagok kötelessége, hogy a szövetséget céljai meg-

valósuJásában legjobb tudásuk és lelkiismeretük sze-
rint támogassáld, a szövetség munkájában tőlük tel-

hetőleg résztvegyenek. a szövetség szerveinek alap-
szabályszerű hatáskörükben hozott határozatait meg-
tartsák és esedékes tagdíjaikat a szövetség pénztá-
rába rendesen befizessék.

A tagság megszünik:
14.1 §.

a)' halálozás. illetve jogi személyeknél azok fel-
esziása által;

b) kilépés által. melyet írásban kell bejelenteni.
A rendes és pártoló tagság a felvételtől számított
3 éven át kötelezö. Amennyiben a tag kilépését a
harmadik év utolsó negyedében írásban be nem Ije-

. lenti. tagsága további egy évre érvényben marad;
c) tőrlés által. Tőrölhető a tagjegyzékből az a

tag. aki tagdíját ismételt felszólításra nem fizeti meg;
d) kizárás által. Kizárható az a tag, aki a szö-

vetség céljával ellentétes működést fejt ki. vagy
olyan magatartást tanusit. mely által a szövetség
jóhírnevét .. belső békéjét és nyugalmát. valamint
alapszabályszerű működését veszélyezteti.

Kizárandó az a tag. aki az evangélikus egy~
házzal szemben hűtlenséget követett el. továbbá az.
aki bűntett vagy nyereségvágyból elkövetett vétség.
vagy; az állami és társa-dalmi rend ellen elkövetett,
vagy a .közerkölcsiségbe ütköző bűncselekmény mi-
att jogerősen elítéltetett.

A tagok felvétele. törlése és kizárása felett az
ille.!..ékes választmány dönt. A kizárási indítvány a
meghívón feltüntetendő. A kizárási határozat csak
olyan választmányi ülésen mondható ki. amelyen a
választmányi tagoknak legalább fele része jelen van
és a határozathoz a jelenlevő tagok kétharmada
hozzájárult. A határozat ellen - a közléstől szá-
mított 15· napon belül - felebbezésnek van helye

. a közgyűléshez.

Ill. Fejezet.
15. §.

1. A szővelség országos jellegű intéző
szervei.

1. az országos közgyülés,
2, az országos választmány.
3. az országos elnök.
4; az elnöki tanács.
5. a tisztikar.
6. a sZiikosztályok és bizottságok.

ll. A kerületi és a kőzségi szervezetek
intéző szervei.

1. a közgyűlés,
2. a választmány.
3. az elnökség.
4. a tisztikar.
5. a szakosztályok.

16. §

Az. országos közgyűlés.
1. Rendes - országos IfőzgUillést az országos vá-
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lasztmány évenként legalább egyszer-rnínden év utolsó
negyedében hív össze.

2. Renkloűli országos közgyiilés összehívására a
szövetség elnöke saját hatáskörében bármikor jogo-
sult, köteles 'azonban a rendkivüli közgyűlést 16 na-
pon belűl összehívni a választmány idevonatkozó
határozata alapján, továbbá bármelyik egyházkerűleti
szövetségnek, vagy 500 szövetségi tagnak a köz-
gyűlés tárgyát is m:egjelölő írásbeli kérelmére, úgy-
szintén a számvizsgáló bizottság kérelmére is.

Ugy a rendes, mánt a rendkivüli közgyülés he-
lyét, időpontját és tárgysorozatát a választmány ál-
lapítja meg.

3. A rendes közgyűlés a kitűző tt napot mege)ő'-
zően 30, a rendkívüli közgyűlés pedig legalább 7
nappal előbb a szövetség hivatalos lapjában meghír-
detendő. A hirdetménynek. illetve a meghívónak a.
közgyűlés helyén és idején kívül a közgyűlés tárgy-
sorozatát is tartalmaznia kell. -

4. A közgyűlés csak olyan tárgyakban hozhat
határozatot, amelyek a meghívóban közzététettek, A
tárgysorozatban meg nem jelölt ügyben csak új
közgyűlés tárgysorozatára, vagy összehívásár-a vonat-
kozó indítvány ügyében határozhat.

