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TISZTA IFJUSi\G.
A Keresztyén Ifjúsági Egyesület augusztus élni e világ, ez ország és ~,z egyház .ifjúsaga-

18-án .Debrecenben tartott országos gyűlésén nak, az én gyermekernnek és a, gy~TlIlekeri1
ünnepélyes kiáltványt fogadott el és a~t ....az barátainak egyaránr. Szükséges, hogy az, új
egész magyar társadalomhoz intéave a nyilvá- sarj, .mely új jövendőket nyer, tanuljon az előt-
nösság elé' hozta. Napilapjaink legnagyobb b-'r--t.e ,V:8t16k k-e"c-rűs.cf-~dés-- k'éi:J.Ő b.án,alt:ai,okta-. ;
sze megemlékezett a kiáltványról, dé össze- lanságai és bűnhődéseiből. Ha mindörökké
vissza rövidítve közölte. Lapunk a legutóbbi mindenki csak a maga kárán tanulna, nenu
számban egész szövegében hozta és olvasó- lehetne reménykedni az új nemzedék jobb éle-
inld megérdemelt figyelemmel fogadták. Húsz- tében.
ezer magyar ifjú képviseletében, akik kőzőtb De érdemes is tiszta életet élni. .iiszf a it-
földművesek és iparosok, kereskedők é,s hi- júság áldásait vinni át az alkotó és cs'a~á:dalla-'
vatalnokok . fiatal generációja ván, meggyőző- pító élethe. Tiszta ifjúság áldásait adni ci tár-
határozottsággal jelenti ki el nyilatkozat: »Bi- sadalmi, nemzeti és egyházi életbe, amikor an-
zonyságot teszünle arról, hogy szükséges, ér- nak derékhadai kőzé jutottunk. Elrontott ifjű-.
derries és lehetséges tiszta életet élni a ma- ság .bánataitól soha nem lehet megszabadúlni,
gyal' fiatalembernek is! Bizonyságot teszünk ._ viszont. semmivel fel nem rnérhető gazdag-
arról is, hogy ezt a legnehezebb kuzdelmet ságot jelent tiszta életnek az. öntuc1at'áv~~ljá,.r:;
minden fiatalernber csak Krisztus~al harcol- ni, .küzdeni és bízni. . ,
hatja lTI.eg diadalmasan 1« . _. .'

Bármiker alkalmlas az idő arra" hogy ilyen _ Mindez azonban a, hasiZon,siZ1ámitg1Lr~~á.·
bizonyságtételek elhangozeanak. ne! éppen <lIZ nak a jellegével bír. Az éyla:ngéHuin(h:ang~
iskolai esztendő elején, mikor az -ifjúság sorai súly a harmadik szón - villn,iamelyilme'k atmi
felé újabb lépést tesznek az iskolába járó gY'~r- - hitülllLs~erÍnlt meg kell. előzni a másik' kiettot~
mekek, mikor a gyerme.kségből egy-egy nagy Hálával 12dl fogadni' minden jó 'g'yümü'1csöt'
réteg átlép' az ifjúság esztendőibe, mikor amely, Isten kegyelméből a tiszta -ifjú·ság·-iá:.iJnJ
szűlők la gyermeknevelés újból jelentkező anya- megterem; de az evangéliúrn taníÜ.Saio91 min-
gi gondjai kőzött fokozottan érzik gyermekeik denütt kicseng' at áldott' b'izt;:ítás:1;e.l~~t,~lehíe~,
nevelése iránti felelősségük gönd~,a~t isI, kü- tiszta ifjúságet élni! Ebben van' )etín.ek'.'a,~hi-:
lőnös jelentősége van ezeknek, a szavaknak. zonyságtételnek teljes jelentősége gyei'mekelllk--
Mindenkinek, aki gyermeket nevel.. szűlőnek, ta- nek,' ifjúságunknak, szakadékok szélén járó. je_o
nárnak, iskolának, nemzetnek, egyháznak együt- lenvaló nemzedékünknek a. számára, Ha ezt
tesen és külön-külön is érezni kell, hogy c\5aik- az -igazságot tudjuk megértetni mindenekkel,
ugyan <elkerülhetetlenül szükséges tiszta életet Krisztusnakí szolgálunk vele .'.. " .'. .
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Guruló drachmák.
Krisztus szép példázata szerínt egyszer va-

lahol elveszett egy drachma. Kiesett az er-
szényből, a keridő csueskéből vagy az asatal
fiókjából és elgurult. Ott is maradhatott vol-
na. nyomorult elveszetrségében, ha nincsen va-
laki, aki magáénak vallja, aki a guruló drach-
ma alig hallható zajára fájdalmasan felkiált:
Jaj! Elveszett a drachmám! Az én drachmám .
veszett el! De akadt egy asszony, aki magá-
énak: érezte az elgurult drachmát, így az nem
veszett el egészen, de megkerült.

Nekünk is vannak ilyen guruló drachmá-
ink. A szórványbeli híveink. Nem egy. Nem
kettő. De sok-sok ezer gurul belőlük sze.rteszét
hazánkban, az Alföld síma asztallapján csak-
úgy., mint dombos Dunántúl és MaJraHékl-f1eJ-
vidéki lejtőin. Es ezeknek a guruló drachmák-
nak súlyos, sőt reménytden a helyzetük. Nem
azért reménytelen, mert távol estek templom-
tól, iskolától. Nem azért, me rt belekevered-
tek: a másvallásúak rengetegébe, hanem azért,
mert nem akad senki, aki magáénak tekin-
tené őket. Ezeknek a nyomorúlt guruló drach-
máknak egyszerűen nincs gazdájuk. Legalább
is ezt a benyomást szerezhette magának alZ)az
ember, aki figyelte az elmult kőzigazgatási esz-
tendő szórvámyvitáit. .

