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KRISZTUS KÜLDÖTTEI.
A Megválto mennybemenetelének ünnepén

szerte a földi templomokban konfirmáció ün-
nepe van. Mikor visszatérőben van az Aty,á-
hoz, ezer. ~s ..ezer helyen gyer.!Eekek seregét
látja, akik vallást tesznek róla. OU j se-
regekre tekint, amelyek boldog és bá-
tor sz ívvel tesznek vallást arról, hogya ha-
talmas és bölcs Isten nekik sze rető mennyei
Atyjuk, hogy Isten egyszülött je nekik is Meg-
váltójuk és hogy ők is várják és keresik Is-
ten Szeritlelkének segítő' erejét a maguk Lel-
kében. Uj seregek ezek, megerősítik keresz-
tyénségüket és a mi keresztyénségünket is.

agy lépés az életben a konfirmáció. A
gyermekkor kőnnyű ajtaja bezárul. Nehezebb
kaput kell kinyitni. Az első úrvacsorától kezdve
a maguk felelősségét is hordozni kell. Meg-
kezdődik a belső ember küzdelrne a kűlső vi-
lágban. Ott van felettük Jézus szava: Amint
engern elküldött az Atya a világba, én is el-
küldelek titeket a világba!

Krisztus a világ világosságául küldi őket.
Meggyújtott gyertyának. Hegyen épített vá-
rosnak. A föld savának. Nem, fog-e kialudni
világosságuk, nem fognak-e megízetlenedniv
Lesz-e csak néhány gyümölcs az életükben, ha
százszor annyit teremni nem fognak is?

Mennyi reményt álmodnak a szülők a
gyermekről. Mennyi szépet álmodik a gyer,-
mek a jövendőről. Mennyi sokat. vár tőlük
a nemzet és az egyház. Mennyi áldással és ke-

gy elemmel küldi el őket Krisztus evilágba,
hogy maradjanak bárányok a farkasok között
és hordozzák a szavukban és a, szívűkben az
Isten fiainak békességét.,

Aki e sorokat olvasod, ana kérünk, ma-
gyarázzad meg te is minden szülőnek, hogy
akit Krisztus a konfirmáció első úrvacsorájából
elbocsát, úgy bocsátja el, mint az ő kűldöttjét.
Többé már nemcsak aszülőkért és a családi
életért, hanein önmagukért-is tudniok kell, hogy
ők Krisztus küldőttei e .világban. Hordozniok
kell a .Krisztus nevét - .s a 'Krisztus törvényét,
Jónak: é kell' maradniok a gonoszok között. Ir-
galmasoknak a könyörtelenek között. Bizony-
ságtevölmek a hitetlenek között. Hűségesek-
nek' 'ezernyi hűtelen kőzött. Bűnökkel megküz-
dőnek a bűnök. által Iegyőzőttek között. Ra-
gyogniok kell, mint a csillagoknak, egy álnok
és romlott nemzedék között. '

'Krisztus kiildőttei gyanánt kelL tehát in-.
dulniok a világba. Milyen 'boldogság és mi-
lyen - felelős ég! ,Képviselniök kell a Krisztus
igéjét, az Ige egyházát és az Egyház Iegyőz.-
hetetlen céljait. Vár reájuk a hitnek harca,
a hűségnek harca és a tiszta életnek harca,
mert mindegyikben harcolniok kell.

Induljanak az új harcosok Krisztus ne-
vével. Aki kőzűlűk vallást tesz Róla az em-
berek "előtt, arról O is vallást tesz 'a mennyei
Atya előtt ...
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Értsük meg egymást.
(Víszonválasz az ev. tanítóságnak.)

Nem volt szándékomban még egyszer nyi-
latkozni a tanítóság kívánságairól, mert né-
zetem szerint eddigi cikkeimből miriden elfo-
gulatlan olvasó meggyőződhetett álláspontom-
nak úgy elvi helyességéről, mint gyakorlati
következrnényeinek az egyház érdekében álló
voltáról is. Hogy most mégis újból hozzászólok
a kérdéshez, annak oka az, hogy Craf Samu
cikke némi reményt nyújt arra, hogy az ev.
tanítóságnak legy részével v:égre mégis megért-
jük egymást, Pedig - különösen, ha a zsinat
is teljesíthetetlennek fogja találni a tanítók .
kívánságait - nagy.on fontos egyházi érdek
lenne, ha a, tanítóság belátná, hogy egyházun-
kat ebben a I kérdésben nem vezette sem a
tanítók! elleni ianimozitás, sem a Ielkészi elem
uralmi érdekei, hanem egyedül és kizárólag az
egyház jólfelfogott érdeke, amelynek mánden
osztál yérdek alárendelendő.

Az egymás megértésének reményét Graf
cikkének három tételéből merítem:

1. Graf most már maga is elismeri, hogy
a tanítóság nem lelkészi elem. Ez mindenesetre
nagy haladás. Most már csak' azt 'állítja, hogy
»a tanítóság lelkészi munkát is végez«, hogy
»a lelkésznek segít« feladatának munkálásában.
Ezt azonban soha senki sem vonta kétségbe.
De igenis állítom azt, hogy ez a munka [eu
mi egyházunkban kivétel nélkül minden nem-
lelkésznek kötelessége. Ebből pedig követke-
zilo, hogy ezen az alapon la tanítóság nemi
igényelhet semmi kivételeselbánást a többi
nem-lelkésszel szemben. Ezen az alapon való-
ban »jogos« (értsd: az egyház érdekeivel nem
ellenkező) igényt csak arra támaszthat a .ta-
nítóság, hogy ha valamely egyházkormány-
zati munkára a nem-lelkészek közül valóban
tanító a legalkalmasabb, akkorő is bizassék
meg azzal. Eztí a valóban »jogos« igényt azon-
han teljes mértékben honorálja. az: fél; választ-
hatóság is, amellyel. a tanítók, mint nem-Iel-
készek eddig is bírtak. Ennek az igénynek a,
kielégítése céljából egyáltalán nem kell, tehát
a tanítókat a többi nem-lelkészek kőzűl. kiemel-
ni s nekik nem csak nem-lelkész 'mivoltJuki-
nál, hanem még tanítói hivataluknál fogvra. 'is
külön részvételt biztosítani az egyházkorrnány-
zatban ; esetleg náluk alkalmasabb nem-lelké-
szek rovására is. A tanítóság részvétele »szám-
szerü« biztosításának pedig csak az az egy
célja lehet, hogy még akkor is tanító kerülhes-
sen az egyházkormányzat egyik-másik polcára,
ha van nála alkalmasabb nem-Lelkész, is, ami
pedig nyilván nem az: egyháznak, hanem legf.eL-
jebb csak a tanítói osztálynak az érdeke. Az
ezirányú tanítói kívánságok elfogadásával te-
hát nyilván a tanítói osztályérdeket állíta-
nánk az első helyre, s az egyház érdekét csak
annyihan engednénk érvényesülni, amennyiben

a már eleve biztosított tanítói osztályérdek ezt
megengedné.

2. Ellentétben az »Ev. N épiskolác-ban
megjelent cikkével, möst már azt is megengedi
-Graf, hogy az iskola és a tanítói hivatalesdleg
mégsem tartoznak az egyház lényegéhez. A
tanítóságnak erre vonatkozó »megütkőzését«
úgylátszik különben is csak az okozta, hogy
nem voltak ,tisztában az »eg yház lényegéhez
nem tartozás« kifejezés igazi értelmével. Csak-
hogy Graf szerint, mégha ebben igazam van
1'S, akkor sem lett volna szabad ezt kimorrda-
nom. De miért nem? Talán, mert nem sza-
had megmondani az igazat? Ez az a g'Ün-
dolkodásmód, amelyet én soha, semmi kö-
rülrnények közt nem fogok és nem tudok ma-
gamévá tenni. \

Megbocsásson Graf, ele azt igazán nem
tudom megérteni, miért ne lenne elég az; ev,
népoktatás szükséges voltának igazolására, s
miért csorbítaná az, iskola és a tanítói hivatal
jelentőségét, tekintélyét, ha a valóságnak meg-
felelően azt mondjuk, hogy a világ intézményei
kőzul a család mellett az iskola egyháziassá-
gához: füződik az egyháznak legvitalisabb ér-
deke, s miért kellene mindennek elismerte-
téséért azzal a hazúg frázissal is élnerii, hogy
az »iskola és tanítói hivatal hozzá tartozik
az egyház lényegéhez«, vagyis azt hazudnorn,
hogy ahol nincsen iskola és néptanítói hivatal,
ott nincs Egyház sem? És nem tudom belátni
azt sem, hogy amikor egy társadalmi osztály
(bármily nagyjelentőségű ésminden tiszteletre
és elismerésre méltó Ieg yen is külőnben), 'Olyan
kőveteléseket támaszt az egyházzal szemben,
amelyek csak akkor volnának »jogoss-ak (he.,
lyesebben : az: 'egyháznak hitvallásainkban l,e-'
fek tetett Lényegfcgalmá val összegyeztethetőek),
ha az. az osztály nem evilág társadalmának
egyik 'Osztálya, hanern magának az egyháznak
egyik, lényegéhez tartozó »elerne« Ienne, miért
ne lehetne akkor ezeket a kőveteléseket azza]
visszautasítani; hogy nyiltan megmondjuk: de
ti nem vagytok ám kűlőn ( !) eleme az egy-
háznak és pedig azért nem, mert a néptaní-
tói hivatal nem tartozik hozzá az egyház lé-
nyegéhez? Ha ennek kijdentése mégis hiba,
akkor ezt a hibát nem az követte el, jaki e
követeléseket az egyetlen lehetséges módon -
ennek a-kijelentésnek a megtételével - vissza-
utasította, han~ aki ezt a kijelentést jog-
talan kővetelések támasztásával kikénysz·erítet-
te. - Ugy ane ZI a helyzet Gráfnak azon vádjánál
is, hogy én »szűkségtelen« módon feszegettem
a lelkész és tanító közti különbségeket. Ha
ezek feltárása csakugyan hiba, akkor ezt a
hibát is a tanítóság követte el, amikor !aJ lel-
kész és a tanító kőzőtti - szerintük »erősza-
kolt« - küLönbségek megszüntetését kővételte
s end kényszerített annak a kimutatására, hogy
ezek a különbségek egyáltalán nem; »erősza-
koltak«, mert szükségképen folynak azegy.-
ház Iényegéböl, nevezetesen abból a. tényből,
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hogy a lelkészi hivatal hozzá tartozik az. ,egy-
ház lényegéhez, a tanítói pedig nem.

Tudom azonban, hogya tanítóságot a leg-
kűlőnbözőbb oldalakról nagyQn hozzászoktat-
tákí munkájának és hivatalának túlzó frá-
eisokkal való magasztalásához, s ezért egy-
általán nem csudálkozorn rajta,. hogy az én
nyilatkozataimnak túlzó Irázisoktól, mentes
»módja és hangja« oa tanítóság körében »rneg-
iitkőzést« keltett, bár nem hiszem, hogy bárki
is többre értékelhetné tanítói karúnkat és an-
nak az egyházunk érdekében kifejtett mun-
kásságát, mint én.
(Foly tat juk.) Gyarmsüh.y Dénes.

Vieforisz Tranoseius - fordítása.
Mindenki előtt, aki egyházunk' belső életét s

különösen németországi válságát nyitott szemmel s
aggódó szerétettel nézi, világosan bontakozik ki
az a helyzetkép és feladatirányzat. hogy igazi és
tartós javulás, egyházi életünk belső hítvallésszerű
megújhodásától várható csupán. Egyházjogi és alkot-
mányos reformok magukban evangéliumi egyházunkban
legfeljebb valamivel jobb helyzetet teremte-
nének ideig-óráig. A mi igazi feladatunk azonban,
a katolicizmus alkotmánybástyázásaival 'szemben a
személyes krisztusközösség reális megteremtésének
elősegítése és ápolása az egyházban, az egyetemes
papság igazi propagálása és öntudatosítása, ezt vi--
szont csakis istentiszteleti alkalmaink ref'orrnációko-
r-abeli , rnély, öszínte ístenközösséget tükröző és keltő
reforrnjával érhetjük el. A mai agyonraclonalizált
és kíüresített kultuszformáink - valljuk be - val-
Jóságos kórképei egyházunk ily belső válságának s
hogy ez valójában így van, a legvilágosabban kitünik
abból az összehasonlításból, amelyet most tehetünk
azon szinte íelbecsülhetetlen értékű és jelentőségű
munka nyomán, mely dr. Vietorisz Tranoszciusz for-
dításában áll előttünk. Leírhatatlan az a hatás, amel)'!
az ernber. lelkét megragadja e könyv olvasásakor ;
a reformáció koránaki, s e kor lutheri vallásos buz-
góságának árnulatra rag adó kultikus mélységeí, cso-
dálatos kíncsesbányája tárul fel itt előttünk s káp-
rázatunkból csak annak sajnálatos felismerése jó-
zanít ki; hol vagyunk mi ettől. Nemkülönben ugya-ru-
csak eleven rnagyarázatot találunk arra az égető kér-
désre, miért voltak a XVI-XVII. századbeli őse-
ink, úr és paraszt egyaránt ternplomlátogató, egy-
házában #őí s hozzá a vértanuságig hű és mlié;r1'Ik,ell
ma egyházhíveinket szinte sokszor rá- és egyéb be-
széléssel hivogatni a templomba, az egyházi mun-
kára és miért kell reverzállsokkal küzködnünk, -
Akkor adott igen-igen sokat az egyházunk, ar tőle.
való elválás valóban pótolhatatlan veszteséget je- -
lentett. s a vér tarnisággal felérhetett míndenkinek a
hozzá, való tartozás erőszakos megszakítása. S más-
részt ugyancsak világosan megórthetö az is, éppen
ez összehasonlítás nyomán, hogy miért ragaszkod-
tak tótnyelvü híttestvéreink, hűséges magyar nem •..
zeti érzésük mellett is, oly törhetetlen ragaszko-
dással éppen ezen 'énekeskönyvön keresztül tót kul•.
tusznyelvükhöz; bizony nem annyira a nyelv, mmt
inkább a tartalom miatt, mert a mi mai istentiszteleti
rendünk s magyarnyelvű énekeskönyveink eltörpül-
nek mellette, s semmikép sem pótolhatják a Tranesz-
eiusból elénktükröző korál, liturgikus s általában
istentiszteleti gazdagságot. Oriási [elentőségét lá-
tom! én a magyar Traneszeius létrejöttében annak is,
éppen az előbb mondottak folyományaként, hogy
ha ennek felhasználásával sikerül magyarnyelvi kul-
tuszformáinkat s nemkülönben énekeskönyvünket olyan
tartalmassá, áhitatot keltövé s valójában evangé-

liumi szelleművé gazdagítanunk, mint amilyennek a
tükörképét a Tranoszcíus mutatja, nem sok idő mul-
va totajkú hittestvéreink is meg fogják találni magyar
nyelven is azt a vallásos lelki vigaszt, amit az Ő'
nagyobb igényeikkel a mi mostani istentíszteletí al-
kalmainkon nem találhattak meg.

A!.következőkben igyekszem e magyar Tranesz-
ciust néhány elevenítő szemelvény felhasználásával
ismertetni. A korálok, imádságok, stb. beosztása
maga tükrözi leghívebben az istentisztelet menetét,
gazdagságát. A fordító igazán ar Krísztusban költői
lelkületét reprenzentálják maguk az idézetek.

A könyv első fele, mely a mű gerince, tan-
talmaz 1157 korált, következő beosztás szerint:

1. Yasdrnapokon és ünnepnapokon introttus he-
lyett atz eglész éven át énekelt antiionatc. Az olráe
elé tér depelt pappal az élén, orgonakíséret nél-
kül j árul Isten szine elé a gyülekezet e rövid Io-
haszénekkel. Valój ában a hivatás áhitatát a pap ban
s az Isten elé járulás szent élményét a gyülekezetben
ébresztik ezek:

3. Ó JézusomJ Testté uáiásodért, (Születésedért,
Seenoedesedért, F eitámadásodért, M entujbemeneteleti-
ért) Esdeklünk /wg,ljes bűnbocsánatodért, Könyörögj
értünk, hogy Atyánk, Az igazság lelkét kűldje ránk.

Tiszteljünk téqed mostan is, E szeni órában is, S
örvendezve kegyelnu~,d:nek, Végre eléje, Jussunk a
te seinednek. Halleluja ...

Csodálatos müvésziességgel van ebben a pár
verssorban összetömörítve a ker. lélek bűnbánata, vált-
sághite, bizonyságtétele a Szentháromság mellett, fo-
hászkodása ennek segítségéért, bizalma az örök üd-
vösségben és ujjongó istendícsérete. .

U. Aduenti énekek Isten liának testté uálásáról :
14. kerál. Dicsérd Istent Krisztus nyája, Aki

minket szívből szánva, Ertünk Fiát küldötte le, Ki
lényegben; egy volt vele. - 2. v. Hogy Mre!{j'va,ltórt
adjon nekünk, Eltörölje minden oétkünk, S min-
ket: aZI Ő drága vére, Vezessen az üdvösségre:. -, 15(
v. Dicsöség a mi Atuúnknak, AZj ő drága egy Fiának,
S a Szentlélek Uristennek, A végtelen kegyelemnek.

Ime ebben van' tartalom', élet, tiszta keresztyén
vallásos öntudat s eleven bizonyságtevés a keresztyén
vallás dogmaigazsága mellett és nem, csak »vallás
te va~y legjobb hívern«.

A tartalom: s a szép tömör fordítás jellemzésére
a 27, kerálból :

Ó harmatozzatok egek, Atyáink ezt kioánták,
MUkor dicső elérkezted, Ó Messiás epedve várták.
~ 2. v. A vágyra elkűldott az ég!, S bár koldusron,r/'lJ
takargat, A csűggiedők meglankadt setoet, Felirts-
sitéd, mikéni a harmat. - 3, v. Ö harmtdoz'y;ato!lc
egek! Mp:gunk is így kiáltunk, Midőn Vr Jéeusunk,
nég'ed, S neuedben bő áldást kiuánunk ;

lIl. Karticsoruji énekek Krisztus Urunk örvl8n-
detes ...J;zületésérŐl. (Itt valahogy a címek' js sokat
mondanak.) 343

A keresztyén vallásos poézis báj a valami meg-
ragadóan nyilatkozik meg az 51. korálban. Az ember
nem tudja, hogy a tartalom közvetlenségét, gyermeki
hívő áhitatát, buzgó krisztusvonzalrnát kifejező szö-
végét vagy a fordítás nyelvének szinte káprázatos
pompáját csodálja:

Jézus, te kis drá.ga gyermék, Bölcsőd szioem
m'élyén leld meg; Tied az én seioem rrt:ély,e, 'Szl!,-
rétettel oda térj be. - '3. v. 'Jézus, édes .kis teet-

. uérkém, Elrinqailak, aludj békén, Álmodj seioem
jászolában" Ne hagyj meg a bűn jármában. - 6.. v.
Jesus kincsem minden [eleit, Hadd csókolom gyer-
mekszemed, hadd csüggjek a te karodon Mil1!dhalálig
mindenkoron. - 8. v. Aludj, lelkem, b:Jkesség'ben,
Hunyd be szemed, aludj' szép en : Elringatlak két
kezemmel, Elaltattuk énekemmei,
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Aki csak 'egyszer is tanított már ,gyermekéket,
egyházi énekre, az fel tudja becsülni, hogy milyen
kíncs egy ilyen ének az énekes könyvben. A tanárnak
mínden tekintélyét latba kell vetni, hogy »TIe é~
keljéle már annyít«,

Nézzük, hogy fordítja az ismert lutheri Mermy-
ből jövök most hozzátok-at:

5.lv. Ráismertek ez a jele: Jászol az ő fdk,-
vőhelye, Megalázá, szegénységben, Egy világot tart
kezében. - 8. v. Odvözlégy ő naqt) szeretet, Ki
a biinösf meg nem vetf4d, S hozzánk jősz a szegény.
ségbe, Hol van elég hála érte? - lJ. v. Sztsnán
fekszel bársony helyett, Bölcsőd jászol, rongy a selU:-
med, Benne mégis oly pompúd van Mint egy fé-
nyes királyságban'.

VI. Bőjti énekek a mi Urunk Jézus Krisztus
seenoedeseröl és halálárát. - Nézzükezektnek leg-
alább. a csoportjait, ha mindegyikre példát nem
tudunk ts felhozni:

1.' Kyriék.
2. Et in ter rák, Crédók.
3., Nagypéntekíek pl. 127. k. 8 .• v.
4. Az Ur Jézus temetéséről.
5. Jézus szenvedésének oka és vígasztalása.

A fordító »pius conservativisrnuse-ára jellemző az
ismert 137. fordítása.

Seerelmes Jézus vajjon mit vétettél, Hom) oly,
kegyetlen' ítélf4tet vettél? Mi bűnt találtak Lenned és iru
vétket, Kik elítéltek. - 3. v. Mi volt az oka sole
szenuedésednek? Az én bűneim vágtak és seJ/Jez-
tek, fllmit, . Uram, te seenoedtél érettem, En ér-
demlettem. ' .,

Passlószerű eleven élményt kelt az éneklő .lel-
kében a 139. k., melynek 3. tartalmi része a köv,
A gyülekezet intése: »Goridolj ember e szomorú
napra ...( .«

Krísztus beszél a kereszten.
A gyülekezet hálája és dicsőítése.
6. Jézus sebeíböl fakadó vígasztalás mindenfé-

le 'kísértésben. ,1

, 7.·A· keresztrefeszített Jézus feléhez az' ismert
149. 'k. néhány Jegsikerültebb versszaka:

O fő, tele' sebekkel, Es vértől áetatott, O fő,
seu rói tövisseL, meaiioronáetatott, O fő, előbb még
oly szép, Hogy szebb nem is lehejt, Előbb remek,
most torzkép, Könnyel köszöntele!c - 4. v. Amit
te értem tettél, Rám n.agy terhet akaszt, És amit
eluiseltél, Én érdemeiteni azt, En hágtam át tilal-
mad, Én vetettem nagyot, Ö nte,q ne vond irgalmad,
Mert összeroskadok. - 5. v. Oltalmazo kegyrt:lbe,
Fogadj fiá pásztorom, Ki eddig is öledbe, Ve;ttél
mindenkoron, O mert beszédes ajkad, Üditeit en-
'gem et, S Igéddel megmutattad, Előttem az eget.

8. Az úr 7 szava a 'l{fer,esztfálllts a. belőlük folyó
vígasztalás. - Elmélkedés Krisztus kínszenvedé-
seiröl,

, 9. Krisztus szenvedéseinek órái, Krisztus szen-
vedéseinek haszna: 153. k. '1. v.

. Ha bűneink zaklatnak, Ö én üdvösségem, Egy,
anu megnyugtat/wt, Hogy meghaltál értem, S minden
vétkem e világon, Eltörölte kegyelme,d, A te ke-
resetjádon,

10. Vírágvasárnapra. - Krisztus temetése.
11. Lamentácíók nagyhétre. I-X. Csak néhány

vers: 192. k.
3. v. Minden teremtmény Atérezte ej fájdalmat,

Nap, föld, seikla, csodákat adnak, e« jeleket mu-
tatnak. - 5. v. Seenuedésekor Fényét a nap
elvesztette, Arcát sötétségbe reiteite, A nappalt éj-
J'é, tette. - 6. v. Nem ra,qyogtatta. Világ'Í;~ó [énuessé»
géf, Mert szánta az Ur ,qyötrődését, S gyászos
kineeenuedését,

Ezek a bőjti énekversek valóban nem üres, poé-
tikus képzelgések szüleményei, hanem feltárul bennük
Krisztus szenvedésének megrázó realitása, mely át
megl át 'hatja a bűnbánó és krisztuskereső hívő lelkét.

VII. Husvéti énekek, Krisztus U~'unk feltámadá-
sáról, a következő témakörök szerint:

1. Történetek és képek Krisztus Urunk feltáma-
dásáról:

205. k, 4. v. Nem uihei a sátán bajba: KrÍ8ztLM
-Urunk győzött rajta. Halleluja! Nincs ereje már fe--
lettünk, lsten gyermekei léttiinlf. Halleluja!

2. Krisztus feltámadásának bizonyossága.
3. Krisztus urunk poklokra szállása.
4. A husvéti diadal. (Fígyeljük ismét, mily sokat

mondanak a címek.) Nézzük itt a' 22'5. k. néhány
versét.

9. v. Daloliatol: kis madárkák, Vigabban mini
eddig látták, Kik dalotok meqcsodálták, - 10. v.
Fák, rüg'{jeket [akasseatok, Erdálc, berkek, lomboz-
zatok, Rétek, mezok, uiruiiatokt -.11. v. Bércek, he-
g,yek, örve,ndjetek, Dombok, halmoto, zölderljetek,
Szántóföldek, teremjetek! - 12. v. Szőlővessző har-
'matozzon, Komiotelep illatozeon, Gyümölcsöskert
hasznot hozzon! - 13. v. Emberek, mind vigad-
jatok, Hallelujat hnnqozzatolc, Dicsőítést ujjongja-
tok.

5. Vígasztalás a halál ellen.
A husvéti szinte a naívságig boldog ujjongó

öröme a Krisztusban ujjászületett léleknek kife-
jezhető e kedvesebb, meghatóbb formában?

VlII. Énekek Krisztus Urunknak menn fbemene-
teléroi. - A 242. k. tartalmas szép fohász itt a
Szenthárornságístenhez,

IX. Enekek: a Seentleiekröi a lf.övetkező temakoröt:
szerini: '

1. A Szenthárornság ajándékáért és jélenlétéért,
például a 261. k. 5. v. e. ' .

Teremts bennem uj sziuei, Hogy jöttödet uárua
oár]a, És amikor oétkeeett, Fájdalommal szánja-bán-
ja, Ha igaz meqbdnást érez, Vezeisd Jézus mély
sebehez.

2. A Szeritlélek ajándékairól.
3. Miért jelerit meg galamb alakjában a Szerit-

lélek?
Erdekesen s kedvesen felel erre a 264. k.-ban:
3. v. Először is azt mutatja, Mi a tiszte, fel- f~

adat ja: Nagy ö,.ömet békességet Hoz magával mini
Szentlélek, - 4. v.' Mint a Noé qalambjánok, Or-
oeruiezett ember, állat, Amikor a gazdájának Meg-
hozta az olajágat. stb ..

4. A Szentlélek 7 ajándékáról.
5. Három pünkösdi evangélium.
6. A Szeritlélek erejéről és ajándékairól.
7. Eriek a magasztos Szentháromságról.
Ugyanitt találjuk Athanásíus symbolumát, Au-

gustinus és Ambrosius himnuszát és egyéb felbe-
csülhetetlen kincsét -f'é.g4 gyházi emlékeinknek.

A következő}f az egyflcízi év ünneptelen felé-
nek énekei.

Itt bizony rá kell mutatnunk arra, hogy az éne-
kek nagy részének tárgya az apostolok, vértanuk,
szentek s különösen Mária tisztelete. Kétségtelen.
hogy az akkor még idő- és elvszerüleg ki nemi forrt
reformációnak középkori, római esökevényei ezek, me-
Iyek ra tiszta ístenközösséget kívánó és élő evan-
géliumi lélek előtt ma már visszatetszők. De igen
megkapcan jelentkezik már pl. a 3'17. k. ésa 319'.
k.-ban az a reformátor! gondolat, hogy a szente-
keru keresztül ts a hívő Istennel keresi a kapcsola-
tot: Az előbbiben Isten ke gyelmét látja megnyilat-
kozni Mária kíválasztottságában, az utóbbiban maga.
Mária dicséri az Urat a krisztusi ajánríékért. Eb-
ből a gyűjternényből csak egy, az úgynevezett »Gyer-
mekringató gyönyörű énekc-ból (39'1. k.) idézünk:
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1. v. Itt [ekszel én szép gyerme/wm, Artattan
magzatom, Szegényesen, [élmesteien, Mig bölcsőd
rinqatom. - 3. vers. Szegény ·szülőid onnoeek.
Vagyurú.. az Ur előtt, De ő annál kegye:Lmesebb,
Adott elég e,.őt. - 4. v. Ö lesz Atyád, ki ugy szer et,
Mint édes gyermekét, Lemosta nrinden vétkedet,
Azé,.t vagy- tiszta szép. - 5. u. Mi tett fehérré, mir.e
a hd? j éZUSJ1rt./..uére az! 5 a keresetoie, a láthatá?
Az ö,.ök élet az. -·6. v. tsten Fia a hioekért,
gLje,.mekké változott, S reád is, aki ueszni tért,
Oduösséget hozott. stb.

A harmadik rész énekeinek tárgyai: 8>Z Agostai
Hitvallás, az Anyaszentegyház alapjáról, fejleszté-
séről és megújításáról, bűnbánat, bűnbocsánat, meg-
igazulás, örök élet, ker-esztviselés, a tiszta élet.
Nézzűk itt csak a 423. k.i-t, melyriek címe A szerit-
egyháznak keserves zokogása. A 9. vers:

Meqszűniel: már a seentseaet«, Hol találjam őket
en meg? Szolqáim is eltuillqattak, Szegén!J sziuem
meqszaktuihatl Sziuemiq hat a fájdalom, Mert lel-
kent /wgy bánata nyom. '

A nequedik rész éneke,i az emberi életfolyás
legkülönbözőbb alkalmaira nyújtanak áhítatossági al-
kalmat; közűlük csak a következö címre utalunk:

»Hárorn megható ének aze.gyház megpróbál-
tatásának és üldöztetésének idejéből, malyeket az
ellenséges cenzura nem engedélyezett.« - A követ-
kezö rész a toldalék: »Ujabb és néhány régi rn!eg~
ható ének«, az előbbi témakörök és beosztás szerínt.
- A könyvben szereplő énekszerzők közül, mínden
kornmentár nélkül csak a következőket emlitjük
meg: Arnbrosius, Athanasíus, Augustinus. Clervauxi
Bernát, Comenius, Gerhardt, Gregorius Magnus, Hussz,
Justus, Luther, Mária királyné, Melanchton, Nea nde r,
Nicolai, Opitz, Praetorius, J. Sachs, Sperartus, T'ra->
novszky, stb. Kinek ne örülne a lelke, hogy ezeknek
a remekelt szép és jó magyar fordításban énekel-
heti, olvashatja.

A könyv második na,gy fele imádságo/wt foglal
magában D. Geduly Henrik püspökünk fordításában,
ugyancsak az élejt s az istentisztelet legkülönbözőbb
alkalmair a, melyeken keresztül ugyancsak, minlt a
fordító kongruens vallásos és művészí lelkületén
keresztül, megkapó elevenséggel buzog fel a refor-
mációkorab-eli eleven vallásosság ma is új életet
adá erej e.

Letéve minden emberi hiúságból eredő álszemér-
met és tartózkodást, nyissunk ajtót lelkünkön a
Magyar Tranoseius-ból felénk árada ŐSI reforrriátori
vallásos-kultikus értékek előtt, használjuk fel sa-
ját jólfelfogott érdekűinkben. a már o1y égetően szűk-
séges belső, kultikus reformálásunk e felbecsülhe-
tetlenné váló eszközét s had tsuk meg a legőszintébb
elismerés zászlaját a két fordító »presbiter«előtt
5 . kérjük a Mindenhatót, érjék meg ők is rmnél
előbb egyházunknak azt a belső megújulását, amely-
nek újból .a maradandó értékű munkásai állottak élé-
re éppen ezzel a munkával.

Rezesst) Zoltán; i

Egységes tankönyvek.
Most, hogy az iskolaéo betejezéséhejz közeledik,

idiiseerűnek . tartom a tanlf:önyukérdéii iig.llét, mint
réqem haeodo és meqoldúsra , váró problénuit seo-
bahozn( A protestáns egyházak mlndenkor szószó-
loi uoitak ol!/anneueléstani kérdeseknek, meluek a
nemzet ifjuságának oktatását célozták s az in cé-
lom, is az, hog!) a protestáns tanársáq, sőt az eqész
protestáns eg,yeteimesség figyelmét [elebresztoe a
tankön,lfuk,érdést általános munkaproqrammá tegyem,

Erde/ws tanulnuuur alapját és anyagát képezi az
elemi-, /,öz:ép- es felsőbb i skolák nagyszámu tan-

könyveinek egybevetése, öSl'5zehasonlítása. Sokszor
egészen meglepő uiláonéeeti eltérésekre akadunk,
meltjel: pedagógiai szempontbál a tanári kar hely-
zetét gY{lkr.an nagyon nehéz próbára teszik.

Már egész irodalma uan annak a hamis tör-
ténelemtanitásnak, melluel a megszállott területein
élő nw 9lJfJr diákok lelk At töltik meg magyargyü-
lolettel és [élreueeetik a történelem sztniiseta igaz-
t;!Ígúllok tételeiről.

Amiképen. közös [elháboroddst kelt' e,z mind an
mag!Jar emberben, épper: /lgU ügyelniink kell arra,
hogy itt, ebben a csonka, de seabad hazában. az
ifjlliicíg oly,on egys,éges és az ig!1':ság beioujásnien-
tes seitáján leseiirt oktatásbon reszesűljon, hogy so-
ha Ile rujiljon alkalom arra, hogy az egyéni Sui-

.• Iáqnéeeti különbségek már a tanulosereq lelkében is
az egyenetle,ns,ég, a testuérguülölet ébresztői le-
gyedek.

Feltétlenül seükseoes tehát az, hogy az egy-
séges tipusa t.a.nkönyvkérdés, mini nagy nemzeti él'de:kJ
mielőbb elintézést nyerjet"l. Lehetetlen állapot ugyanis
az, hogy az egyik, istcolaban a magyar törté/telem
egyes korszakai egészen más beállításban kerül-
nek oktatásra, miru: a másik iskouibtin,

Az egységes iskolai tan}iön1)V már régen m~g-
oldando kérdése CI magyal' pedaqoqiáruik, ele bi-
zonyos, u, /1. magasabb szempontokra való hiuat-
koeással tnindiq akadtak olqanok, akik a natalom
szauáoal: elnémították ezt a magyal' nerneed szetri-
pontból oly fontos törekvést.

Retnél jűk azonban azt, hog!) mosi, amikor a
nemzeti egység nagy torekuésenet: karát éljük, ami-
kor miruienki eliitt tisztán áLL a lI1agyar meqma-
radús egyedüli lehe,tösJge: az összefogás, az egy.-
músrutalálás, akkor ,ez a kérdés is végre napirendre

~/ierül és megoldást nyel'. .
Az ~e.gys.éges tankorunmek szociális szempont-

búb is e.fvitathatatlwl előnyei uannak, Az eJ,gyre su-
l.Ljosúoclar gazdaságj helyzet a tClllffönyvbeszelrzést a
szülő!e egllilr legnagyobb gondjáuá teszi. A sokféle,
tankön!Juek természetes kouetkeeménue a ddga ár,
míf)J az egységes, minden iskolában tiasenáthato tan-
könyv. eet a drágaságot megtöri, miuel töme(fes elő:-
állítás folytán az elotillitát: költsége lényegelsell ol-
csóbbá lesz.