5. A közgyűlés tagjai indítványaikat írásbarn .a
közgyűlés előtt legalább 7 nappal az illetékes eigy-'
házközségi, kerületi, vagy országos szervezet elnö-
kéhez kötelesek benyújtani.

6. A közgyűlés tagj ai:

1. Az országos közgyűlésen :
a) az országos -elnök, elrröki tan:áes·-<és·~-az-"ol"--

szagos választmány tagjai.
b) az egyházkerületi szövetségek közgyűlése ál-

tal a kerületben működő minden 500 tag után vá-
lasztandó egyi-egy tag. A tagok .negbiz atása 2 évre
szól. A 2 év letelte után újra megválaszthatók.

(Folyítatjuk. )

r"~""r""'"''''''''\''''''''''''H''''''i''''''R''''E''''K~''''''''''''''';'''''''"'''r''~'''''!
tll,r'llltllrlll~"'II"'I"'tl"IIIIIIIIIIIII'II'1111111111111""'1'111111111111111111"'1111111111"11111II'IIIIIIII'III;'I'I'IIIIIIIIIIII~

HUSVÉT UTÁNI 5-lK VASÁRNAP.
Ján, 16:23-30.

Roqaie vasárnapjának evangéliumi igéje válasz
a sok meghallgattatlan imádságra. »Bármii kértek.
lt1Z Atyától az én neoemben, megadja nektf4k.« Mennui
imádság hull szárnyaszegett en vissza a lelkűnkbe,
hány, de hCÍ(ly fohászból lesz elhaló sóhaj csupán,
mert az ernber elfelejti, hogy az lsten trénustihoz
csak Jézus neve által nyílik ut. M emenio ez minden
imádkozo és harcoló léleknek, hogy az lsten előtt
senki sem hivatkozhatik érdemeire és cselekedeteire,
becsületére vagy j6tékonyságára, sőt még szere-
tetére és hűséqére sem,' hanem e.gyedül csak a Jé-
zus Krisetusra. Dráqa . és vígasztaló ez az üzenet ,
minden csalódott, tétovázó léleh!nelc, amelyik ugy

.érei, hogy beszögezett ajtón zörget imájáuai. Min-
denkinek, de különösen őnekik szól az e,uangéliul1l
üzenete: ianuljunk meg a Krisztus nevében imádkoz-
ni ...

Az ő neuében való imtuisáo. övele együtt me(Jgyö-zr a világot. Nyissuk csak fel néhány oldallal hátrább a
szentkönyvet, az Apostolok Cselekedeteinél, hol arrol
van sz6, hogya, tanítványok Jézus nevében hir-
dették az Igét é.s az ö nevében imádkoztak és, éltek.
Csodálatosan beteljesedett rajtuk és általuk Krisztus '

igérete; örömük teqesse lett,' inert Jézus' által
építették lsten' országát;

- Templomépítés. Május 12~én a hatvani missziói
kör templomának alapkövét áldotta meg benső ün-
nepség és Isten segítségét kérő szolgálattal . O.
Raffay Sándor püspök. A felavató beszéd. melynek
alapigéje 1. Mózes 28:18-22 volt, mély hatást tett
a hatvani, valamint a szórványokból is szép szám-
mal megjelent hívekre, de a másvallásúakra is;
akik szintén sokan vettek részt ennek az új egy-
háznak az örömünnepén. Fel kell jegyezni, hogy
ez a kis gyülekezet nagy a buzgóságban és összetar-
tásban, csakis így volt lehetséges, hogy Sztehlo
Gábor lelkész egy jó esztendő alatt templomépítést
kezdhetett és biztositani tudta annak tartozás fenn-
maradása nélkül való befejezését is. A templom
Sándy Gyula müegyetemi tanár tervei szerint készült.
kinek 'ez már huszadik evang. temploma. A felavatás
után vallásos estély volt, melyen D. Ratíay Sándor
buzdítá beszédet mondott a templomépítő -gyüle-
kezetekről, előadást tartott Kemény Lajos, művészi
számokat adott elő DulHen Klára hegedüművésznö
és Rieger Tiborzongoraművész. A megnyítót Chu-
gyik Pál alesper es, a befejező beszédet Bárdos La-
jos ref. lelkész mondotta.