A gyülekezeti lelkészek az egyházmegyé-
ken és kerületeken keresztül állandóan ostro-
molják az egyházegyetemet, hogy tegyen va-
lamit a szórváríyő megmentésére, hisz a. szór-
vány az egyetemes egyházé. Az egyetemes ,egy-
ház és a kerületek azonhan visszaverték a tá .•
rnadást s a szórványok megmentésének kö-
telezettségét az egyes gyüle~ez:ebekre hárítják
azzal, hogy a szórvány riemas egyetemes egy-
házé, de az egyes gyiilekezeteké. .

A vita folyik, Külőnbőző tényezők egy-
másra tologatják az illetékességet, kőzben pe"
dig ... gurulnak! a drachmák, rrrelyeknek nincs
gazdájuk, mintha bizony éppen a mi magyal'
ev. egyházunk' volna oly erős és hatalmas, mely
megengedhetí' magának azt a fényűzést, hogy
lyukas zsebéből tizével, százával e1gurul janak
hívei.

Mivel ismét kőzeledik magasabbfokú 'egy~
házi közületeink gyülésezésének' ideje, sziiksé-
gesnek látorru tisztázni a 'kérdést, hogy kié
hát a szórvány? Ki illetékes a szórványkér-
dés megoldására?

Az a tény, ho.gy a szórványkérdéssel ed-
dig rendszerint csak' a lelkészegyesületek gyű-
lései foglalkeztak behatóan, a kerületi és
egyetemes gyűlések azonban nem voltak haj-
landók érdemleges döntést hozni - azt mu-
tatja, hogy az uralkodó nézet szerint a szórvány-
kérdés valóban csak az egyes papok és gyü-
lékezetek helyi problémája. .

Ez azonban Iilem áll. Semmiféle szempont-
ból sem.

Mert ugyan miféle alapon tartozik a gyóni

anyagyülekezet 700 lelke 865 szórvány-evan-
gélikust eltartani, istentisztelettel, hitoktatás-
sal ellátni? Vagy milyen címen kell a. falusi
soltvadkerti gyülekezetnek Kiskúnhalas evan-;
gélikusaira kőlteni? 'És legfőképen milyen ala-
pon kővetelhető pl. a kiskőrösi parasztgazdá-
tól az, hogy felelősséget érezzen a tőle 35 k!m-
re fekvő Kalocsa róm. kar. érseki súlya, alatt
nyögő evangélikusaiért, amikor ugyariezekért
az evangélikusokért laz egyetemes egyház nem
érez felelősséget! .

Jaj nektek szegény s:zórványbeli evangé-
likusok, ha ,egy-egy falusi gyü~ekezet felelős-
ségérzetére maradtok ráutalva, Akkor többé
már nem guruló, de elgurult drachmák lesz-
tek. Hiszen az egyik gyülekezet kőzgyűlésén
csak nemrég hangzott el oly indítvány, amely-
nek alapján a, hívek kőzgyűlési haitározaatal
akarták papjadkar tanyai és háziistentisztele-
tek tartásától eltiltani.

A szórványkérdést nem szabad egyes gyű-
lekezetek nagyon is vitás missziói érzékére
bízni, hanem azt az egyetemes egyháznak' kell
megoldania. Es pedig mielőbb. Erre való il-
letékességét maga is elismerte, amikor meg-
szervezte a szolnoki, hatvani, egri missziókat.
Nem szabad megállania a fél úton. Nem <elég
ilyen részleges megoldas, hanem a szórványkér-
dést oirszágoS!an,egyetemese:n,egység,eslen és
gyökeresen kell megoldani.

Mert ha ez nem történik meg, akkor a
drachrnák tovább, gurulnak. Szanaszét a ma-
gyar ugaron. Itt is, ott is eltünik a szem elől
egy-iegy szórványbeli hittestvérűnk. Ha nem
akarjuk, hogy mind elvesszenek, 'akkor mielőbb
jelentkeznie kell annak a. példázaitbeli asszony-
nak, aki la, guruló drachmák síró csengésére
ezzel a gond 01attal riad fel merengésébők:
Ezek a guruló drachrnák laz 'enyémek. Megyek
és bármi történjék is, megkeresern őket. Je-
lentkeznic kell a bibliai a,s·s:zonyll1alk!.Éis ezt a
szerepet nem vállalhatja senki más, csalcis
egyetemes egyházunk. Vállalnia 'kdlmár az
idei közg yűlésen. Mert a drachmák gurulnak,

Dedinszky Gyula:

Valláslélektan és hitoktatás.
I

Dr. Viszkok Lajos "Hit vagy cselekedet?" c. cikkéhez.
~

Azokban a va lasZiOkb.an,amelyek Dr. Visz-
kok Lajos cikkére megjelentek, kőzös vonás a
valláslélektannak a leértékelése. Ennek két oka
lehet. Vagy a mult lélektanának ismeretén ala-
puló jogos félelern a psychologizrnussal szem-
ben, vagy a szóbanforgó lélektani iskola mun-
kájának a nernismerése ; :a.két ok természetesen
együtt is járhat.

Ez .az exakt theológiai tudomány nem ön-
maga alkotta meg a módszerét, hanem átvette a
kísérleti lélek'tantól, amelynek munkáját és
eredményeinek a jelentóségét nem lehet el
nem ismerrri. Eppen exakt módszere teszi a



35~ szám .EVllNGÉLIKUS SLET

valláslélek'tant jelentőssé, hiszen célkitűzése hla-
talmas 'eszközt lad kezünkbe annak a munkának
elvégzésére, amelyre hivatva érezzük magunkat:
a; keresztyén vember lelki rajzát, Isten kegyel-
mének a visszatűkrőződését lahí vö ernber lelké-
ben. Ennek ismerete nélkül csak külőnös érzékkel
felruházott lelkészek tudják munkájukat oly
sikerrel végezni, mint arnilyet a lélektani mód-
szer eredményeinek a birtokában levő Ielkész .
'el tud érni. '

A lélektani munka elleni tiltakozás ma
kor- és kórtűnet a theológiában. Elsősorban
a lélektannal kapcsolatban érezhető annak az
anathemának a hatása, amelyet a nagyonis csak
reakció szerepét hetöltő barthizrnus la tudo-
mányra általában szór.