. Nekünk protestánsoknak soha nem uolt cé-
lunkí .az és soha nem volt okunk a1''''[1', hog!-/ féljünk
az iga:::sáqtól., Az egyeteme,s nemzeti ügyek és fol-
adata/il mindenkor a mi egyház,ainli gondjai is uol-
lak. Most. ls a nemzeti megei'ősöclésre ÍJai:) torekoés
hat tit akko r, midon az egységes tallkönyulférclés
ügyét seábahoeeut: és az illetékesek figyellmét rá-
terelni igyekszünk. Számtalan példáoul uolnu iga-
zolható/ a», Iwg,y mino nagy károkai :Js [elremaoua-
rázásokat jelent a tunkorujukérdés jelenleqi állása,
de ezek felsorolása azt hiszem [elesleqes, mert
mitulenki előtt uiláqos az, hog!) az egysége;s tankiinu»
beoezetése csalf azok tiltakozását válthatja ki, akik-
nek érdekei neni az eguetemei3 magyaf'sdg seolqálata,
hanem saját uikiqnezeteiknek és egyéb érdekeik-
.nek (Lm~v.éclá'5e! s uralmontartása.

Károsi) Pát<,.

A nagy kérdés.
Gyülekezeteink beléletének adataiból gyak-

ran emelkednek föl indokolt panaszok az ,egy-
házunk veszteségére kötött házasság elótti meg-
egyezések miatt .. Főlrnerűl önkéntelenül a kér-
dés, hogy ezek a megegyezések miért nem jön-
nek létre, ha nem is egyedül, de legalább nagy-
részben a mi javunkra. Mert tárgyilagosan
gondolkoz6 azt nem vonja kétségbe, hogya
protestantizmus nemcsak ujjászületés a szigorú,



6. oldal E VllN'G É L lK U S ÉLET 21. szám

ko rlátok közt sinylődő középkori művelődés-
sei szemben.Lhanern egyszersmind hatalma!':'
megmozdulás a szellern szabad mozgását aka-
dályozó bilincsekből. az egyéni lelkeknek kőz-
vetlen érintkezése az Istennel, ennélfogva
a kezerkölcsiségnek egy lépcsője a tökéletes-
ség felé, kővetkezésképen az emberiség tör-
ténetéhen kerszakot alkotó határkő. A ka-
tolikus Hugó Viktor így nyilatkozik a pro-
testánsokról : »Munkálkodásukat a világ szent-
nek tartja s szentnek tartom én is.« (Rajnu :
XXVI. levél.) .

Hasztalan tagadják, akik azt ta:gadni óhaj-
tanák, hogy a protestaritizrnus oltáránal az
egyén is biztosabban ésembe nilegszólva tökélete'-
sebben eljut az emberi élet legdrágább és
éppen ezért legóhajtottabb kincséhez : az ön-
magával,emhertársaival és Istenével kibékü-
lés áldottkövetkezményéhez, a lelki békéhez,
mint bárhol egyebütt. De az is bizonyos, hogy
abban azemheri társadalomban is, ahol a
szíveken protestáns szellem uralkodik, a
társadalomnak minden egyes tagja, bármely
nyelven és rnódon imádja Istenét, békésebb,
bizalomteljesebb, tehát nyugodtabb, elégedet-
tebb életet él, mint ott, ahol a protestáns
érziilet és gondolkodásmód ismerdlen világ.

Ezek félrernagyarázhatatlan .tények és ar-
ra a következtetésne jogosítanak föl, hogjy aki
egyszer ennek a kincsnek birtokába jutott, az
oly sziklaszilárd hűséggel ragaszkodik hozzá,
mint a földművelő ahhoz a kis hajlékhoz és
barázdához, mely nélkül az ő Iételének biztossá-
gát elképzelni Sc' tudja. Sot jogosult volna még
az a föltevés is, hogy akiket az életsors a pro-
testáns társadalmon .kíviil helyezett el, azok

. is irígységgel és vágyakozással szemlélik a
protestáns ember lelki békéjét és a protestáns
társadalom összhangzatos nyugalmát.

A mindermapi tapasztalat azonban ezek-
nek a következtetéseknek egyáltalán nem felel
meg. A protestantizmus életkörülményeibeo va-
lami akadálynak kell lennie, ami/nek! 'kővetkez-
tében szerit eszméink érvényesülése nem képes
hiánytalanul kibontakozni. Azt tudja az 'egész
világ tengeren innen és túl, hogy ezt a l11~kor-
szakurikat a történelern múzsája az aran yimádás
kerának nevezi, amikor a. lelki kincsek meg-
becsülése háttérbe· szorul., De az i:s bizonyos,
hogy ma már az egész világ megdöbbenve JUI"
tott annak tudatára, hogy a mai zűrzavaros áll"
lapotnak,a bajok tömkelegének, a szenvedések
tengerének oka éppen! az az erkölcsi sűlyedn-
ség, amely az aranyimádásnak szukségképeni;
következrnénye, Megújulas után vágyakozik tCi-
fát az agyonza~di~tiO:t társa'?a~ol11 ,minden ré-
tege. Az aranyimádásban kielégülést ruern tal-
lálva a parázsló szomjúságót enyhítő életvíz
forrását keresi a csalódott lélekij Reformok
óhajtasát szállítja a friss légáramlat kunyhók-
bólés paloták ból, hegyen-vőlgyőn. Ez általámos
mozgalomnak áradata kell, hogy fölébressze H-
gyelmunket azoknak az okoknak lelkiismeretes
kutatására, amelyek a protestáns eszmék iránt

ez időben is mutatkozó kőzőnyt, sőt hűtlensé-
J get és az áldozatkészség lelohadasát előidézik.

Mi lehet az oka, hogy ez a miridenűnnen je-
lentkező elégedetlenség nem ostromolja ,azt a
kaput, mely mögőtt a mindeneket kielégitő
forrás buzog? Érdekes megfigyelést nyilvánít
idevonatkozólag még a mult század közepén
az angolok nagy történetírója, Macaulay, midőn
így szól: »Nagyon figyelemreméltó dolognak
tartjuk, hogy nem volt ·egy keresztyén nemzet
se, mely elfogadta volná ,a reformáció elveit, (
ha nem még a XVI. század vége előtt fogadta
el azokat.« *) A szenem szahéVdság.ának·szűkí-
ségképeni következrnénye a haladás nemcsak
belterjesen. hanem az emberi tökéletesedés én-
dekében területileg is.

Lehetetlen állapot, hogy folyton és folyton
veszteségekról kdl 'panaszkodnunk, holott szent
hivatásunk a te rjeszkedés, a Tiódítás. Nem tűz-
zel, vassal, erőszakkal és Iélekvásárrlással -
»anatherna esto !« -- hanern kővetendő s kővetés-
reméltó példás, egyéni, családi s társadalmi
életbel (Máté 5:16.)

N:agyés élethevágó kérdés áll tehát'C~őtl-
tünk: mi módon, mely útakon, mily eszkö-
zökkel juthatunk -oly charismák birtokába,
amelyek által egyháztagjainknak lelkéber» őszin-
be szívből fakadó buzgóság, önzetlen áldozat-
készség jés itántoríthatatlan hithűség saajad föl
és várázserővel'<vonzó, meggyőző hatalomma
erősödik? Életrevaló göndolat.ml!6'fúlt- fö,le kér-
désre vonatkozólag ennek a lapnak ro. számában
»Továbbképzés« cím alatt; Kűlönősen figyelem-
reméltó sprotestáns érziilettel megszivlelendő
ennek a cikknek a következó mondata: »Az is-
teni kinyjlatkoztatások .tanítására, megvalósítá-
sára irányuló módszereket és szervezeteket ál-
landóan összhangban kell tartanunk la: folyto-
nos fejlődéssel, - különben fejlődés helyett
visszaesés lesz az eredmény .. »Aki e fontos kér ..
désnek megoldása felett gondolkodni hajlandó,
az termékeny talajt talál gondolatok fakasz-
tása céljából a németek költő fejedelmének,
Goethének elmélkedésében is a szentségek fe-
lett, Még abban az esetben; is, hla nincs m~!n,-
den ben a kőltővel egy véleményen. (Gg,eth:e:
Aus .meinem Leben VII. könyv. Evang. Egy,-
ház és Iskola 1893. 49· és 50. sz.)

Hálás; tér nyílik munkás, hűséges és ál-
dozatkész evangwk lelkiilet kifejlesztésére a
konfirrnációi oktatás ideje alatt. Itt lehet fől-
ébreszteni a zsenge lél-ekhem az igazi evangé-
likus öntudatot és kinevelni, konfirmálni olyan
evangélikus jellemet, aki barmikor, bármely kö-
rülmények kőzőtt akár saját Lelkiismerete, akár
jóbarát, vagy ellenség előtt félneérthetetlen hal-
tározottsággal meg tud felelni arra a kérdésre.
Miért vagy protestáns l? Öh nem egyedül' csak;
azért, mivel történetesen protestáns szü-
lőktől származom, hanem főkép azért, mi-
vel ennek a forrásnak kristálytiszta csepp-

*) Maculay tanulmánya Ranke felett. Be ..
fejező részlet.
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.A Luther Szövetség
alapszabályai.

II. Az egyházkerületi és egyházközségi
szövetség közgyűlésén :

a) az elnökség,. a választmány és a tisztikar
tagjai;

,b)az alapító, rendes, tiszteletbeli tagok;
c) a szervezet székhelyén működő egyházközségi,

valamint evangélikus egyháztársadalmi egyesületek,
(nőegyletek, ifjúsági és leányegyesületek, stb.) egy-
egy kiküldött je, amennyiben a 11.. §. 6. pontja alap-
jan az illető egyházközségi szervezet vagy egyház-
társadalmi egyesület- a szövetség tagj a.

d) az egyházkerületi szövetség közgyűlésén az
egyházkerület kebelében működő az egyházközségi
szövetségek által közgyűlési határozattal kiküldött
egYl-'egy.tag, akiknek megbizatás a 2 évre SZÓll', de a
2 év letelte után újra választhatóa.

7. A közgyülést az elnök, akadályoztatása esetép
az alelnököle 'egyike vezeti.

_8. Ac közgyűlés határozatképes, ha azon a sza-
vazásra jogosult tagok egyharmada megjelent, ";llJgy
magát írásban képviselteti.

Alapszabálymódosításhoz, más egyesületekbe való
beolvadáshoz. valamint a feloszlás -és ez esetb-en a János, ev. 15,26.-16,4.
vagyon hováfordítása tárgyában összehívott közgyű- Sokszor és sokat hasenáli szó manapság a bt-
lés határozatképességéhez a szavazatra jogosult ta- zo.nyságteuf·3s. »'Bizonyságot iesz« az űdohadsereq
gak kétharmadának jelenléte és a jelenlevők legalább és minden szekta a tereken és az utcák szögletein,
kétharmad részének szótöbbsége szükséges. bizonyságot almrtenni miruien , ebredési mozoalom,

9. A közgyűlés határozatait szótöbbséggel nyilt de ualooan bizonyságot kell tennie, az egyháznak
szavazással hozza, egyenlő szavazat esetén az el- és minden egyháztagnak, nem önmagukról" vagy mWI-
nök dönt. li:,ájílkról, hanem a megfeszítéU és feltámadott Jézus

10. A közgyűlés feladata: Krisetusrol.
a) az évi jelentés tárgyalása, a választmány De ez a bizonyságtevés eloálaeethatatlanul ösz-

és a tisztikar működésének felülvizsgálata és szekapceotádik a Szentlélekkel. Ki ismertetnetne meg
irányítása; bennünket az élő I':('risztussal,' ha nem egyedül a

b) a szám adások megvizsgálása, a felment- Lélek, aki erőt ád a bizonustiqteoesre mert ezzel
vények megadása és a költségelőirányzat megál- vele jár a guny, lenézés és mepoetés. Az első pün,-
lapítása; - l(ösd után az apostolok hódító erQvel hirdették a

, c) a tisztviselők, a választmány és a szám- Krisetusi, de akiket nem ége[tett meg a Lélek (ÜZo,

vizsgáló-bizottság tagjainak megválasztása ; gunyos nevetéssel és átokszavakkal kteerték az égő
d) az alapszabályok megállapítása és módo- fláklyaként járá sereget. Del a Léleknek az ajándéka

sítása; , drágább, mini amit a világ adhat. A Lélek aján-
e) a szövetségí szervek határozatai ellen be- déka a Krisztust megismertető hit. Mellette sár és

nyújtott alapszabályszerű felebbezések elintézése; szeméi minden, a bölcsek qunuoládása, a hitetlenek
f) más szövetséggel vagyegyesülettel vaLóegye- csuiolodása, megvetése, sőt még az f47yedül üdvö-

sülés, továbbá a szövetség feloszlása feletti ha- zitöH átka is. - Eljött és itt jár közö#Ü!lk a Lé-
tározat ; lek s . szárnyaival megérinti a szívekl!t és mind többen

g) a tagok indítvényainak tárgyalása. vállalják a világ nuomorusáqát az Isten gazdagságá-
'l l , A közgyűlés jegyzőkönyveit két kiküldött je- ért. Le 'lehet r!tzt tagadni, vitatkozni lehet igazsá-

lenlévő tag hitelesíti és az elnök, valambnt a jegyző gá'ról, de az bizonyos, hogy aki sokáig habozik,
írja alá. végleg lemarad.

jeiben, "ebben az élenydús levegőben talá-
lom meg lelkem békéjét, elégedettségét, üd-
vösségét. Itt érzern magamat legkőzelebb meny-
nyei Atyámhoz, ez az én Istenáldotta büszkesé-
gem és szivern utolsó dobbanásáig elveszíthet-
len és elidegenithetler» kincsem.

Sass János.

12. Határozatképtelenség esetén ugyanazon tárgy-
sorozattai 8-30 napon belül újabb közgyűlés hívandó
egybe, mely a megjelentek számára való tekintet
nélkül határozatképes.

17.• §.

Az országos választmány.
1. ft választmány elnöke aszövetsé.g elnöke.
Tagjai: a szövetség alelnökét, aJZ elnöki tanács

tagjai, az igazgatók, a pénztáros, ellenőr, ügyész, a
szakosztályok elnökei, a főiskolai Luther szövetsé-
gek központjának elaőke és a közgyüíés által 3 évre
választott 10-30 tag.

2. A választmány ügyrendjét maga állapítja meg;
3; ülésélt az elnök hívja egybe. Rendes évi uá-

lasetmáruji illést lehetőleg minden negyedévben ösz-
sze kell hívni. Erre a tagokat a tárgy közlése mel-
lett- az ülést megelőzően, 8 nappal, vag;y a szövet-
ség hivatalos lapj a vagy személyra SZÓlh)1 meghívó
útj án kell összehívni.

Rendkiuűli uálasetmárujl ülést az elnök a szük-
séghez képest bármikor összehivhat. de köteles ösz-
szehívni 14 napom belül, ha azt a kerületi szövetség
elnöksége, vagy a választmányi tagok egyharmad-
része írásban a tárgy megjelölésével kéri.

4. A választmány feladata a közgyűlésnek tar-
tozó felelősség mallett a szövetség müködésének irá-
nyitása, szellemi és anyagi ügyeinek vezetése és
felügyelete.

(Folytatjuk.)

=""""'::""""'~""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''""""1""""";/,'"'''''''' """""'''''I'''''''''''''~'''''' ..""",,~

~ tSI' ~ HIR .EK. ~18; ~~ ~ ~ ~ ~ ~
rllllllll.I uIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII·I"'III'IIIIIIIIIIIIIIIIIII'IIIIIIIII'IIIIIIIIIIIIIIIUII.IIIII""I"""I,t"f""I""""""~

HUSVÉT UTÁNI 6-lK VASÁRNAP.



8. oldal EV HNGtLIKUS ~LET , 22. szám

, - Győry Vllmos és Herman Ottó emlékezete.
A Magyar Luther Társaság Győry Vilmos halá-
lának ötven éves és Herman Ottó születésének
száz éves évfordulója alkalmából május 24-én este
ünnepi díszülést tartott. Dr, Pekár Gyula elnöki
megnyitója után Szántó Róbert Budapest-kelenföldi
lelkész tartotta meg magas szárnyalás ú emlékbe-
szédet Győry Vilmosról. Tartalmas beszédéban
nagyszerűen rajzolta' meg és állította' a' hallgatóság
elé Győry Vilmost, a lelkipásztort, a költőt és az
embert. Szebényi Paula, a kelenföldi ev. Leánykör
alelnöke Győry Vilmos verseiből adott elő egyszerű
közvetlenséggel. Ezután dr. Szontagh Tamás, a Tesz.
elnöke olvasta fel Herman Ottőról írt megemléke-
zését, amelyben hálás 'kegyelettel adózott a nagynevű
természettudós emlékének. Riha Mária énekművésznö
Weltler Jenő karnagy orgonakísérete mellett énekelt.
Ez a magas színvcnalú est sokkal nagyobb érdek-
lődést érdemelt volna a hívek és a gyülekezeti vo-
zetőférfiak részéről. . .

I

- A pestmegyeí felső egyházmegye május 28-án
Budapesten rendkívűli közgyülést tartott báró Pró-
nay György felügyelő és Clrugyik Pál alesperes
elnökléte alatt. A tárgysorozat előtt Chugyik Pál
meleghangú és jellemző 'erejű megemlékezést tar-
tott az egyházmegye elhunyt espereséről, Blatniczky
Pálról. D. Raffay Sándor püspök képviseletében
Magócs Károly kerületi lelkész mondott kegyele-
tes méltató szavakat. A megemlékezés az őszinte
szeretet jegyében folyt le. A közgyűlés ezután
elrendelte az esperesválasztást és a szavazatok be-
küldését július t-re tűzte ki. Ugyanaddig kell be-
adni a megüresedett zsinati tagsági helyre szóló sza-
vazatokat is. Ezután főjegyzőnek, Prőhle Sándor
rákoskeresztúri lelkészt választották meg, majd Ma-
yer Pálnak a missziói munkaprogramra vonatkozó
és Sándy Gyulának a nagytarcsai leány egyház ön-
állósítására vonatkozó előterjesztései után a köz-
gyűlés véget ért.

- A szarvasi öregdiákok május Bt-én kezdődő
és három napig tartó ünnepségre gyűjtik össze az
iskola 50, 40, 30, 25, 20 és 10 éve érettségizett di>-
ákjait. Az ünnepélyek során leleplezik Chován Kál-
mán zeneművész emléktábláját is. Az ünnepségeken
részt vesz D. Raffay Sándor püspök is, aki az ötven
évvel ezelőtt maturált öregdiákokat vezeti.

- Az Evangélikus Tanáregyesü\et rendes évi köz-
gyűlését pünkösd hétfőjén, június 10-én, délelőtt 11
órakor tartja Nyíregyházán a Kossuth Lajos reál-
gimnáziumban. ,Dr. Domanovszky Sándor elnöki
megnyitója, Kapi-Králik Jenő Schütz=Bach=Handel-
röl a 'középískolai .é nek- és zenetanítással kapcso-
latban, dr. Gacsályi Sándor a fegyelmezésről szóló
'előadásai adják ,a tárgysorozatot. A közgyűlést meg-
eíözöleg félórával a választmány ülésezik. E kel"
lernesnek ig érkező fontos alkalomra a tagokat és a
tanügy barátait sze re tette 1 várja az Elnökség;

- Pályázat tanári állásra. A budapesti evangé-
likus gimnázium "fenntartó testülete nyugalombavo-
nulás folytán megüresedett két tanári állásra hin-
det pályázatot. Ezek egyikét választás 'ÚJtjáJn töl-
ti be, másik pedig a vallás- és közoktatásügyi mí-
níszter úr kinevezési joga alá esik. Mindkét állásra
oly evangélikus vallású tanárok pályázhatnak, akik-
nek mathematikából és fizikából van képesítésük.
A képviselőtestület elnökségéhez. továbbá a vallás-
és közoktatásügyi miniszter 'úrhoz intézett, kellően
felszerelt kérvényeket június hó 15-ig kell a 'buda;
pesti evangélikus gimnázíum igazgatóságánál '(VII.,
Vilma királynő-út 17.) benyújtani.

- Pályázat. A budapesti ev. leánygimnázium
fenntartó hatósága pályázatot hirdet egy latin-tör-
ténelem-szakos tanári állásra. Pályázhatnak ev. val-
lású okleveles kőzépiskolai tanárok. A tanszéket
helyettes tanárral töltik be. A képviselőtestülethez in-
tézett, kellően Ielszerelt kérvények az iskola igaz-
gatójánál vjúníus 15Cig adhatók be.

- Ev. középiskolaí fiú-internátus Sopronban.
A soproni ev. árvaházzal kapcsolatos középiskolai
fiúinternátusban a jövö tanévben még néhány hely.
kerül betöltésre. Tartásdíj elsőrendű, .bőséges ·el·
látás mellett mosás sal egyűtt havi 50, mosás nélkül
havi 45 pengő. Felvételre f. é. július hó 10-ig kell
jelentkezni 1:}Z internátus vezetőjénél, Budaker OS1;-
kár soproni lelkésznél. aki részletes felvilágosítással
is szolgál.

_ A békési, aradbékési és csanádcsongrádi eo·
perességek június 2-4. napjain Orosházán presbiteri
koníerencíát tartanak, melyen megjolenik D. Raff'ay
Sándor püspök és Dr. Pesthy Pál egyházkerületi
felügyelő is. A három napos konferencia sok aktuális
kérdéssel foglalkozik. \

- A Luther Otthonba, "az egyetemes egyház
egyetemi és főiskolai ínternátusába (Budapest, VII~.,
Ullői-út 24.), a jővő 1935-36. tanévre több tanulma-
nyait budapesti egyetemen, illetve főiskolán folytatá
ifjú lesz telvehető. Pályázhatnak evangélikus, eset-
leg református ifjak. A felvételi kérvény, a Luther
Otthon szerrrináriumi bizottságahoz intézve az "illetékes
egyházkerület püspökéhez folyó évi június hó 15-éig
nyújtandó be.

A 'kérvény mellékletei a következők:
1. Szülétésí' anyakönyvi kívonat.

. 2. A középiskola VIII. osztályáról szóló bizo-
nyítvány, érettségi bizonyítvány (pótlólag is beküld-
hető június hó 30-áig közvetlenül az otthon cimére).
illetve, ha a folyamodó már egyetemet, vagy Iőis-

"kolát 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 szüleinek 'eset-
leges egyházi szolgálatairól is J!I'egemlékezik.

6. Az atyának, illetve a törvényes gyámnak hi-
vatalos kötelezvénye, amelyben a díjak 1izetésére és
az okozott károk megtérítésére kötelezettséget vál-
lal.

7. Válaszboríték ajánlott válasz céljaira meg-
Ielelően felbélyegezve. .

Az Otthon lakásért és báromszori étkezésből álo
ló ellátásért évi 730-880 pengőt számít aszer int,
hogy tagjai többed magukkal, vagy egyedül laknak.

Sándy Gyula s.k
mfŰJegylet. tanár,

ügyvI. ,al,eJnö~.

RIEGER OTTO ORGONAGY ÁRA-
Budapest, X., Szigligeti-utca 29. szám. (Rakosialua).
(.lj orgonák, valamint homlokzatsípok szállítását és

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

SZLEZÁK' LÁSZLÓ
"Magyarnrszág a.ranykoszorús mestere

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

8 aranuéremmel és 4 diszokleuéllel kitűnietue!

Ne feledkezzék meg a június 3., 4. és 5. napjain
tartandó KONYVNAP-ról és ezzel kapcsolatb am a
magyar irodalom támogatásáról. Könyvnapí köny-
vek kaphatók Scholtz Testvérek cég sátraiban: Fe-

. renc-körút 19-21. sz. ház elöttés O lIői út és Ferenc-
körút sarkán, az Angol-Magyar Bank helyisége

előtt.
A könyvnap kőnyveinek jegyzekét készséggel megküldi

Scholie Testvérek könyvkereskedése,
Budapest, IX., Ferenc-körút 19-21.

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

•
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ORSZAGOS LUTHER' SZOVETSÉG
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TARTALOM: Duszik Lajos: A Szentlélek. - Gyarmathy Dénes: Értsük meg egymást (folytatás). - Keken
András: Néhány szó a katolicizmus és protestantizmus viszonyáról. - Károsy Pál: Evangélikus arcképek.
- drbv.: Becsületsértés és rágalmazás az egyházjogban. - Tátrai Károly: Az orosházi konferencia. -

. - Hirek. -

A SZENTLÉLEK.
Pünkösd, Mintha iizenetet, intelmet hozna

ez a nap, 'azt, hogy minden anyagi erőnél,
vasnál, méregnél, írott parancsnál, gonosz és
oktalan ernberek végzéseinél nagyobb, diadal-
masabb hatalom a - lélek.

Volt idő, mikor divat volt leszólni mind-
azt, arnlit ez a szó jelent. Lemosolyogták a Ni-
h'il vörös prófétái azokat, akik hirdették és
hitték, hogy az élet jelenségei, a változás káp-
rázatai, az anyag folyton új formákat kereső
állhatatlansága mögött az irányító, a változást
vezető faktor, a jelenségek mélyén dolgozó s
onnan felrnosolygó örök tényező - a lélek

Pedig minden ezt a hatalmat hirdeti, re-
velál ja, kijelenti. A gép Lehet mégoly bonyolult
szerkezetű, a festmény mégoly rátalálóan igaz
és hű, az építmény lehet fellegekbe nyúló,
melynek szerkezete kibír terhet és talajtpoz-
dulást, nem az a bámulni való, ami látszik,
ami megfogható, hanem az a csodás valami,"
nevezzük zseniaditásnak, merészségnek, müvé-
szetnek, tudománynak, vagy akaratnak, energiá-
nak, a lényege ugyanaz: a megfoghatatlan paran-
csoló, irányító, elképzelő és anyagotserőt
céljai szolg álatába hajtó domináns demo Miért
vonakodunk nevén nevezni? A lélek.

PI.. Mesterük után búsongó tizenkét tanít-
vány Pünkösdkor arra a tudatra ébred, hogy
náluk, az erő. A pusztuló világ válságaban ők
a józanok. Tudnak valamit, amit a bölcsek,
a filozófiai eszmerendszerek kitalálói nem tud-
nak; val:amit, amitől az a szegényemberi szív
erőre, életkedvre hangolódik, valamit, ami a
halált Iefegyverezi, az élet tünő ragyogását

megtartja, konzervál ja ... Egy szó s benne po-
kolverő diadal. Ez a sz6: Jézus.

Ö az örök életeszmény. Egyedülvaló em-
ber, aki tudta, merte és akarta kirnondani, hogy
az élet - szolgálat. Ö az, aki megtaní-

. tott a boldogság művészetére: boldogítani.
Ö az, aki azt mondotra.: »a lélek meg-
elevenít.« Ö az, - aki a' halál karmai-
ból kitépte az élet fogy 6 fáklyáját s oda tűzbe
az áldozati oltárra: másoknak égj, másoknak
világíts s élni fogsz. ,

S a 'tizenkettő elindul világot hódítani.
V,a1ami szent és áldott világuralmi vágy szállja
meg szívüket s míg a római csőcselék rnulat-
tatására az arénák homokjára csurog vérük, az
őket oroszlánok: elé vető gőgös nagy úr, ra
Cézár érzi, hogy ezek a hősök, ezek az urak',
mert nem félnek a haláltól s· utolsó percük í r-
tózatos fájdalma feloldódik a testvériség, a
szerejet égii gyönyöreiben. Neró kertjében az
ő szurokbamártott testük, égő testük lángja
mutatja laz útat s ez a láng itt szálldos felet-
tünk tizenkilenc évszázad multán is, mutatja
az útat, az igazi érték, a' megmaradó élet,
az alázataban és szolgálatában felrnagasodó
ember világa, a szereterés hit, teháf la menny-
ország felé.

Micsoda aránytalanság! Tizenkét vámsze-
dő, halász és kisiparos ember; s velük szem-
ben Róma aranysasos légiói, a római jo.g rend-
szere, Athén és Korinthus bőlcselete, Egyip-
tom és India kincses gazdagsága, a görög
hitregék bűbája s az arab puszták ;poézise ...
Egy gyönyörű, gazdag világ. S la tizenkettő
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Legyőzte. Atrnentette, ami benne érték és áldás
volt, de egyúttal megtisztította.

Ez a pünkösd csodája. A kettős lángnyelv
elégetert egy világot s összeforrasztott rom-
jaiból, roncsaiból egy másikat. Az anyag fe-
ltett úrrá Iett a szellem, a lélek, az eszme, a
gondolat. Arra fordult a haladás szekérkere-
ke, amerre a: szellem lendítette.

Milyen kicsiny lesz akkor, az an ag, az
acél, a vas, a tűz,a víz, amikor elindul isteni
igazságkeresésre a lélek .. '

Dúszik Lajos.

Értsük meg egymást.
(Folytatás.)

3. Elismeri végre Graf att is, hogy az
egyháznak valóban »kettős tagozódása« VIan.
Hogy azonban mennyire nem érti még most
sem, mit jelent »az egyház Iényegéhez tarto-
zás«, az kitűnik abból, hogy ezt a kettős, 'ta-
gozódást »évszázados jogszok'ásból« vezeti Ie,
valamint :abból, hogy szerinte »ennek' nem kell
mindig így Iennie«, s nem is volt így mindig
»hiszen az ősegyházban cs:akegy elem volt«,
Nem látja meg, amit pedig korábbi cikkeirnben,
gondolom elég világosan kimutattam, hogya »két
elemre tagozódás« egyáltalán nem' valami »jog-
szokásból«, hanem ellenkezőleg, az egyház lé-
nyegéből folyik, ahhoz: tartozik hozzá; el két
elem nélkül tehát Egyház, soha nem voltés
soha nem lesa; nem is lehet, mert éppen iez
a két elem: az Egyház. Tudom, hogy vannak
egyes szekták, amelyek nem: ezt vallják, de
ezek - lutheri felfogás szerint - éppen ezért
is: szekták, és Inem: Egyház. Tudom azt is" hogy
tanítóink sokszor azt tanítják, mántha az ős-
keresztyén egyházban nem -lettek volna Iel-
készek. Ez teljesen igaz is akkor, ha' »Ielkészi
elemc-en »más természetű ernbereket«, római
értelernben vett papi rendet értünk, de egyál-
talán nem igaz akkor, ha a »lelkészi elem« ki-
fejezéstev. értelernben 'vesszük, vagyis csak
'<\1Ztértjük rajta, hogy az egyházban szükség-
képpen vannak olyanok, »akik kűlönös fele-
lősséggel hivattak el az Ige nyilvános hirde-
tésére és a szentségek kiszolgáltatására«, szem-
ben azokkal, akik erre nincsenéld így e1híva.
Ilyen értelernben a két elem megvolt már az
egyház megalakulásakor, hiszen ott voltak a
Krisztus által »elhívott apostolok«, és ott 'VIol-
tak azután is azok. a »lelkészc-ek, (jakab', Ist-
ván, stb.) akiket Krisztus már nem közvetle-
nűl hívott ,el, hanem "az:egyház kőzvetítésével ;
és azi ilyen értelemben vett .Ielkészi elem meg'
is lesz mindig, míg Egyház Iesz a földön.

Mikor Graf azt mondja, hogy a két <elemre
tagozódásnak nem kell mindig meglennie , ak-
kor nyilván ősszetéveszti a lényegszerinti két
<elemre tagozódást ta patitásegyházjogi alap-
elvével, amely valóban nem az egyház lénye-
géböl, hanem csak »évszázados jogszokásbók

folyik, amelynek ezért csakugyan nem is kelj
mindig fennmaradnia. A Iényegszerinti két elem-
re tagoeódásból az egyház jogi szervezetéré vo-
natkozólag mindőssze annyi folyik, hogy ha az
egyházezervezet nem akar 'ellentétbe kerülni az
egyház lényegével, 'akkor az egyház lényegében
adott ezen két elemnek az egyházkormányzat-
han való' részvételi arányát meg. kell állapi-
tania, de csak ezekét szabad megállapitania,
a két elem kő rén belül az egyes osztályokér.
azonban nem, mert ezzel eg y olyan osztály-
különbséget ismerne el az egyház a saját
szervezetével, amelyet Iényegénél fogv:a nem
szahad elismernie. Az azonban egyáltalán nem
folyik az egyház lényegéből, hogya két elem-
nek milyen arányban kell résztvennie, sőt még
,a;ZIsem, hogy mind a kettőnek okvetlenül részt
kell vennie az 'egyház kormányzatában. (Ezt

, én világosan megmondottam már legelső cik-
kemben is; Ker. Igazság 1934, 284· 1. 29-30.
sor.) S ha a lelkészi elem paritásos részvétele
mellett más, az egyház empí rikus állapotából
folyó okok nem, szólnának, akkor egyenesen
az volna. az egyház érdeke, hogy a lelkészi
elem teljesen mentesíttessék az egyházkormány-
zati munka terhei alól. A lelkészek szorosan
vett lelkészi munkájának ugyanis egyáltalán
nem válik 'előnyére az egyházkormányzati el-
foglaltságuk, - ele a tanítókénak sem -, ami-
ért is éppen azok a lelkészek, akik igazán lel-
készek, . kész örömmel szabadulnának egyház-
kormányzati kötelességeik terhe alól. Minden-
esetre különösnek Játszik, hogya tanítók. vi-
szont, akik pedig folyton panaszkodnak, hogy
sok az iskolán ki vüli munkájuk, ellenkezőleg
éreznek és gondolkoznak.

Az elmondottakból világos, hogy ha, a ta-
nítóság nem akarnia kiszakadni a nem-lelkészi
elemből, hanem abban benne marad va, csak
a paritás megszüntetését k'ívánná a nem-lel-
készi elem javára, hogy így a tanítók közül is
többen beválaszthatók legyenek, ezzel nem ke-
rülne ellentétbe ,a:z:egyház lényegével. A ma-
gyal' 'ev. tanítóság éppen az ellenkező úton
halad: a parítást (legalább látszólag) fenn
akarja tartani, de ezzel szemben az egyház
mindkét elemének a rovására önmagát harma;
dik -elemmé akarja tenni az. egyházban, olyan
elbánást kővetelve magának (a részvételi arány
»számszerű« bizfosírását), amely csak' az ,egy-
háa lényegéhez tartozó ielemeket illeti meg, de
az 'egYlestársadalmi osztályokat sohasem. Nem,
látja he, vagy nem akarja belátni, hogy ez-
zel sokkal n:agyobb dolgot követel még a p~-
ritás megszuntetésénél is, hiszen a paritással .
csak' <egyházjogi alapelvet adna fel egyházunk,
a tanítók részvételének számszerű biztosításá-
val azonban saját lényege ellen vétene, mert
saját jogi szervezetével ismerne el egy olyan·
osztálykülönbséget, melyet lényegéből folyólag
nem szabadnia elismernie, rniután lényegéből
folyólag csak 'egy kűlönbséget ismerhet : a
lelkész és a nem-lelkész közöttit.
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A paritásnak , mint egyhaejogi alapelvnek
szükséges voltát természetesen nem lehet le-
vezetni az egyház lényegéből. Ha valaki la pa-
ritás fenntartását mégis szükségesnek tartja,
- amint én annak tartom - akkor nem a:~
egyház lényegéből. hane ni csak egyházunk mai
empírikus állapotából, folyó okoknál fogva tart-
hatja annak. Ezeket az 'Okokat itt nem sorolhat-
juk fel részletesen, csak azt az egyet emlí beim
meg, hogy egyházunkban ma olyan nagy szám-
mal vannak azok.vakik nem igazi nem-lelké-
szek (egyháztagok), hogy ennél fogva az egy,- ,
házkorrnányzatnak és közigazgatásnak őssz.-
hangzása az egyház lényegével, szellemével
aligha lenne biztosítható, a lelkészeknek leg-
alább paritásos részvétele nélkül. Ha azonhan
ebben a tekintetben örvendetes változás állana
be egyházunk' állapotában, akkor én sürget-
ném. legelőször a Jelkészeknek teljes mentesí-
tését az egyházkormányzati ketelességek alól.