Május 19-én a péceli missziói egyház templomá ..
nak alapkőletétele történt. D; Raffay Sándor püs-
pököt egyházunk képviselőin kívül a fogadtatáskor
a többi egyházak Ielkészei, köztük a róm. kat. plé-
bános is. meleg szavakkal üdvözölte. A helyi lel-
kész bevezető imádság.a után Haeffner Zsigmond .má-
sodíelügyelö felolvasta -az alapkőokmányt. majd a
püspök felavató beszéde hangzott el a" Krónikák első
könyve 19. fejezete alapján, malyben a lelkek épí-
tésének nagy kötelességét és a templomépítések
szent kötelességét állította a hívek elé. E kis gyű-
lekezet templomépítését is a buzgó hívek öntel-

"dozó "készsége és a fiatal lelkész, Uj. Blázy 'Lajos,
fáradhatatlan, munkája., eredményezte.

- Lelkészavatás. D. Raffay Sándor püspök május
22-én a Deák-téri templomban lelkésszé avatta
Mayer Odönt és a soltvadker ti egyházközségbe
küldötte szelgálatra.

- Uj felügyelő. Az ózdi egyházközség május
12-én tartotta évi rendes közgyülését, melyen be-
töltötte a néhai Zorkóczy Samu halálával megüre-
sedett felügyelői tisztséget. Az eddigi másodfelügye-
Iőt, dr. Svehla Gyula gyári Iömérnököt választotta
meg felügyelöjévé, akit Marcsek János lelkész nyom-
ban' a közgyülésen hivatalába is iktatott.

- Mekényes. (Baranya vm.) Az egyházközség
május' 12-én ünnepelte megszervezésének kétszázadik
évfordulóját. .

- Az önfeláldozó tanu. Budapesten a közel-
multban zsebtolvajlásért három hónapra elítéltek va-
lakit, A terhelő tanuk között .ott volt Szabó Péter
református vallású softör. Később azután - amint
Ruttkay Miklián Géza szeutetornyai lelkész írja -;-.
Szabo Péter felkereste a bíróságot s felajánlotta"
hogy az 'elítélt helyett leüli a büntetést, »E~ a meg.

-szégyenltés - úgymond - talán megmenti a meg'
tévedt ernbert«. A bíróság nem fogadta el az ön-
feláldozó tanu ajánlatát, de az eset érdemes a íel-
jegyzésre.

- Az Országos Evangélikus TanáregyesüIet dr.
Losonczy Zoltán titkár szerkesztésében .tartalmas
évkönyvet adott ki az 1931-'34-ig terjedő' évekről.
. - Ifjusági (KIE.)' körzeti kontereneía folyt le

a Veszprémi egyházmegye Belrnísszíóí Egyesületének
rendezésében Veszprérnvarsányban, május 12-én; mint-
egy 150 fiú és leány résztvevővel. Előadók voltak:
Hering János belm, e. elnök, Szepesi István sikátorj
lelkész és Somogyi János bakonybánkí tanító. A
koníerencía főtémái voltak: »Mit vár tőled ,ev. egy-
házad ?« és >~Mit vár az ifjúság az ev. egyháztól ?e
A konferencía ístentísztelettel .kezdödött, melyen He-
ring János lelkész »a gazdag ifjúc-ról szóló pél-
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dázat alapján hirdette Isten Igéjét; abibliaórát és a min-
taösszejövetelt is Hering János vezette. Tanulságos
része volt a konferenciának a résztvevő egyesületek
képviselőinek beszámolója az egyesületi munkásság-
ról. Az élénk menetű és bensőséges konferenciát val-
lásos este fejezte 'be a templomban., ahol a Belrn.
Egyesület elnöke hiterősítő előadást tartott. utána
pedig a· varsanyi ifjúság által felállított szabadtéri
színpadon, Bognár Lászlo varsanyi tanító ügyes ren-
dezésében, a varsányi műkedvelő ifjúság épületes
tartalmu színdarabot adott elő. A koníerencía részt-
vevői a derék varsanyi hívek szívesen látott ven-
dégei voltak ..