Mindezek figyelemhevételte mellett helyte-
lennek kell talitanunk azt a módszert, amely
a lélektani murrka eredményeit támadja anél-
kül, hogy a módszerre csak egy szót is vesz-
tegetne. A valóság vizsgálatának az 'eredmé-
nye csak akkor Lehet helytelen, ha, a módezer
vagyannlak alkalmazása helytelen. Ennek
helytelenségérőb sem Viszkok könyvének bí-
rálatával, sem cikkének megállapi tásaival kap-
csolatban egy szó sem esett. Egy orvos diag-
nózisának a helytelenségét csak hasonlóképen
képzett orvos állapíthatja meg.

, A kísérleti munka eredményei alapján
hívja fel Dr. Viszkek Lajos olvasóit a hitole-
tatás reforrnjára.varnelyre tényleg olyari nagy
siü'kség van-: Az az éles' kép, amelye -rajzol, -
csupán a megalapozottság hiánya miatt lát-
szik túlzottnak. Túlságosan hozzászokott a lel-
készi kar ahhoz" hogya, hiveket az adakozás
vagy a templomlátogatás mértékével mérje.
Ez természetes, mert hiszen ,elz volt eszköze,
amellyel a hívek lelki állapotáról alkothatott
volna képet magának, (?) A falusi lelkész azon':'
b:an elsősorban tehet bizonyságot arról, hogya
templomlátogatás és a megszokás rnjlyen szo-
ros összefüggésben állanak egymással ; a vá-
rosi lelkész viszont ismételten tapasztalhatja,
hogy a társadalmi hiúság és az adlakmás nem
függetlenek 'egymástól. Viszkok Iélektani mun-
kájának és általában szempontjainak jelenté-
sége éppen abban áll, hogy a templo.m~áto'&,'a,-'
tásnál és adakozásuál mélyebbre nb és rmn-'
dig szem. előtt tartja a lelki élet prioritását.
Szempontja 'megfelel annak az evangéliku~-
alapelvnek, hogy nem cseleloedet, hanem hit
által kegyelemből jutunk Istenhez. Ennek az
alapelvi {g,azságnak az érvénye !1,em szűriik
nl,eg akkor sem" ha a modern farizeus a pubv
likánus szerepét játssza el.

Az evangéliumi keresztyén élet kritériu-
ma Viszkok szerint ennek a hitbek a megléte/o
Helyeselni fogjuk felfogását, ha meggondoljuk
azt, hogy mit jelent tulajdonképen a »hit« SZÓI

Azt jelenti, hogy egységes é1et egy célra irá-
nyul. Megigazító viszont aJZ a hit, amely a:
végső valóságra irányul, amely, mint végső
valóság egyszersmind igazság. Ennek a vég-
ső valóságnak az akarata az egyetlen norma.

Meg kell látnunk, hogy itt általános em-
beri, tehát időhöz nem kötött jelenségról var.
szó és így teljesen helytelen a történelmi szem-
pont előretolása. A szekuláris ember éppen
úgy rábízza életét egy valóságra, aláveti aka-
ratát egy magasabb akaratnak, m1Jn(ta ke..
resztyén. A kornmunista éppen úgy hitrajon-
gó, mint a nemzeti szocialista, Csakhogy a
hitük más-más valóságra irányul. Életét azon-
ban mindegyik alárendeli annak a vafóságnak
és ez mezhatározza egész cselekvésót. Az ilyen
ernber tisztában varu azzal, hogy miért 65· mi ..
végre cselekszik, mert hittartalmához köt~tt
lelkiismerete biztos iránytűje. Hite irányítja.
A nemzeti szeeialista a saját fajiságába vetett
hit által, emberi erejével tör nemzeti ideáljai
felé , a keresztyén ember Istenbe vetett hite ál-
tal megdőnthetetlen.valapot vet életéneki mert
a végső valóságra építi fel hitét:

Hogy azután ennek a hitnek alanya-e,
vagy tárgya Isten: ezen a problémán bravú-
ros kötéltáncot lehet járni, de végeredmény-
ben életirányító eredményre jutni nem lehet.
Ha' meggondoljuk azonban, hogy a latin »al•.
tus« szó jelenthet magasságot és jelenthet mély-
séget is, aszerint, hogy felfelé, vagy lefelé
nézünk - ellentettértelműségnek nevezi a nyel-
vészlet ezt 'a jelenséget -; ha nem felejtjük
el azt sem, hogy saját árnyékurikat nem ugo,r~
hat juk keresztül: az-t mondhatjuk, hogy ea a
probléma schizofréniás álproblérna. Ist,CJIlala-
nya is, tárgya is és tartalma is a hitíJie1<. -

A szekularizmus rohamos terjedése .aJZ egy-
házon kívül és belül igazolja Viszkok szomorú
helyzetképét és felhív a cselekvésre. A vita-
tott cikk nem akart megfelelni arra a kérdésre,
hogy mit cselekedjünk, csak art:a akarta fel-
hívni a figyelrnét, hogy cselekedni kelll, fel-
tétlenül kell. Dr. Viszkoktól elvárható minden-
esetre, hogy pár odavetett útbaigazitását ala-
posan megokolja vés kifejtse. .

i A keresztyén embert hitre oktatni ténylegi
nem lehet. A vallásoktatás célkitűzése szeré-
nyebb. Kettős feladata van: keresztyén val-
lásos képzeteket kell közőlnie a gyermekkel és
részben ezáltal, részint közös aktí v vallásos te-
vékenység által - ima, ének, stb. - a. v:ajllá-
sos élmény átéléséh'ez kie!ll érzéket kiifejlesz-
teni benne. Az egyetlen hatalmas, istenadta
eszkőz- ezen cél szolgálatában az Ige.