. A taní tóságot tehát harmadik elemrné ten-
ni nem lehet az egyház Iényegéből folyó okok-
ból, de a paritás <elvét is fenn kell tarta-ID
egyházunk empirikus állapotából folyó okok-
nál fogva. Ez esetben azonban, éppen af ta-
nítóság szempontjából, méltányosabb megol-
dást nem lehet találni, mint amit én java-
soltarn, hogy tudniillik maradjon meg a, ba-
nítóságnak az a kiilőn képviselete, amely már
eddig is megvolt, - de emellett igyekeezünk az
erre valóban alkalmas tanítókat az' egyház-
kormányzatba minél nagyobb számmal bevá-
lasztani. A tanítóságnak biztosított bármily cse-
kély mérvű kiilőn képviselet is elvileg hely-
telen ugyan; mivel azonbanez a csekély mér-
vű külön képvisdet nagyobb veszedelmet nem
okozhat egyházunkban, még akkor sem, ha a
taní tóképviselők megválasztásánál nem az egy-
ház, hanem a taní tói osztályérdek' szempontja
lenne is a döntő; mivel továbbá a tanítói kar-
nak jelenleg annyi érdemes tagja Vian, hogy
azoknak nem-lelkészként való beválasztása tese-
tén - a paritás szigorú :fenntartása mellett
- a más foglalkozású nem-ldkészek úgyszól-
ván teljesen kiszorulnának, s így egyházunk-
ban teljes hivatalnoki kormányzat Iejlódnék
ki; mivel wégűl ezt a külön képviseletet, kivé-
teles kedvezményként, már a régi alkotmány
is' megadta és tanításágunk érzékenységét bie.,
zonyára sértené annak visszavonása, ezért ja-
vasoltarn a jelenlegi kűlőn képvisdet további
meghagyását- Elvileg azonban ennél IS he-
lyesebb megoldás lenne az, ha egyházunk nyil-
tan' szakítana a paritás elvével, amely - ép-
pen a tanítóságnak biztosított külön képvise-
let következtében - a valóságban úgy sem
volt meg eddig sem, s az egyház Iényegével
ellenkező taní tói külön képvisdet teljes meg-
sziintetésével a nem-lelkészi elemnek biztosí-
tana! olyan arányú tulsúlyt az egyházkormány-
zatban, amilyent egyházunk mai empirikus álla-
potának kornoly mérlegelése alapján at Egy-
ház érdek ével összeegyeztethetőnek talált. Igy

egyházunk megtererntené annak lehetőségét,
hegy a valóban alkalmas tanítók aZ' eddigi-
nél nagyobb számmal Legyenek beválasztha-
tók s emellett nem fenyégetne a hivatalnoki
korrnányzás veszedelme sem,

Ezek után remélem, hogya tanítóság nem
fog többé félreérteni. Az elfogulatlan ítélő-
nek be kell Látnia, hogy lengem nem vezérel ani-
mozitás .és mi sem áll távolabb tőlem, mint
az iskolák és a. tanítók Iekicsinylése, hiszen
éppen azt akarom, hogy azok a tanítók, akiket
at egyház erre alkalmasnak talál, minél na-
gyobb számmal részt nyerjenek az egyház Imr-
mányzatából. De nem vezet a Lelkésai kar
uralmának! az érdeke sem, hiszen kész vagyok
esetleg a paritás 'elfogadására is, ha at nyil-
tan és nem a tanítók ártal kívánt burkolt
alakban történik. Amit én kívánok az' csalc :
annyi, hogy amint minden lelkész csak a köz,-
egyház által választva, tehát az egyház szem-
pontjaból alkalmas voltánál fogva, juthat rnun-
kakörhőz az egyházkormányzatban, úgy min-
den nem-Lelkész is - bármi legyen is kiilőn-
ben a foglalkozása - mindig csak a kőzegyház
által választva, tehát az '~gyház szempontjából
alkalmas voltánál fogva juthasson ahhoz, de
sohasem a. foglalkozásánál fogva és .sohasern a
hasonló foglalkozásuak által választva. Ezt pe-
dig kívánom azért, mert 'elvileg is ez <=li helyes
és mert vitathatatlanul ez az egyház jól fel-
fogott érdeke is. t

Gyarmaih y Dénes.

Néhány, szó a katholicizmus és
protestantizmus viszonyáról.

(Presbiteri konferencián elhangzott előadás vázlata.)

A katolicizmus és protestantizmus fogal-
mai és erőviszonyai a megváltozott szellemi
világkép következtében új tisztázásra szorul-
nak. Szűkséges rninél többet beszélnünk és gon-
dolkoznunk arról, hogy milyen szerepet ját-
szanak az egyelőre mé.g nem tiszta témájú és
homályos célú európai és magyar színjáték-
ban, és milyen erőrnennyiséget tudnak szállí-
tani a kibontakozáshoz. - Az élet anyagi sík-
ján a katolicizmus tökéletes hatalmi szervezet.
Amit a keztársasági és császári Róma geni-
ális jogászai egy ezred év alatt megalkották,
s ami 'ezt a »péktek falás-tól az Euf rátesig, la
germán sánctól a Szaharáig elterülő, félszáz
tartományb~l ,áUó,e:erszí~ű" rO~,piant bi~oOda~-
mat a külső es belső fesz ító erők ellenere IS

'oly sokáig összetartotta, azt a pápai Róma
szinte maradéktalanul átvette. Tőkéletes vépít-
ményez a szervezet, A csúcsa a Szentszék,
Minden szál a pápa kezébe fut össze. Ö irá-
nyítja a falusi plébános magatartását, parari-
csára mártírhalált hal a mexikói páter és be-
lép a csek'ába az álruhás, álneves orosz misszio-
nárius. Kemény acélabroncs ez a szervezet,
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megvédi ct katolicizmust a széthullástól. El-
sőrendű lehetőséget nyújt ez a szervezet a
harcra. Ma nagyszerű küzdelrnet vív a katoli-
cizmus. Amint ők mondják: harcol a racio-
nalizmusból, Iiberalizrnusból, kapitalizmusból,
bolsevizmusból szövődött világeretnekség ellen.
Végig küzdőtte az irivesztitúra-harcot és bele
mert fogni anémet centrum harcába is.
Harcol Berlinben, Párisban, Spanyolországban,
Mexikóban, Szibériában, Kínában. S ha ezer-
szer legyőzik, ezerszer újra kezdi a harcot.
. Az élet szellemi síkján a katolicizmus ak-
tuális és szirnpatikus világnézet, mert a kő-
zösség gondolatán épült fel. Nagyon baná-
lis megállapítás az, hogy a történelem fázis-
változatai többnyire az individualizmus és kol-
lektivizrnus erőjátékának eredményei. A feszült-
ség, mely bennünk rejlik, ma az élet minden
síkján vulkáni kitöréseket okoz, s az így ki-
alakuló új felszíni formák a kollektivizmus
érvényesülését mutatják. A közösség fölény-
be került az egyénne! szemben, akit már nem
mint egyéniséget, hanem mint egységet bírál
el, mint a faj, társadalmi osztály, párt vagy
szakszervezet egységét. Természetes, hogy ez
a 'tény kedvez annak a katolicizmusnak, mely
szereetesi éleiideált hirdet, feltétlen meghajlást
kővetel, uniformizált lelkeket termel és a Pro-
haszkákát mindig elnémítja. S hogy ebben a
tekintetben a katolicizmus nem elégszik meg
a tétlen szernlélődéssel és a kedvező történelmi
helyzet fe1ett való puszta örvendezéssel, mu-
tatja az a tény, hogy a Rerum Novarum és a
Quadragesimo Anno bullákban megalkotta a
maga új gazdasági és társadalmi ,rendjét, a
keresztény-szocializmust, és ezt a kapitalizmus
és bolsevizmus Scillái és Charibdisei között
csodálatosan ügyes logikai manőverezéssel tud-
ja céljai felé korrnányozni.

Végül az életnek azon a síkján, amelyet
.ők »transcendense-nek vagy »metafizikads-nak
neveznek, a katolicizmus vallás is. Van benne
valami a keresztyénségból is, deo a régi és
mai pogányság óriási készletér is magában hor-
dozza. A katolicizmus a keresztyénség »maha-
jánája«, nagy szeke re, mely vaskerekével végig
gördült a századokon, és rakománya ugyan-
olyan mértékben növekedett, ahogyan :a. ka-
tolikus keresztyénség terjedt a világon. Ahogy
régen hajlandó volt kornprornissumokat kőtni
Gi román, germán, szláv és magyar népekkel,
s ahogy azok régi pogányságának elemeit haj-
landó volt szervesen magába olvasztani, úgy
szedi fel magába ma is a missziói területeken
az indián szellemeket vagy néger fétiseket.
Egyetemes vallás a katolicizmus. Nem olyan
értelemben ugyan, ahogy ők gondolják, mikor
az »una sancta ecclesiac-n kívül semmi jót és
.semmiféle protestáns keresztyéneéget nem haj-
Iandók elismerni, hanern olyant értelemberi,
hogy minden és mindenki belefér. Belefér és
beleilleszkedhetik az aszkéta szerzetes és a mo-
noklis világfi, a szociális programmoc, föld-
osztást, telepítést, hitbizományi reformot hír-

dető »fiatal-katolikus« és a merev feudális őr-
gróf, a bölcs Apponyi és a tudatlan busman,
Sigrid Undset és az imamormoló nénike, a
misztikus Mauriac és az intellektüel Franz
Werfel, a síma mosolyú jezsuita és a mezít-
lábas karthauzi. Felszínes. ítélet szerint a sok-
SZlllU. protestantizmussal szemben a katoli-
cizmus egységes, me rt Rió ele Janeiróban ép-
pen olyan a mise, mint Singapóreban, a ta-
nyai iskolában éppen olyan, mint a Szerit Pé-
ter templomban. A helyzet azonban' az, .hogy'
az egységes külső alatt a katolicizmus százrétű
és arcú, Keresz.tyénségnek, pogányságnak, ba-
bonának, szentségnek, spiritualizmusnak, ma-
terializrnusnak, önzésnek, szer etetnek, alázat-
nak gőgnek, arisztokráciának, demokráciának
atomjaiból kozmikus méretű lombikban össze-
kornbinált, bonyolú1t képletű vegyülete a ka-
tolicizmus; egy hol rugalmas, hol kemény> hoJ
sötét, hol csillogó ötvözet acélból, aranyból,
ólomból 'és salakból. Nemcsak babona, nem-
csak »sötét reakció«, nemcsak tömjénfüstos
kultusz, hanem ezek mögött, de ezekkel együtt
misztikus elmélyedés és keményen feszülő ak-
tivitás, szociális segítés és zent Iélekrnentés is
Vallási jellemzéséhez hozzátartozik m-ég az is.
hogy minden megalkuvó hajlandósága ésegye-
ternes receptív képessége ellenére is roppánt fa-
natikus, Évszázadokon keresztűl hordozza, hirde-
ti és éli az egyediil-üdvőzítőség eszméjét. Ez-
zel a' tétellel, hogy a katolikusegyházon belül
mindenki üdvözül, s így az egyház nem más,
mint üdvősségbiztosító intézmény, nagyon ké-
nyelmes keresztvénséget propagál a . katoliciz-
mus, Lelki »társas-utazásokat« szervez a ka-
tolicizmus azok számára, akik egyedül nem
mernek elindulni és semmi készségük nincs
Livingstone vagy Arnundsen sorsának vállalá-
sára.

Hogyan ítéljük meg ezzel szemben a
protestantizmust? Katolikus és liberalis körök
kedvenc szórakozása az, hogy 'a protestantiz-
must kilugozzák és puszta világnézetré deval-
válják, melyben van valami a racionalizmus ból
is, a liberalizmusból is, az individualizmusból is
és bizonyos megszorítással a »vallásosságs-ból
is. Ha valóban csak ez a protestantizmus, ak~
kor nagyon hamar le kell takarodnia a kűzdő-
térről, mert összetevői korhadt gerendák s
szólam-arzenáljai korszerűtlenek. Hatalmi szer-
vezet, anyagi "erő+tekintetében sem' veheti fel
a versenyt a katolicizmussal. mert szervezetlen,
széttagolt és szegény. Mi tehát az, ami a pro-
testantizmusnak mégis fölényt biztosít a ka-
tolicizmussal szemben? .

Elsősorban az, hogy a protestantizmus -
nem a puszta világnézeti protestantizmus, ha-

11<ema protestáns keresztyénség - tökéletesen
független rninden földi berendezkedéstól. A kato-
licizmus egész történelmének az a legjellern-
zőbb vonása, hogy állandó harcot kénytelen
vívni, hogy statikusan kiépített, merev, mate-
riális rendszerét el. tudja helyezni a földi bec
rendezkedések keretei kőzőtt. A protestantiz-
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musnak erre nincs szüksége, mert lényege füg-
getlen emberektől, nemzetektől, koroktól, s 'ez
a lényeg akár szociáldernokrata, akár bolse-
vista, akár kapitalista, akár hitlerista. államok-
ban maradék nélkül érvényesülhet és megva-
lósulhat. Sőt - amit a karolicizmusnál el sem
lehet képzelni - a protestantizmus függle-tlen
még a saját szervezetétől is- Képzelt veszedelern
az, amit: eg yesek a zsinat -ellen felhoznak, hogy
t. i. a demokratikus alkotmány megnyirbálá-
sával elsikkad valami a protestantizmus lénye-
géből, mert a protestantizmus lényegéhez sem-
mi köze a dernokrácitinak, hierarchiának vagy
kűriarchiának. .

A protestáns keresztyénség azután nem-
csak a földi berendezkedésektől, hanem a kor-
szellemektől, szellemi áramlatoktól is függet-
len. Ma egészen világosan Iátjuk, milyen ve-
szed elem keletkezik abból, ha a protestanriz-
ll1uspillanatnyi előnyök kedvéért összeháza-
sodik az uralkodó, divatos kerszellemmel. A
protestáns keresztyénség számára individualiz-
mus, liberalizmus és antiliberalizmus, stb. nem
problémák, me rt ezek felett áll. Benne ezek
az ellentétes fogalmak magasabb szintézist
nyernek. Ebben a világban két végpontot je-
lentenek ezek, mintha egy kozrnikus szellemi
háromszög alapjának sarkpontjai lennének. A
protestáns keresztyénség ennek a háromszög-
nek a csúcsa, de nem horizontális, hanern ver-
tikális irányban, Ennek az elméleti világ~zil}-

u téTi nek" mikrókózmikiis v:etLííete az, amit egy
Pál apostolnak, v:tgy egy Luthe mek, a ke-
resztyénség hőseinek az élete mutat.

Abban is nagy fölénye van a, protestan-
tizrnusnak, hogy egységes: egyvonalú és egy-
célú. ,A katolicizmus szakadozott, heterogén,
sokszínű. ICiilőnféle fegyverekkel harcol ezer
Ironton. Külőnféle embereknek kiilőnf óle lelki
táplálékot kínál, s velük szemben kűlőnféle
kővetelményeket támaszt. (Sz'erzetes rendek sza-
bál yai, kiilőn erkölcstan laikusoknak és klé-
rikusoknak.) A protestárus keresztyénségnek
egészen mindegy, hogy valaki ba.lilla komszo-
mole vagy rohamosztagos, újzélandi emberevő
vagy k inai kuli, vérszívó kapitalista vagy vé-
resszájú istentelen agitátor, mert mindenki előtt
csak egy kérdést vet föl: a bűn és kegyelem
kérdését és mindenkinek csak egy céh mu-
tat: az istenfiúságot.

Ezzel kapcsolatban azonban föltétlenül ki
kell térni arra, hogy ebben van 3, protestan-
tizmus keretei között elhelyezkedő evangélikus
keresztyénség ereje és fölénye minden más ke-
resztyénségge1 szemben, Nem a theológus, ha-
nem a bibliaolvasó szemével nézve az elipszis-
nek elképzelt keresztyénség egyik fókusza a
bűn és kegyelem" másik fókusza az istenfiú-
ság kérdése. Ez a két fókusz maradéktalanul
csak az \evangélikus keresztyénségben van meg.

***
Olvastam egy igazán nagyvonalú katoli-

kus regényt. Legmegragadóbb része az író-hós

lázálma egy' bolseviki fegyenctelepen. Jönnek
emberek: katonák, papok, hóhérok, apácák,
misszionáriusok, filmszínésznők, lovagok, spe-
kulánsok és beszélnek, énekelnek, gyárat ala-
pítanak, operettet játszanak, meghalnak, kár-
tyáznak, nevetnek, korzóznak, tömörülnek, gyil-
ko'r.ak valami irtózatos hangzavarban ; - egy-
szerre azután minden eltűnik és a megbosszült
vil;Í.g felett megcsendül az édes, tiszta ének :
Ave, o crux, spe,; unica, Üdvözlégy kereszt,
egyetlen reménység!

Igen, él\-'e o crux, - dc itt van a katoli-
cizmus tragédiája, minden hősies erőfeszítésnek
kudarca, s ez az, hogy ezt a keresztet nem' ő
tartja oda a megbomlolt világ elé.

A kereszt a protestáns keresztyénség ereje
és diadalának záloga,

!-(ek,e,ll András-

Evangélikus arcképek.
Schnell Károly.

Szá« évvel ezelőtt választották meg először lel-
késznek, ötven évvel esetott halt meg az euunoéli-
kus lelkészi kar egyik lelváló ta j]«, az egyházi iro-
dalom jeles m!ivelőjfit: Scnnell Károly.

Nem tartozott a Ulndöldő csillagole lcöz,é. neve
_ még orszigos viszonylatban sem volt általánosan

ismert, de egf/házcl.111knakoluan ' buzgó, le!llws 'és építő
lelJfiQásztW[/ volt, hogy a....róla való meqemlékezes
7cegyelete(; feladatunk. -

1804-be,lt seuletett Modorban (Pozsony meque).
Kczepiskolai tanulmárutait a poesonui eu. ticeum-
ban végezte, m~rJ.a theoloqiai tudománuokat a jellai
és hallei eg,yet0,men hall f/atta s ott is nyert lel-
kéezi okleoelet,

Külföldi lItjáról Ibagy tudományos felkészült-
ség'giel s gazdag ismeretekkel tért haza. Célja ou
th eoloqiai tudomáturok müoelése volt, de, szerénu
anyagi helurete lce{l.ljéJ'keresetJ'e kényszerítette. Pé·
teriben, (Pest ml!{jye) a F ölduiry családruil vállalt
nevelői állást . Kozben áttand» össze.köttetést tar-
tott fenn a helybeli euarujélikus egyházzal s annak
híveivel. Hamarosun népseerű le:tt, tudústuial, koz-
uetlenseqéuel és e,q.yhéLZa iránti szotqátatkészseqe-
vel mindenki meqbecsűléset és ezereietet érdemette
Ici, s 1835-ben a Péteri glJülelfeiet lelkeseének vá-
lasztotta 111 eg .

Sennett Károly. noha élete fe,!aclatának. a ma-
gasabb [oku theoloqiai tudonuinuok műuelesét je- I
lölte ki, örömme~ fogadta h itt estvére!! seeretetét és
bizalmát . A lelkészi állás elfoglalása az:ttáin véget
is~ vetett --/'Klg-yvonalu celkitűeéseinek, inert minden
idejét és erejét e'gyhdza szolqálatánnk szenielte,
Hioeinek nemcsak l0,lkésze, hanem min.deri ügye-
ikben al;'1at jóbarátja és támooatoia volt. A
telkéezi állást hivatásnak, küidetesnek tekintette, ál-
landóan' hioei sorsával törődött, boldogulásukat elő-
segíteni, életüket meqeléoedette tenni volt a tö-
rékoése.

Huseonequ évig volt a Péteri egyház lelkésze,
80 1856-ban v tuikertre ment, az oltani népe, gyüle-
keeet meghívására. Hiueinele itt is hamarosan ön-
zetlen, buzgó oezeso]« lett. A· vadkert határát Iré-
pező 13.500 notdas birtokot, melrj a {Ajró Orczy
estilúd tulajdona volt, egy millió torintért meg-
vétette híveive,l s a község lak6;iv~ll, s ezzel (IZ

egyházközséget boldoggá tette~ minden lakosát biz-
tos megélhetéshez, saját gazclasághoz juttatta. Ez
a hatalmas birtokoiisárlási miiuelet, melyne:k ő volt
a kezdernénuezoje és oeqrenaito]«, népseerűseoet
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annyira emelte, hogy az ~gesz község, oalláskűlönb-
ség, nélkül őt tekintette uezérének. 'Í rányitójánalc

Y adtcerten halt meg 1885 .március Is-en. T 0.-
metése az egész kÖl'llyé/f nagy részvétellével ment
végbe s emléke znég ma is él ug!) rilgyházá/;a!n,
inint a község lakosainak lelkében.

'Schriell Karoly am ak ellenére", hogy miruiett
idejet hioei érdekeinek szentelte, jelentős egyházi ro-
dalmi munkássáqot fejtett ki. Magyal' és nemet:
rujeloeti seárnos cikke je:lent me.eJa protestáns egyházi
lapokban s nag,yhatcísu beszédeinek nagy része,
önálló kotetberi is megjelent.

Elénk: részt vett az egyházi Ifözügyekbein is.
Tagja és egyik szonoka volt a két protestáns egy-
ház küldöttségének, mely apátens iigyélJe/l Bécs"
ben ielenikeeett,

_ Nyolcvanegy éoet élt s ezt a hosszu lelöt mtn-
denkan mások szolqálatára fordította. Nem ismerte
a pihenést, nem ismerte önmaga érdekeit, hitének
fáradhatatlan apostola, hioeinek igaz lelkipásztora
volt. Aldott legyen emléke. Kcí"QSY Pál,

Becsületsértés és rágalmazás
az egyházjogban.

A zsinati irományok 1r. fűzerében ismer-
tetett törvénykezési javaslat 15· §-. 9. pontja
két igen értékes és lényeges uj ítást tartalmaz.
Bevonja az egyházi törvénykezés hatásköré-
be a tisztviselők között hivatali eljárásuk kő-
rében elkövetett becsületsértést és rágalmazás
eseteit: ennek az egyházi törvénykezésen kí-
viil, köztörvényi úton való megtorlását püspöki
engedélyhez köti.

Az eddigi jogállapot szerint ez nem. volt
lehetséges, mivel az E. A. 324. és 329. §§-:ai
idevonatkozó rendelkezést nem tartalmaztak.

Az ujítás igen helyes. A rendelkezés ré-
vén mindenekelőtt a fegyelmezés szempontjából
várok nagy eredményt. Az egymás munkájának
megbecsülése, a viselt állásnak kijáró tisztelet
ma már mintha kiment volna a divatból nem-
csak a polgári, hanem az egyházi életbel~ is.
Legalább a gyűlések ,és egyéb hivatalos
érintkezesek hangja nagyon sok esetben ezt iga-
zolja. Néhány kellő helyen és mértékben elhe-
lyezett büntetés majd rászoktatja az ernbere-
ket arra,hogy 'egymás munkáját és tisztségét
megbecsüljék és különbséget tegyének egyházi
gyűlés ~s a faluvégi kaszinózás kőzőtt. Alkal-
mas eszköz leszez az' evangélikus öntudat fej-
lesztésére is, mert rászorítja s ezzel rászoktat ja
a híveket arra, hogyelsősorban saját evangé-
likus hatoságai segítségét vegye igényhe és
annál keressen orvoslást. Meg fogja e rendel-
kezés akadályozni azt is, hogy minden belső
egyházi zavart keltói eset a piacra vitessékés
a nagy nyilvánosság előtt tárgyaltassék ..:....az
esetek legtöbbjében idegen vallású köz rernű-
kődők és bíró előtt!

Maga az elgondolás tehát egy igen nagy
horderejű hasznos ujítás. A gyakorlati meg-
valósitásról ez már nem mondható el.

Legnagyobb hibája e rendelkezésnek, az,
hogy az egész kérdést, illetve megoldást a
közigazgatási vitás ügyek kőzé helyezi. Nem

tudok elképzelni jogi vagy egyházi vonátko-
zásban olyan rendszert, - avagy a gyakorlati
élethen olyan helyzetet, melyben a becsűlet-
sertés és rágalmazás »közigazgatási vitának«
volna minősíthető. Bármilyen szempontból vizs-
gálom is a dolgot, az más, mint büntető (fe-
gyelmi) eset nem lehet sí gy azok az »egy házi
vétségek« közé (3. §.) iktatandok be .

Hibája a javaslatnak az is, hogy a be-
csületsértés és a rágalmazás! ekintetében sem el-
já rásról, sem szankciók ról nem intézkedik. N eve-
zeteseti a. 15· §-lnn meghatározott ügyek el-
intézését : szabályozó és a 91-116 §§-'Ókhan
lefektetett' eljárás nem tartalmaz semmiféle
rendelkezést a becsületsértés és rágalmazás te-
kintetében. Viszont az egyházi vétségeket meg-
batátozó 3. §. nem ismeri a becsületsértés!'
és rágalmazást, s ezen' szakasz alá tartozó
ügyek elintézésct szabályozó és az jO-90 §§-
okban lefektetett eljárás sem intézkedik ez-
irányban.

A helyzet tehát az, hogy meg van ugyan
alkotva la helyes és üdvös szabály, de nincs
megmondva, hogy az egyházi törvényszék, il-
letve annak elnöksége egy hozzá beadott ilyen
irányú panasz esetén mit kezdj en és mit te-
gyen. Azt hiszem, nem kell különösebben meg-
"rnag yáráznom, húgy a 15· §. a-f pontjaira
adott ~ljárási intézkedések nem. alkalmazhatók
a becsületsértésre vagy rágalmazásra. Azt sem
kelL bizonyítanorn, hogy például ,egy lelkész
vagy felugyelő ellen elkövetett rágalmazás nem
vonható a régi E. A. 328. §-á:nak megfelelő
4. §. rendelkezése alá. Itt tehát egy oly hiány
jelentkezik, melyet feltétlenül pótolni kell.

A megoldás igen egysz,eri.í.:· át kell ten-
ni ezt a vétséget a javaslat 3· §-ábia az egy-

'házi vétségek közé, ezzel azután rendben is
van minden. Ott megtalálja helyét, eljárását,
szankcióját mindkét vétség minden további nél-
kül.

Hiányos alS. §. g. pontja második he-
kezdésének szöveg ezése is. Nem rendelkezik
ugyanis arról, mi történik akkor, ha az il-
lető megsértett egyházi tisztviselő a felsőbb-
ség engedélyének kikérése nélkül világi bíróság
elé viszi a dolgot. Ugy, ahogyan jelenleg a
3. §. h. pontja szövege van, e tény nem ké-
pez oly .fokú engedetlenséget, mely a h. pont
alkalmazasáf maga után .vonhatná. De nem
vonható ,e tény a 4. §. hatálya alá sem, mert
hiszen a törvény kifejezett rendelkezésének fi-
gyelmen kívűl hagyása nem tekinthető »cse-
k élyebb kötelességszegésnek« vagy »mulasztás-
nak«. Szükséges tehát megoldani a 15· §. g
pontját, vagy pedig a 3. §. h. pontját oly
értelmű rendelkezéssel, hogy az engedélynél-
klili világi bíróság elé vitel fegyelmi vétséget
képez. Nagy jelentőségű ennek felvétele főleg
az átmeneti időben, midőn még nem idegződőu
be eléggé az emberekbe az újitás és könnyen
figyelmen kívűl hagyják a rendelkezést, to-
vábbá azokkal szemben, kik hajlandók az ú
n. egyéni akciókra.
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Még egy dologra kívánom a figyelmet vasta Kovács Andor esperes üdvözlő beszédét D.
felhívni. A javaslat .- a régi E. A. rendel- Raffay Sándor főpásztorhoz. Raffay püspök az üd-

vözlésre hosszabb beszédben válaszolt és a pres-
kezéseinek megfelelóen - az elévülési időt úgy biterek szolgálatáról szélott. Életből vett igazsá-
a vétségek, mint a közigazgatási ügyekben há - gokkal mutatta ki, tniként szolgálhat egyházáért az
rom évben állapította meg. A becsületsértés ev. presbiter. Feltárta a világprotestanrizmus, és
és rágalmazás tekintetében ezt az időt nem benne az evangélíkusság reményteljes helyzetét. A

magyar evangélikusságnak összetartásra volna szük-
tartom helyesnek, azt feltétlenül meg lZ',ell rő- sége. »A mi jelenünk aggasztó, de magunk Il\i,-
vidíteni. Eltekintve .a világi törvények idevo- att, a jövendőnk bíztató, de nem míattunk, hanem
natkozó tanulságaitól, egyházi vonatkozásban az evangélium miatt. Az evangélium világot legyöző
kűlőnösen káros kővetkezményekkel járhat az, erö.«. Az ev. presbiterek kemény megállást, .a hit-
ha egy ilyen ki rivóbb eset éveken át elintézet- vallásos hűséget vigyék el innen slegyenek szclgá-

. latot tevő papjai egyházunknak. - Egyed Aladár es-
lenül marad, :avagy akkor kerül megtorlásra peres - mint a konferencia vezetője és dr. Haviár
midőn arról már mindenki megfeledkezett Gyula egyházmegyei felügyelő köszönték meg a
Elég e tekintetben utalnom arra, hogy pél- Iőpásztor buzdítá. szavait, mely után dr. Adam-
dául, ha egy Ielkészt valamely túlfűtött ternpe- kovics Agost tótkomlósi ügyvéd tett nagy előadás-

ban bizonyságot az egyetemes papságról. Vázolta
ramentummal bíró presbiter vagy más egyházi a hívekre papi mívoltuknál folyton rájuk háramló
alkalmazott eg y gyűlésen megsért: azt nem kötelezettségeket a család, nemzet, az egyház irá-
lehet éveken át megtorlatlanul hagyni, de nem nyáb.an. Hirdette a lélek uralmát a test és anyagiak
is lehet azért esetleg két év mulva megbün- helyett. Zoltán Emil és Keken András hozzászólásai

után D. Raffay Sándor püspök újabb hosszabb be-
tetni. Mindkét 'esetben hiányozni fog a meg- szédben rámutatott arra, hogy ahány tagja van az ev.
torlás által elérni szándékolt lélektani cél: a egyháznak, annyi papjának kellene lenni. A papi
bűnösnek és az emberekben a bűntudat és biin- hivatal a jó rend érdekében van. A lelkész aJ .hívek
tetéstől való félelem felkeltése. Szerintem tel- összességét képviseli, s éppen azért, ahol a hívek

a lelkészt kísebbitik, ott önmagukat ésegyházukat
jesen átvehető volna a magyar büntetőtörvény- kisebbítik. Ezért rnindenki .becsülje meg lelkipász-
könyv három hónapos elévülési ideje, de ha torát.
ez rövidnek találtatnék, még ez esetben is tel- Iv. délben tartott közebéd után 3 <órakor Egyed
jesen elegendőnek vélekhat havi elévűlési Aladár beszélt a presbiteri hivatás, jogok és kö-
időt vetelményekről. Kifejtette, hogy .a presbiternek csak

. egy! joga van: dolgozni Isten országáért. A presbí-
Helyesnek vélném a. becsületsértés és rá-" ~teri tisztséget Isten lelke adja a gyülekezet eszköz-

galmazásra vonatkozó rendelkezések kiegész í- lésév~l, mert Ist;en választ magának munkatársakat,
tését azzal is, hogy ha- bármely-egyházi tiszt= P~esblter yoltakep.en .~z, le~et, ~klt Is.ten l.elke, ve-

. 1" ~ 1 'b .. , ik ", zérel. Aki emberi hiúságból válláll Ily tisztséget,
vise ()ve szem en megtortem a .. sertés, ugy az hiba. Az apostolok imádkozással választottak
az köteles legyen az esetet akozvetIen fel- presbitereket, ma pedig sokszor csúnya kor-teske-
söbbségnek jelenteni, s egyben jelenteni azt ?é;>.s;el.Az igazi 'pre~biter élete _olyan, hogy Isten
is' hogy az eljárást megindította e vagy sem 19~Jevel t.o~lalkozlk, el, a szentségekkel, ne~, cs~-

, '.". , pan egyházias, de vallásos IS, azaz, nem gyulesezo
a s;lt~vel szen~ben. Ha azutan a felettes ha- de imádkozá presbiter. A presbiter védje meg egy-
tósag ugy találja, hogya sértés rnegtorlatlanul házát kinn a társadalomban, engedelmeskedjen elöl-
nem h~gyható, utasítja a sértett felet a pa- járói!n:ak. ~hol nincs meg ~z élő, személy~ hit,
nasz beadására. Az utasítás nem teljesítése egy- o~t m;,:~s Joga sem a pre~bltern~~. A presbiter .. a

, "." kozgyuleseken kornolyan viselkedjék, mart a köz-
r~szt a 4· §. ,:l,a vonhat~ m~las~tas, mas- gyűlés nem csatatér. A presbiter jutalma a sok
reszt 'ennek alapján a felsőbbség Jogosult a k,eserűséSí mellett a lélek nyugalma; Isten szeretete.
tiszti ügyész útján hivatalból megindíttatni az A tar,talmas. szép e~őa.~áshoz, Tátrai ,Károly, <;iubcsó
eljárást: Tapasztalatból tudom ugyanis. hogy Andr~, Ruttkay .. Mlkli~n qeza, lelkesze~ szol~tt~k

, . , ,,', hozza. - A kovetkezo elo.adast Benkóczy Dániel
nagyon sok esetben e~hallgatJak ~ sert:st azért, battonyai lelkész »A szórványgondozás és presbí-
mert azt olyan helyi hatalmassag kővette el, terek« címmel tartotta. Rámutatott, hogy az ev. egy-
kivel nem tanácsos kikezdeni valarnilyen ok- h~z,at pergőtűz al~tt tartják m;á~ egyházak a ~Zól'-
ból. Ilyen 'egyéni okokból nem szabad az egy- ·v~Iljyolk~.an.s n~p.r~l-'napra v~.3Z1tunk'a ,;egy,es .~.a~.~s-
1 ,. . - ' ".' , , ságoknál, A szórványokon dol el egyházunk j ovoj e.
1~ZI tisztségen esett sertés r:leg~~rlasat elodáz- A legtöbb anyagyülekezet szórványaira nem áldoz,
lll, mert ezzel az esetek legtöbbjében a helyzet inkább .adill: szed be, pedig inkább gondozni kell
nem javul, hanem inkább romlik. az ott lévő híveket. A szórványhívek idegenkedéset a

lelkészeknek hosszú, céltudatos munkával kell le-
győzniök. Ha egyházunk nem fogja gondozni szór-
ványaít; akkor önmaga gyilkosa lesz.