- A Gyenesdiási Lelkészüdülő »Kapernaum« e
nyáron is szívesen várja falai közé rmíndazokat;
akik csendre, lelki s testi pihenésre vágyva meghitt
családi jellegű közösségben óhajtanak eltölteni né-
hány hetet. Természetesen a »Lelkészüdülő- első
sorban lelkészeknek áll rendelkezésre, nem lelké-
szeknek csak abban az esetben, ha maradna még
betöltetlen hely. Lakásént. teljes é s bőséges ellá-
tásért . napi háromszor! étkezéssei ebben az évben
is napi 3 P. 50 fillér, gyermekekért (10 évig) .nap i
2 pengő fizetendő. A jelentkezés alkalmáva! előlegül
személyenként 10 pengőt kell beküldeni, mely összeg
beszámíttatik ábban az esetben, ha a jelentkező
a jelzett időt »Kapernaum«-ban teljesen kitölti. Je-
lentkezéseket elfogad dr. Deák János egyetemi ta-
nár, Sopron, Felkelö-u. 42.; aki szívesen nyújt bő-
vebb felvilágosítást is az érdeklődöknek.

. - A Luther Otthonba, az- egyetemes egyház
egyetemi és főiskolai internátusába (Budapest, VIlI.,
Illlől-út 24.), a jövő 1935.......:36,tanévre több tanulmá-
nyait budapesti 'egyetemen, illetve főiskolán folytatá
ifjú lesz felvehető. Pályázhatnak evangélikus, eset-
leg református ifjak. A felvételi kérvény, a Luther
Otthon szemináriumi bizottságához intézve az illetékes
egyházkerület püspökéhez folyó évi június' hó 15-éig
nyújtaadó be.

A 'kérvény -mellékletei a következők:
1. Szülétésí anyakönyvi kivona t.
2. A középiskola VIlI. osztályáról szóló bizo-

nyítvány, érettségi bizonyítvány:' (pótlólag is beküld-
hető június hó 30-áig közvetlenül az otthon címére),
illetve, ha a folyamodó már' egyetemet, vagy Iőis-
kelát látogatott, .index. .

3. Hatósági orvosi bizonyítvány.
4. Önéletrajz, amely a családi körülményekre.

vagyoni viszonyokra. zeneismeretre is kiterjeszke-
dik.

5. Az illetékes -lelkész 'által kiállítandó ei'köl-
esi bizonyítvány, amely a folyamodó. szűleinek eset-
leges egyházi szolgálatairól is megemlékezik.

6. Az atyának, illetve a törvényes gyámnak hi-
vatalos kötelezvénye, amelyben a díjak fizetésére "és
az okozott károk megtérítésére kötelezettséget válo
lal.

7, Válaszboríték ajánlott válasz céljaira meg-
Ielelöen felbélyegez ve.

Az Otthon lakásér't és hárómszori étkezésből ál-
ló ellátásért évi 730-880' pengőt számít aszerint.
hog~ tagjai több ed magukkal, vagy egyedül laknak.

Budapest, 1935. május hó : 22.
Sándy Gyula S. k,

műegyet.. tanár,
ügyv; alel nök.,

Felvétel az evang. hittudományi karra 1935-
36. tanévben. A Sopronban elhelyezett evang. 'hit-
tudományi kar a m. kir. Erzsébet-tudományegye-
temnek szerves tartozéka s így reá nézve is .az
egyetemi beiratkozási szabályzat az irányadó. A m.
kir. Erzsébet-tudományegyetem felvételi hirdetrné-
nye 1935. június-július hónapokban fo·g' a Budapesti
Közlönyben és a nagyobb budapesti napilapokban
megjelenni, azonban akik címünkre szólóés válasz-
bélyeggel ellátott borítékot küldenek be a kar dé-
káni hivatalához, . (Sopron, Deák-tér 74.). azok il
felvételeöl s a karra való felvétel különös köve teli-

ményeiről bármikor részletes tájékoztatót is kap-
hatnak. Míndennernü felvilágosítást a dékáni hi-
vatal ad. -