Hihetetlen' optimizmus kell annak az el-
gondolásához, hogya magyar evangélikus. egy-
ház szornorú helyzetér csak réseben is a théoló-
giai tudomány, általában 'az exakt tudomány
idézte elő. Ha; csak a; magyar evangélikus ki-
sérleti valláslélektani irodalom első terméké-
nek a kritikai fogadtatására gondolok és nem
hunyom be a szemern a theológiai tudomá-
nyok helyzete és szerepe előtt, amelyet napja-
inkban betöltenek, akkor azt kell mondanom,
hogy fordítva áll a helyzet.

Re met e L ás'z l ó.
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Könyvismertetés. \
Essad:Bey: MGhamed.

Tudjuk, hogy Európában már mohamedán
misszió is 'tevékenykedik, de nem gondoljuk,
hogy: lennek' a kÖ~YV'nekcsak ez volna, a. célja;
gondolunk arra IS, hogy ügyes kőnyvkiadói
ötlet huzódik meg a mű hátterében; talán
~zámiQltvalaki azzal, hogy az.életregények 'ide-
jében 'kellene nem európai emberrel kőnyver
íratni nem, európai emberről is, de Moharnedről
könyvet kiadni akkor, amikor Kemál klezt1i
leszámolni a töröle mohamedánizrnust szinte
anarchr()ni~musl)'ak látszik. Mégis mind~ok' té-
vednek, akik ezt a kőnyvet ilyen gondolatokkal
veszik kézhe. .

.Pompás mű került a magyar olvasókőzön-
ség kezébe. Ahogy az arab ember Arábiát
szeretheti, amilyen nemzeti ra jongással vnéei
annak mnltját és jövőjét, ahogy elnéző tud
lenni minden faji gyöngeséggel szemben s
ahogy vallásnak' rninősíti azt, ami synkretizmus,

. az éppen sovinizmusa miatt nézhető el.
Mohamed élete', kiizdelrnei, látomásai sZien."

v,edése.i, üldöztetése;' nyomorúsága, vánd~.rlása,
en;b~.ná tal~~~lásla,nagyszerü:e~ -elevenedik meg
előttűnk: hIVOemberboi politikus lesz, a törzs
ernbere vallási. alapor: nemzeti konglomerátu-
motalk'ot, a mindenkivel szemben megbocsátó
jámbor, hadakozó katona és a diktátori haj-
Iamokkal kegyetlenkedő végül hőssé emelkedik.
~zt a ~o~szú u:taIt. Essad' B,ey·el végigjárni
l~odalml élvezet. Minden -sor egy pompás kor-
t~r!é?,et s vallástörténeti adalékai. kultúrhis-
tóriai elmefuttatásai az arab- kőltóről, a kőlté-
szet nemzeti jelentőségéről, a könyvtár érték-
fo~almá~a~ megalakulásáról nemcsak pihenő
nyarori üdítenek; hanern komoly tanulmányok-
nak! is megfelelnek. .

Moharned, .mint élő .ember rvan állandóan
~ .színen: az. olvasó előtt meditál, evangelizál,
~~ a h~t.edlk'. mennybe való e1r.a,g;ajd;'t.a:táslait,
Hja a kijelentett szurákat, pöröl kolr.tá,n;,a,iV!a~
és asszonyaival s számol, mint egy arab ke-
reskedő. EgYIélet drámája játszódik le előttünk.
N~~ős ,meghal '8: s~íne,n ·és vallását 1300 évi
szereplés után hivatalosan visszaszoritják Al- \
Jah! gondolatla; K,emál ,elől visszahuzódik 'Ará-
bia sivatagvilágába hagy adott lehetőségek
mellett . I?egkedje, új misszióját.

. AkI. ezt a kőnyvet kezéhe veszi sok ma
felszínen .levő kérdésre talál feleletet. Az,.Abesz-
szin 'ké!dés is mégvilágosodik előtte, kitágul
a keleti és a déli világrész fenyegető vesze-
delme Európávalszemben, újraértékeli az egész
eddigi k'~resztyén .missziói tevékenységet s
kezd feldetet kapni olyan kérdésekre is, ame-
l>:ek régen foglalkoztatják fantáziáját, de ed-
dig nem nyertek kielégítést,
. .A mű kiadója hálát' erdemel a, theológus

v~~ágtól, de .a nagykö~illSég is rnegta álja a
kőnyvben mindazt, amit egy jó kőnyv nyújt-
hat. Dr. -Gaudy Lá'6zl'.5.

.A Deák-téri templom.
(Folytatás. )

. A.templom, egykori belsejéről az 1812,·1
canonica visitatio jegyzőkönyve tájékoztat. Bel-

. ső hossza 21 öl volt, szélessége 10 öl. Kényel-
m~S'er; épü~t, szép; szolíd kivitdb:e,nJ.. Fényes
márványoltára van, Raffael »Transfiguratio«-
já,nak ~1á~o}atáva.l.Szós~éke márványozott, ,ara·'
nyos diszítéssel, - - Prónay Sándor br. aján-
déka. Orgonája 14 mutációs. A keresztelőme-
dencét gr. Teleky Johanna ajánlotta fölt