/>,; megrendítő elöadás után dr. Szeberényi Gusz-
táv békéscsabai lelkész a belmisszióról ol-
vasott fel értekezést. A mai ötletszerű erőfeszítéseik
helyett intézményes belmissziót sürgetett. melyet a
hivatalos egyháznak kell Ielkarolnía s érte anyagi
áldozatot is hozni, mert az iskolából kikerült ifjúság
elvész az egyház számára, ha vele nem foglalkez-
nak. Az egyházmegyék presbiterelnek figyelmét fel-
hívta a csabai diakonisszaképző intézetre,

Az első napl áldott tanácskozást Bottyánsz1{~
János mezőtúri lelkész igehirdetése fejezte be, "Máté
4 :25 alapján, amelyben tükröt tárt egyházunk híveí
elé, hogy meglássuk gyengeségeinket és új életet
kezdjünk. Másnap az istentiszteletet Chován József

drbv.

Az orosházi konferencia.
Az arad-békési, békési és csanád-csengrádi egy-

házmegyék presbiterei 1935. június 3-án és 4-én
presbiteri konferencíát tartottak Orosházán, amelyen
megjelent D. Raffay Sándor püspök is és míntegy
200 pesbíter. Június 3-án az értekezlet istentiszte-
lettel kezdödött, melyet Kekerr András hódmező-
vásárhelyi lelkész végezett s Kolosse 1. 9. v. alapj án
az imádkozo presbiterekről beszélt. Az ipartestü-
let székháza nagytermében volt a konferencia, amely-
nek elején Horémusz Pál orosházi lelkész felol-
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végezvén. Fabók Ferenc mezőberényi lelkész »A
szektáke-ról, Ruttkay M. Géza szentetornyai lelkész
»Az egyháztenntartas anyagi eszközeiről«, dr. Bell-
czur Vilmos egyházmegyei felügyelő »A presbiter-
rendszerröl« tartottak értékes előadásokat. Hisszük,
hogy 'ez a két nap áldott volt a megjelentekre nézve.
Köszönet illeti a vendéglátó orosházi egyháztag okat,:
a rendező Horémusz Pál és Fürst Erv.in lelkészeket.

Tátrai Károly.
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PÜNKÖSD VASÁRNAPJÁN.
János XIV. 23-31.

Pűrdcosdi lélek, - ez a szó erőve!!' bátorsággal,
hittel, akaraital eltelt lejlkel jele,nt az első pünlf'öisd
ota a világban. Pünkösdi lélek, - ez a szó dol-
rfozó, munkálo, átalakító erőknek a jelenlétet fog-
lalia magában. Pünkösdi lélek, - ez :I két sz6 azt
fejezi ki, hogy magas [eseültseqü akarat 111'..1gél-
sabU rendű célok felé oalo kiizdésre indul. Mikor
oalahol pünkösdi lelket érzünk ;11 eg, a mi le;lkünk
is megtelik úárakoeással, azt érezzü,", hogy för-
tenni fog valami nem mindennapi, nem céltalan 'és
ieieeteqes dolog, hanem olyan, amelybŐL nemcsak
magunknak, hanem közösségeknek és jÖvr?{ldőlf:nek
is nlagyjelentőslégii változások gyümölcsöznek.

Mél!:jen, elrétegelődött erőforrásokat keres meq
bennünk a pünkösdi lélek, hiányzó teU'ékeinységeket
indít meg', bátorságot ad olyan harcokra, melyek
eredményeit itt a föld'ön talán 111'(!gsem látjuk'. Az
aniJaszent;ggyházon keresztűl a K risetuerol ualo ta-
nitás, a szeniseqekben a' ke.7yelem és üdvösség tit-
lea» a "1!J,ugtalaJ1ná lett lelkek'efl1 áll a békesség aján-
déka. a bűno« világ lelkiismeretéruse ébresztiretese
csat: a Seenilélek ereiéoel es segítségé vel történhetik.
Tanítani, oiqasetalni és békességet, adni: a pünkös-
di lélek munkáia Krisztus tanítványai között. Meg-
kezdt a mu.nk..1i benned, mint átalakít6 Btő, elindul
veled is a maqasabbrendű célok fe,'é, mini bátoríto erő
é~ mindiq több és több békességet ad neh'eld, mini
megbékítő erő. Jővel Szentlétek Uristen e sze,gény
világba, mely elep:(}"d a vígasztalás utW!1I..•

- Zsinati hírek. A zsinat törvénykezési bizott-
sága május 29-én kezdette meg a dr. Vladár Gábor
előadó által készített tervezet tárgyalását, me ly 183
§-ból áll. A bizottság június 18-án folytatja tárgya-

lásait, s valószínű, hogy több napon át tartó ülésein,
az egész törvénykezési anyagot feldolgozza. A bi-
zottsági munkálatok ezzel befejeződnek és még az
egyeztetés van hátra, melynek elkészültével. valőszi-
nüleg szeptember hónap folyamán' az egész anyagot
megküldi a zsinati tagoknak, me ly esetben a har-
madik ülésszak, valószinüleg az egyetemes közgyü-
lés hetében fog megkezdődni.

- Templomavatás. A Budapest _ Ill. kerület,
Óbuda-Ujlaki egyházközség templomának felavatása

június. 16-án, Szentháromság vasárnapján, délelőtt
10 órakor lesz. A templom a Pacsírtamezö és a
Selmecí-u. sarkán épült. A szent szelgálatot D. D.
Raffay Sándor bányakerületi püspök végzi. - A
budapesti egyházmegye Csilaghegy-i misszíója ima-
háiának felavatása június 23-án, délután 4 'órakor
lesz.
. - A bányai egyházkerület törvényszéke június 4-
en ülést tartott, melyen három ügyben hozott ité-
lefet.

- Lelkészbeíktatás. A cinkotaiegyházközség a
Blatniczky Pál esperes nyugalombavonulásával és
csakhamar bekövetkezett halálával megüresedett lel"
készi állásra az elhunyt lelkész fiát, Blatníczky Jenőt

hívta meg egyhangú bizalommal. Beiktatása júníus
2-án volt, a beiktatast Chugylk Pál alesperes végezte.
Az új lelkész II. Korintus 12, 9. alapján mondotta
beköszöntőbeszédjét. A beiktató közgyűlésen, vala-
mint az azt követő közebéden sok meleghangé üd-
vözlőbeszéd hangzott el.

- A Gusztáv Adolf Gyámintézet újabban meg-
indított lapjának második számát mellékletképen
pünkösdi számunkhoz csatoljuk és arra olvasóink
Iigyelmét külön is felhívjuk.

- Harangavatás. A vecsési missziói egyház jú-
nius 10-én három liarangját avatja.

- Névmagyarosítás. Weil Endre, a buda=bécsí-
kaputéri egyház tanítója és orgonistája belügyrní-
niszteri engedéllyel családi nevét Várkonyi-ra val-
toztatta.

_ Felvétel a fasori gimnázium internátusaba.
Felhívjuk azoknak a szülőknek a figyefmét, kik fiai-
kat fasori gimnáziumunkba iratják be a, következő
tanévre, a gírnnázjumrnal kapcsolatos internátusra.
Olyan szülök, akii, az iskolától messze laknak, akik-
nek gyermekei családi vagy tanulmányi okokból fel-
ügyeletre szorulnak vagy akik életkörülményeiknél
fogva nem tudnak gyermekeikkel rendszeresen, fog-
lalkozni, jólteszik. ha neveltetésük gondját az in-
ternátusra bízzák. Havi 60 P. ellátási díj fejében
gyermekeik egész napjukat az internátusban tölt-
hetik kitünő ellátásban részesülnek s tanári felü gye-
let ~ellett készülnek másnapi leckéik~e. Az intézet-
ben zenét és nyelveket is tanulhatnak. Abeiratás
legcélszerűbben az iskolai beiratással egyidejűleg tör-
ténhetik.

_ A Magyar keresztyén leányegyesületek nem-
zeti szövetsége június 28-tóI július l-ig Miskolcon
o~szágos ko~ferenciá! és gyül~,s~ tart. .. A ko.~feTell1-
cíár a való jelentkezések a leányegyesület központ-

jába, Budapest, IV., Váci-u. 78-80. küldendők, ahol
részletes felvilágosítások éS'programmok IS megzerez-
hetök.

RIEGER OTTO ORGONAGYÁRA-
Budapest, X., Setqliqeti-utca 20. szám. (Rákos/alva).
Uj orgonák, valamint homlokzatsípok szállítását és

orgonajavításokat mér s é li e 1 t á r ban
szakszerű és művészi kivitelben vállal.

SZLEZÁK LÁ'SZLÓ
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntöde, luirarujieiseereles- és harang-
lábgyár, Budapest, VI., Petneházu-utca 78. szám.

8 ararujéremmel és 4 diszckleuéllel kitiintetuet

Ne íeledkezzék+rneg a június 3., 4. és 5. napljain
tartandó KONYVNAP-ról ésezrel kapcsolatban a
magyar irodalom támogatásáról. Kőnyvnapi köny-
vek kaphatok Scholtz Testvérek cég sátraiban: Fe-
renc-körút 19-21. sz. ház előtt és O llői út és Ferenc-
körút sarkán, az Angol-Magyar Bank helyisége

előtt.
A könyvnap kőnyveinek jegyzékét készséggel megküldi

Scholtz Testvérek könyvkereskedése,
Budapest; IX., Ferenc-körút 19-21.

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

SZIGETI'N ÁNDOR ÉS FIA
Budapest. IV., Kecskeméti-u. 9. - Alapítva: 1867.

Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest. VII., Damjanieh-u. 28-b. - Felelős Farkas L.
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fenn <elemi és középiskoláink tú1nyomó részét,
most az lassanként teljesíthetethenné válik, a
megkisebbített hazában a föld termése az élet-
hez is kevés, a kőzéposztály folyton gyengül,
a fundációk kimerülnek és elmulnak és olyan
nehéz minden újabb esztendő, hogy visszasze r-
zésről alig lehet gondolkozni olyan bel yeken ,
ahol az iskola feladásáról kell gondofkozni
kényszerűségből.

P.edig e nehéz időkben is elfo gulaülanul
kell megállapítani, hogy a régi lélekkel és
erőfeszítéssel feleltek meg iskolái:nk az elmult
évben is nemcsak az általános feladatoknak,
hanem ama magasabb igényeknek is, amelye-
kJelími magunk és a ki vűlállók is támasztanakí

.a mi egyházunk nevelői rnunkájával, szemben.
Iskoláink és evangélikus gyermekeink is ma
is képviselik az evangéliuru emelkedett szd-
lemét, az evangéliumi Lélek és élet drága vi-
lágosságát, mely e munka végső eredményé-
hen mindig megtetszik az onnan az életbe lépő
gyermekeink lelkén és életéri is. Fáj azt látni,
hog y-nem legy olyan egyháai iskolánk van, ame-
lyik nem tudja befogadni saját, v,agy éppen
a mi tanításunkat kereső idegen gy'ennekeke t,
mert nincsen semmi lehetőség a fej1esztésne,.
hanem meg kell elégednünk azzal is, ha egy-
általán mód van a hősies küzdelem továbbfoly-
tatásahoz.

Abezáródó iskolakapuk láttán sz ivűnk
mélyéről száll a sóhajtás mindenkihIez, aki le
tekintetben felelősséget és befolyást bír: nem
szabad tovább veszíteni iskoláink kőzül ~gyet
sem és nem szabad en gedni, hogy ősszel egyet-
len evangélikus iskolánk kapuja is zárva rma»
radjon l

BEZÁRÓDÓ KAPUK.
Iskoláink kapui bezáródnak,. egy tanulmá-

nyi esztendőnek újból vége van. A falusi is-
kolák barna-piros apró gyermekei és a városi
középiskolák fiú- és leánydiákjai kiőzőnlenek

. a, záróünnepélyek, FN,agy~vizsgák termeiből,
ternplomaiból, kezükben a kiérdemelt bizo-
riyítvány és kezdődik számukra a pihenés, a
nyár és a vakáció. Örömmel gondolunk most
arra, hogy ezek a mi gyermekeink egy lesz-
tendővel előbbre vannak a tanulás, az isme-
retgyűjtés és az őket neveigető tanítói és szü-

. lői fáradozások idejéből. Csüggedetlen remény-
séggel gondolunk .arra is, hogy a magvetés-
nek az áldott munkája kőzőttűk is a magvetés
Istentől való törvénye szerint folyik: mindig
vannak jó földbe hulló jó mag vak , melyek
harminc, hatvan, v,agy éppen százamnyit fog-
nak teremni. '

De iskoláink számára is zárul legy eszten-
dő. Nehéz esztendő, mert alig van olyan
iskolánk és olyan iskolafenntartó egyházunk,
amelyik súlyos anyagi bajokkal ne kűzdene.j
Évről-évre aggodalmasabban látjuk, hogy hol
itt, holott kényszerülnek a gyülekezetek fel-
adni egy-Iegy népiskolát, lemondani megszer-
zett jogokról, elveszíteni az isko1tatartás, a sa-
ját nevelés szinte kiszámíthatatlan előnycit és
a kornoly tanÍtóiés nevelői rnunka árán talán
mindenütt megsze.rzett és kiérdemelt megbe-
csülést 'egyházunk e tradíciós jelentőségű és
életéhez odanőtt tevékenységében. Aggodalma-
san látjuk azt, hogyelsősorban a mi anyaszerit-
egyházunk szenved az anyagi erők ez: erőte-
lensége miatt és ami dicsőségünk volt szá-
zadokon át, hogy t. i, híveink áldozatkészsége,
szegény gyülekezeteink iskolai adója tartotta
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Reflexiók Gyarmathy Dénes
cikkére.

A..z Evangélikus Elet legutóbbi két száiná-
ban kőzőlt két cikkból ugy láttam, hogy a ta-
nítóság az egyházi közigazgatásban való közr,e: ,
működési lehetőségét »számszerűc-en akarna
biztositani, míg a másik oldalról oly }áj,~len-
tések hangzottak el, hogy ez az osztályérde-
ket ápolná, így tehát ez eleve elvetendő
kérdés. Távol áll tőlem, hogy a felvetett kér-
désben ide, vagy oda hajoljak, a' magam ré-
széről azonban egy súlyos velvi tévedést lá-
tok fennforog ni, amit szó nélkül nem hagy-
hatók. Lapunk 22. sz. 3..oldalán u. i. olvasható,
hogya lelkészi> hivatal hozzátartozik ~!z egy-
ház lényegéhez, 3: tanítói pedig nem.

Az ágostai hitvallás V. cikke í rja, hogy
Isten az evangéliuru hirdetése végett r,ende~te
az egyházi Irivatalt. Sem' a szentírás, sem la'hit-
vallás, sem az apologia ~lem tesznek' kiilőnb-
séget aközött,. hogy vala~ a. naJg>:olmak, v"7gl
pedig la kicsinyeknek hirdeti "Knsztus tanítá-
sát, az evangéliumot. Feltétlenül igaz tehát,
hogy az evangélium hirdetése lényege az Egy-
háznak die hla a hirdetése lényeges, akkor a
hirdetője is a lényeghez tartozik. Igy ezen az
alapon már most nem' csak' a felszentelt Lelkész
tartozik az Egyház lén yegéhez, hanem laz la:
tanító is, aki ugyanúgy hirdeti az evamgéliumot
az iskolában, minr a lelkész a templomban.
Mert ha a lelkiészen kívül más nem tartozik
az 'egyház lényegéhez, akkor mi jogon beszélünk
pl. Kunst Irén Krisztusi mU11k'ájá,ró~,aki ~el"?
volt felszentelt lelkész; de ott Kínában klCS1-
nyeknek és nagyoknak hirdette az evangélin-
mot és milyen jogori bízzuk a tanítóra a v:ail.-
lásoktatást, ha minden esetleges ügybuzgósága

.dacára sern tartozik az Egyház, lényegéhez,
holott ugyanakkor egy iesetleges egvháziatlan
életű Ielkész hozzátartozik az Egyház lénye-
géhez .;.. *) J

Először is tudnunk ken, hogy az evan-
gélikus tanító hivatása elsősorban nem al betű-
vetés és egyéb kőzisrneret megtanítása, hanem
a krisztusi lelkület beoltása a gyerme-
kek szívébe. Ez különbözteti meg az evan-
gélikus tanítót más tanítótól s helyezi azok
fölé, mert ő elsősorban nem írást, számolást
s olvasást tanító »néptanító«, hanern al Krisz-
tus megb izott ja, hogy ott az iskolában mind-
járt eleitől fogva a Krisztus tudományára 11.oe-
vélje a rábízott lelkieket. Ö papi munkát végez
al'; iskolában. Az, evangélikus tanító ezért alz;Ő
iskolájában pap. Es, ha pap, :a;k~or - dacára a
tanító névnek - hozzátartozik az, Egyház Ié-
nyegéhez. Pál apostol igazolja (1. Kor. 12:27-
31), hogy a Szeritlélek Krisztus egyházának

'1') Gyarrnathy Dénes lapunk ez évi, 10. és .1~.
számában részletesen kifejtette az egyhaz elemeIro!
szólól elvi álláspontját, .rnelyet e cikk odavonatkozo
részeivel szemben változatlanul fenntart. Seerk.

tagjait a maga tetszése és ?ölcses6g'~ szerint
vagy apostolokul (Gy. szennt »Ielkészekül«),
vagy prófétákul, vagy tanítókul rendelte: Ha
pedig a Szentlélek sze~int a. ».tanító« IS ...a
Krisztus testéhez tartozik, 1111Jogon merjűk
állítani, hogy ~gyanaJ).kor ;a t,;nító ,hiv;atása
mát nem tartozik az Egyhaz lényegéhez?

En nem áhítozorn a papság és a tanítóság
közőtti külső kiilőnbségnélkűliségre lés nem
»erőszakolom« a magasabb iskolázottság foly-
tán önként emelkedő válaszfalak lerombolását,
csak azt vagyok bátor korrigálni, mintha az ide-
ális .értrel:e~hen vett evangélikus tanítói hivatás
kívűl állana az Egyház lényegén. .

A másik bántó állítás az, hogy minket,
tanítókat túlzó frázisokkal agyon halmoznak
és így megütközünk a frázismentes objektív
hangon. ..

Tisztdettel jelentherern ki .- azt hiszem,
soknak a nevében -, hogy egy evangéliumi lel-
kűletű, kötelességét pontosan teljesítő s amel-
lett szerény jellemű tanító mindig bizony.os
rossz érzésekkel vette, ha őt, vagy a munkáját
agyondícsérték. Mi tanítók - akik felett = ő~-
kődik a kir tanfelűgyelő, az egyházkeruleci.
és az 'egyházmegyei tanfelügyei ö, a két egy-
házrnegyei iskolalátcgató, az isk. bizottság el-
nöke, az igazgató és presbiter?-um által kikül-
dött iskolai látogató, (számszerint 8-an) - sok-
kal szívesebben fogadjuk a szigorú, tárgyila-
gos kririkát ; a_!nege.légedésne~ bár~nily 'eg~s~e~
rű szava is SOKkal Jobban esik, rmnt i31 csillo-
góan frázisos dicséretek, amelyek úgy Gyar-
mathy Dénes, mint a kornoly tanítók előtt is
értéktelenek.

Ami pedig a tarittóság számszerű közéleti,
(egyházkormányzati) biztosítását illeti, úgy ér-
zem, hogy ha mi ilyet kívánunk is, akkor sem
osztályérdekek rugói hajtanak, hanem tisztá!"
a közügy, illetve az oktatás ügyének előbbrévi-
tele.

Fájdalmasan kell u. i. bevallanunk, hogy,
igen sok presbiterium a tanítót csak úgy te-
kinti mint a'szolgát, akinek ő fizet, tehát

.jogosan is parancsol neki. Ha él) tanító például
egy új iskola felál'lítását kéri, hivatkozva a
a növendékek roo-on felüli létszámára, - le-
hurrogják' azzal, hogy régen 240 gyermek ta-
nult. legy tanteremben és »rnégis többet tud-
tak«, mint ma. Ha az iskolák felolajozásának,
tanszerek rbeszerzésének nehézségeit vessziik,
látjuk, hogy milyen ernberfeletti harcot kell
folytatnia annlaki az egyetlen igazgató {ianí tó-
nak, akit ott nem támogat senki, aki szemben
áll 'egy, - gyakran a haladás dől elzárkózó és
rnindenben rosszat sejtő - közülettel, melynek
tagjai szinte egyetértőleg és már elvból is til-
tiltakoznak az <ellen, hogy az. áltaíluk fizetett
tanító, - aki az ő szolg ájuk s »eltartottjuk«,
- velük egyenlö jogokban részesüljön.

Az ilyen helyzetekből valóban csak úgy
lehet a tanítót kimenteni, ha hivatalból tagja
lehetne ő is a presbiteriumnak. Ahol több lel-
kész műkődik, ott mindegyik hivatalbó~. tagja
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a presbiteriumnak. Ha egy falu 4-5 tanítója
hivatalból bent Lenne' a presbiteriumban, még
nem dűlne fel az egyházkőzségi önkormányzat
szekere.

Amidőn tehát a tanítóság nagyobb arányú
bevonást kér az egyházi kőzéletbe, akkor
ezt nem uralmi vágyból teszi, hanem abból,
hogy véget vessen annak a sok méltatlanság-
nak, amely egyrészt az iskola ügyé], másrészt
saját személyuket éri, me rt látja, hogy ez ügyek
sorsa sokszor avatatlan kezekben dől el a kőz
kárára.

Ezekben voltam bátor a két cikkhez hoz-
zászólni. Ha a tanítóság kéreime nem sikerül,
ez mit sem gyengíti ügybuzgalrnát, az. ellen
azonban fel kell szólalnunk, mintha la: mi is-
kolai igehirdetésünk kívül állana az Egyház
lényegén. .

Bo r,gII (y,a 'I! ~2dre
. ,ev. tanító.

Pünkösd ünnepe
a napisajtóban.

Maga a szó: Pünkösd, n:agyon sok esetben
volt lenyomtatva. Pünkösd sport ja, kirándulásai.
színházi eseményei, idegenforgalma, stb. stb. ~

A keresztyén ember azonban ennél vala-
mivel többet várt s ez a várakozása semmi ké-
pen sem teljesedett he. Például a- Nemzeti Uj-

• ság, amelyik méltán tart jogot ana, hogy 'Ol-
vasói keresztény ujságnak tartsák, egy betűt
nem ír sem Pünkősd ünnepéről, s'em az ünnep
vallásos tartalmáról. Ug'y:anezt a. szornorú ké-
pet mutatja anémet olvasó közönség részére
szerkesztett Pester Lloyd. Az Uj Magyarságban
Milota y István főszerkesztő vezércikke ezt a
cimet kapta: Pimkősdi csönd s az olv:asó, aki
e cím után vár valamit, olvas arról, hogy
a cikk í ró a Margitszigeti kelostor romjai ikö-
zött járván, milyen gondolatokra ébredt. A
Függetlenség Magyar Pünkösd címmel apró
betűkkel 24 sort szentelt az ünnep világi jelle-
gének megértetésére. A Magyarság csupán egy
humoros rajzzal ünnepelt. A rajz témája: egy'
tiizet okádó ágyu fölött megjelenik a béke
olajágával repülő galamb. A Pesti Nap-
ló csillagos cikkírója Pünkősdi rózsa címen
elmélkedik. Ez a rovat népszerűsítette az uj-
ságot is, s a rovat vezetőjét is, de valahogy!
az utóbbi időkben erősen észrevehető a róm.
kat. .meggyőződésre. Pedig errnek az ujságnak
az olvasó közőnsége nem éppen r oows-ban ka-
tolikus, A teljesség kedvéért vele kapcsolatban
azt is fel kell je.gyeznünk,hogy 'e rovat készí-
tője Az Est jubileumi kiadásában bizonyságon
tett arról, hogy az Est rninden a katolicizmust
érdeklő kérdésben a benyújtott cikkek megje-.
lenése előtt mindig kikérte Csérnoch prímás:
véleményét.

A Pesti Hirlapban Herezeg+Ferenc írt ve-

zércikket Pünkösdi Szózat címen, amelyben nem
is akart vallási gondolatokat érinteni. Ugyan-
ebben a számban Hegedús Lóránd írt vallásos
elmélkedést, rnelynek tartalma ez volt: A meg-
váltás Pünkösdje közeleg.

A Budapesti Hirlapban a következő hírt
olvastuk: Régi magyar szokást elevenít fel a
Szerit Lélek Szövetség, amikor Pünkösd na:p-
ján megszólaltatja a budai bástyán a szalézi-
ánusok fiúkórusát, akik régi magyar Szerit-
lélek' énekelzet és pünkösdi virágénekeket fog-
nak előadni latin és olasz köszöntőkkel fel-
váltva. Ugyanezen szám hirrovata előtt: Jővel
Szeritlélek címmel elmélkedést kőzöl Duszik
Lajos tollából.

A leggondosabb áttanulmányozás mellett
sem tudunk több és egyéb vallásos elemet a
pünkösdi lapokban felfedezni!

Ugy látszik az újságíró társadalom a Szerit-
lélek munkájának lényegét annak idejéri nem
tanulta meg. Vagy a gyermek- és ifjúkorban
hallott piinkősdi prédikációk hatása nem k í-

sérte el őket a mai napig. Ugy érezzük, ez nem
is laz Ó hibájuk, hanem az iegyháziak hibá ja;

Viszont az is igaz, hogy míg Karácsonyi
és Husvét ünnepe alkalmával istentiszteleti he-
lyiségeink elégteleneknek bizonyultak, ezen az
ünnepen kevesebben Violtak templomainkban.
s így'" majdnem joggal tehető fel a kérdés:
miért Lett kisebb értékűvé Pünkösd szent ün-
nepe, s az egyház megalakulására való emlé-
kezésíink ? Q. L.

Gazdálkodő papok.
Az 'Orosházi presbiteri kenferencián el-

hangzott sole rnély igazság és kornoly megálla-
pítás kőzőtt egyike volt a Iegrnegszfvlelendób-
beknek ez a főpásztori kijelentés: »Nem sze-'
retern a gazdálkodó papoklat l« .

. Ennek! a felfogásnak néhányarn már kife-
jezést ad tunk, de visszhangra nem' találtunk.
Beszéltünk! és írtunk egy kőzponti pénztárról.
amely a lelkészi és taní tói fizetések mai, sok-·
szor méltatlan és megalázó módj la helyett en-
nek a két testűletnek a megélhetésérőf igaz-

ágosabban és méltányosabban volna hivatva
gondoskodni; de szavunkra senki serm figyelt
fel.

Most, hogy ebben a rendkivül fontos kér-
désben főpásztori vélemény is elhangzott, re-
rnélem, hogy nemcsak az egyházi közvélernény,
hanem törvényhozó testületürrkl a zsinat ~smeg-
találja a módját annak, .hogy ezzel az üggyel
foglalkozzék. '

Anélkül, hogy most konkrét javaslatot ter-
jesztenek 'elő, felsorolok néhány a Ielkészi
fizetések körüli szembetünő visszásságot.

Vannakí híványok, amelyekben, á xx. sz.
szégy,enére n:é;g ma is ott szerepel a; kőzépkor
legvisszataszítóbb mamdvány/a,a robot!
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Vannak lelkészek, akik járandóságukat ma-
guk kénytelenek beszedni a hívektől, ami sem-
miesetre sem lehet egy lelkipásztor szempont-
j ából tuls~gosan épületes feladat!

Egyes gyiilekezetek még ma is borral,
faggyuval és szénával csalogatják az Ur szőlő-
jének munkálására az ambiciózus lelkészeket
s ha ezek a - Délafrikában vallóban nélkü-
lözhetetlen - cikkek nem gyakorolnának elég
csáberőt a mai szerénytelen és telhetetlen ifjú-
ságra, hihetetlen bőkezűséggel toldják meg
ajánlataikat 'egy-két fuvarral, sőt olykor még
szabad legeltetési joggal is! ...

Kérdem: egészséges - s a magasztos hi-
vatáshoz méltó állapot-e ez ? És kérdem: egy-
általában helyes-e, hogyalelkészeknek föld-
javadalmazásuk legyen? Tapasztalatból tudom,
hogy 40-50 hold vagy még több földön inten-
zív gazdálkodást folytatnia nem lehet annak;
aki lelkészi hivatásának eleget akar tenni! Deo
azt is tudom, hogy kevés lelkész engedheti meg
magának: azt a fényüzést, hogy földjét elhanya-
golva, jövedelmének tekintélyes részéről állan-
dóan lemondjon! A gyerekek enni kérnek, ru-
hára van szükségük s a növekedő családnak
meg van az a természete, hogy rnindig
többe és többe kerül, ugyanakkor, amikor a
föld mindig kevesebbet és kevesebbet jöve-
delmez l I

De nemzetgazdasági szempontból is figye-
lemreméltó az a veszteség, amely sok. ezer
hold papi föld kellő kihasználása híján a, közt
éri. FalJákl Ferenc,

, '

Mikola Sándor és Sulek József
'nyugalomba vonulása.

Budapiesti fiúgirnnáziumunk .két nevles ta-
nára saját kérelmére mégválik attól az intézet-
től, melyben több évtizeden át működött.

Mikola Sándor 38 éven át volt e gimná-
zium .tanára" illetve 7 év óta igazgatója. Mint
tanár is büszkesége lett iskolájának, ezer szám-
ra. menő volt tanítvány gondol vissza hálával
egykori mcsterére. Sokan, főleg a. tanári és
mérnőki pályán neki kőszönhették az első in-
dítást és a szilárd alapot későbbi szakmajuk-
ban. Mint fizikus, tudományáhan oelsőrangú
nevet érdemelt ki, akadémiai tagságot nyert.
Rátz Lászlóval együtt intézetimkben indította
mega középiskolai matematikai oktatás re-
formját, melyet azután az egész, országban elfo-
gadtak A fizika gondolatvilága című újabb
művét a Magyar Mérnők és Építész Egyesület
idei közgyűlése aranyéremrnel tűntette ki.
Egyetemi katedrát már régebben felajánlottak
neki, de ö nem hagyta itt kedves iskoláját es
gazdag szertárát, melynek értékeit ő gyűjtő-
gette és nagyrészt keze-munkájával készítgette.

1928-ban elfogadta az egyhangú bizalom-
mal felajánlott igazgatóságot. A tudós támár

bámulatos gyorsan beleélte magát a sok gya-
korlati és gazdasági teendővel járó új híva-
tásba. Iskoláját szívós és céltudatos rnunkássá-
gával szellemben és külső képében is magas
szinten tartotta. , o

Sulek J ózsef tanár nevét kevésbbé ismerik
az intézettől távolabb állók. Csendes, lélkiis-
me retes munkában telt el az a 27 év, amit a
szarvasi gimnázium egykori tanára iskolánknal
töltött. Akik őt jól ismerik, tudják, hogy 'e
szerény, inkább visszahúzódó tanárban tanul-
mányai, olvasmányai és gyakori utazásai ré-
vén hatalmas tudás halmozódott fel. N yole élő
nyelvet ismer alaposan irodalrnávml együtt. Tág-
kőrű ismerdcit és tapasztalatait bőségesen kö-
zölhette tanítványaival, kikhez mindenkoron
meleg szerétettel vonzódott.

Az intézetnél a két távozó után nehezen
betölthető űr marad. Kísérje a nyugalomba-
vonuló érdemes pedagógusokat az egész ma-
gyar evangélikus világ hálája és a Minden-
ható gazdag áldása. \

FIAM.

..

Ott voltál, ahol a gyilkos pokol
Ontotta életoltó szorrujeit, o •

Ott is maradtál messze, valahol .
Az6Ul folyton hullnak kűnrujeink .

Erdernjeledbem elgyönyörködünk. ,
Seép hírneveclet a lelkünk issza: o

Mit ér? zokog fel fáján a sziuűnk:
Ha nem láthatunk! Ha nem jÖISSZ oisseal

Kirnnuűnk: országokon és éveken
Atiut, rohanó jolyó.uci dagad.
Keresi: hol- vagy? Alszol csendejsen?
Keresi messze! nyugvó porodat.

Nem lelhet, hogy ne! tudná síri éjed,
Hogy menruji kia és metuuji gyötrelem
V~harzott a sziuűnkben érted
Huse eszteruiön át, édesgye{mekeml

o S ha meqérezed s te minkei siratsz
És összefolyik konnüeinknelc árja,
Ac közös bánat fölött ott uirraszt
v ieeontlátásnak drága seioáruánua.

Kovács Andor,

•

--Figyelő.
A katolikus »Szent Antal« címü egyházi

folyóir.at 1935. évi májusi számában II. Rá-
kóczi Ferenc emlékével kapcsolatban felhábo-
rodással veszi védelmébe Kollonich Li.pót gró-
fot, a magyar történelern gyászos emlékű alak-
ját, ki a lap szerint »hatalmas kailiberű, lci-
váló 'ember volt. Nem volt magyar, de nagy
emberbarát volt o.. « »Iskolákat és kelostoro-
kat építtetett, gazdaggá akama tenni hazánkat«.

Ezek után nagy kiváncsisággal kezdtem
kutatni 'ezen kiváló férfi nagyszerű alkotásai
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után, de mindig és mindenütt ugyanazokra az
adatokra talált/am, melyeket már régen ismer-
tem:

A nagy fejedelem, II. Rákóczi Ferenc sze-
rint Kollonich többször mondta, hogy »én Ma-
gyarországot előbb' rabbá teszem, aztán kol-
dussá, végre katolikussá«,

Kollonich Lipót gróf bíbornok, esztergomi
érsek nemcsak a protestant izmusnak, hanem a
magyar alkotrnáuynak, az egész magyarságnak
esküdt ellenség a volt. 1689-hen Magyarország
kőzigazgatásának á talaki tásá ra válla lkozott,
melynek célja a magyarság kifosztása, koldus-
sá tétele volt. Törvénytelen adókivetést eszkö-
zölt, s oly mértékben, hogy az a magyarság
teherbíróképességét kaí.asztrófá lisan felül multa.
Ezek az alkotmánye llenes, erőszakos intézke-
désck, melyek a magyarság gazdasági őssze-
roppanását, nemzeti elvérzését igyekeztek elő-
készíteni, tették szükségessé II. Rákóczi Ferenc
felkelését.

Ismert tőrténelini adatok ezek, de helyén,
valónak tartom felelevenít ésüket akkor, midőn
éppen a túloldalról történt személyének új - .
szerű és a magyarság szempontjaból ismeret-
Jen beállítása: »hatalmas kaliberű, kiváló em-
ber volt, nagy emberbarát, gazdaggá akarta
tenni hazánkat«.

*
/'

A Rákóczi év, mely az egész magyarság
kőzös ünnepének volt szánva, úgy látszik ked.
vező alkalmat adott arra, hogy felekezeti félté-
kenységgel hornályosítsák el tiszt a fényét, mely-
re pedig a trianoni magyarság nak' oly nagy
szüksége ]iCH volna.