- Felvétel az Evang. Theol. Otthonba. Akik
Sopronban, a rn. kir. Erzsébet- Tudományegyetem
evang. hittudományi karán óhajtják tanulmányaikat
folytatni s a Theol. Otthonban kívánnak lakni, il
Theol. Otthon-Bizottsághoz címzett kérvényúket f.
évi június 20-ig küldjék be az Otthon Igazgatósá-
gához, (Sopron, Felkelő-út 42.). A kérvényhez mel-
léklendő : 1. érettségi bizonyítvány másolata; 2. ön-
életrajz; 3. orvosi bizonyítvány; 4. lelkésznek, il-
letve vallástanárnak blzonylata; 5. a szűlő kötelező
nyilatkozata a tartásdíj pontos fizetésére és esetle-
ges károk megtérítésére vonatkozólag. Tartásdíj (la-
kás, fűtés, világítás, fürdés. háromszori étkezés) évi
550 P. és 5 P. felszerelésre, mely összeg félévi
részletekben való fizetését az Otthon-Bizottságtól kell
kérelmezni. A díjak fizetése legkésőbb aug. L-ével
kezdődik, Szegénysorsú. de legalább »jó« előrne-
netetű s görög érettségivel bíró tanulók kedvezmény-
ért is folyamodha tnak; . ebben az esetben csatolníok _
kell a szülők vagyoni helyzetet feltüntető ez évi keletű
bizonyítványt. Végül melléklendő válaszboríték aján-
lott válasz céljaira megfelelően felbélyegezve.

- A Keresztyén Igazság májusi számában a fő
cikkek: Loimaranta viipurii püspök: A finn evan ..
gélikus egyház, Remete László.: Sors és istenhit,
Ittzés Mihály: A városi ifj,úságról. A Hit és I:':let
rovata. a gyülekezeti életet tárgyalja. A Krónika a
képviselőválasztásokkal és a politikai katolícízrnus
válságával foglalkozik. Mutatványszámot szívesen
küld a kiadóhivatal: Sopron, Várkerület 66.

- Pensio. A Fébé Evang. Diakonissza Nőegylet
felhívja a figyelmet a Budapest-Hüvösvölgy, Hideg-
kúti-út 123:;a alatti pensiójára. A 83-as villamos
végállornásától a város felé 2-3 percnyire. Gyö-
nyörű, egészséges, csendes, erdős helyen. Testi és
lelki pihenésre s üdülésre szorulók,a fővárosban
hosszabb-rövidebb ideig tartózkodék egész éven át
szobát és teljes ellátást kaphatnak. A tariévre elemi
és középiskolai tanulék teljes ellátás.ra felvétetnek ;
különösen . a budai iskolákba járó növendékek ré-
szére alkalmas. Diakonissza intézeti főorvos vezetése
alatt áll. .

RIEG ER OrTO ORGONAGYÁRA
Budapest, X., Sziqliqeti-ntca 29. szám. (Rákos/alva).
Uj orgonák, valamint homlokzatsípok szállítását és

orgonajavításokat " mér s é kel t á rb a n
szakszerű és művészí kivitelben vállal.

SZLEZÁK LÁSZLO
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntőde, harang felszerelés- és haranq-
lábgyár, Budapest, VI., Petneháeu-utca 78. szám.

-8 ararujéremmel és 4 dlszokleuéllel kitüntetoet

Ne feledkezzék -meg-a június 3., 4. és 5. napiarn
tartandó KONYVNAP-ról és ezzel kapcsolatban a
magyar irodalom támogatásáról. Könyvnapí köny-
vek kaphatók Scholtz Testvérek cég sátraiban: Fe-
renc-körút 19-21. sz. ház előtt és O llőí út és Ferenc-
körút sarkán, az Angol-Magyar Bank helyisége

I~lőtt. .
A könyvnap könyveinek jegyzékét készséggel megküldi.

Scholtz Testvérek kőnyvkereskedése,
Budap-est, IX., Ferenc-körút 19-21.

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

SZIGETI NANDOR ÉS FIA
.Budapest, . IV., Kecskeméti-u. 9. .'- Alapítva ~ 1867.

Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda. Budapest. VII., Darnjanich-u, 28-b. - Felelős Farkas L.