. Ez v.al.t,hát a templom első alakja. Má-
sodik alakját 1867·ben nyerte, m'ikor hom-
lokzatát teljesen átformálták', úgyszintén az' ol-
dalfalak diszí tését s a rnenn yezetet. A mére-
tek és eredeti alak természetesen megmaradtak',
sőt egyelőre a torony is. Az átalakítást Benkő
Károly építész végezte, kinek terveit aJZ egyház
pénztárában őrzik. Uigyanekkor pályáztak kö .•
zősen Szkalnicaky és Kohl épí tészek', akiknek
terveit ugyanott volt alkailmarn megtekinteni .
Tervük nem volt r,e,ális,- a d6r' s;tiJJl1'SÚ
klasszicizáló épületet romantikus fdfogá.sbiai:1
akarták újrakölteni. Rendkívül díszes homlok··
zatot terveztek', a jáki templom kapujáhon ha-
sonló bejárattal, át akarták formálni az oldal-
falakat, háromtagú ablakcsoportosításokkal.
Karcsú imagas tornyot illesztettek a templom-
hoz, vékony~.&·6ti~s ,s;lsakkal. Ez sún~e ,a/ZIegése
t,e;uplom újjáépítésével, az e,gyház teherbíró
képességét túlhaladó leöltségekkel járt volna,

mellőzték is, bár szép, merész terv. . 1

. Benkő tervei meghagyják a klasszicizáló
Jelleg,~t és az átalakítást már a plasz tikusabb ,
klC;ss~lk~s empí're szellemében végz;ik:, 1867
marclUs.aban keletkeztek a tervek, ,a homlok-
tat l11a1alakjában ez elgondolás után való-
sult meg. Broschko Gusztáv Adolf Deák-eéri
nérnet lelkész tulajdonában van egy fénykép,
mely 1867-75 kőzőtt készült s még toronnyal •
ae már mai homlokzatával áb rázo'lja az épti~
[etet. Négy hatalmas, falholz egészen hozaá-
épített pillér "osztja egyenlő falmezőkre a, hom-
l~,l{j~at'ot,f~lül a háron~sz,~,gletű timpanon vég-
ződik, a timpanon esnesan. kereszttel. Széles
párkányzatot tartanak a ko rintusi fejezetű pil-
lérek, mely azután azegész templomon kőrülfut.
Benkó eredetileg caz oldalfalakat is koriritusi
fejü pilaszterekkel akarta tagolni, de ebből
az. elg,?ndolásbó~ c.sa,~ fej-mélkűli, szinte lizé-
naszeru, lapos félpillérrend lett. A mennyezef
~kk?r vá~t~~ott át dongaboltozatból most leg.
inkább tükőrboltozathoz hasonlítható, metszet- .
ben trapézalakú idornot adó famennyezebté.
. A tornyocskát 187y-ben leb ontották' s így
Jutott el a templom mai formá jához.

, )Vhelőtt ~~r:e,~(,ismert~té:s~re rátérnék, pár
szaval egy kritikával szeretnék foglalkozni: az
egyetlen műtőrténeti méltatással, m~ly Bene-
dek }\'1ar,c.epnékönyvében látott napvilágot. (Az
emplJ:1eepltésze~ Pesten.) Ez a Deák-téri ternp-
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lomnak csak »keserves« oldalait látja meg s
arról semmi jót nem tud mondani." Egyik le.g~
fontosabb! kifogása, hogy nem tesz templom-
benyomást, inkább csarnokhoz hasonlít. Hi-
szen az is! Pollák nagyméretű prédikálótermet
tervezett s ha az antik formavilágot akarta kö-
vetni, templomát csak görögös csarnok alakjában
szólíthattaéletre. Másik kifogása, hogy "a horn-
lokzati és hátsó front keskenvek az oldalné-:
zethez, igaz, de 'elZ:Js a görög mintaképre rnegy
vissza. Benedelené a csarnok-benyomást a tető
formájának rovására és a, torony hiányára írja,
cle azt hiszem, kereshet juk ezt az egészkon-
strukcióban. A mostani homlokzatkiépítés és
clí szitőmotívumok mellett talán még kirívó is
volna a torony, - antikizáló épületen a keresz-
tyénség:neke,z a jellemző templomtagja. A
szerző azután megrójja Pollakot azért, hogy ő,
aki későbbi tervein oly finom plasztikai. diszi-
téseket alkalmazott, a Deáktéri templomnál
ezt mellőzte. i:Éippen egy protestáns tempílom,
esetében nem lehet e.zt az építész hibájául
íelróni, sőt! Elíj ráása csak azt jelenti, hogy
ő ismerte a protestáns felfogást .. Végül oda
konkludál, hogy~ ernpírebél egyáltalán hiá-'
nyeznak a templomépítés 1e!Lki főltételei. Ka-
tolikus szempontból talán igaza, van. De evan-
gélikus templornművészet céljainak nagyon jól
megfelel az empíre, sokaktó'l talán ridegnek
tartott puritánizrnusával, komolyságáva'l, mél-,
tóságával, iinnepélyességével.

Az épület tömegességével, tömbszerüségé-
vel hat. Alapja hossznégyszög. Homlokzata
a Deák-térre néz, oldalfaílai a Károly k'irá.ly-
útra és a lelkészi hivatalok udvarára nyílnak.

Mai alakjában tehát Benkő homlobata
főékessége a templomnak. Masszív. pillérei rno-
numentális hatást kőlcsöriőznek a bejáratnak.
A négyszögalakú, nagy kapu fölött két egy-
szerű konzolon erős szemöldökpárkány nyug-
szik s .a párkány fölött nyíl'ik a sugaras be-
osztású, empíre félkör-ablak. U gyanilyenekl az
oldalnézet első ablakai is, melyeket keskeny.
falterűlet választ el a; hossznégyszögalakú-alsó
ablakokról. Négy nagyablakpár néz a Károty
király út felé, az udvarra: csak egy. A hosszú
oldalfalaki Iapos félpiJlérrenbe vannak kompo-
nálva. Széles) erős párkány vonul végig a temp-
lomon s alatta; görögös díszítésül szolgál egy
igen egyszerű tryglypn-metopé sorozat. Egyet-
len félkörablak néz aj hátsó frontra, ez azon-
ban a rnenmyezet átaűakítása óta már csak a
padlásra szolgál. Magas attika fekszik a pár-
kány fölött s erre borula hatalmas, domború
tető. .