A protestáns származású fejedelmet, kinelr
a haza érdekéhen folytatott szabadságharcának
a protestánsok voltak a leghűségesebb harco-
sai, a katolikus egyház eg yszerűen kisajátitja.
Igazi katolikus fejedelemmé avatja aki tőrhe-
tetlenul ragaszkodott szerit egyházához.

Ezt mind elismerem, csak azt nem értem,
hog'y mindezek ellenére, ennek a kétségtelenül
istenes frejedelemnek miért épp a katolikus
egyház papjai voltak ·a gYlakori ellenségei, tö-
rekvésének a gátolói? Jezsuita nevelői d icsé-
rik, hogy »sernrni kőzépszerű benne .... csupán
méltóság ... kevélység nélkiil«, de ugyanakkor
állandó tervűk lelki és anyagi kisajátítása Ezt
II. Rákóczi Ferenc is nagy-on jól tudta és érez-
te. Mint fejedelem; késlekedik ősszehívni az
országgyűlést, mért fél a papok intrikáitól. A
pápa brévet· írt ellene, sz ámkivetésében pedig
Brenner prépost rossz hírbe hozza és az is-
mert Law-féle üzérkedésben elve ztegeti az ő
megmaradt vagyonkáját. Rodostóban a császári
udvar kérnei mind katolikus papok s vallási ro-
dalrni őrőrnét is ezek mérgezik meg a janze-
nizrnus vádjával.

Ezeket a történelmi tényeket meg kell is-
métel nem most, hogy az egyetemes magyar-
ság ünnepiéve ne folyjon az egyoldalúság hi-

nárjába. Nem ünneprontás ez, hanem ünnep-
emelés az igazság diadalával. Károsy pd[·

*
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szám ban »Prog ram és lelkiség« címmel cik-
kel írt és ebben a cikkben mondja: »A protes-
tantizmust nem ok nélkül nevezték lehalk itott
és részleges katolicizmusnak. Ami benne ér-
ték, - s van benne sok érték - az a kal~o'~li-
cizmusból került oda által.« Ez a hízelegve
sértő megállapítás nem szorul cáfolatra. Sok-
kal igazabb az a tény, hogy a katolicizmus,
a reformáció óta, lehalkított és rész leges pTO-
testantizrnus.vós ami benne érték, az al r-efor-
máció által megtisztított egyházi életből »ke-
rult oda álial«.

Két hangverseny.
Az elmult héten két hangversenyben gyö-

nyörködhettünk. A budai Luther Szövelség
Énekkara a Zeneakadémián szerepelt, a deák-
téri Leánygimnázium ifjúsága pedig intézeté-
nek disztermében hangverseny keretében bú-
csúzott az iskola évtől s a közönségtől is.

A budai Luther Szövetség énekkara a Ze-
nemű vészéti F őisko la Igazgatóságának meghí-
vására vett részt a Segitő Egyesület. javára
rendezett hangversenyen s abban az előkelő
konkurrenciában, amit a Főiskola ifjúsága ~zó-
lószárnokkal és zenekarral való szerepléseivel
kiprovokált, fényes sikerrel állotta meg he-
lyét. A nagy és művészi értékű programmban
a mi énekkarunk Bach: \IV einen -Klagen kan-
tata, Bach: Dicsérem az Urat c· kantata. a
Karácsonyi O ratoriumból való kerálokkal és .
Maróthy György két szép énekével vett részt.

Az utóbbi időben ez a kiválóan jyezetett
s művészi munkájában sok dicséretet érdemlő
kar úgyszólván el volt zárva az egyház nyil-
vánossága elől. Azok, akik állandóan figye-
lemmel k ísérik egyházi énekkarainknak még
a próbáit is s aggodalmas figyelemmel várták,
hogy mi lesz e nagymultú énekkarral. örömmel
hallgathatrák újabb sikeres szereplését.

~ A budapesti egyházközségek kebelében mű-
ködő énekkarok valamennyie alkalmat talál!
így immár arra, hogy Bach emlékének áldoz-
zon. Az a siker, amit a Budai Luther Szevetség
a Zeneakadémián szerzett, bizonyára bJ.z.dit6-
Jag hat az énekkar valamennyi tagjár.a, a ve-
zetőket továbbra is ősztokélni fogja arra, hogy
régi kitartással ápolja klasszikus értékű
egyházi zenekincsünk művelését 6s megismer-
tetését.

Schenk Géza személyében ez a hangverseny
tulajdonképen dirigenst avatott. Bemutatkozá-
sa sikerrel járt. Munkája és teljesítményre ga-
rancia a jövőre.

*
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Leánygirnnáziurnunk hangversenyéri a
programmori egyházi és világi szerzők műveir
hallottuk. Praetorius Mihály, Bach J. Sebes-
tyén, Handel Frigyes, Schütz Henrik iskolai
karok erejéhez mért alkotásai voltak műso.ron.
Ez,eket kiegészítették: Kodály Zoltán, Molnár
Antal, Kertész Cyula művei, s Kapi-Králik
Jenő két népdal karátiratá.

Az egyházi jellegű rnuzsika kincsei mel-
lett a ma nálunk hatalmasan előretörő magyar
szerzók művei voltak műso ron, s a hallgató
kiváncsi volt arra, hogy ama ifjúsági ének- és
zenekarokkal foglalkozó tanárok, de mag.a a
résztvevő ifjúság is melyiket vallja egészen a
magáénak s melyiket művelné sz ívesebben. Azt
mez kell állapítanunk, hogy a közönségnek
kiilőnősen fiatal része a magyar művek előadá-
sánál elismerésben bőkezű volt, de örömmel lát-
tuk azt is, hogy az ifjúság a nagyobb telje-
sítmény kívánó egyházi muzsika szellernét
megértette s előadásában azt mutatta hogy a
maga részéről azt értékesebbnek tartja, s eb-

. ben igaza is van. . . .
Néhány évvel ezelőtt, amikor az ifjúsági

énekkarok mintájára leányiskolákban iskolai ze-
nekárok létesűltek. sokan bizonyos aggodalom-
mal tekintiettek műkődésiik elé. Altalánosan bi-
zonyos tartózkodásscD fogadták ezt a vállalko-
zást s ezért nagyon sok intézetben egy-két ki-
sérleti év után a zenekarok be is szüntették
műkődésüket. A rni iskolánk zenekara szeren-
esés kézzel választotta meg programmj át s azt
hisszük, hogyha ez elgondolása mellett ma-
rad, fáradságos munkája teljes méltányláqra ta-
lál.

A hangverseny sikerét dr. Bánkúti Dezső
igazgató és Kapi -Kraük jenő énektanár lel-
kiisrneretes s minden fáradságot' önzetlenül
nyújtó munkája biztoaltotta.

*
E két hangverseny kőzőtt az Opera. szín-

padán indult meg a Júniusi Hetek nagy zenei
programjának első hangversenye. Elsórendű
műsor, nagyszerű előadók s tőmegénekkarok
gyönyörködtették a díszes közőnséget. A [ni
két hangversenyünkre gondolva, erröl az emlé-
kezetes hangversenyról el kell mondanunk két
megjegyzést. Kodály Zoltán: Jézus és a kú-
fárok c. műve a megújuló magyar muzsiká-
nak valószínű új ütjait jelezte. Orömmel láttuk
eddig' is azt, hogy ezt az evang. Rajter Lajos
meglátta. s megindult ezen az úton, egészen ön-
állóan. Sokat is várunk tőle. Hallottuk Bárdos
Lajos vezényléseben Kodály rxPűnkősdőlő« mű-
vét kb. 500 gyerrnekénekesse]. Ez a teljesit-
mény hatásos, szép volt. Néhány laikus hall-
gatónak azonban az volt a véleménye, hogy
majdnem olyan volt az egész, mint egy sza-
valókórus. O. L.

A Luther Szövetség
alapszabályai.

(Folytatás.)

A választmány hatásköre általában mindazokra
az ügyekre kiterjed, melyek a közgyülésnek fenntart-
va nincsenek,

a) elökészítí a kőzgyűlést és gondoskodik li köz-
gyűlés határozatainak végrehajtásáról;

. b) megvizsgálja és a közgyűlés elé terjeszti a'
szövetség számadásait és költségelőirányzatát;

c) megválasztja a szakosztályok és bizottságok
tagjait, elnökcit és előadó-it, az időközben megüre-
sedett tisztségeket a közgyűlés j óváhagyásáig betölti;

d) a költségvetés keretén belül gyakorolja és el-
lenőrzi az utalványozás jogát.

5. A választmány . ülésein az elnök, akadályoz-
ta tása esetén az alelnököle egyike elnököl.

6. Határozatképességhez a tagok egyharmadának
jelenléte szükséges.

7. Határozatait szótöbbséggel hozza, szavazat-
egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

8. Üléseiről jegyzőkönyv készítendő, melyet az
elnök és a' jegyző ír alá; s a következő választrnányi
ülés hitelesít,

ti. A választmány határozata ellen aJ közgyűlés-
hez 15 napon belül bármely választmányí tag bir-
tokon kívül felebbezéssel élhet. Anyagi kérdések-
ben azonban a felebhezés elintézéséig történö intéz-
kedéseknek kiadója felelős.

18·S·
A kerületi és egyházközségi' szövetség választ-

márurára az előző 17. §. határozmányai megfelelően
alkalmazandók.

Az egyházközségi választmány tagja hivatalból
a 11. §. 6. pontja alapján működö evang. egy·-
háztársadalmi alakula t elnöke.

19. §.

Az elnöki tanács.
1. A szövetség központí intéző szerve az or-

szágos elnöki tanács, melynek tagjai a szövetség or-
szágos elnöke, alelnöke, az egyházkerületi szövetsé-
gek elnökségei, végül az egyetemes egyháznak azok
az egyházi és világi vezetöi, akik a szövetség mun-
kájában közvetlenül részt vesznek.

2. Az elnöki tanácsot az országos elnök a szük-
séghez képest hí0"a össze:

3.. Feladata a szövetség országos jellegű belső
ügyeinek megtárgyalása és az országos elnöknek a
szövetség irányításában való támogatása.

20., §.

Az elnökség.
1. Az országos elnökség: az országos elnökból

es a 4 alelnökböl., a kerületi és egyházközségi szer-
vezeteknél pedig ezek elnökeiből és társelnökeíből áll.

2. Az országos elnököt és a négy alelnököt az' or-
szágos közgyűlés a szövetség világi tagjai soraból
3 évre választja.
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got anyagi felelősség mellett 10 pengő erejéig gya-
koroIhatja.

26. §,
A szövetség választmánya szükség esetén irodai

segédszemélyzetetalkatinazhat.
, 27., §,

A titkár kezeli a sz övetség ügyiratait, segédkezi'k
az igazgatónak. Vezeti a szövetség tagj ainak nyilván-
tartási törzskönyvét s intézi a szövetség levelezé-
sét. Vezeti a szövetség jegyzőkönyvett.

28.. §,
A pénztáros kezeli anyagi felelősség mallett a

szövetség pénztárát, végzi .a könyvelést és elkészíti
a költségvetés tervezetét, valamint a, számadásokat.
A kézipénztárban 100 pengőnél nagyobb összeget nem
tarthat. A közgyűlés választja 3 évre,

29.. §,
A számvizsgáló bizottság a közgyűlés -által évente

A tisztikar elnökből, társelnökből, a szükséges megválasztott 3 teljes cselekvőképességgel bíró szö-
számu alelnökbőr. egy; esetleg 'két igazgatóból, tit- vetségi tagból áll. Megvizsgálja az évi számadásokat
kárból, jegyzőből, ügyészből, pénztárosból és ellenőr- a költségvetést és ellenőrzi az egész vagyonkezelést.
ből áll, kik 3 évre választatnak. Jeleri1ését a választmány útján terjeszti a közgyűlés

I elé. A. SZámvizsgáló bizottság tagjai sem: a vál asz t-
23~ §, mány tagjai nem lehetnek, sem a szövetség kebelében

A kerületi szövetség elnöke, társelnöke egyéb tisztséget nem viselhetnek.
és alelnökei. 30. §,

1.. Mindegyik kerületi szövetség elnöke hivatalból Az ellenőr segédkezik a pénztárosnak munkájá-
há k "1 t üsnök A kerületi szö ,ban és ellenőrzi műkődését. Tagja a választmánynak.az egy az eru e puspo e. - "', .. "

tsé tá I ökét -. 1 1 ök it so" etség világi tam- _ Egyetemleges felelosseg terheil a penztarossal egyuttve seg: arse no e esa e no ei a z v bl.,. •• "".,..

jai .soraiból a kerületi szövetség közgyűlése választja a penztar kezeleseert. A kozgyules választja 3 ~vre,
3 évre. " _ (Folytatjuk.)

2. Hatásköre a kerületi szövetég ügyeinek in-
tézése terén az országos elnökével azonos.

21. §,

Az országos elnök és alelnökök.
3, A szövetség elnöke vezeti az országos köz-

gyűlést, az országos választmány, az országos. el-
nöki tanács tanácskozása it, irányítja és ellenőrzi a:
szövetség belső és külső ügyvitelét, gondoskodik a
határozatok foganatosításáról és képviseli kifelé a
szövetséget. Akadályoztatása esetén az elnökök egyike
helyettesíti. ,

4. Az országos elnök a szövetség pénztárában
bárrnikor rovancsolást rendelhet el s gyakorolja
utólagcs anyagi felelősség mellett a költségvetés ke-
retében az utalványozás jogát.

22. §,

A tisztikar.

24. §,

szövelségek elnöke,
és alelnök ei.

A helyi társelnöke

1. Az egyházközségi szövetség elnöke hivatalból
a lelkész, Ahol több lelkész, van, azok .rközött az'
elnököt a lelkészi kollégium jelöli ki. Az egyház-
községi szövetség közgyűlése a világi tagok sorá-
ból 3 évre társelnőkőt. és alelnökőket választ. Az el-
nökség hatásköre a helyi szövetség ügyei terén az
országos elnökével azonos.

25. §,

Igazgatók.
1. A szövetség ügyviteli teendőit, igazgatásának

vezetését a szövetség igazgatói végzik. Elő-
készítik a közgyűlésre és választmányi ülésre ke-
rülő ügyeket, rnelyek előadói. Végrehajtói a. vá-
lasztmány határozatainak az elnök utasításai szerint.

2. HivatalbÓl tagj al ,és előadói a közgyűlésnek,
a választmánynak és a szakosztályoknak.

3 .. Az országos igazgatók működésük tartama
alatt állandóan Budapesten. a többi 'szervezetek
igazgatói pedig az illető szervezet (ker. szövetség,
egyházközségi szövetség) székhelyén kötelesek lak-
ni. Az igazgatókat a közgyűlés választja 3 évre.
Az igazgató az elnököt megillető utalványozás! ja-

f"'~""r""""""'"''''''.''''''H''''''i''''''R''''~''''K~'!'''''''''''''''''''''''''''I""~""'l
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János eV. 3:1-15.
U[jáseűletés, ol,yan szó ez, melu a világ éle-

tébem is minduntalan felhangzik. Valóságos mély-
sége és igazi jelentősége azonban csupán abban az
értelemben van, ahogyan arrál Jézus beszél Niko-
démussal, Ne azt várjuk, hogy a világ változzék
meg, Körülöttünk s míg az meg nem lörMnik, ad-
dir), mi csak halogassuk tovább ujból és- ujból a mi
mequjulásunkat, mert akkor az megint nem too
1/1egtörténni.,

Ujiáseűletés csak a magunk mequáltozásán át
lehetséges. Ez mindaddiq Leheietlennek fog látsza-
ni, aminthogy az is, amiq csupán önerőnket' vesz-
sz$ számításba. Krisztus nemcsak az ujjáseűletés
szükségére mutai, hanem egész evangéliuma ennekaz uj, [obhá, egyszeriibbé, igazabbá és ezeretettel-
jesebbe változo embernéie az tümutatása. Krisetus
segítségé vel belsőleg' uj emberré vd,lni és uj lé-
lekkel járni a világ hétköznapjaiban, ez Szerdtui«
romsáq oasárnaptának figYelmeztetése a Seenihá-
romsáq utáni vasárnapokat kezdő földi emberek és
egyháJ!aJ{ számára. '

- Az Országos Luther Szővetség' orszá-
gos választmánya június 18~án d. u, fél 6 óra-
kor a Deák-téri lelk. hiv. helyiségében ülést
tart, amelyre a választrnárryi tagokat ezúton
is meghívja az elnökség.

- D. Geduly Henrik, a tiszakerület püspöke,
hónapokig tartó betegségéből f.~l.é'pült és jóegész-

. ségben újból megkezdette munkáját.
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- Halálozás. Noszkó István nv, rákoskeresztúri
.lelkész, tiszteletbeli esperes, a pestmegyei felső egy-
házmegye Iőjegyzője hosszú szenvedéses beteges-
kedés után 61 éves karában RákosIigeten, június
9-én elhunyt. Halála volt gyülekezetének tagjait,
sok tisztelő barátjátföltí el fájdalommal. Az elhunyt
hosszú éveken át volt szerkesztője az Evangélikus örál-
ló c. egyházközig.az.gatási Iapnak- amelynek szerkesz-

.' tésében hűséggrel es odaadással szclgálta közegy-
házunk érdekeit. Temetése június 11-én volt a
rákoskeresztúri templomból. ahonnan az egyház te-
metöjébe kísérték néhány évvel ezelőtt elhunyt hitvese
mellé. Áldás 'emlékére és munkáira!

- Az Országos Luther Szövetség kultúrális
szakosztálya 1935. június 5-én ülést tartott, ame-
lyerr a kultúrális szakosztály munka tervét a tagok
által írásban benyújtott vélemények alapján rész-
leteiben megtárgy.alták. Herceg Hohenlohe Károly
Egon elnök megnyitója után dr. Gyirnesy Károly
titkár ismertette a beérkezett véleményeket. 0'1'.
Vietorisz József, vitéz nagyrnegyéri Nagy Károly,
dr. Felkay Ferenc, Krornpecher Szilárd; dr. SÚ-
lyorn Jenő és Peschko Zoltán részére köszönetet
mondott a szakosztály írásbeli véleményeikért. A
tárgyhoz Magócs Károly. dr. Fritz László, dll'. Bán-
kúti Dezső, dr. Sólyom Jenö és Siki Béla szóltak
hozzá. A kívánalmak figyelembevét:elével a szak-
osztály a munkatervet részleteiben is elfogadta. A
szakosztály tagjaiul meghívta dr. Jánossy Lajos
egyetemi tanárt, Maróthy Jenő irót, dr. Mohr Győzö
tanárt, dr. Somogyi József múzeumi tiszt.v. és dr.
Hilscher Zoltán tanárt.

_ Az Evangélikus Tanáregyesület Nyiregyházán
tartotta pünkösd hétföjén évi rendes közgyűlését,
Dr. Domanovszky Sándor elnöki megnyitója, Kapi-
Králik Jenő előadása a három nagy evangélikus
zenész, Schütz-Bach-Handel-évforduló.val kapcsolat-
ban evangélikus középiskoláink kötelességeíről vol-
tak tárgysorozaton. Dr. Losonczi Zoltán titkári je-
lentése után a közgyűlés egyhan.gurlag elhatározta,
hogy .az Ifjú Evek ifjúsági folyóiratot jövö évre
kezelésébe veszi, szerkesztőivé dr. Bánkúti Dezsőt
és dr. Remport Eleket választotta, a szerkesztőbi-
zottság tagjaivá dr. Gaudy Lászlót, Raskó Kál-
mánt, dr. Ruhmann Jenőt és Weíszer Gyulát. A
nyiregyházaiak élén. Zsolnai Vilmos igazgató min-
dent elkövetett.: hogy a: közgyűlés minden tekin-
tetben sikerüljön. Megjelent O.Geduly Henr ik püs-
pök, dr. Szohor Pál polgármester is, a testvéregye-
sületek kiküldöttéi között vitéz dr. Bessenyei Lajos,
a református tanáregyesület elnöke.

- Poíner Ödőn .emlékkőnyv. Dr. P.olner Odön,
szegedí iegyetemi tanár 70 éves születésí és a sze-
gedi egyeterm Luther Szövetség Iővédnökségi tisz-
tében ,e1tö!tött 10 éves jubileuma alkalmáből a sze-
gedi egyetemi Luther Szövetség ;szép kiállítás ú
könyvet adott ki, melynek írói közül megemiítjük
D. báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelőt,
D. Kapi Béla és O. Raffay Sándor püspököket, Egyed
Aladár esperest, Kutas Kálmán lelkészt és az egye-
terni Luther Szövetség vezetőit.

- Egyházmegyei választások A tolna-baranya--
somogyi 'egyházmegye föesperesévé .újra Müller Ró-
bert felsönánaí lelkészt. alesperessé ismét Gyalog
)stván kétyi lelkészt, felügyelövé ismét dr. Pesthy
Pál ny. igazságügyminisztert, másodfelügyelövé újr?
Koritsánszky Ottót választották meg.

- A Harangszóban olvassuk a következö hirt :
»Rendet a portákon! Egyik evangélikus tanintéze-
tünk evangélikus tanára nincs megesküdve egyhá-
zilag római katolikus vallású feleségével. Leánya
mostanában ment férjhez egy evangélikus vallású
férfihoz. S az evangélikus tanintézet evangélikus
tanáránali római katolikus· leánya majdnem rever-
zálist vett az evangélíkus :egyház 'kárára! Mit ér-
demlünk mi, hogy türünk ílyesmit ?«

- Tanulmányi verseny. Az ország középiskolái
között tizenkettedik éve folyó tanulmányi versenyen,
melyen a középiskolák nyolcadik osztályának legjobb
tanulói közűl minden tantárgyból egy-egy vehet részt,
ebben' az évben a fasori gimnázlumunk a negyedik

.helyet érte el. Tizennégy pontot szerzett: ebből Bauer
György matematikából, az első helyet (hat egység),
fizikából Mósonyi Imre a második helyet (ötegység),
Csillag Albert a szépirodalornból dícséretet nyert (há-
rom egység). A fasori gimnázium tíz éven át tartot-
ta az összesített eredményben az első helyet, utóbbi
években a budapesti kegyesrendi gimnáziummal
folyt a küzdelem az első helyért. A most lefolyt ta-
nulmányi verseny eredményével együtt jelenleg a
ranglista a következö : első a 'kegyesrendt gimnázium
136egységgéI, második a fasori ev. gimnázium 132
egységgel, harmadik a budapesti református gimná-
zium 113 egységgel. Negyedik a budapesti cisz-
terci rendi gimnázium, (99 egység). Felekezeti is-
koláink dicsőségére szolgál az, hogy csak ezután
következik ötödik helyen az állami gimnáziumok kö-
zül ,elsöneka budapesti Berzsenyi Dániel reálgim-
názium 99 egységgel. Megemlítjük ezenkívül még
azt, hogy a földrajzi verseny második győztese,
aki a kegyesrendi gimnáziumnak öt egységet szer-
zett Bakay Lajos, dr. Bakay Lajos egyetemi tanár
evangélikus fia. A budapesti II. kerületi Mátyás
kir ály reálgimnázium, mely az ez évi versenyben
a legtöbb pontot kapta, három tárgyban ért el
'első helyet, mind .a három első helyet az iskola
evangélikus növendékei szerezték, névszerint a tör-
tenelemből Parlag Tibor, a földrajzból Kóosy Ele-
mér, .a szépirodalomból Belopotoczky Lajos.

- "Nehéz dolog ma lánynak lenni". -{ e címmel
tartja a Keresztyén Leányegyesületek Nemzeti' SZő'
vétsége június 28- július 1. napjain konterenciá-
ját Miskolcon. Bővebb felvilágositást a. Leányegyesü-
letek --Nemz'eti~ Szövetsége ad IV., Vá'Ci-u., 78-80.

_ Nyári konferenciák. A Pro Christo Diákszö-
vetség június 17-23. napjain az evang, középis-
kolás fiúknak és leányoknak Tahiban konferenciát
tart. A' főískolások számára június 28-tóI július 5-
5-ig. Részlete, programm a Szövetség titkárságánál,
IX., Ullői út 19. II. 12.

RIEGER OTTO ORGONAGY ÁRA-
Budapest, x., Seiqliqeti-utca 29. sZGÍm. (Ráko8f(llvll).
Uj orgonák, valamint homlokzatsípok szállítását, és

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

SZLEZÁK LÁszLO
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntőde, huranqjelszerelés- és haranq-
lábgyár, Budapest, VI., Petneháeu-utca , 78. szám.
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Azünnept,el.enégyháti félév beálltával ídöszerüvé
vált O. Raffay Sándor: Unneptelen félévi 'egyház!
beszédek. Közel 400 oldal, nagy alak, díszes vá-

szonkötésben P. 20.-.
Kapható havi 2 pengős részletfizetés mellett,

Scholtz Testvérek könyvkereskedése, .
Budapest, IX., Ferenc-körút 19-21.

Valódi ezüst evőeszközök. tálcák, dísztár-
gyak, protestáns egyházI kegyszerek. ArC/nJj

'ékszerek. Pontos órák. Javítások.
SZIGETI NÁNDOR ÉS FIA'

Budapest, ~V., Kecskeméti-u. 9. - Alapítva: 1867.
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A LEVEGŐ VÉDELME.
H étszakaszos törvényjavaslatot. ismertetnek

az ujságok, mely a polgári lakosságnak a, lég-
védelemben való kiképzése felől intézkedik.
Mindkét nembeli lakosság 14 éves korától kezd-
ve kőtelezett lesz a kiképzésben résztvenni és
igen szigorú büntető rendelkezések fognak élet-
be lépni azokkal szemben, akik kivonják ma-
gukat a rendelkezések alól. Ezzel immár hoz-
zánk is velérkezett az új háborúra való készü-
Iődés új' fejezete, mely már mos,tis annyi
rettegéssel tölti el a huszadik század mai ge-
nerációját. Nemsokára magunk is részesei le-
szünk .olyan légvédelmi gyakorlatoknak és fő-
próbáknak, melyekrél eddig a különböző íő-

,,:uosok. felett lefolyt támadó és védő jellegű,
nappali és éjszakai próbák alakjában az uj-
ságokban olvashattunk. .

!\ern lehet. senkinek ,egy szava sem az ellen,
hogy a kormány az ország és a polgári lakos-
ság védelmében kényszerül ugyanolyan véde-
kező előkészűletekre, mint a t.öbbi országok. l\Ii
is féltjuk határainkat, városainkat, . asszonya-
inkat, gyermekeinket. De ezzel a hozzánk érke-
zett készülödéssel egé z komolyságában. hoz-
zánk érkezett a készülődő háborúnak az a meg-
döbbentő jellege, mely az eddigi háborúknak
egyetlen, emberiességgel bíró vonását is eltőrli:
bevonja a kerlátlan pusztítás alá ,al fegyverte ..
len, a háború alatt is békés foglalkozását foly-
tató, családjának kenyeret kereső állampolgá-
rok életér is. A betegek, a gyerrnekek, az öre-
gek, a szántóvetők, a pásztorok, az'. istállók-
ban az. állatok, a kalitkában ta kanárik és az
ablakpárkányok cSlerepes virágai mind veszéde-

lernbe jutnak, elpusztulhatnak, .mert a levegő,
az életet adó levegő lesz ellenségg é, életoltóvá.

Még ha valami csoda el is fordítja ezt a
rérnséget az emberi világ felől, - és mi még
mindig bízunk ebben a csodában, -- még ha
csupán felkészülőrlés maradna a mérges gá-
zok gyártása, a harci repülögépek készítésében
való féktelen versengés, akkor js őrök szé-
gyene fog rnara'doi a »művelt« és a »keresztyén«
világnak .az, hogy még a háborúban is foly-
tatódik az a szörnyű sűlyedés, mely naponként
csúfolja meg a rnűveltség és a keresztyénség
törvényeit. Igazán a legkevesebb lenne azt
kívánni és várni mindenkitól, hogy ha már ez-
időszerint még mindig nem lehet kiküszőbölni
a nemzetek kőzőtti ellentétek háborúval tör-
ténő elintézését, akkor legalább folyton embe-

• riesebb. a lehető legkevesebb pusztítással és
öldökléssel járó háborúkat folytassanak egy-
más -ellen, nem pedig folyton fokozva annak
embertelenségeit és szenvedéseit, !

Igy most márazember egészen hontalan lesz
a .földön, melyet Isten neki tökéletesedése is-
kolá.jául adott .. Vizen és víz alatt, földön és
föld fe1ett minden furfang és minden lele-
ményesség által önmaga ellen fordul. Drága
az élete és pusztítja. Épít és verejtékezik, az-
után neki lát a rombolásnak. Előre lendül és
vissza zuhan. N em lesz. bátorságos élete sem a
földön, sem a' vizen, sem a Ievegőég alatt ..
Mert meghódítja ugyan a levegőt, de mindig
jobban elveszíti az eget, ahonnan egykor Lu-
cifer aláhullott és most :innen akarja azt ma-
gának visszaszerezni ...
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Bugenhagen János.
Születésének 450. fordulóját június za-én

ünnepli a világ. (Született: T 485, június 24-én.)
A reformációban való részvétele, Luther mellett
végzett hűséges és áldásos munkája, egyházunk
kialakításában szerzett érdemei megokolják,
hogy az évforduló alkalmából megemlékezzunk
róla és a ró1:avaíló ismereteinket megújítsuk.

Theológián nem végzett, Greifswaldban a
humanizmus ta!l1iít9jlavolt s már 19 éves ko-
rában nektor volt. 1509-ben Ca:mmin püspöke
pappá szeriteli s Treptowban, rnint vikárius
működik. Erasmus lelki gyermeke, az Ő gon-
dolatai szerint foglalkoaik a Bibliávaíl start
arró] előadásokat a Ielkészeknek, szerzetesek-
nek! és a művelt kőzőnségnek. A belbucki ko-
lestori .iskodának Lett később vezetője s mint
ilyen beutazta Pomerániát, felűlvizsgálta az
egyházi és iskolai állapotokat. Tapasztalatai-
ról kőnyvet í r, .amely azóta is forrásnak szá-
mít. Ebben a Porneránia című könyvében 'az
'egyházi kőzállapo tokat kritikai szernrnel néri
s öntudatlanul rnegszólaltatja a reformáció
hangját.

Luthert a »Pápák babilőni fogsága« cí-
mű müve alapján ismeri meg s akkor megy
Wittenbergbe, amikor Luther Wormsba indul.
Erős, férfias egyénisége, az akkori nag.yjelen-
tőségű eseményekkel szemben való fölényes
magatartása Luther Iegbizalmasabb barátjáva
avatják. Witóenbergben 1523-ban városi ld-
késszé választj ák.

Ezidő óta Luther legbizalmasabb barátja.
Papi és egyeterni tanári rnűkődésében állandó
helyettese, Az 1527. évi pestis idején Lutherrel
egyiitt Wittenbergbenrnarad s ketten végzik la
mentési munkát. Résztvesz Luther Biblia for-
dítási munkálataiban. Melanchton, mint filoló-
gus segít Luthernek, Bugenhageri, mint a dél-
nérnet nyelv alapos ismerője áll rendelkezésre.

Működésének igazi területe a reformáció
iskolapolitikajának megteremtése és megsacr-
vezése. O. volt az, aki az egyházi és Iskolai
rendeleteket megírta s az ő elgondolásai a.l/alp-
ján szervezte meg egyházunk az: alsó és kőzép-
fokú iskola programmját. Egyházi vonatkozás-,
ban, a ·gyülelZJe.veteklelki detének kiépítésében
ő volt az egészséges konzervativizmus kép-
víselője, iskolai tekintetben pedig a meglevő
iskolák szellemct elvetette s Luther pedagógiai
'elgondolásai szerint- írta meg az iskolákra vo-
natkozó evangélikus egyházi rendeleteket. Eb-
ben a munkakörben teljesen szabad keret kap.
Személyesen vesz részt Hamburg, Lübeck, Po-
meránia, Holstein és Dánia iskola-alapítási és
szervezési munkásságában.

Mint theológus s lelkész is beírta nevét
alleformáció tőrténetkönyvébe. Wittenbergben
tudták róla, hogy ő tartja a Ieghosszabb pré-
dikációkat. Nem barátja a liturgiának s laz
volt a· véleménye, hogy a kultusz kérdéseiben
a nép kívánságait figyelemre kell méltatni, az

lLgynevezett »rajongók« mozgalmának leghatá-
rozottabb ellensége" az Urvacsora-tamban figye-
lemmel kísért minden olyan megmozdulást, ami
nem fedte - e kérdésben Luther álláspontját
s ő volt az első, aki Zwingli tanításával szem-
be szállt. Luthernek egész é1etén át gyóntatója
sőtartotta 1546. február 2z-én a witrenber gi
vártemplomban koporsója felett a gyászbeszé-
det. Luther halála után a reformáció ügye
majdnem egyedül az ő vállára nehezedett.
A! nagy veszteség után természetszerűen előál-
lott kritikus napokban egyedül vállal núnden
munkát s tartotta kezéhen az egyház. irányítá-
sának munkáját. .

Mai szernmel nézve talán nem neveznénk őt
hősnek éstÍ. n. »nagy ernbernek«, de kétség-
telemil egyházunk drága munkása, aki példát
adott arra, hogy miképen kell kővetmi nagy-
jainkat. Olylan Ielkészi erényeivel szolgált pél-
daképül a hűségben, alázatbam, engedelrnes-
ségben és szolgála tban, amelyeket egyházunk
ma sem nélkülözhet munkásainál. G. L.

Haan Lajos feledésbe ment
kézirata.

Haan Lajos békéscsabai lelkész 1885-ben
megbízást kapatt a megyétől, hogy Magyar-
ország ezeréves fennállásának emlékére »Bé-
kés vármegye hajdana« című munkájának ki-
egészítéseképen írja meg Békés megye tör-
ténetét. Mielőtt kiadta volna munkáját, elküldte
felűlbirálás végett a Tudományos Akadémia-
nak. A Tudományos Akadémia visszaküldte la
művet néhány hiány pótlása végett. Kőzbejőtt
a Jelkész súlyos hetegsége, majd 189I-ben be-
következett halála. Mialatt Békéscsaba két
nagynevű lelkésze, Haan Lajos és dr. Szebe-
rényi Gusztáv püspök életük alkonyán belső
szobájukba vonultak, majd örökre bezárták az
ajtót maguk mőgött, 'egy nagyváradi ikanonok-
nak, akkor még katolikus hitoktatónak, a. gyu-
lai születésű dr. Karácsonyi Jánosnak sikerült
a megvei urakat meggyőzni arról, hogy :élj rnü
gyarló, mely arra sem érdemes, hogy a Tu-
dományos Akadémia által megállapított hiá-
nyokat pótolják s rávette őket, hogy adják át
neki a megbizatast.-~lkészült la mű, mely sze-
morú fényt v-et reánk, békésmegyei protestán-
sokra.