, Belül - egyetlen, óriási terern a templom,
tagozat.an, egy pi'lantással áttekinthető. U gyan-
olyan félpillérek tagolják a belső falakat, mint
a kűlsőket, csak' mí'g a külsők fejezet nél-
küliek, a belsőknek iornzáló fejezete. van. A
közbülső falmezők bemélyednek, szemben. az
udvarra szolgáló ajtóval egész fülkeszerűen. A
sekrestyébe is visz ajtó az oltártól jobbra, de
a sekrestye maga ne,m tartozéka a templom-

épületnek, hanem _az udvar felől .hoze;áépí.t~tjj
ház föld szintjén van elhelyezve. Nem elég jó
a világí tás, kevés a nagy teremnek őt ablak,
külőnösen, mert a karzatok is sokat elfognak
a fényből. Ugyánis kettős karzat épült a temp-
lomban, de nem csupán a bejárat fölött, az
orgona és az énekkar részére, hanem mintegy
a templomtér feléig benyúlva, - az alsó karzar.
éppen az ablakok 'előtt fut végig. Pjllérkőte-
gek tartják a karzatokat. Aranyozott Iafaragá-
sokkal, fehér faburkolattal készült az orgona.
A: falakat meglehetősen sötét szürkére fester-
ték.

A terem. végében, szernben : a bejárattal,
vasráccsal körülvéve, két lépcsőfok magasság-
ban áll az egyszerű, architektónikus felépítésű,
hatalmas márványoltár. Alakja klasszicizálóka-
puhomlokzathoz hasonlít, timpanon fedi az
óriási oszlopokat. Kétféle színű márványból
készült, szűrkéből és csontsz ínűből. E'rdekes,
hogya polcszerűen előreugró oltárasztal fából
van. A timpanon csúcsán aranyozott díszítésű
Mózes-táblák vannak elhelyezve s egy nyitott.
aranykőnyv: a Szentírás. Két alsó sarkán an-
tikizáló vázadíszítések állnak, a hárornseöggel
bezárt belső mezőben pedig a Mindentudó jel-
képe, a szem látható, középen Isten .héber ne-
vének betűivel.

Mint . már az építés történetében említet-
tük, az oltárkép a kernpteni Lochbichler mun-
kája 'és Raffael »Transfiguratioe-jának máso,
lata. Akik 'el-,ec1etijér ismerik, kitünő má-sola;t-'-
nak tartjálc Megjegyzésre érdemes, hogy Ka.'
zinczyis csodálat hangján szólt róla.

(Foly tat juk.) Dr. Oyőry Aranira.

Az Országos Luther Szövetség
Szakosztályainak ügyrendje.

I. Általános rész.

1, §. Az üLSz. kezponti szervezeti rnun-
kájának keretében az alapszab. 32. §-ában fog-
lalt rendelkezések alapján szakosz tályokat ala-
klt.

_ 2. §. Az 1934, okt. 23-iki közgyűlésen
megállapltott szakosztályok a kővetkezők: a)
egyházvédelmi-, b) kultúrális-, c) szociális szak-
osztály. Uj szakosztályok létesítése, vagy a lé-
tezők összevonása az o rsz. választmány hatás-
kő rébe tartozik

3. §. Minden egyes szakosztály az alap-
szabály-ok és . a jelen ügyrend keretein belül
kiilőn munkatervet dolgoz ki, Minden egyes
szakosztály megalakulása után megafkotja
munkatervét és azt jóváhagyás végett az orsz.
választmányhoz terjeszti be.

4. § A szakosztályok évente legalább négy
szer, cle szükséghez képest többször is külön
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szakosztályi ülést tartanak .. Határozataikat az
orsz. választmány elé kötelesek terjeszteni.
Minden naptári év első és utolsó negyedéhen
együttes szakosztályi ülés tartandó.

II. Különös rész.
5· §. Egy-egy szakosztály az elnökségerr

és az előadón kívül 5--10 rendes és az orsz.
választmány által megvá1asztott tagokból, .
valamint ugy.ancs!a1kaz országos választ-
mány által megválasztott, meg nem ha-
tározott számú meghívott tagokból áll.

Rendes .szakoszt. taggá csak az orsz. vá-
. lasztm. tagja, meghívott szakoszt., ta:ggá a

Szöv. minden rendes tagja választható.
. ~. §. A szakosztályok elnőkétyelőadóját és

tagjait az ,orsz. választmány választja meg.
A Szövetség igazgatói és titkára hivatalból

tagjai a szakosztálynak. '
A Szevetség igazgatói hivatalból előatlói

is a szak-osztálynak.
7· §.: A szako.sztályelnöke vezeti az űlé-

seket, szakelőadókról gondoskodik, irányítja és
ellenőrzi a szakosztály belső és kűlső ügyvitelét,
gondoskodik a határozatok foganatos ításáról és
előterjeszti. az o rsz , választmánynak -asllak-
osztály működéséről szóló jelentést. Akadá-
lyoztatása esetén .helyettese az előadó, aki
előkészíti az uléseket, vezeti a jegyaőkőnyvet.

8. §.. A szakosztály határozatát szótöbbség-
gel hozza, szavazategyenlőség esetéri az elnök
dönt.

Az egyházvédelmi szakosztály
munkaterve,

Azegyházvédelmi szakosztály munkássá-
gának célja és feladata ct Szővetség tervszerű
tevékenységévei társadalmi úton' oda hatni,
hogy egyházunk tagjai az állam és a társada-
lom kereteiben az élet minderu területén az
.evangéliurn szellemében cselekvő hű lutherá-
nusok, jó evangélikusok legyenek.

A szakosztály e feladatkörben aze..gyh.~~
hivatalos és hivatásos tevékenységét mindenűu
ahol erre szukség van támogatja, előseg íti, ki-
egészíti. Igyekezik odahatni, hogy a feleke-
zeti jogegyenlőség különbség nélkül biztosít-
tassék és tiszteletben tartassék. Figyelemmei
kíséri .az e téren mutatkozó jelenségeket, s
igyekszik a felekezeti békességet előmozdítani
a kölcsönös jogtiszteld és megértés útján.

Igyekszik védelmet keresni és szolg álatot
tenni nundennemű egyházbontó irányzattal, az
egyházellenes szellemi áram.atokkal és a kő-
zönnyel szemben s mindenkor rendelkezé-
sére áll az egyház hivatott vez etőinek abban,
hogy erre irányuló munkájukat és fáradozá-
sukat a Szövetségvalapszabályszerű eszközei-
vel a szükséghez mérten támogassa,

Evégből időről-időre foglalkozik azokkal
akorszerű kérdésekkel és jelenségekkel, me-

lyek az egyház magasabb érdekeit veszelyez-
tetik. ,

Az egyház érdekeinek védelmére vagy elő-
mozd ítására az egyház hivatott vezetőivel
mindenkor egyetértésben, mozg almakat kezde-
ményez az egységes állásfoglalás és e11i11Jek

megfelelő evangélikus kőzvélernény kialakítá-
sa végett. Ebből a célból a többi szakosztá-
1yokkal karöltve kőzrernűkődik az evangélikus
napok rendezésében. Propagandát szervez és
csinál a vasárnap és az ünnepek megszeute-
lésének.

Altalában .azegyház belmissziói és kűl-
missziói tevékenységet társadalmi úton előse-
gíteni és kimélyíteni igyekszik .

Tervezi a hittudományi előadások népsze-
rűsítését s ezirányban a világiak között az
érdeklődés felkeltéséte Igyekszik elórnozdí tani
a biblia-kutatást, biblia-terjesztést, Luther és
Luther iratainak ismertetését, hivallási iratai-
nak ismertetését, népszerűsítését. -- Törekszik
a keresztyén etika megvalósítására a táraadadmi
élet terén. Foglalkozik az erkölcsvédelem, a
családvédelem. a vegyesházasságok, a reverzali-
sok, az egyke, stb. idevágó kérdéseÍlvel.,

A szórványok problémáját állandóan mun-
kálja, s az azokban élő híveinek egyháztáréa-
dalmi bekapcsolásának terveit vés rnódozatait
kidolgozza.

Feladatának tekinti az egyházi sajtó fel-
karolását, hit és: egyházvédelmi cikkek közzé-
tételének előmozdítását. Az időszaki sajtó ÚL-
ján ért sérelmek kivédését a sajtó megfelelő
tájékoztatása útján.

Seregszernle.
Mutatá a D. Kovács Sándor szerkesztésében

sajtó alatt levő Egyetemes Névtarból.

Gyula.
• Gyula megyei város és magyeszékhely terüle en,
Békés me;gyében. Postahivatal, távirda, vasútállomás,
telefon helyben. Alakult 1924-ben. Any,akönyvei 1924
óta. 1902-1924-ig fiókegyház volt Békésesaba gon-
dozása alatt. Hozzátartozik a sarkadi és kétegyházi
f'iókegyház, továbbá tizenegy községre terjedő szór-
ványterület,

Lélekszám. a) .az anya gyülekezetben 884. Az egesz
lakosság Iétszáma 25.241. (Ebből rÓJU. kath. 13.127,
gör. kath. 106-, ref.-1622L gör. keleti 2704, izr. 670
unitárius 30, baptista 33, egyéb vallás és felekezet-
nélküli 65.) - b) Sarkadon 253. (A!,z összes la-
kosság létszáma 12.233; róm kat. 1418, gör. kat.
23, ref. 9986, gör .kel, 185, izr. 245. felekezeten kivüli
baptista 96, 'egyéb vallás 27.) - e) Kétegyházán 53.
(A,z összes lakosság létszáma 4939; róm. kat. 1650, gör.
kat. 7, ref. 241, gör. keleti 2676, izr. 41 baptísta
193, felekezeten kívűlí baptista 75, egyéb vallás_ 3.) -
d) a békési szó,rványban: Dobozon 150, Gyulavárin
77 összesen 227, -eJ a bihari szórványban: Bí-
harugrán 16,· Geszten 4, Kötegyánon 29 Mezőgyánon
27, Méhkeréken 12, Nagyszalontán 13, Okányban 71,
Sarkadkeresztúron 74, összesen 239, - f) az aradi
szórványban: Eleken 101, összesen 101. A szórvány-
ban élők .végösszege 567: .

Az egész .gyülekezet lélekszáma a hozzátartozó
fiókegyházakkal és szórványbelí községekkel 1757.
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A gyülekezethez tartozó közigazgatási területen
(180.793 .kat. hold!) él összesen 88.011 I,éLek. Eb-
ből róm. kat. 25.908, gör .kat. 241, ref. 41,981,
gör. kel. 8069, izr. 1138, baptista 268, egyéb vall.
199.. i

Az evang. hívek arányszáma az anyagyülekezet-
ben 3:5%, III hozzátartozó 'egész közigazgatási te-
rületen 1.75%• A protestánsok arányszáma Gyulán
33.940;0, az egész területen 50.030/0.

Temploma van. Az istentisztelet nyelve magyar.
Istentiszteletet tart a fiókegyházakban is havonta 2-
2 ízben. Iskola nincsen; a gyermekek részint állami,
részint róm. kat. felekezeti elemi iskolába járnak.
A vallástanítást a lelkész végzi.