Hozzá vagyunk szokva, hogy _katolikus
í rók ferde beállítású történelmet írjanak ró-
lunk, 'ez a mű mégis egyedül álló a maga ne-
mében, mert a kanonok a protestáns Békés
megyétől kapta a megbízást, sőt szép tisztelet-
díjlat is kapott munkájáért. De ezt a rajtunk
esett sérelmet is rég elfelejtettük volna, ha
e mű nem volna történelmi kútfo rrás. A
kanonok kézhez kapta Haannak és Zsilinszky
Mihálynak hangyaszorgalommal összegyűjtött
anyagát, . nagy szorgalo~1mal maga is átku-
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tatta SZá,1110S magyar városnak és grófi ura-
dalomnak féltve őrzött levéltárat, munkájában
hatalmas anyaghalmazt nyújt a történelmi ku-
tatóknak, úgy hogy ha bárki is tanulmány tár-
gyává teszi Békés rnegye történetét, reánéz-
ve mindég nélkíilőzhetetlen kútforrás lesz ez.
a tanulmány.

Szerinte a protestantizmus nem más, mint
»rettenetesen pusztító vihar«, rnely a Pero-féle
rác felkelőkhöz való csatlakozásával eljátszot-
ta szerepét a helytartó tanács előtt s tisetán
a katolikus papság gyengeségén mult, hogy
a katolicizmus nem tudott eléggé szembe száll-
ni ezzel a mozgalommal. S hogy még jobban
kifejezésre juttassa velünk szemben érzett el-
lenszenvét, könyve második kőtetének első lap-
jaira teszi a csabaii zsinagóga képét s köz-,
ben mellőzi a csabai Nagy templomot. Elhall-
gat ja azt a sok üldöztetést, amelyben békés-
megyei protestáns őseink részesültek a katoli-
kUSQk részéről s ezze1 szemben szernünkre veti.
hogy az evangélikus vallású csabai ősrelepesek
ki akarták üldözni a később bevándorolt kato-
likusokat.

Mi elisrncrjűk, hogy Karácsonyi nagy tu-
dásával és páratlan szorgalrnával egyébként
nagy szolgálatot tett a hazai történelemnek, de
fel akarjuk kelteni a történelmi kutatók Ji-
gyelrnét Haan Lajos eltemetett kéziratára, ne-
hogya későbbi nemzedék esetleg hely telenil l
értél{!elje a két történetíró munkásságát .. ,

A mű megírásának történeti előzménye
a következö :

A mult század 80-as éveiben T'raknói Vil-
mos figyelmeztette a békésmegvei monográ-
fusokat, hogy a gyulai vár egykori birtoko-
sának, Brandenburgi György őrgrófnak Né-
metországba, magával vitt okmányai csak rész-
ben kerültek vissza Amspachból a budapesti
országos' 'levéltárba, az okmányoknak tetemes.
része külföldön maradt, ma is' a műncheni
levéltárban van. Miután a ko rmány nem, -tud-
ta az okmányokat visszaszerezni, ru Békésme-
gyei Régészeti és Művelődéstő rténeti Társulat
titkáránal r Zsilinszky Mihálynak indítványára
az ott levő okmányokból 58 darabot Iemásol-
tatott. Később, 1886-ban Haan is Münchenbe
utazott és lemásolt még 40 ívet, Főleg ezek-
nek az írásos ernlékeknek felhasználásával bő-_
vitette ki 187o-ben megjelent munkáját, Bé-
kés megy,e hajdanát, Történészek tudnák iga-
zán megállapítani, hogy Karácsonyi meddig
ment rel Haan kéziratának la felhasználásában,
annyi azonban bizonyos, hogy HaJaJ11lés Zsi-
linszky ősszegyűjtőtt történelmi adatain la Ré-
gészeti és 1'1űvelődéstörténeti Társulat fiatal,
lelkes gárdája két évtizeden át táplálkozott
s ha Karácsonyi nem lett volna birtokában
Haan 187o-ben kiadott okmánytárának és az
előbb említett okrnányrnásolatainak, képtelen
lett volna pár év alatt elkészíteni Békés meg ye
tőrténetér.

.Karácsonyi Haannak egyébként is mvgy

hálával tartozott, hiszen oldala mellett emelke-
dett a hazai nagy monográfusok nalgyjlai kő-
zé s ennek ellenére művének előszavában sza-
tí rikus stílusávaíl kiméletlen kritika tárgyává
t,eszifLa,Jan történelmi munkásságát.

A legfájóbb nekünk az, hogya. protestan-
tizmust ítéli meg tévesen, elhallgatja a pro-
testansok sérelmeit, sőt úgy' tünteti fel, mint-
ha. a katolikusok szenvedtek volna az evangé-
likusoktól.

Ime, néhány elhallgatott adat Haan kéz-
iratából: •

»1735. március zy-én elrendeli a helytar-
tó-tanács, hogy ahol régente az ágostai .és
helv. hitv. evangélikusok, vagy görögkeletiek
szabadí vallasgyakorlati joggal nem bírtak, ne
engedje a vármegye, hogy egyháziak alakul-
janak és építtessenek. A vármegye ebben
hűségesen el is járt. Igy például 1742-ben la
mezőberényieket, kik új templomocskát kezdtek
építeni, az építkezéstél eltiltotta, 1749-ben a
kornlósiak imaházát lepecsételtette és a papot
a községből kitiltotta, Hasonló történt 1747-
ben Orosházán. Sőt, ha valamely ev. egyház
csak új haranglábat akart csináltatni, vagy
a régit kívánta kijavíttatni, a vármegye bele-
eg yezését kellett kérnie«. .

»174o-ben: rendeli a vármegye, hogy min-
den község, legyen az bármely vallású, kőteles
megünnepelni a r. kat, decretális ünnepeket s
mintán ezek némelyike a legsűrgősb' nyári
időre esik, ha valamely protestáns község ettől
magát fölmenteni kívánná, kérjen engedélyt
a legközelebbi r. kat. plébánostól, nevezete-
sen Berény. Békés, Doboz, Gyula, Vári, Két-
egyháza, (Csaba ki van haJgyva) a gyulaitól ;
Gyarmat, . Szeghalom, Ladány, Vésztő, Fás.
Tartsa, Szarvas, Szentamdrás, Öcsöd az. end-
rőditől«.

»Sok' hajla volt a vármegyének az Ú. 11,.
apostatákkal, v:agyis olyanokkal, kik magokat
protestánsoknak -mondották, ele rninthogy szű-
leik egyike katolik'us. volt, a r. k:<l1t. egyház
tartott reájuk igényt. Az ilyeneknek úgyne-
vezett hat heti oktatásnak kellett magukat alá-
vetniők', mi néha évekig is eltartott. Nem egy
eset van rá, hogy az ily apos taták, kik Hont-
ból, Gömörből szőktek ide, hogy protestáns
vallásukat gyakorolhassák, 'a vármegye által
szűletésűk helyére visszatoloncoltattak. Sőt
1739-=b,en-az elhalt alispánnak, Almási Már-
tonnak két árva Ieánya, mirithogy anyjuk re-
formátus lévén, a reformátusok Istentiszte-
letére, jártak, elöszőr ettől a vármegye által
eltiltattak s minthogy a letiltásnak nem en-
gedelmeskedtek, tetemes pénzbírsággal sújtat-
tak a r. kath. templom részérecrna jel V áradra
vitettek s minthogy az egyik onnan visszaszö-
kött anyjához Gyulára, a vármegye kiarhJaJt1aI-
lommal kívánta az anyad házból elhurcolni
s csakis úgy rnenekedett meg az elhurcoltatás-
tól, hogy anyja, mint nemes asszony, karddaí
kezében, opponált a vármegyének.« .

Történeti. kutatók Haan kéziratában bi-
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zonyára sok fontos adatot találnának, melyek
új megvilágításba helyeznek Békés megy ének
tőrténerét. Haan azzal is rányomta protestáns'
voltának bélyegét, hogy monográfiai munkái-
ban nemcsak főuri családok, hivatalnokok, pa-
pok, Viez'etőszer,epet.játszó egyéniségek. de a
lakosok .összességének leírására és hű jel-
lemzésére törekedett,

Karácsonyi munkája megjelenésekor, 1896-
ban már az új történetírás elveit kezdik han-
goztatni s művére megjelent egyik kritika már
akkor is kifogásolta, hogy'kizárólag politikai
történelmet írt,. s hiányzott benne az érzék a.
népélet tanulmányozásának fontossága iráni'.
Ezzel szemben Haan a néplélek legnagyobb
ismerője, aki a lakosok' kulső politikai élete
melletr figyelemmel kíséri a nép belső életét.
Korban 40 évvel elórehaladotrabb volt, de mo-
dernebb történelmet írt. '

Csaknem félszázada annak, hogy a csabai
egyház ősz patriarchaja befejezte nagy fá-
radsággal összeállított munkáját és örökre le-

'tettle a tollat. Ez az idő elég ahhoz, hogy a
rajtunk esett sérelmet a feledés homályába
borítsuk. Csak egy ami fájó, hogy Haan ha-
talmas munkája még mindig ott hever kiadat-
lanul a megyei levéltárban, protestáns irodal-
munk nagy kárára.

Linder Lászlo-

A Budapest-. Ill. ker. (Óbuda-c- Uilaki).,
templom.

Evangélikus arcképek.
Herman Ottó.

Most van száz éve annak, hogy Herman attó,
(1 nagy magyal' poluhistor, a kiváló ornitholoons
megszületett. Az országos meaemiekeeeeeic sorában.
a Magyar Luther Társasao is kiuetie részét s májas
hó 24-tén tartott ünnepi ülésen méltó módon áldozott
a magyal' tudOI11:'Íi'WOSélet e lfiválóságcínak cen-
tenúriuma alkalmával. Herman attó euanoeltku« volt,
egyházának haláláig áldozatos j:; hii fia, iniert is
szükséges, hogy élele munkássáqáoal lapunk hasáb-
jain. is biurebben [oqlalkozeank,

Régi evangélikus családból seületett Diósgyőrött.
Atu]« .szerény jövedelmii kincstári orvos volt, aki
nehéz lemondások árán neuette hat gyermekét, kik

. koeiil Herman attó az egyeellili fiugyerme/f volt.
,Már tanlllókorában is élénk érdeklődéssei vi-

seltetett a tet'meseeuudománuok iránt. S;;ép és gaz-
darJ madárgyjijtemé.n'Yt állított össze, melyből' né-
hány ritkaság még I1W is látható a Nemzeti Muze-
utnban,

Nlagy hatással volt fejlődő lelkére és ké pze-
letére miskolci ta nára , Máday Károly, a későbbi ki-
való evangélikus pűspok, aki 1848-49-ben volt tanára.

_ Atyja a gépészmérnöki páluára szánta s tervé-
nek erőszakos keresztűloiteiében hirtelen közbejött
halála akadályozta meg. Herman Ottót édesapja ha-
lála Bécsben érbe s ettől az időtől kezdve, a korán
áru.asá.9m j.ui'ott s /1'agy ambiciokkal fütött ifjura
a nehéz kűedelmek ideje köszöntött. De erős aka-
rata, határozott célkitűzései segítségére vol:tak s
hamarosan oluon helyzetet sikerűlt a maqa. számára
teremtenie, hogy liiilföldi utazásokat is tehetett.

R·övid katonáskodás után, a másik IUIgy magyar
poluhistor; Brassai Sámuel mellett talál otthonra,
mint a koloesuári 'erdélyi mueeum. ore, ahol az
állattart»'Wjijt.em'ény" met/te~'ell1ttője' lett. '- h -: hl

1872-1875-ig a Magyar Nemz-eli Muzeum állat-
tárának lett a vezető-őre s egyben megindította il
Természetrajzi Füzetek cimü folyóiratot.

Ettől kezdve Herman attó tudomárujos éli kbe-
életi pályája magas ívelésnek indul. A termeszeitu-
domárujok első szaktekintélyei kczé emeikedik s
egybeflJ bekapcsolodik a politikai éleebe s mini fllg-
getlenségi politikus nagy szerepet játszil: a parla-
menti mozqolmakban. Élénk és értékes közírói mun-
Iftisságot: f'e;jt' ki s politikai cikkei mindiq nagy uisse;
hangot keltenek. " .

Szakirodalmi dotqozataira klllfölelön is fe.lfigyel-
,~ek, az ornitholtiqia tudósai összeköttetést keresnek
uele s nagyon sok vitás kérdésben kérile ki véle-
ménuét, .

189'l-be·n megrendezi a ll. nemzetközi madár-
tani konqresszust: Budapesten. 1894-ben pooig meg-
alakítja a magyw Ornitholoqiai Központot, metunek.
elsö i gazgat.ója lett. Ezzel {3jgyidejüleg »Aquila« cí-
men külön madártani foly.óiratot indít. .

Tanulmánya tárgyává teszi a magyal' ősfoglal-
kozásokat, eoglbór beutazeu az egész országot s í896
bam az. eeredéues If.iéllít..áson mearendezi az általa
jeltárt és egybegyiijtött anyag szembéft.e;.!Őbemu-
tatását. Ezt fl nagy sikert aratott bemutatást Párisba
is eluiszi, meluért a [ranéia becsűletrenddei tün-
tetik ki,

Herrnatt attó páratlanul gazdag szakirodalmi
munkássáqot fejtett ki. Nagyszámu s önálló kote:
tekben meqjelent munkáin kioűl, egyik legtermé-
kenyebb munkatársa volt a különféle termeseeitu:
dományi lapoknak.

Tudománpos és társadalmi életünknek jelimtős
es cselekvő tagja uolt. Tudomárujáqának valóságos
szerelmese volt, le,lkesedése, munkabirása párját rit-
kító. Az összes ·természettudományi egyesületek és
társaságok vezérlő és áldozatos tagja. A sikerek
soha nem kábitották el. mindvégig meqmaradt ha-
záját! szerető dolgozó nuupjarnak, csendes de tnun-
teás tudósnak. Nevét az ország határaüi tdoü! is
ismerték, becsülték.



25. szám EVllNGÉLIKUS ÉLET S. oldal

legezni? Olyan fontos ügyben, mint pl. lel-
kész vagy tanító elleni vizsgálat alkalmával
a vád és a védelem oly sereg tanút sorakoztat
fc l, sőt a vizsgálat (tárgyalás) közben ismét
annyit jelenthet be (E. A. 374.')' hogy annak
nem volna hatá ra, dc a védelem és ,aJvád kö-
vctclhetné és igya tárgyal.is hetekig eltartana.
Ki fizetne a bejelentcu negyven-ötven tanyai
tanúnak fuvar- és cll.i t.isd iját?

És még egy kényes dolgot is fel kell hoz-
nom. Mint vizsgálóbiztos, intézhetek .a tanúhoz
jegyzőkönyvön k íviil, (hogy tisztán l.issak al
ügyben) oly bizalrnas kérdést, is, amit tanúk
el6tl nem tehcLnék.[{ülönösen fonto" ez egyházi
érdekből is, rncrt ha már nem kővetclhetjűk,
hogy az ügyvéd evangélikus vallású legyen

.(például városunkban egy sincs), kényes do~
log idegen vallású ügyvéd előtt megkérdezni
olyan dolgokat, mclyek egyházi tisztviselők hi-
vatásukkal össze nem térő rnagún-: vagy hi-

Egyhizalkotmányunk sze rint, ha valamely vatali életére vonatkoznak. Természetesen kényes
egyházi tisztviselő ellen olyan kifogás merül kérdések is felrnerűlhetnek és fel is merülnek,
fel, mely egyházi törvényszék elé tartozik, előbb melyek nemi valók idegen vallásúak 'elé és
a paniasz átvételére illetékes tisztviselő meg- ezért maradjunk ,meg csak a zá rt vizsgát31tnál
k.ísérli az ügy békés elintézését. (E. A. 356.). Ha (E. A. 366.), mely be is fejezheti az ügyet (63.
ez nem sikerül, akkor' egyházmegyei bírót kuld §. új és helyes). Ellenben az új tervezet sze-
'ki az esperesség, mint vizsgálóbírót. (E. A. rint az útasítással ellátott ügyész irányítaná a
362.) Ez kiszáll az. illető helyre, kihaldgatja tárgyalást s a bíró úgyszólván csak elnök,
a panaszosokat és panaszlottakat, vallomásaikat akinek kornol y .szerepe nem. lennie, ha csak nem
jegyzőkönyvbe veszi, átteszi az, egyházmegyei a felek békítgetcse vagy a tárgy:alás elnapolása.
ügyészhez (E. A. 367·), aki a vallomások alap- ~ amit majd senki meg nem fizet. IG lesz olyan
ján megállapítja, vagy nem .állapítjaxrneg- a . \ jómódú és" túlbuzgő, aki ene aszérepre vál-
vétkességet s eszerint tesz. javasílatot az egy- lalkozik ?
házmegvei elnökségnek, amely az egyházmegyei A nyílt törvé.nyszéki tárgyalás dolga a
tőrvényszék ősszehivásáról intézkedik. (E. A. lényeges vádak megállapítása, a vád és a vé-
369·) . delem fontos tanúinak meghallgatása. és az

Ezt az eljárást az új zsinati tervezet (II. ítélkezés.
fűz. Egyházi törvénykezés) megváltoztatja elő- Ellenben ehelyett inkább szükséges volna
szőr azzal, hogy (59· §.) a püspök által ki- pontosan körvonalazni, hogy az elrendelt zárt

. rendelt közvádló annak utasításait kővetni tar- vizsgálaton a vizsgáló megbizotton kívül csak
tozik, továbbá annyiban, hogya kiküldött egy- a jegyző és a kihallg'atandó tanú vehet. részt.:
házrnegyei bírót (1<:.ithol biztosnak; hol vizs- U gyszintén szükséges volna megállapítani, hogy
gálóbirónak nevez 60. §.) eljárásában erősen a vlzsgálat jegyzéje csak az csperes által feles-
korlátozza. (65· §.) Ellentétben a világi vizs- ketert egyházi vagy világi hitbestvér lehet.
gálóbíró eljárásával, oly vizsgálatot tart, mely Kérem az új (65. §.) módosítását, azaz
már nem vizsgálat, hanem' tárgyalás, hiszen az E. A. helyes intencióinak helyreáll.itását.
jelen lesz a püspöki instrukcióval ellátott egy- nemes Pazar Béla
házmegyei ügyész és a' feLek, tehát a 1)a11,a'5Z.- ,egy hm. tvszki bíro.lott ügyvédje is. Elméletben lehet ez igen
szép elgondolás, hogy igy a vád és a védelem
kellőképen érvényesüljenek, ele ez nem vizs-
gálat és a gyakorlatban céltalan és ke resztiilvi-
hetetlen is. Ahol a tanú nem mondhatja el
Legjobb tudása szerint vallomását, hanem hol
az ügyész, hol az ügyvéd veszi keresztkérdések
alá, ott már nincs előzet es vizsgálat, hanem
tárgyalás, amely felesleges, hiszen ez az 'egy-
házrnegyei törvényszék doiga. De keresztülvi-
hetetlen is, rnivel három embert napokig, esd-
leg hetekig foglalkoztat. Ki teheti az! meg a
három kőzül, hogy vil.igi fog lalkozását : he-
tek re elnapolhassav Ki fogja ezek napidíját
fizetni, (vasút, fuvar, szá lloda, éikezés.) mikor
az egyházmegyei pénztár azt nem bírja elő-

1914-ben hult meg. Hamvai a budapesti kerepesi-
uti temetőben nyugosznak. (9. p. 1 s. 85 s.). Sirját
egyszeril siremlék jelöli, me,llyel Budapest szélws,fő-
város közönsége tisztelte met] emlékezetét.

Sajnos, ez asiremlék iulsáqos s.zerén,ysége mel-
lett még más meqrooásokra is ad alkalmat. .Mint
általánosan ismeretes, Herman Oltó 1835-ben szű-
beleW s nevét est/pán egIJ n. becüoel kell' irni. Ezed.
szemben siremléttén értheteil en okol, olap ián neve;
ket n-nel van felvésve és seiiletesi eossáma J830-J1G!í.
feltüntetve. Már a Magljnrság cimű' napilcpban szó-
vátettem ezekl!>,t CI s'/l!jos s mentséqben nem része-
sülhető hibtikat ; ele meglepődve kell tapasztalnom
azt. hogy CI~ illetékesek ml3y tnintiiq nem tulúlták
iáőszeriinek ezeknritlr a hitriknat: CI kiiaoitásút: Talán
jeleit soraim meqia'iiljtlk a lelkes, megértő tclmácsot,

Károw) Pál.

Az alsófokú
egyházi bíráskodáshoz.

A napilap-alapítás tervéhez.
Egyházi életünkben már több ízben föl-

villant annak a gondola.tnak, annak a meleg
óhajtásnak villárnszikrája, hogy a protestáns
cs .mék terjesztésére jótékony hatást gyakorol-
na olyan irányú napilap, amely lépten-nyo-
mon rokonszenves és megértő figyelemmel kí-
sérné a protestáns egyházi élet minden meg-
n vilvánulásait, Mi vólt az oka annak, hogy
ez az óhajtás abeteljesedéshez mindez ideig
nem juthatott, azt kutatni felesleges volna épen
most, amidőn az eszme új ra fölmerül, sőt mint-
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ha. a megvalósulás' valószínúségének jelei is
mutatkoznának.

Inkább ama kérdések felett célszerű ide-
jekorán gondolkodni, amelyek a- meginduló na-
pilap álláspontja, iránya s tarta:lmára vonat-
koznak.

Lapunknak nemcsak a protestáns erdekek
képviselése s védelme volna a célja, hanem
és főképen a keresztyén eszméknek és ezek gya-
korlati .megvalósulásának ismertetése s sz ívek-
be oltása minél szélesebb terűleten minden né-
pek lelki üdvének szelgálatára. Távol kell tar-
tani magát minden érdektől, ami az embe-
reket egymástól elválasztó, egymás ellen in-
gerlő szenvedélyességre ragadhatja, ellenben
minden egyéni, szűkkő rű s egyoldalú érdekek :
fölé emelkedve, minden korlátozó befolyás-
tól függetlenül a meggyőződés szilárd elszánt-
ságával és megalkuvás nélküli következetes-
ségével kell küzdeni az emberiség összhangzatos
tökéletesedését előmozdító legszentebb eszmék-
nek : az Istenfiúságnak, szabadságnak, ember-
szeretetnek, hazafiságnak, kőtelességtudásnak, '
becsületérzésnek (eszmék, melyeknek értéke ko-
runkban mér hetetlen mélységre alászállott) mi-
.nél teljesebb győzelméért, szóval Isten orszá-
gának megvalósulásaért itt a földön.

Elénk és lankadatlan érdeklődéssei kellene
kísérni tehát e rlapnak a társadalomban és az
irodalomban koronkint felbukkanó mozgalma-
kat., ?-z91~at i~" amelyek .az Isten országac.Ielé '
veze~o utra tőrekednek, de nemkülönben azo-
kat is, amelyek az embert a Krisztus Urunk
által számunkra kijelölt útról eltéritenék,
vagy legalább is az igaz úton hailadni
vágyók lépéseit téves, vagy éppen rossz-
akaratú tevékenységgel zavaimák és akadályoz-
nák. A sze rkesztő egyik kezében az építő tégla
g)'ar,:plt~ másik kezében pedig a birói pál-
ca konyorteLen elfogulatlansággal és igazságos-
sággal őrködik kinővések és kereshajtások el-
hatalmasodása ellen.

Mivellapunk nem egy kiválasztott tár-
sadalmi réteg igényeit szolgálná, hanem az ál-
ta]á~10s err:beri érdekeknek igyekszik megfe-
1elm, természetes, hogy tartalma, í rásmodora,
nyelvezete oly változatosságot mutasson, amely-
ben őreg és, fiatal, a műveltségnek ma-
gasabb és alacsonyabb fokán álló és kű-
lőnbozó világnézetet valló egyének megtalál-
ják lelki táplálékukat es irodalmi vágyaik ki-
elégülését. Igaz, hogya tartalomnak ilyen vál-
tozatossága változatosságban gazdag munka-
társakat igényel. Az is igaz, hogy a szellemi
tevékenységet nem csekély mértékben mozdít-
ja .el? az anyagi gondtalanság. De viszont
az lS Igaz, hogy habár anyagiakban szegények
vagyunk, az evangéliumi szabadság Isten ál-
dotta Jevegője s életzsend ítő napsugara mul-
tunk el tag adhatatlan tanubizonysága szerint fé-
nyes vezérelméknek gazdag termését állítot-
ta nemzetünk és egy házunk fejlődésének út-
jára Es amíg Jézus Urunk evangéliurnához

hívek maradunk, ezen az úton velűnk senki
nem versenyezhet,

Jól tudom, hogy az elmondottak magas
célt tűznek ki 'a meginduló lap elé. De habár
kétséges, hogy ezek a föltételek mindjárt az
első lépéssel beteljesedjenek, mindamellett
ajánlatos, hogy a szerkesztő ezeket a vezérel-
veket folyton szem előtt tartsa s a lap szelleme
ezekből és ezekhez hasonlókból táplálkozzék.

Rernélern, hogy ezt a már régen megszüle-
tett tervetegyházunk tagjai sorából mások éle-
sebb gyakorlati érzékkel napi i renden tartják.
hozzá szólnak és a fentebbi elveket korunk kőz-
szellernéhez alkalmazva megtalálják a módját.
hogy az Ige végre testte váljék. ' .

Sass János.

A Luther Szövetség
alapszabályai.

(Folytatás.)

31. §.

A szövetség ügyésze.
Véleményezője és intézője a szövetség összes

jogi vonatkozásu ügyeinek..

32.; §,
, ,~ ,

A szakosztályok.
1. A szövetség minden egyes szervezeti tagozata

szakosztályokat alakít. Egy-egy szakosztály az el-
nökségen és az előadón kívül 5-10 tagból áll.

aj Az egyházvéclelmi seokosztáu), mely egyházi
szempontból a 'elkész Ielügye'ete és irányítása alatt áll,
támogatja a lelkész: a hitbuzgalmi élet előmozdításában
és az erkölcsvédelemben. Az egyházközségi tagok
(férfiak, nők, ifjak, leányok és gyermekek) részére
külön-külön hitbuzgalmi köröket szervez, a meglévő-
ket pedig szervesen belekapcsolja az egyházközség
életébe. 'r

,-o

b) A kuliurális ssakosetáli] feladata az evangé-
likus öntudat és' vallásosság erősítését szolgáló' elő-
adások, felolvasások. szövetségi ünnepségek rende-
zése, melyekre előadókról gondoskodik. Megszervezi
és támogatja a sajtórnozgalrna't és lapterjesztést.

Mükedvelö+sz+aíelöadásokat rendez; dalárdát,
sportkört, zenekart szervez és irányít, népkönyvtárt,
kultúrház létesítését napirenden tartja.

c) A szociális szakosztály foglalkozik a szociális
problémák evangélikus szellemben való; megvilágítá-
sával, a társadalmi béke előmozdításával és a gaz-
dasági eUentéteknek evangélikus szellemben való ki-
egyenlitésével. Szervezi és irányítja a jótékonysági
munkát és megteremti az ehhez szükséges szerveket.

Feladatához tartozik a szegénygondozás és ka-
ritatív munka is.

2. Uj osztályok létesítése vagy a létezők össze-
vonása a választmány hatáskörébe tar tozik.
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IV. Fejezet.
Helyi szervezetek. '

33. §.

Az egyházközségi Luther-Szövetségek.
A szövetség helyi tagozata minden anya-, leány-

sőt lehetőleg minden népesebb szórványegyházban
önállóan müködő helyi-szervezetként megalakítandó.

Az egyházközségi Luther szövetség közvetlenül
az illetékes egyházkerületi szövetség alá tartozik.

34. §.
Az egyházkerületi és egyházközségi Luther szö-

vétségek külön alapszabályokat nem alkothatnak, mű-
ködésüket a jelen alapszabályok keretében fejthetik
ki.

V. Fejezet,
Záró rendelkezések.

35. §.
A szövetség kerületi és helyi szervezeteinek

megalakulására és megszünésére az egyesületi jog
általános szabályai, illetve a 77.000/1922. B. M. sz.
körrendelet !II. részében foglalt rendelkezések irány-
adók

36. §.
A Luther szövetség esetleges feloszlására, a szö-

vetség vagyonának hovafordítására, valamint az alap-
szabályok módosítására vonatkozó határozatok ~
végrehajtásuk előtt - jóváhagyás végett a m. kir.
belügyminisztériumhoz Ielterjesztendők.

37~ §.
1. Feloszlás esetén a szövetség vagyonának ho-

váf'orditásáról az utolsó közgyűlés határoz.
2. A szövetség vagyona feloszlás esetén 'csak

valamely evangélikus jellegü egyházi célra fordít-,
ható, a tagok közt semmi 'esetre sem osztható feL

3. A szövetség által kezelt esetleges alapítvá-
nyok feloszlás esetén is csak az alapítók akaratának
megfelelöen kezelhetők és hasznosithatók.

38.1 §.
Abban az esetben, ha a szövetség az alapszabá-

lyokban meghatározott célt és eljárást be nem tartja,
hatásköré tullépi. államellenes működést fejt ki,
a közbiztonság és közrend ellen súlyos vétséget
követ el, vagy a tagok vagyoni érdekeit veszélyezteti,
a m. kir. belügyminiszter ellene vizsgálatot ren-
delhet el, müködését fe1függesztheti és végleg! fel
is oszlathatja. (Vége.)
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SZENTHÁROMSÁG UTÁNI l-SŐ VASÁRNAP.

Lukács ev, 16:19-31.
A kereszt.y,é.nség tanítása szerint a földi élei csak

töredék-darab ja az örökéletnek, látható része;, meiu-
nek van következmény.~, melijnek vannak itt és ott
egyaránt élő örök érvényes töményei,ame;lyet tehát
nem lehel! leeárni a földi halál órájában és így meg-

menekülru minden felelősségtől, A földi élet tsnota,
meluben sokat kell tanulnunk es oizsoáznunk, a
földi élet rnunkatér, ahol sokat kell [úradozni és
oereiték ezni, kinek-kinek CI neki jutott helyzet sze-
rint; - a föleli élet próbatétel, ahol uálami oka
mindennek van. ha mi nem is látjuk és uiselkedésűnk
következményeit hordoznunk kell földön és égen:
aki lwnlfOlyt vet, konkoiut arat és aki töviseket ültet,
nem fog arról füg·ét. vagy szőlőt szedni soha', ..

Ez CI péidáeatbeli gazdag meabukott a gazdag-
ság iskofájába,n, a szegény pedig jól végezte. a nél-
küfözés nehéz osetáluait. Nyilvánvaló tanítás e pél-
dázatban az, hogJJ a gazdagság kisertéseinek és a
szegénység terheinek elhordoetisához hit szükseqes,
Hit nélkül nincsen [ocselekedet és hit nélkül nin-
csen lelki békesség, Hit nélkül a gagdagság v'f1-
szélyeivel, önzésévei nem lehet megküzdeni, hit nél-
.1íJü,{ a szegénység probúit és iskoláit nem tudod elvé-
gezni, - akármelyik jutott nelfe.a: kérj erőt hozza,
bízzál lstenoen, kövesd Krisztust és kincsleie!' lesz

. a menrujoreeáqban , :';
- Zsinati hírek, •. A törvénykezési hizottságvjú-

nius 19-én befejezte .a dr. Vladár Gábor előadó
által készített terjedelmes, 184 §-bÓol álló javaslat
tárgyalását, EZ.ZJel a kiküldött bizottságok munkája
véget ért és az egész anyag átment a bizottsági
tárgyalásokon. Azegyeztetés munkája után a zsi-
nati tagok megkapják az egész szöveget: és a teljes
ülés valószinüleg az egyetemes közgyülés után fog
összeülni s a törvényeket megállapitarn. Remélni
lehet, hogy így a zsinat munkája még ebben az
évben. befejeződik, • ,

- Templomszentelés. A Budapest-Ill. kerületi,
(Obuda-Ujlaki) egyházközség új templomának fel-
szentelése június 16-án, Szenthárornság vasárnapján
ment végbe. A templornszentelésre érkező' D. Raffay
Sándor püspököt Szendy Károly, a székesfőváros
polgármestere, az egyházrnegye és az egyházközség
elnöksége. fog.adta és üdvözölte. A templom' kulcsát
dr. F.abinyi Tihamér pénzügyminiszter, egyházköz-
ségi felügyelő adta át a püspöknek; azután a hívek,
akik. elözetesen a régi imaházban gyültek . össze és
rövid istentiszteletben elbúcsúztakettöl a lelki ott-
hontól, bevonultak a templomba. Az »Erős Vá'N
éneke után a püspök Jósua könyve 22 :27-29, alap-
ján mondott beszédében kifejtette, hogy ez a ·temp-
lom is azért épült, hogy bizonyság legyen mindenki
elött, hogy mí az Urnak szolgálunk. A felszentelés
.lelket 'emelő áldásai közben megszélalt az újha-
rang is, Karének után Mohr Henrik, a .gyülekezet
lelkésze végezte az igehirdetést, maj d Kémény, La-
.[osesperes befejező oltári szolgál.ata után a püspök
áldása fejezte be az istentiszteletet. Ezután köz-
gyűlés következett, melyen dr. Fabinyt Tihamér, dr.
Pesthy Pál, Kemény Lajos, dr. Felkay F'erenc,. dr.
Kovács Sándor, majd a különböző egyházi' és vi-
iági testületek' mondottak üdvözlő szavakat, me-
lyekre együttesen a püspök válaszolt, A Selmeci és
Pacsirtarnezö utcák sarkán emelt szép új templom
melynek képét e számunkban bemutat juk, az északi
népek templomstílusával van rokonságban. A

~ templomban hatszáz; ülöhely van. A torony magassága
harmírrekílenc méter. Nagyori szép és újszerű az
oltár, mely márványtömbökből van összeállítva és
8lJ ószövetségi oltárépítést jelképezi, kép és hátfal
helyett azonban a márványoltárból barna tölgy-
kereszt emelkedik fel »Jézus« felírással, az újszö-
vetség szimbólumául. A templom 150 'ezer, pengő
költséggel épült, a belsö berendezéssel együtt, tar-
tozás nem maradt utána. Tervezője és építője
Friedrich Lóránt műépitész. , ,

- A csillaghegyi fiókegyház, mely a két évvel
. ezelőtt alakított CsHlaghegy-Szent'endre---:jPilishegy-
vidéki misszióí egyház .központja, új imaházát jú-
nius 23-án avatja fel D. Raffay Séndor püspök.

- Az egyház és a hitvallás címmel D.Kapi
Béla püspök által a' Lelkészegyesület budapesti kon-
Ierenciáj án t,artütt'előadás most a Lelkipásztor
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c. folyóirat különlenyornataként is megje'ent. E nagy-
l!rtékü tanulmányt nagyon ajánljuk olvasóink fi-
gyelmébe.

- Az Országos Luther Szövetség június 18-ra
egybehívott országos választmányi ülése június 25-én
li. u. 6 órakor lesz a Deák-téri lelkészi hivatalban,

- Evangélikus templommüvészet Budapesten. E
elmmct a budapesti evang. egyházak kiadásában,
dr. Győry Aranka tollából szép kiállitású és igen
érdekes könyv jelent meg. mely a Budapesten lévö
evangélikus templomok történetét, leírását és ternp-
Iommüvészetí máltatását tartalmazza. A nyolcvan ol-
dalas kőnyvben 16 műnyornású kép is van a temp ..
romokról, 'nagyrészt Virág Jenő bányakerületi -rnisz-
sziói lelkész bravúros felvétele. A régen hiányzó
-könyvből sok érdekes adatot lehet megtudni. Kap-
ható a budapesti lelkészi hivatalokban, ára egészen
olcsó: 1.- pengő, mely összeg postabélyegekben
ts beküldhető lapunk kiadóhivatalába.

-, A csanád csongrádí ev. egyházmegye hirei.
Az egyházmegye június 25-27-ig Hódmezővásárhe-
lyenaz egyházmegye lelkészei részére belmissziói
kurzust tart a következö sorrenddel : június 25.» Az
Ige« (Keken A.); »Nehézségek az igehirdetőben«
(Gaudy L.); »Nehézségek az igében-s (Keken A.);
»Nehézségek .az alkalmakban« (Zászkaliczky P.); »Ne-
bézségek a hallgatókban- (Egyed A.J. Este evan-
gelizáló összejövetel a gyülekezet részére, amelyen
~A megvetett .Ige« címen előadást tart dr. Gaudy
László. Június 26: »Az Ige és én« (Zászkaliczky P.);
»A prédikáció« (Keken A.);. »Bírálat az egyházme-
gyei lelkészek prédikációiról« (Egyed A.); '»Biblia-
ór,ák« (Wolf L); »Gyermekístentísztele'ek« (Wolf L.).
Este evangelizáló előadást tart a gyülekezet részére
»Utolsó figyelmeztetés« címen Zászkaliczky Pál.
Június 27: »Az Ige és .a gyülekezete (Wolf L.); "Va-
sárnapi iskola« (Brachna G.). - Egyházmegyei hi..
vatalos látogatás volt június 16-án Battonyán, amikor
JS Mezőkovácsháza szórványban az esperes oltár-
képet avatott fer s meglátogatta Kistompa szór-
ványközség híveit. - 17-én Pitvaroson volt hivatalos
vizsgálat, 22-én és 23-án pedig Szentest és szórvá-
ny.ait látogatta meg az esperes, mindenütt hirdetve
ez Igét. -'A szegedi vev. egyház a Csillag-börtön
protestáns ima termében oltárt állított fel, melyet
június 30-án avat fel az esperes.

- Lelkészi értekezlet. A mcseni csperesség lel-
készei június 13-án Levélen tartották tavaszi érte-
kezlétüket. Az értekezletet Wenk Károly esp. nyitotta
meg. Szűcs S. magyaróvári lelkész: »'A jelen krízlse«
címen olvasott fel értekezést, amelyben éles szem-
met mutatott rá vajudó korunk feltünő jelenségeire.
Míriden krízisen megy át: vallás.: társadalom, tudo-
márry, semmi sem maradt érintetlen. Zimmermann J.
rajkai lelkész Scholtz Odonnek a németországi egy-
házi viszonyokról írt kitünő tanulmányával foglal-
kozott és azt ismertette. Aktuális gyülekezeti prob-
lémák is megbeszélést nyertek.

- Protestáns Országos Árvaház ~;.érelme. A
Protestáns Országos Arvaház balatonszárszói nyara-
lójában növendékei nagyrészét nyáron egészséges
és nagy áldást jelentö pihenéshez juttatja. Anyagi
gondjai miatt azonban nem tudja erre rászoruló
összes növendékeit nyaraltatni. A. mindig , megértő
ernberbarátokhoz és jótékony szívekhez fordul tehát
azzal a kéréssel, hogy e célra nemes adományaikat
juttassák el VII., Rózsák-tere 1. alá, az igazgatóság
címére. Tegyük lehetövé az árva gyermekek bol-
dog és gondtalan nyaralásat.

_ Olcsó nyaralás Kőszegen. A kőszegi ev. le- Az ünneptelen egyházi félév beálltával időszerűvé
ánynevelö intézet gondos tanári Ielügyelet mellett vált D. Raffay Sándor: ünneptelen félévi egyházi
június 25,-től július 25-ig olcsó nyaraltatast r-endez. beszédek. Közel 400 oldal, nagy. alak, díszes vá-
A nyaralásban 10-18 éves leányok vehetnek részt. szorikötésben P. 20.-.
Naponként ötször bőséges ellátásban részesülnek. Kapható havi 2 pengös részletfizetés mellett,
Nérnet és angol társalgás, naponkénti testgyakor- Scholtz Testeérek könyvkereskedése,
Iás, szabadtéri játékok, sport. Rendelkezésre áll két Budapest, IX., Ferenc-körút 19-21.

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

tennlszpálya. tornaterem, kert- és játéktér. Anya-
ralásban kízárólag egészséges, előzőleg orvosilag
megvizsgált leányok vehetnek részt. Díj 100.- P.
Felvilágosítással szolgál a kőszegi Ieánynevelőín-
tézet igazgatója, vagy Ruzicska László vallástanár,
Budapest, IV., Sütő-u.!. II. emelet,

- Gyöngeelméjű 40 éves férfiút vidéki csa-
ládnal elnelyeznénk teljes ellátásta és felügyeletre,
Havi 50 pengot' tudnánk fizetni. Erdeklődők for-
duljanak a Budapest-kelenföldi ev. lelkészi hiva-
talhoz, XI., Lenke út 56.

- Perfekt német nevelőnő, szolíd, házias, meg-
bízható, állást kaphat vidéki ev. orvoscsaláonál.
Erdeklő dők forduljanak a Budapest-kelenföldi ev,
lelkészi hivatalhoz. XI., Lenke út 56.

- 2000 fiatalember megy Debrecenbe, a négy
évenként rendezendő KIE. (YMCA) Keresztyén If-
júsági Egyesületek Nemzeti Szövetségének ez évi
augusztus 15-19-é.11 tartandó Nemzeti konferenciá-
jára. Ezzel a kenfer-enciával kapcsolatosan az egész
országra kiterjedő kerékpáros csillagturát szervez,
Igy akarja megkönnyíteni az ifjúság részvételét a
kenferencián. Ezen az alkalmon országos ifjúsági
athletikai és asztali tennisz-versenyt rendez. A ken-
ferenciára vonatkozó minden felvilágosítást a KIE.
központ nyújt. Budapest, VIlI., Horánszky-u. 26.

- Ha Budapestre [ön, s nincs hozzátartozója.
legtanácsosabb, ha a KIE-központhoz fordul, ahol
kényelmes tur istaszálló, étkezde, egyesületi helyisé-
gek állanak rendelkezésére. Minden fiatalember
ügyes-bajos dolgában készséggel szolgál. Budapest,
VIlI., Horánszky-u. 26.

- Előfizetési f rlhivás. »Engedjétek hozzám jön-
ni a gyermekeket- címen Viktor Gabríellának sz.ép
könyve jelenik meg szeptember l-én, amely a Bib-
Ha legszebb történeteit mondja el körmyed, mesélő
hangon, mégis mély lelki átéléssel kis gyermekek-
TIiCk. Az írói - fantáziával és nagy pedagógiai ta-
pasztalattal megírt könyv hatását még nagyban fog-
ják fokozni a szines képek, Biczó András Iestő-
müvész .alkotásai. A 15 háromsztnnyomatú képet és
tíz ívnyi szöveget tartalmazó könyvnek, amelyet
címlapján is színes bibliai kép fog disziteni, bol-
ti ára kötve 6 P lesz, a könyv megjelenése előtt
azonban 4.50 Pvvel .Iehet elöírzetní reá. A könyv
fűzve is kapható le sz, 3.60 P 'előfizetési, majd
megjelenése után 4.80 P bolti áron .. Az előfize-
tést Iehetőleg június hónapban tanácsos elkülde-
ni, erre a címre: Viktor Gabr íella dr." Kecskemét,
Rákóczi út 17-19. II. 6.

RIEG ER OTTO O RG ON AG Y ÁRA
Budapest, X., Seiqliqeti-uica 29. szám. (Rdkosfalva).
Uj orgonák, valamint homlokzatsípok szállitását és

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

sz CE"'Z-Á K LÁSZLO
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntőde, naranqielszerelée- és harang-
lábgyár, Budapest, VI., Petneháeq-utca 78. szám.

8 ararujeremmel és 4 díszoklevéllel kitűntetuet
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SZiNH.ÁZ ÉS, TEMPLOM.
A Nemzeti Szinház új igazgatója az egyik

esti lap június 27-iki számában nyilatkozatet
ad az ősszel meginduló új szezónról. Azt rnond-
ja, hogy szeptemberben egy magyar szerzőtől
való dramatizált misének, a »Missa Solemnis« cí-
mü darabnak az előadásával fogja kezdeni az
évet. Beszámol arról, hogy az előadás dolgában'
a hercegpímás foga:dta őt, előterjesztéscit nagy
jóakarattal meghallgatta és kilátás ha helyezte,
hogy az előadás dogmatikus és liturgikus he-
lyességének biztosí tása célj ából erDe alkalmas
papjaival készségesen segítségére lesz.

Ebben a nyilatkozatban van olyam, amit
fenntartás 'nélkül helyeslűnk és van olyan,
amit elgondolkozva fogadunk. Helyeseljük azt,
hogya mi Nemzeti Szinházunk, mint nemzeti
műveltségünk és müvészetünk nagymultú és hi-
vatott intézménye, erkőlcsi és nemzeti ideálokat
odaadással és erőteljesen szolgáljon. A leg-
magasabb rnűvészet és a, legmagasabb erkölcs
kettős mérlegén kell megfelelőnek találtatniai
min?en szónak' és minden eszmének, mely>
onnan 'elhangzik. M~I1Idigkomoly g:azda,g<:>dás-'
sal és felemelt lélekkel kell hazátérni ün00111'a,
hallgatónak. Szellemi sugárzásnak kell onnan
áradni, olyannak, melyben mindig van tiszta
építő erő. Büszkék is vagyunk arra, hogy eb-
ben a tekintetben a Nemzeti Szinház ,aJ2J első
helyek egyikéri áll Európa nemzeti szinházai
kőzött és nemes ízléssel és nemes hagyomá-
nyokkal áll szemben sok hangos és kétes ér-
tékű irányzattal, melyek természetesen mindig
kísérleteznek azzal, hogy ezen az előkelő he-'
lyen szóhoz jussanak.

Az első előadásnak ilyen kiválasztásában
is készséggelelismerjuk ennek a törekvésnek' a

vezető gondolatát. ne nem hallgathat juk el azt
az érzésűnket, mely az új igaz:gató nyilafkoza-
tával, kapcsolatban mondariivalóra késztet. Az
új igazgató arra hivatkozik, hogy »a, szinház,
ha valóban szinház, akkor templom, szószék,
misztikus erőket sugárzó spiritualitás.« Ugy
érezzük, hogy itt van az a sokszor homályosan
jelentkező érzés, amelyik mindig bizonyos tar-
tózkodással figyel, szinte egy kicsit fél a né-
zőtéren akkor, mikor valami egészen a ternp-
lornba tartozó dolog a szinházba kerül. Mikor
az Ur hangja szólal meg a, szinfahak; mögül,
mikor Jézus jár-kel, beszél a szinpadon, mikor
papoknak öltözött színészek templomi jelene-
teket, vagy éppen szertartásokat . játszanak,
még a legmeghatottabb pillanatban is egy pa-
rányi ellenkezést támasztanak a lélek mélyén
és ez az ellenkezés aJzt mondja; hogya színház
mégsem templom és istentiszteleti cselekményes,
még a legkomolyabb formában is a profani-
zálás szélére jutottak, mikor szinjátéknak ta je-
lenetévé lettek. .Nekiink valahogy visszatetszik',
mikora templom áhitatát megrendezik, la pap-
nak! a szolgálatát jó színészek szerepévé teszik'
és azt a legmélyebb érzést, amelyik igazi is-
tentiszteleten eltölti az ember lelkét, kivonjáki
a maga belső világából és a kiilső világ pro-
dukciójával mesterségesen akarják létrehozni.

Kívánunk teljes sikert és építő hatásokat
a Missa Solernnis-nek. De ugyanakkor őszin-
tén megmondjuk, hogy ha a 'komoly szinházat
meg is tiszteljük azzal, hogy magasabb érte-
lernben templomnak nevezzük, azért magának
az istentiszteletnek! az egészét is éSI a részeit
is a maga helyén látjuk szívesen és nem a 'SIZlJni
padon ...
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A türelmesség kérdése.
CA budapesti egyházmegye közgyűlésén elmondott

felügyelői megnyitó beszéd.)
Egyházi életünkben évről-évre előtérbe

nyomul ,egy-egy nagyobbjelentőségű történeti
esemény emléke, amely a maga ailkotmány-
jogi és nemzeti vonatkozásán kívűl a hit és
vallásszabadság, s laz ,egyházi őnko rrnányzat
mesgyéit is érinti.

Igy vagyunk most is! Magyar ember és
evangélikus hívő - hacs:ak egy parányi szik-
rá ja izzik lelkében a kegyelet és h'álaérzetnek
- nem szabadulhat a miriden idők Iegönzetle-
nebb fejedelmének, II. Rákóczi Ferencnek óriá-
si emléke dől, aki a- Márvány-tengjer partján.'
kétszáz évvi~l ezelőtt huny ta le s:ztemeitö,rökl1e.,

Nekünk, magyar evangélikusoknak, IL Rá-
kóczi Ferenc neve örök ragyogással van be-
írva egyháztörténetűnk' lapjaira is. Milyen jól-
esik! ezt megmondhatnunk 'egy különhen lelkie)
mélyéig buzgó róm. kat. szabadsághőssel szem-
ben, bizonyságtevésúl arra nézve, hogy művelt
evangélikus ember a helyes értelemben vett
türelmesség kővetelményével nem kerűlhet
ellentétbe. , ,

Magyarhoni evang. egyházunk' történeté-
ben gyászévtizednek nevezzük az 1680-9o-~g
terjedő decenniumot. Az idegen hatalom Bu-
davárának visszavétele után (1686) vakmerő és
embertelen támadást intéztett hazánk, valamint
ev,ang.egYházun'k! alkotmánya és szabadsága
ellen. A rémuralomnak egyik legborzalmasabb
eseménye az 1687. évi eperjesi vésztőrvénv-
szék, arnidőn Karaffa Antall szamos prot. hon-
fit vérpadra hurcoltatott. A prot. rendek' az
1687-ib országgyűlésen hasztalan terjesztik
elő sérelmeiket. Sőt azt a feleletet kapják r

királytól, hogy még az 1681. évi vadlásügyi
törvényekben nyert ú. n. jótéteményekre is ér-
derrietlenné váltak! s csupán a béke kedvéért
hajlandó azok érvényességét megújítani s 'vég-
reha jtásuka t elrendelni. ,

Őseinket vérig sértette ez az eljárás, annál
is inkább, mert a bécsi' és Iinzi békéket meg-
csúfoló 1681-iki törvény serrr mentette meg
őket a további jogtiprástól. Panaszaikrar la hir-
hedt Kollonich Lipót 'esztergomi érsek kiadatta
az »Explanatio Leopoldinac-t, amely lényegében
megszorítva még az 1681. és 1687. évi vallás-
ügyi törvények tartalmát is, laz evangélikusok
szabad vallásg yakorlarát a török visszaszorí-
tásával katonai jelentőségüket elvesztett véghe-
Iyeken megszüntette, a, török hódoltság alóli
felszabadult részekre pedig ,e.gyált:alán nem biz-
tosította. '

Ilyen körülmények kőzött természetes volt,
hogy a protestánsok lelkesen csatlakoztak la!
róm. kat. II. Rákóczi Ferenc vezetése alatt
1703-ban megindult szabadságharchoz. Arnerre
Rákóczi diadalmas fegyverei visszasze rzik laJ;;'
alkotmányos szabadságot, egyben a protestan-
sok szabad vallasgyakorlata is újra felvirult.

Sőt az evangélikusok 1707-ben, Rózsahegyen,
,Rák~óczi első generálisának, Bercsenyi Mik-I

Iósnak vezetése alatt országos zsinatot ~S1 tair-:
tanak, hogy az ellenreformáció sötét évtizedei-
ben annyit -szeruvedett és veszített magyar evan-.
gélikus egyháznak a változott viszonyokhoz al-
kalmazkodó új egyházi alkotmányt és szer-
vezetet biztosítsanak.

Nem érdektelen ebben a kegyeleti eszten-
dőben rámutatnunk Rákóczi fejedelmi tanácsá-
nak I706-ban Miskolcon kelt vallásűgyi ren-
deletére, amely nemcsak la szabad vallásgya-
kerlatot juttatja érvényre, hanem egyben la{ .prot.
vallásos élet bensősége, a superintendemsek
kőtelező egyházlátogatásának fontos érdeke, kii-
lönbőző nemzetiségű evang. hívek békés együtt;

, működése, a lelkészek kéiPzettség[e,s 'e.rklÖ~dsliar-
ravalósága, sőt a világiaknak az egyházi kor-i
mányzat m'indtevz fokozarába való bevonása fe-
lett- is nagy .l{,órü.ltekintéssel és ' tapintatosan

. őrködile Ekkor tűnik fel az első 'vaiós,á'ffPS
egyházkerűleti felügyelő: Szirmay Miklós sze-
mélyében'. És mindez éppenséggel Illem jelen-

. tett állami omnipotentiát, avagy .autonómiársk
csorbulását, Hiteles bizonyítékaink vannak rá,
hogy Rákóczi fejedelmi tanácsának vallásúgyi
rendeleteit az csperességek előzet,ésen felülbí-
ráltáki s nem ,egyszer változtattak is raj ba. Kér-
dem, vajon így van-e ez most is, amikor pedig
már államjogilag nincs r. kat. uralkodó vaíllás
és időközben az 1848: 20'. t-c.-et is megalkot-
tuk ? !

Méltán állíthatjuk, hogy Rákóczi fejede-
lemségének kerszaka egyben a feleloeeetközi
egyenlőség és viszonosság kora is volt. Udvarr'
tartásában ott látjuk: az evangélikus lelkészt is!

Talán hosszasan időztem Rákóczi fennkől«
személyének s dicső korának prot. egyházi
szempontból való ecsetelésénél'. Ugy vagyok
azonban meggyőződve, hogy öntudatos és mű-
velt evangélikus ernber helyesen cselekszik,'
amikor érzelmi és kegyeleti megnyilatkozása-
iban is nem hagyja figyelmen kívül az objektív
tényeker. Ez az utóbbi adapgondolat indít air-
ra, hogy ez alkalommal korunknaíc
egy gyakran érthetetlennek látszé jelenségére
egyben azonban ennek felderítésére és tisz-
tázására is kiterjeszkedjem, nyiltan bevallva
azzal la szándékkal, hogy hittestvéreim köré-
ben az 'evangélikus öntudat mélyítésének te,g)'l$
szelgálator. Iépben-nyomon olvassuk és hall-
juk! ugyanis" hogy politikai és egyházi kőzéle-
tunknek vezérei nyilvámos ünnepi alkalmak-
kor a felekezeti türelmesség, összefogás és
szeretet magasztos eszméinek érvérryesülése
mellett törnek lándzsát. Ugyanakkor viszont
főként a: különböző vallásfelekezetek illusztris
képviselőinek ajkán - a szemrehányás, prunasz,
legymásmegvádolásának s olykor a sértésig
menő kritikának mellékzőngéi hangzanak' el.

Ugy gondolom, hogy mindezt, vagy leg-
alább is a kontroverzia, látszatát valami foga-
lomzavar okozza! Nem teszünk ugyanis kűlőnb-
séget a hitélet, a y,allásgyak,orlJaJtés az egyházi
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élet egymástól merőben elütő mezőnyein mu-
tatkozó jelenségek között. A felületesen gondol-
kodó azt hiszi, hogy az a bizonyos türelmesség,
szerétet követelrnénye mindhárom életnyilvárni-
lásnál ugyanazon abszolut törvények tartaílma
alatt áll. Szerintem itt van a hiba, Ez a foga-
lornzavar, vagy rnondjuk homály okozhatja
azt, hogy egyesek el-eltünődnek rajta, miként
lehet egy és ugyanazon iinnepi megnyilatkozás-
ban a felekezetközi abszolut megértés és türe-
lem, másrészt a bírálat és panasz hang'jegyeit
összevegyíteni ? !

Nézzünk szembe ezzel a kérdéssel, meg-
gyujtva Rákóczi fejedelern kerszakának világí-
tó fáklyáját, hogy tisztán láthassunk'.

Senkinek: .hitét ne kutassuk, me bírál juk'.
A hit legyen privatissimum. Mint merő érzés,
senkinek sem árthat, mert hiszlen - mint már
Deák Ferenc megmondta a vallásügyi 1868: 53
t.-c. tárgyalásakor - a sziv redőnyeiben van
elrejtve. Oktalan ember is tehát, aki kutatja,
mert valójában úgy sem férkőzhetile hozzá.
Erre az álláspontra helyezkedett a jelenleg ha-
tályban levő 1895 :43'. t.-c. is, törvénybe ik-
t atya az abszolút hitszabadságot.

Másként áll azonban -;- ugyanezen r-e.
szerint is - a vallásgyakorlat szabadságának
kérdése. Mert míg a hit, mint lelkünkben vég-
bemenő érzésfolyarnat, Iáthatatlam, addig annak'
megvallása. külsőképen való kifejezésre jut!
tatása, vagyis a vallas már a külvilágban jut
kifejeződésre s ennél fogva mások jogilag vé-
dett érdekeibe ütközhetik. Innen V aID!, hogy ál-
lami törvényeink is a vallásgyakorhat szabad-
ságát má r két feltételhez fűzik, nevezetesen,'
hogy az erkölcsbeés a törvényekbe ne űtközzék.
A tü relmcsség kérdése tehát itt már nem
úgy áll, mint a hit világában'. Ha tehát bárki-
nek törvénybe ütköző vallásgyakorlata aílanyi
jogairnat sérti, nem leszek tiirelmetleri, ha bi-
rálorn, sőt perbeszállok vele. Ellenkezőleg, .sa-'
ját vallásorn szabadsága iránt lennék vétkesen
közönyös, ha nem törődnék vele s még csak
nem is tiltakoznék ellene'. A vallási türelmes-
séget ne tévesszük őssze a hit abszolut szabad-
ságával szemben kötelező abszolut türelmesség-
gel. Itt már csak relative kőtelező tűrelernról
lehet szó. Nem akarok ezúttal példákíra : hi-
vatkozni, hogy tűrelrniink ebben a vonátko-
isb há 'b'", ,zas an .ianyszor van pro ara teve, csupari ra-

mutatok arra, hogy kőzlekedési tekintetben,
felekezetmentes társadalmi, sőt közéleti ünnep-
légek alkalmával a valldásgyakorlat szabadsá-
gának törvényes feltételeit teljes mértékben
betartva .nem látom! s ha már az államhatalom
nem akar V1agynem tud megvédelmezni, senki
se tegyen szemnehányást türelmetlenség címén
S DIe minősítsen berműnket viszálykodónak. Nem
jutunk tehát önmagunkkal ellentmondásba,
ha ugyanazon alkalommal, sőt nyilvános' fel-
szólalásban egyfelől hirdetjük a türelmességet ..
egymás kölcsönös megbecsülését la hitne ViQ-

natkoztatva, ugyanakkor viszont b írálat alá,
vesszük bárkinek esetleg sérelmes vallásgya-

korLatát s nyiltan megmondjuk p:ajI1la.s~a\iinkiak.;
Mindez fokozott mértékben így alakul azt

tegy:h:áza'kiéJettnyilvá:nulás:ai,~. A.:z egyház.
ugyanis már éppenséggel más valami, mint a
hit, vagy a vallás, Jogi, tehát hJCliQaUmiszerveze-
tek ezek, melyek.egyrnássalépp úgy harcblan áll-
hatnak, mint más kőzűletek. Nem mondorn,
hogy ez a harc kívánatos, ,avaJgy okvetlenül
szükséges, de ha már az egyik felidézi," Ja
másik semmi néven nevezendő türelmességre
sincs kőtelezve, sőt amennyibern önnön ereje
a jogos -védelrni helyzetból folyó ellentáma-
dásra nem elég, megkövetelheti az állarn jog-
segélyét is; - Sajnos, az utóbbi tekintetben
.mi magyar evangélikusok gyengén állunk. A
farkas és a bárány ezópusi mcséjében la bá-
rány szerepe jut nekünk'. Hogy egyebet me
'említsek, az ius placetin át sem ment, .kódex
sannak alapján a r, kat. egyház PéllP!j~,il11Jyil-
vánosan ágyasságnak bélyegzik az állami tör-
vények szerint törvényes házasságot Ist fattyak-
nak az abból származó gyermekeket;

Korrnányzati és közigazgatási kényszer-
eszkőzökkel - úgylátszik - nem rnernek', v:agy
nem is akarnak ezen a fonák helyzeten változ-
tatni. - Részemről tehát nagyon kívánatosnak
tartanék már egy próba-bűnpernek lefolyta-
tását, me rt meggyőződésem szerint a függet-
len magyar bíróság a Iépten-nyomon előfor-
duló .'eset'Ck.ben feltétlenül megállapítana la fe-
Iekezet elleni izgatás bűncselekményének tény-
álladékát, a kisebb súlyú becsületsértésról nem
is szólva.

Mindezeknél fogva. kérern valamennyi öntu-
datos 'evangélikus hittes tvé remet, hogy jeli-
génk' legyen a hit dolgában: neminem laedere ;
a vallásgyakorlat szabadsága és kőlcsönösl
tiszteletben tartása, valamint 'az egyházak kő-
zőttí egyenlőség és viszonosság tekintetében
pedig ta suum. cuiqu:e trib'Uel1e! Dr. Mikil,er K.

Az elgáncsolt evangélikus
egyetem.

Ma már kevesen tudják azt, hogy 1764-
ben, tehát csaknem. két századdal ezelőtt, az
erdélyi evangélikusok. egyetem alapítását
határozrák el. Nagyon természetes azonban

< az, hogy a lelkes törekvést hamarosam
elgárícsolták, eLemaga a kísérlet s a páratla-
nul önzetlen buzgalom, mely ezt az eg)'lettJe-
met életre akarta hívni, a ma;gy~r kultúrtőr-
ténet oly kiváló emléke, hogy annak mégis-
mertetése, külőnösen hazánk mai szomorú kor-
szakában, tanulságos és példaadó.

Erdélynek a XVI. .és XVII. századbeli
élete, belső rendje, a. világtörténelemben pá-
ratlanul álló jelenség. Ezekben az időkben
ugyanis egész Europa a vallásűldőzések' véres
harcrnezeje ViOIt, míg .ezzel . szemben Erdély-
ben,a nagy reformációt követőleg] a béke,
a vallásszabadság és ia testvéri együttmunkál-
kodás áldásos kerszaka uralkodott." Már+az
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1554-iki medgyesi országgyűlés törvényileg
biztosította a vallásszabads ágo t, mely törvénye-
met az 1568-'iki tordai és az 1571)-úki maros-
vásárhelyi országgyűl.ésekegyhangú határozat-
tal megerősítettek. Elismerést ,nyert a protes-
táns egyházak jogegyenlösége, hitéért üldözni
senkit nem volt szabad. É's erre az időre esik
Erdély aranykora, A reformáció szabad szel-
leme 'hatotta át és erősítette meg Erdély kul-
túráját s gazdaságilag is oly egészséges fej-
lődési folyamat indult meg, mely a nagy jö-
vő biztosítékát szolgáltatta.

'A nagyarányú' fellendülést azonbara a, XVII.
század végén villámszerűleg .sújtotta a val-
lás-reakció. A Habsburg-ház, mely mint nyil-
vánvaló" a vallásiildőzések fanatikus mecenása
volt, hódító hadjáratot szervezett és indított
Erdély ellen. A fegyveres pusztításna kész ha-
dak kíséretében megjelent az ellenreformáció
bosszútlihegő serege is. 'A kereszt szóvetséger.
kötött a fegyverekkel s a protestáns egyházak
üldözése, hihetetlen vad eszközökkel, kezdetét
vette. A katolikus papság minden eszközt fel-
használt .elveszett terüle bei visszahódítás ára. A
kíméletlen mód' s az emberi szabadságot fi-
gyelrnenkívül hagyó, erőszakosan letipró had-
járat nagyon' természetes, tisztán hatalmi kér-
dés volt. A protestantizmus térhódítását sehol
nem kísérte erőszak'. Önkéntes csatlakozásole
alkottak 'virágzó, népes egyházakat, melyek
megerősödéséhez soha nem volt szükség :6egy,-
ven j segítségére, mert a legnagyobb propa-
ganda Isten igéjének' szabad hirdetése ,volt.

Legelőször a kolozsvári, reformátusokról
veszik.el a templomot. A császári hadak vezérle,
Caraffa tábornok 1686-ban bevonul Nagysze-
benbe s vele, az ő oltalma alatt jelennek mtelg
a jezsuitálc is és 1696-ban :a jezsuita kollé-
gium alapkőletételénél a szerzet egyik baúa
ezeket írta: »Rajta leszünk', hogy la száseokat,
kik annyira ragaszkodni Iátszamak a császárhoz,
megnyerjük' s gazdag aratást remélünk az LJr-
nak: szőllőjében.« r

Avisszatérítési hadjárat ezt követőleg még
nagyobb rohamba kezd. 1716-ban ünnepélye-o
sen iktatják be Erdély első katolikus püspö-
két,Mártonfi Györgyöt, Gyulafehérváron. mely-
nekJ főtemploma csaknem százhúsz évig a pro-
testánsoké volt. Mindenütt, különöserr a ka-
tonai helyőrségek székhelyein, elveszik a pro-
testansok templomait és iskoláit. Steiriville tá-
bornok, katonai főparancsnok Nagyszeben
egyik templomát és kolosto rát lefoglalja a fe-
rencrendiek számára azzal 'aJZ' indokolással.
hogy a magasabbrangú katolikus főtiszteknek
nincs alkalmas temetkezési helyük. Hasonló-
képen bánt <elBrassóval is s mikor a város 'ta-
nácsa vonakodott a -kijelőlt János-templomot
átadni, a főparancsnok a, protestánsok mindkét
templomát a ferencrendi atyáknak adtai áto

Még szamos példával lehetne megfes-
teni ennek' a kornak hű képét: Steinville utódai
Vismont grófés' Königsegg gróf hasonló mó-
don fosztják meg a protestánsokat egyházi ja-

vaiktól. Medgyes, Segesvár s a többi városok
protestánsai mirrd kénytelenek az erőszaknak
engedni. \

Az eredmény azonban nem magy volt. A
templomaiktól, .iskoláiktól megfosztott protes-
tánsok az üldözések dacára is kitJartottlalk hi-
tük mellett. Magánházakban gyűltekossze, ott
taní tgatták gyermekeiket.

Az eredménytelenség ujabb erőszakosko-
dásra kényszerítette a katolikusokak s rnost már
törvényileg is igyekeztek munkájukat támo-
gatni. 175I-ben törvénybe iktattak, hogy ka-
tolikus ünnepnapokon protestánsoknslkí . ,stefm
szabad dolgozni. 1727-ben renddet érkezett ae
összes, városokba, hogy a hivatalok állásainak
betőltésénél a katolikusokat előnyben kell ré-
szesíteni. A szász grófi. állást 1730-ban kato-
likus emberrel igyekeztek betölteni, de 'ez a
szászok egyőntetű fellépése folytán meghiusult.

jellemző azerclélyi közhangulatra az, hogy
a legnagyobb üldözések idejében is tőmegesen
jelentkeztek olyanok, kik az evangélikus hitre
térbek át. Ennek a kővetkezménye lett az a
szigorú rendelet, mellyel 1725-beJn már meg-
tiltották az evangélikus hitre való áttérést, azt
felségsértésnek és súlyos bűnesetnek minősí-
tették. Megtiltották a katolikus . gyermekek
evangélikus iskolába való járását is.

Ezek' a kíméletlen térítési törekvések s a
protestánsok: szellemi életének fejlesztési célja
szülte meg 1764-ben azt a nagyfontosságú gon-
dolatot, hogy -Nagyszebenben evangélikus ,egye-
temet alapítsanak. Az'eszme lelkles apostola bá-
ró Bruckenthal Sámuel (172'1-18°3) volt, aki
mellett az erdélyi evangélikusok legtekintélye-
sebbjei állottak. Hihetetlen áldozatkészséggel,
sokan egész vagyonukat ajánlottálc fd, sikerült
az anyagiak előteremtése.

De a nemes lelkesedést, az áldozatos fá-
radozást s 'ezzel az, egész eszmét velgáncsolta
Bajthay Antal báró (1717-1773) 'erdélyi ka-
tolikus püspök, ki nagy' felterjesztésben kérte
az evangélikusok kérelm~nekelutasítását. Ime
a felterjesztés néhány sora:

»Az igaz vallásnak kétségtelenül a, legna-
gyobb s talán a Iegveszélyesebb dőfést adná a
javasiatha hozott nag yszebeni tudomány-egye-
tem. Bevallorn, már a neve egymaga is borza-
dással tölt el! Mert előre látom a végtE'i}eínés
útálatos örvényt, melybe a szegény kat. iskolák
vettetnének, sőtbe1iese:n el is sűlyesztetnének
az egyetern nagy előnyei s az ebből keletkező
dölyf által. Látomí a legmakacsabb szívósságot,
melybe ezáltal a katolikusok álta;lábiaJn esné-
nek s erős meggyőződésem, hogy ettől kezd-
ve a kat. hit terjesztése érdekében hiábavaló
lenne minden emberi fáradozás. Del még ha
nem is lehetne a kővetkezésektől tartani, akkor
sem értem, hogy egy uralkodónőnek, aki val-
lásosságával s hitbuzgóságával 'azegéis,z kat.
világ csodálatát kiérdemelte, miként tanácsol-
hatják az ö s gyöngéd lelkiismerete megsértése
nélkül, hogy hamis, a kat: egyház által elítélt
tant ne csak annyi pompával gyökeret verni
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engedjen, hanem miíndenféle támogatásban s
előnyökben is részesítse azt. Bizonyára előnyös
lenne, a javasolt módorí, kat. egyetemet alla-
pitani s benne bizonyos tudományszakokra néz-
ve idegen tamároknak is helyt engedni; hogy
e kat. egyetemet szász ifjak is látogathassák.
minthogy az ily tudománynak mi köze sincs
a vallástannal, iCIJ Ikatolikusok is minden aggoda-
lom nélkül látogatják a hallei, jénai és Jeideni
egyererneket.«

A felterjesztést fogalmazó és küldő Bajtbay
Antal báró (I7I7-1773) kat. püspök jetlern-
zésére csupán még annyit, hogy a bécsi ko r-
mány székejyellenes akcióinak lelkes pártolója
és az ismert mádéfa1vi székelyőldőklésnek, ami-
kor is 186 székely esett áldozatul és tőbbsz ázan
elmenekültek Erdélyből, egyik előidézóje és
Buccov Adolf mellett egyik végrehajtója volt,

Igy gáncs-olták el kőzel kétszáz évvel ezelőtt
az evangélikus egyetem alapításának gondola-
tát. N em sok magyarázatra szorul !a!Z, .hog y ez
milyen súlyos kultúrális és nemzetiségi hátrá-
nyokat jelentett azegyetemes magyarság szem-
pontjából. Ettől az időtől számítódik' az. er-
délyi szászok idegenkedése az anyaországtól.
/li. hitüket híven valló, agy-onüldözött székelye-
ket, oJáh telepesekkel igyekeztek' véglegesen eV
gyeng íteni. És ennek' a gyűlöletes folyamatnak,
politikának és vallásuldőzésnek lett a követ-
kezrnénye az erdélvi n-rnzci , ',~~Dk meg-e::6so-
dése, mely mint tudjuk yégered,!llényben a
többi országrészek hasonló alakulása 'folytán
a monarchia széteséséhez vezetett. Ha
majd elkészül egyszer a nemzetiségek történel-
mének hiteles monog ráfiája, úgy tisztán fog
állani sok minden, amit eddig a folytonosam
átérfékelő történelmi munkákból nem sikerült
megtudnunk. ekűnk protestánsolenak pedig
résen kell lennünk, hogy őseink emberfeletti
kiizdelrne a hitükért méltó megvilágítást nyer-
jen s igazolva legyen az, hogy évszázadokig'
tartó vallásüldőzések voltak egyik előidézői an-
nak, hogy a magyarság erejében mindig apadt,
de ez a gyengítés végül is a magyarsággaíl
együtt megtépázta a nagy es erős osztrák bi-
rcdal mat. Aki vét az igazság ellen, nem ke-
rülheti 'el büntetését. Káros y PáL.

Figyelő,
(ADÓS FIZESS!) Előrebocsájtam, Iwgy nem

akarok politiedini. Amit mondok, azt a keresztyén
etika féltése mo nda t ja ueiem,

.A 'minisz.terelnöknek a gazdaadósságok tekinte-
tében az az álláspontja, ho.gy aki tartozik, az [i-
zessen.! g,aza van. De miért nem szegezi szemoe ezt
az igazságot ,az állammal, amef.lj a hadi- és ké.ny-
szerkölcsönök révén szintén adós? VagU .miert nem
ulkalmaeea ezt az' igazságot a bankokkal szemben.
amelyek hatalmas vagyonalwt érő összegekkel adó-
sal a tuiboruelotti betéteseknek?

Azt mondja; erre, a p'énzügyminiszte;r, -'WWf a vál-
tozott viszonyok köv,et.keztében erre nincs m:ód. Saj-
nos) a pénzüg-yminiszter,nek is igaza van. De miért 118m
jut éruénure ez az igazság akkor, amikor a Irisembet

rek adósság,árÓZ. van szó és, miéri csak akkor, í ha az'
állam és ,a ,n'agytőke adós? ",' , ""

Az igazságnak ez a telszésszerinti 'olsalmazosa a
Iieresztuen etika seerint nagyon közel jdr a ké{omu-
tatáshoe, S ezért itt oan a tieenketiedik óra, hogy'
minden. egYfház" arneiu Krisztus neuét . irta a zá:pz,la,-
jára, a krisetusi igazság, ilijen megcs~qolás,a. ellea
tiltakozeek! Ez nemcsak' lrö(élessége,,'hariem létérdeké'
is! S ha ez a tiltakozás nem "járna 'erfildm,értnyel:'
Iröveteljük, hogy a politika törölje le ,cég-éről a ke-
resztijenseq jelszavát! Fabok. Ferenc,

*
NEMETORSZÁG., Németországban, több l1:üval-

láshü lelkész.' uan böi'törzben. A kOl'manlj most sza-;
badon akarta bocsátani őket azzal a 'feltétéll~l, h.á
elismerik., hogyelfogatásuk [oqosan tört.ént es mejg-
fogaa:jik, hogy többé nem olvasnak fel kiáltványt
a szószékről. A hitükért beböJ.'töJlzött lelkészek aZO!1-

ban: inkább hüjlundok oottuk a börtö,!-Qe!~ maradni,
semminv a felté.te[.(f.lwek eleget, tenni. (Hara,ng'$zÓ.)

Mit írnak az evangélikusok?'
Fitos Vilmos budapesti könyvtár i igazgató »f;r-

tekelés és megísmerés« "címen alapvető értékel-
méleti kérdéssel foglalkozik. 'Bevezetőjében megál-
lapítja, hogy régebben az értékítéletet igazságnak
tartották, holott itt egyáltalában nem vethetö víel
a kérdés, hogy igaz-e vagy nem az ítélet, E két
kérdés összekapcsolása idézte elő' a vallásos hit
és metafizika egybeesésén, s hogy az objektív és szub-
jektív ítélet közt nem voH~ülönbs,ég, Ki~m:e,li az
értékítéletet az ellenmondás elvének érvénye alól,
mert éppen az jellemzi a logikai ítélettel szemben,
hogy vele ellentétes ítélet' is' állítható' szembe. -
Megállapításainak következrnényeképpen például le-
vonja, hogy helytelen, dolog az etikát .olyan értele!ll-
ben értéktudománynak nevezni, mintha a helyes ér-
tékelés normáit lenne hivatva megállapítani." »Ha
arról van szó - úgymond=-,' .nogy milyerr legyén;
az ember, akkor nem. a tudomány pislogó -rnécse-
séhez, hanem az eszményiség .csillagfényéhez . íor-.
dulunk. A mor alísta nem, érvel, hanem sugalmazs
~ Kifejti még a megismerés 'és' értékelés alapvető
kettösséget a szép megítélésében. Itt -szintén lehe-
tetlennek tartja normák adását, valamint a históniá-
ról is azt .mondja, hogy arra kell választ r adnd, mi~:
lyen volt az illető korok embere, nem ·pedj'g'á.~l;~,
milyennek kellett lennie. ' , ' , " :

Fitos Vilmos munkája varóban .gondolkoztatóvés
elmélyedésre késztető mű.' Örömmel állapít juk meg,
hogy az értékelméletben úttörö.: nagy magyar .fi",
lozóíus, Bőhrn Károly nyomán újra egy evangéli-
kus író jelent haladást, sok külföldi nagyság" mellett
ebben a tudományszakban. Vajha' e 'müvecske 'alap-'
ján megtermékenyülne az emberiségckútatásának -ter-
mékeny, de sokszor parlagon hagyott, ,terület~.-,:"

Z""J1U;

A b'ÍrÓküldé~.' -, fo,:.
", .

Tőrvénykezési eljárásunk regyik , igen fon:
tos része a bírókűldés, mégis úgy a régi E:'A:,
mint az új tervezet (zsinati, irornányok 'IÍ . fű-
zebe) nem intézkednek -róla kenő szabatosság-
gal. A fegyelmi ügyek .tekintetében rendelkező
eljárási rész 'e tekintetben sem 'a régi E. ''A.-
ban, sem pedig az új tervezetben nem tartal-
maz rendelkezéseket, úgy hogy a törvényszé-
kek hatásköréről szóló I részben '6zétS!~Mita'lí.-lé-
vő idevonatkozó- intézkedésékböi: 'kell kővet-
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keztetnünk a törvényhozó akaratára. Az ered-
mény persze annyiféle, ahányan következtetiink.

Ez a hiányos rendelkezes feltétlenül kárára
lesz a törvénykezési eljárásnak, mert bizony-
talanságot teremt s ez természetszerűen bonyo-
dalmakra, felesleges vitákra 'ad majd alkalmait.
Ez pedig nem lehet cél. Igyekezni kell úgy al-
kotni meg szabályainkat, hogy azok minél ke-
vesebb magyarázaha vagy vitára adjanak al-
kalmat.

A kérdés pontos szabályozása kűlőnösen .a
fegyelmi-eljárásban igen fontos. Mégis azt lát-
j uk, hogy ott nem, hanem a kozigaz.gJa:tási·
ügyekre vonatkozó eljárásban van pontosabban
szabá lyozva a kérdés. Szükséges tehát a fe-
gyelmi űgyekre vonatkozó eljárási részben is
szabályozni a bíróküldést. E kérdés mikénti
eldöntésétől függ ugyanis az, hogya f.egyelmit
elrendelő határozat kérdésében melyik hatóság
dönt, melyik hatóság rendeli el a vizsgálatot
S küldi ki a vizsgálóbírót. Gyakorlatból tud-
juk, hogy a fegyelmi ügyek eredménye mennyi-
pe függ ezektől az előzetes intézkedésektói.
Nem lehet tehát közömbős az, hogy már' az
első lépéseknél is az rendelkezik-e, akivel szem-
ben a bí róküldés kérésé indokolt, avagy egy
érdektelen más személy.

Erre való tekintettel célszerűnek vélném.
hogy a bíróküldésre vonatkozó rendelkezések
ne úgy, mint a régi E. A. és az új (tervezet
teszi, 'elszórtan más 'részek közzé beekelve sze-
repeljenek, mert e réven feltétlenül zavar tá-
mad, hanem azok a, választások megtámadásá-
ra vonatkozó eljárási rész nuntájára külonálló-
an néhány szakaszban egységesen ősszefog-:
lal va alkottassamak meg.' ,

Az ily módon szerkesztett rendelkezésekbe
szükségesnek vélem belevenni azt, hogy a fe-
gyelrni ügyekben, tekintet nélkül arra, hogy az
magáncsok panaszálla ié\-v'a;gyhivatalból indul

, meg: elsősorban tisztáztassék, nincs-e sziik-
ség bí rókűldés re. Az a hatóság tehát, mely
akár panasz alapján, akár hivatalból a fegyel-
mi eljárás megindítására akar utasítást adni
az ugyésznek vagy vizsgálóbí rónak, elsősor-
ban tartozik vizsgáLat tárgyává tenni azt, nincs-e
szükség bíróküldésre. Ha 'ennek szüksége fenn-
forog, érdemi intézkedés előtt tartozik az ira-
tokat felterjeszteni az arra ille té kies hatóság-
hoz. Hasonlóan kimondandó, hogy az la ma-
gános vagy hatóság, me1y valamely tisztviselő
ellen fe~yelmi feljelentést tesz rés vegyben bí-
rókülcLés szükségét látja .fennfo rogni, kérelmét
egyenesen ahhoz a hatósághoz tartocik beter-
·jeszbeni, ahová a bíróküldés elintézése tartozik.

Ezzel az intézkedéssei elérjük azt, hogy
. a fegyelmi ügyek intézésenél az első lépéstő]
kezdve érdektelen tárgyilagos <eljárás és in-
tézkedés érvényesúl. Ugyanis a bifóküldésre
jogosult hatóság a mások által" telt fegyelmi
kijelentést, illetve a hivatalból megindítani
szándékolteljárásra vonatkozó rendelkezést kőc-
vetleniil annak a hatóságnak adja Le biróküldés

szükségének fennforgása es etén, melyet e cél-
ra kiküld.

Ilyen irányú rendelkezés révén a tárgyila-
gosság elérésén kívűl még egy másik cél: az
egyöntetüség' is eléretik. Ugyanis a kőzigaz-
gatasi eljárási részben ez ily irányban van
megoldva. Semmi akadálya nincs annak, hogy
ez az ott már régen alkalmazott s jól .bevált
rendszer átvétessék a fegyelmi eiljárásba is.

Ezzel kapcsolatban felhívom a figyelmet
arra, hogy az új szabályozásba fel kell venni
egy intézkedést a választások megtámadásá-
ra vonatkozó eljárásra is. Ugyanis itt la leg-
gyakrabban fordul elő a bíróküldés szükséges-
sége. A tervezet io. szakasza kirnondja, hogy:
éli kereset r 5 nap alatt adandó 'be az illetékeis
csperesnél. A bervezet 91. §. 2. bek. akként
intézkedik, hogy ha bíróküldésszüksége fo rog
fenn, úgy a kereset nem az eredetileg illeté-
kes bíróságnál, hanem annál a biróságínál
adandó be, rnelyik a bírókűldés kérdésében
van hivatva intézkedni. Itt bizonyos ellentér
van. Megtörténhet, hogyabíróküldés kérel-
mét nem intézik d J 5 nap alatt s így a keresel
elkésve érkezik le a kijelölt bírósághoz S" azt
elkésés okából elutasítják. FdtétLenül szüksé-
ges tehát a bíróküldésre vonatkozó rendelkezé-
sekbe, a.vagy~ a teTlv:ezetr a. szakaszába oly
rendelkezést beiktatni, hogyabíróküldés sziik-
sége esetéri a 15 nap alatta bíróküldésre jogo-
sított hatósághoz beadott kereset- kelle idő-
ben beadottnak tekintendő az eljárásra l~je-
lölt hatóság által, illetve ha a bí róküldési ké-
relern elutasíttatik : az eredetileg illetékes ha-o
tóság által.

Az új tervezet a régi E. A. idevonatkozó
rendelkezésével ellentétben, minden esetben az
egyetemes törvényszék eJnökségét jelöli meg,
mint intézkedő hatóságot. Én ezt felesleges
terhelésnek tartom. A multban sem volt baj
abból, hogy a kerületi törvényszék döntött az
egyházmegyei .törvényszék ellen beadott bíró-
küldési kérelmek felett, ezután sem lesz ebből
semmi baj vagy sérelem. Maga az ,a rendel-
kezés, mely a törvényszék helyett annak elnök-
ségét jogosítja fel az intézkedésre, igen he-
lyes és hasznos.. Eddig bizony a tőrvényszék
ősszeh'í vása ily ügyekben felesleges költség
okozás volt. tlrbiv.

Külföldi hirék.
Lapiini kereseujének az e.gyluízi egységért. A

japán keresztyén tanács legutóbbi ülésén elhatároz-
ta, hogy ősszel konferenciát tart, melyre Japán ősszes
keresztvéneit meghívják. A kenterenela legfontosabb
tárgy.a az egyházi egység kérdése lesz. A talaj elő-
készítése végett kiváló nem-papi emberek evange-
lizációs mun~át kezdtek el.. A~ egység gondolatának
megérttetése és terjesztése céljából havonként egYr
szer : nyilvános istentiszteletet tartanak, melyen ke-
resztyén vezetőemberek szólnak az egyház egységé-
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ről s ahol a közös imádságoknak is ugyanez '\
tárgya. Az 'első istentiszteletet február tü-én i;ar-
tották, melyen Toyohiko Kagava beszélt, a második
istentisztelet (március 24.) szónoka dr. Mott Já-'
nos volt s az áprilisin Akazawa püspök hirdette
az Igét.

'f'.
Egyházi autó. A németországi Potsdam mallett

levő Neubabelsberg egyházközsége, melynek igen sok.
és messzefekvő szórványa van, üzembehelyezett egy
autóbuszt a következő felírással : »Egyházi autó,
csak 'templomba [övők számára.« Az autóbusz mír»
den vasárnap sorra járja a szórványhelyeket és a
híveket a templőrnhoz szállítja.

*
A francia protestantizmus legújabb évkönyve sze-

rint Franciaország és gyarmatainak területén je-
lenleg mintegy 1047 evangélikus' lelkész, (köztük
három nő) és 109 evangélista működík. Az egyházi
épületek száma 1521, s a Francíaországban kiadott
egyházi és egyetemes' folyóiratok száma 422.
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SlENTHÁROMSÁG UTÁNI 2-lK VASÁRNAP.

Luk. 14:16·-24.

Al lakoma az életnek meqnaquobboáott, kiszine-r"
zeit jelképe; EZérr husznnlJa ti: me:gnon; etfokozatf,
teljes, tehát az örökélet. szemléltetésére Jesus a
lakoma képet, »Lertek, már minden késeen van."
Tovább [űeoe ez.t a gondolatot, egy kép jelenik meg
eljjttiink: uiráqdiszes, ünnepi ház, amrA!if tárt ka-
pukkal oárja a meqhiuott vendégser~get. A feldí-
szített asztal pihenést; örömöt és ezernyi jót igér.
Elcsendesedett: már a munka za]a is odabent, ra-
glJogó, tiszta minden és a házigazda ünnepi dísz-
ben kesz a vendégek fogadására. --o Valóban, már
»minden keszen uan«. Feje,delmi módon qondosko-
tiotb róhl;l1;k az Ur naqupéntek, husvét és pünkösd
csodájában, vár ránk lsten ünnepi háza pihenéssei,
örömmel és eze/nyi áldással. Da hol vannak a hi-
vatalosak, akik meghívattak a keresztseqben, a kon-
iirmáciobon és az uruacsorában? Futnak a siker,'
o 117am/11.o:l1,a gyönyör után és üresen marad az ün-
/Tep;,ház. Lesuju» és szemora igazság ez. DriI ami'
az egyik emoernete ítélet, az a másiknak öröm és
cíldás. Ime ott állnak a terek szeg.élyein, lz kerí-
tések mentén a vágyakozó nyomorultak, a biinba-
rútol« és életkoldusok, megnyílik előttük a vágyak
háza <ls meatelik örven,d~~ő sereggel a feldíszített
Iwj4é1r, - Amilyen félelmes üzenet ez a hivatalo-
soknak, olyan örömteli hioooaiás az elesett és bünös
embereknek: vigyázzatok, mert az elsőkből lesznek
az utolsok és az utolsókból az elsők.
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LapUnIl a nvari Ilet. hónap' alatt
összevont szamban 118tnetenllentlele-
Dili meg.

Az Országos Luther Szövetség orsz. választrná-
nya június 25-\én tartott' üléséri Dr. Bencs Zoltán
elnök beszámolt a Szövetség életének a legutóbbi
hónapokban történt eseményerről. Ürömmel jelentette,
hogy az alapszabályokat a belügyrrnníszter jóvá-
hagyta, azok azóta nyomtatásban is megjelentek és
a Szövetség lapjában is közöltettek. Az úlj alap-
szabály értelmében azegy,es szakosztályok megkez-
dették m\l'nk~jukat. EI~és,z~lt, a szak?sztál~i ügy-
rend, elkeszult a kultu·ralis· szakosztaly részletes
programmja és az egyházvédelmi szakosztály prog-
rammja is és az összes szakosztályi programmok
elkészülte után azokat a választmány összesiteni és
kiadni fogja. Jelentést tett az evangélikus napok meg-
indulásáról, a Szarvason tartott konferenciák .és es-
télyekről. valamint az őszre tervbe vett evangélikus
napokról: Pécsett, Mískolcon, Szegeden és Debrecen-
ben. Pénztári jelentés és az Evangélikus Eletről való
jelentés következett ezután, majd kisebb jelentések
és inditványok .

Kiemelendő része volt a választmanyi ülésnek
Dr. Tasnádi Nagy András vallás és közokt. 'államtitkár
~dvö~lése. Dr. Bertes Zoltán elnök utalt arra, hogy
alialanos gyakorlat az; hogy országos szövetségünk
üdvözli a protestáns egyházi életben rkíemelkedő ve-
zetőket egy-iegy ilyen változás .alkalmával. Különös
örömmel emlékezik meg Tásnádi Nagy András. ki-
nevezéséről, mely a legutóbbi és mostani választmá.
nyi ülés közé esik. Indítványozza, hogya választmány
örömének kifejezést adjon, hogy e Ielelősségteljes
helyen az arra Legalkalmasabb férfit láthatja. Mint
az összes evang. egyháztársadalmi szervek összefog-
laló szerve, nyílvánitsa a Luther Szövetség a [egtelje-
sebb bizalmát Tasnádi Nagy András közsze~etetben
álló személye iránt, mint akitől a protestáns egy-
házak jogainak és szabadságának megőrzését és Is-
tentől áldott fel virágzását várja. A választmány az
elnök ~indítványát egyhahgúlagelfo~t~ _és elha-
tározta, "hogy üdvözlő köszörítéséf az államtitkárhoz
az velnőkseg útján eljuttatja. ,

- Egyházmegyei közgyűlés A budápestt-egyház-
megye június 24-én tartotta évi rendes közgyűlését.
Dr. Mikler Károly egyházmegyei felügyelő II. Rá-
kóczi Ferenc jubileumi évéről emlékezett meg, majd
érdekesen fejtégette a felekezeti türelmesség kérdé-

_ sét. E közérdeklődésre számottartó beszédet jelen
számunkban közöljük. Kemény Lajos esperes rész-
letes Jelentést terjesztett elő az .egyházmegye éle-
téről. Az elmult közigazgatási évben két templom
és két imaház épült az egyházmegyében, azonfelül
orgona és harangavatások voltak. Szepen fejlődnek
a missziók, az esperes főképp a felelősség kérdését
hangsúlyozta, melyet fokozottan kell· elvárni min-
den egyházi munkástól, Abelmissziói, tanügyi, hitok-
tatási és költségvetési jelentések és számádások után
felebbezéseket intézett el a közgyülés.

.' - A nógrádi egyházmegye június. 26~án Ba-
lassagyarmaton tarbotta . ezévi közgyűlését,' amelyet
Laszkáry Gyula kormányfőtanácsos, . egyházmegyei
felügyelő nyitott meg, kiterjeszkedvén egyebek közt
arra a sajnálatos jelenségre is, hogy egyházmegyénk
\ierűletélL.. is_ jelentkezik a nemzetiségi' mozgalorn,
amelyet a hátrérből titkos kezek látszanak irányítani.
pk mély benyomást kíváltott megnyitó után Mihalo-
vits Samu főesperes terjesitette be évi jelentését az
elmult esztendőről, melyben ,a keresztyénség súlyos
helyzetének rajzát adván, a belmisszióí munka egy-
séges irányítását minősitette mulhataflanul szüksé-
gesnek, rámutatvén arra, hogy míndennemü munkás-
ság célja nem is az evangélikus öntudat, hanem a
hittudat kimélyítése kell hogy legyen.' Hívánatcsnak
tartja a híveknek újév körüli ~ hajdan szokásban
volt - évenkénti meglátogatását, a posztilla ki-
adását s a lelkipásztori munlka intenzívvé tételét.
Az egyházak 2495 pengő áldoztak jótékony célra.
Nagy hatást váltott ki jelentésének az aJ része,
melyben statisztikai vizsgálódáséi eredményeként
közölte, hogy egyházi. vagyonból az egyházrnegye
szükségletei csak 11.800/0-!ban, 29-690/0 az egyház-
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tago)\: hoz;zájslfUlá.s!!\Q,ólés 58r 51.ojo":b,.ankülső segélyek-
.o,őrf~a~ződri.ek., ;~LKarflps Gyu,la az egyházrnegye is-
'J<618,iii,akhelyzetéf ismertette, amely kielégítőnek mu-
't@i:O?í~;,t,anÁtpiri\i;"Jó,ré~il5éJ;l.kíváló , éredményt értek
él;.~í:i;,( jfegylhízinegy,~, Iöldbirtokbérletét. fölbontotta,
.juiljj}" a, ,~yp,)pihtéieti .és lelkeszértekezleti ésegyéb
'ilgy,'~k'')~t~r'gy,i1i,?:sa'sqi:ana~ta nagyjelentőségű ha-
(~:rQ1.a~ót,hO?tö, .a . kqzgyű}és, -hogy, Laszkáry Gyula
-f;el~gy·é~Q'~úí.dtb(~nYá'r,a.Kímondta,~~hpgy .az egyház-
k'Ötség,ek iITt~ikepJen~k, hó:ú' minderi templomban tar-
fá's.s'W,:~egy.,fuf1gyarIiy~Iv,'íí;.ist,éntisz1:!elet, Is. Örvende-
f~-s.'itu!i~)Ihás'úrr''szo~~á)t; lióg.y:a' kísterenya! egyház
·1'~"h9Ia';. :ö'rökhi=lgY-Oimanyban' rész€siÜt. Aközgyű-
;lesr'me'g~1ő2;öl~~g,J1 ,:C1yáiri:ilUyéiétHorváth .Sandor és
-~a;~qs~:~.~\lt~ l~'S ;~: !,elk1Sí';érte~~~1;e~Pr. Csengödy La-
JOs ,i:)ln,Ol)},et€7yelvlesez,dt.". ....
'.'.'~~ ,:.;,;;.f,t~(!Ílozá,s".:,·r:<rálik;Óusztávné, ~,született Kapi
j:l,lliská, i ,J(~áJt~, :Ql,Iis?;táv,ny < sopron! Iíceumi tanár
'.P'éj:~",é~~eJen~e)kqtven~<;iikévében röv,id:szenvedés után
váratlanul elhunyt.' D. Kapi Béla püspök "testvérét
J~y~~~o,lj~..~~. e~t:}lllytb~n.,. .
:',';' ::..,:.,.ijn'álj~'~~yá#s .." ,A- csillaghegyi.: míssziói kör,
m~.lyef.~~t ;~~YiV,el}:;e~eJő~~·.a}.budapesti egyházmegye
~:~y~~Aki:izf;~~El~!k,'.~Qzös,;:.(t~h:~~N'ál~,~ása:.'loz'Ütt .,I~tr,e,
e rütV!d.,lQo.alaH"amls,zlol.kQr.lwz'eppontJaban
:,~~g~s:/;lm&Q'#át:;,I~te 3(t~tt.,;I):!;gy,szépen . épHi,ett..villát
VlilS1Wp,~t"fIleg,. me~y~t! ájalakírott .iés felszereli'. Ava-
táIiGlJN'!Í;ii,Is:2~::;,~Il{volLmikpf,D;,Raffay Sándor püspök
l~g~zJ~:JiÍtio~'~YBl1géli\uJlja~J:~,~;1;',.alapjá,n-a felavatást.
',;' ''''71Egyházmegyehpresbiteri konferéncia Nyíregy-
házán.' iA r.tíszavíríékí-. oég,yhámneg:y:e június há20-án
l'Fésbiter! ;!k()lllf,ez:eDfci~~_t~r!?tt< ~;Y-ire~yházánr mel,ven
az:~.,egyhaz.ijl.egy:e',·terüíétérök- m:mtégy ',300 presbiter
:es': érdeklődő' vett "részt. ,A. konferencía délelőtt 9
ól'~ko.r" .ístemísztelettel.vkezoödött, .'melyen'· D~' Geduly

-M!enl'Íklhi1'.det:te-' az~i-Igiét;·Utána a' -központi elemils-
-kolában .01':;' .Streicher .:Anru@.f. egyházmegyei, felügyelő
}Il'e!glnyüotta'a ;konferenbiát •. » pr presbiter a' bibliában,
,a" presbiter- ,ra családban=ésra presbiter a társadalom-
ban« címmel Belák Sándor,': Elef'ánty Sándor és

_W,erl1~ri'.GY'\I~a";t&Ttotti'lN ,_,elQ,ad~t,:],Az'" előadásokat
~A}Wp?e'r$ ~ö''f.e~~e."A )~,9:nf~I1e,!-q~,p.r.D!Ómján Elek
~~ros:z.avalY~~.,es"!madsa,g.aval, végződött. A konferen-

"c\áút?lJ.pa ~~Jr~gyháti. g~jilek;ezet.' ebéden látta ven-
:dégÜI',Cl<;,kp,J;lf~r,encié\r r~~~tyevőH,mel-yén, rnelegen ün-
p;~p~ltrJt:<Í-: ,b;eJ;eg~égép.ő1Je,Fgy-ógyul.t.Geduly püspököt .
,,,;,: -'.Lelkészi/érteke;zlet. A .:békési egyházmegye
!elkfs~eL ,és. i:f'élű,gyelői június" :20-'án;!Cs,aba,csúdön' tar-

.,t0:tt!Í-k~;:nyár.iéd<ék'eZlieWket·Kov'ács Andor Iőesperes
,é~,Dr-i,Haviár:,Gyula:egyházmegy·ei felügyelö elnökléte
,a:La,tt' .-Azrértekezletet,' megelőzőleg- a betegségéből
;r.elg,Yió,g'YW:t;'zKo:vácsA.n40'.f'·csperes úrvacsorát osz-
toet an-megjelent Ielkészeknek, - felügyelölenek, egy-
hát,jI,!tisztviselőkne·k;· ,és."hivieknek,· majd -az ,elnökség
·j}o:g;adta;;:a,'fcsabaesűdkiegyház;-intézményei részéről
elhangzott ütl\r;Ö,z:Jéseket, .Az .ímaházban' tartott ér~
t~ke~~,et:e:!lT4,tIifli l\~l'ply .lelkész e;l'9,a4.ást tartott >~A

},lj.N:"1~lké~~7.:r9~,,.:,amelyben !"ámq:ta,to!.t: ar-~fal~si nep
~pggye-1E~;;,~ ,fqld;~:);,~~:l'e.t;e~~!"~,··az OSl .szok~sokho~,
,y.alJa~hQ7;,\5ah,d'aga:SZ~iQ4a.s,aJ:a,;JP..unkasz,eretete;re, ho-.~Je~<.;~r~teve;,),dé,chibái:r:a,i;s::i\,a~.fQsv:élly~;égl1e,a csö-
'kŐ%"ö,srw.:aÍ'~-Pcis&gI'a."c.az·_ósztlily,gy,űlöletl'~: érintvén
41~1e!~p,íté~~.,föÍqf;..fá;f'ÜI;~;,,I5.éI:d!épe}ts.:~á~lIt~t,:aa_Ie~-.
-~~,~~e;J,l::fe.kqdö,t~,r:a'0[II):~ly.ua", !WP "Iple;rse,kl,.e::;,ebe'n,VI;
.,gas~t~~~@~m/és,.(;m.i:R<if;}ne.k'f.el,ett'-ilz,Igeálta! való
~Jl~Vr~Je&f~n'py~lvAI);u!"; f;, :;Ip.:egj~lent, .J,e.U~ész.ek;es fel;:·
:i}.~Me~-ő,J(!Up1tn;<i,.,l\:O?:f~S2l0~ott~:>a:nIIJd'enlqterde~lo
t~~~y~o7;i; .~\:I~~:~;Y: )JÜrzS~~0 Ie!i);~sz eI!te.k~ felolvasast
.ff!!'~9J!;í »jk\~;;JjEl[k<!.,r ~l~t i:::(r,aJzanoJ~«c.AF- ,.er:~ek~,zle.~.e!-

:hqtflJ;9.z;~a,l~gyj:.k\;~qPI ~):!.~, J~lk:esz~; kQr:p.,?,t~e~ugy~-
.:n,I1,~ilNJ?,P.<i'QsijFg~tj:lseka: gY:i:);l'mgk~t,.tqlllttato .lelké-
R~~lh,Q.a,gY'qh!? .inérvü s.~gélye~é,set. .es .,elfogadta; azon
i~dl~yál'l:Y;iÍ:;,;;hQg~ wil1q~n;'-S~Qmhat()p,;;.e~.te 9 o!.a~or
a;>:,-,Ail~S~,S,,; l!'l.l~epze)rl:.:,,:t&lal~9-:z:z!fnp:l5')gyülekezetükért,
,~g,Y,.rrá~.~~~.ássftglÍ~t, ~aló~.iIll~dsá;g'ban. ~z értekez-
J,~tz,tag-Jat "ChQV;a.rlnc,J,9z.&efnelke;slj,·c:Qtthouaban meleg

Jqg,,4t,8;t<\~jJ1iiQ rés~e?ii;il)te,k:'S..:;\j,i "'i'-""'" ....

- Kískőrös. A kiskőrösi hívek tavaszi közgyűlé-
sükön egyakarattal kimondották templomuk reno-
válásának szükségét s ezt a szándékukat a vidé-
ket Siújtó. fagykár ellenére is valóra váltottak. Az
5000 pengös munka eredményeképpen a vhatalrnas
téplom most már külsölég -egészen rendbehozva áll.
A gy ülekez et június 23-,án, .a vasárnapi. istantisz-
teleten adott hálát Istennek a megsegítésért. -
Ozv. Szilágyi Míhályné 'egyháztag akülmissziÓrra
100 pengőt :adományozott.

- A vecsési evang, misszió pünkösd hétfőjén
örvendező lélekkel avatta fel három ú] liarangját
lélekemelő ünnepély keretében. A harangokat Honéczy
Pá,~ Iőesperes áldotta meg; az ünnepi igehirdetést
Varsanyi Mátyás budavári lelkész végezte. A ha-
rangok súlya : . 517, 2'17 és 130 ~g. A szükséges
anyagiakat híveink nagy áldozatkészsége teremtette
elő .. Oe köszönet illeti meg Ielekezeti és társadalmi
különbség nélkül Vecsés község egész közönségét
is megértő támog.atásáérL·

- A váci evang. egyház' földjének parcellázása.
Közvetleru ·3 vasútvonal me'Ue:tt', a vasútállomástói 5-6
percnyire.La városházától 10-12 percnyi távolság-
ban. Gyönyörű fekvés: közvetlen a város mellett,
Villany, vízvezeték s útakkalellátv·a. Ritka vásár-
láss Iehetőség. 151-'250 négyszögöles telkek 12---.24
havi részletre kaphatok. Parcellázási iroda: Dr. Bar-
tes Fereric ügyvéd, Vác, Báthőry-utca 5. sz.

_ Pályázat. A soproni ev. líceum (reálgirnnázium]
fenntartó hatósága pályázatot. hirdet angol.latin vagy
angol-magyar .szakos helyettes tanári állásra. A dr-
jazás az állami előírás szerint· történik. Pályázhat-
nak ágo h.ev. vallású tanárok. Az állást 1936:. szep-
teruber l.J.én kell elfoglalni. A kellően felszerelt
folyamodásokat a dunántúli ág. h.ev. egyházkerület
nagybizottságához címezve a soproni líceum ig'azgatósá-
gához~1935. július 15-,ig kell benyújtani.

_ Protestáns Tanitói -Tnternátusok Alapja segé-
lyének elosztása, ügyéhen az intézkedések egyházi
részről 'folyó hó 12-én megtörténtek. Az egyetemes
felügyelő a vallás- és közoktatásügyi miníszterhez
a íelterjesztést megtette. A míníszeer jóváhagyása
s a szétosztásra kerülö összegnek az egyetemes penz-
tárba való beérkezese után a segélyek haladéktalanul
kifizetést nyernek, Tanítóságunk figyelmet felhívjuk
arra, hogy háZOR kívül tanított gyerrnekedt a jövőben
annál is inkább evangélikus internátusban helyezze
el, 'mert a segélyelosztásnál a jövőben elsősorban
és nagyobb mérvben azoknak a kérésé fog figyelembe
vétetní, akik házon kivül tanított gyermekeiket evan-
gélikus internátusban neveltetik.

RIEGER OrTO ORGONAGYÁRA
Budapest, X., Szigligeti-utca 29. seám, (Rakosialua).
Uj orgonák, valamint homlokzatsípok szállitásat és

orgonajavításokat m é r s é kel tál' ban
szakszerű és művészí kívitelben vállal.

SZLEZAK LÁSZLÓ
Magyarország aranykoszorús mestere

haratut- és ércőntőde, harangfelszerelés- és harang-
I lábgyár, Budapest, VI., Petnehdeu-utca 78, szám.

8 ararujéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve!

Az ünneptelen 'egyházi félév beálltával vidőszerűvé
vált D. Ratffay Sándor: ünneptelen félévi egyházr f

beszédek. Közel 400 oldal, nagy alak, díszes vá-
szonkötésben P. 20:-.

Kapható havi 2 pengős részletfizetés mellett,
. Scholtz Testvérek könyvkereskedése,

Budapest, IX., Ferene-körút 19-21.
::rgbé, [Ev,angénkusc;:mai{onis~zá';:A'nyaházi;' l'Jy,0mda•
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Budapést. VII., Damjanich-u. 28-b. - Felelős Farkas 1,.