A tanulők száma Gyulán az állami Iskolában
43, a .rórn. kat. és ref, felekezeti iskolában 12, a
középiskolában 18 növendék van, összesen 73. Sarka-
don az áll. elemi iskolában 3., a ref. felekezeti isko-
lában 23, összesen 26. Kétegyháián az állami. elemi
iskolában 5. A szórványhan 14. Az egész gyülekezet
területén összesen: 118.

A gyülekezet kormdnqecta,
Lelkész : Rohály Míhály (1932 óta).
SegédlelMsz: Murányi Arpád.
F,elügyelő: Dr. Vangyer Endre főszolgabíró, 1.

Gyulárt (1932 óta).
Mdsodfelügyelő:. Dr. Szórády István kórházi fő-

orvos, Gyulán (1932 óta). .
Gondnak: Migend Rezső ny. máv. tisztviselő.
Pénztdros: Rózsa János ny. máv. felügyelő.
Ellenőrök: Juhász László ny. adótiszt. Olofson

Miksa ny. pénzügyi tanácsos, Uhrin János árrnentesitő
társulati tisztviselő.

Jegyző: Afchim András állami tanító.
Ügyészi állás üresedésben.
A;z .egyhdztmuics tagjáinak száma: 24.
Kántor: Achim András (1933 'óte).
EWjhú:éfJító~nleznféílyelres e[j!JesűZeték~~t.....

J. Nőegylet. Alakult 1929-ben. Tagok száma 72.
Alapszabályszerű hívatása: jótékonyság, szegények,'
öregek gondozása, a templom rendben tartása. Elnök:
dr.. Paulinyi Gyuláné. Társelnökök: Kéler Jánosné'
és Rohály Mihályné. Titkár: Merza Károlyné. J·egy-
zö: várady Szakmáry Ilona. Pénztáros; Stéberl
Mihályné. V álasztmányí tagok száma l 24.

2. Leány egylet : Alakult 1929-ben Tagok száma
44. A!lapsz.abálysrerű hivatása: a leányok összetar-
tása s lelki gondozása. Elnök: Szilvássy Juliska.
Pénztáros: Tarkó Mária. Választmányi tagok szá-
ma 10.

. 3. Az Ev. Luther Szövetség helyi szervezete.
A!lakult 1929-ben. Hivatása: az evang. öntudat ápolása.
Elnök: Dr. Vengyel Endre. Ailelnök: Stéberl András.
T'itkár : Kéler János. Pénztáros: Stéberl Mihály.

4. Gusztáv Adolf Gyámintézet helyi szarvezete.
Alakult 1934-ben. Elnök: Dr. Paulíny Gyula kir.
törvényszéki bíró ... jegyző Juhász László, pénztáros:
Rózsa János.

.1. SARKAD fiókegyház.

Sark.ad nagy község termetén, Bihar megye Cséffa
-nagyszalontai járásában. Postahivatal, távirda, vasút-
állomás telefon helyben. Az anyaegyháztól vasúton
12, törvényhatósági úton 13 km. távolságra van.
Alakulás éve ,1929. szórványból. Temploma nincsen.
Iskola nincsen. Istentiszteletet .a fiú polgári iskola
tornatermében tartják .havonta egyszer,

Az istentisztelet nyelve magyar.
Lélekszám: a. központban 253, a hozzá csatlako-

zott biharnragyei szórványbeli községekben (lásd fennt)
239. összesen 492.

A tanulók száma Sarkadon 26. akik részint állami,
részint ref. .telekezetí iskolába járnak.

Felügyelő: vitéz Szentmihályi (Töpl er) Sándor.
uradalmi főintéző. Sarkad. Csáky puszta .. (1933 óta).

Yallástunito: Pákh Károly áll. polg. isk. igazg.
Kántor: Achim Andrá? gyulai kántor; kisegitő

kántor: Kutassyné Trösztler Bella polg. isk. tanár.
Gondnak: Pákh Károly áll. polgári iskolai igaz-

gató (1929 óta).
Jegy?ő és pénztáros: Aradszki András uradalmi

tis ztvíselö.
A tie'ut , egyháztanác310 tagból áll.

2. KÉTEGYHAZA fiókegyház.

Kétegyháza nagyközség területen, Békés megye
gyulai járásban. Postahivatal, távirda, vasútállomás,
telefon helyben. Az anyaegyháztál vasúton 32, tör-
vényhatósági úton 14 km. távolságra van. !(I.akult
1926-ban szórványbói. Templom nincs, iskol.a nincs.
Arz Istentiszteletet havonta egyszer a ref. imaterem-
ben tartják.

Az istentisztelet nyelve magyar.
Lélekszám: 53. .Tanulók száma: 5. A valIásta-

nítást az állami iskolában Zólyomi Pálné állami
tanítönö végzi.

Felügyelő: Korossy Károly gyógyszerész Két-
egyházán (1926 óta).
-Kantor:-Rág'e-r András ny.: áll. íslooía igazgató'.

Gondnek ée .pénetáros: Centgráf Károly.

A jiókegyház tanácsa 3 tagból áll.
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SZENTHÁROMSÁG UTÁNI ll-lK VASÁRNAP.
Lukács ev. 18:9-14.

»Emberi« a farizeus es »embere a vámszedő. Em-
beri tévedésseJl állunk meg mellettük és imádkozzuk:
»Hálát adok Néked, hogy nem vagyok olyan, mini
ez a flarjz'(!u/3!" Aejdig nl!\m a farizeus, uag,ya vámszedő
a oünos, hanem a lelkiség, amelyik dicsekedni mer.
lsten nem ismerése, a biin elfelejtése, a kettő!wk
eredménye, ct letki gőg.

A tFeze!' talentummal adós szolga dicsekszik:
két fillért meqlizettem.

Adós vagyok, fizetni nem tudok, leroskadua a
teher alatt, alázattal könyörgök. Hálát adok, hogy
nem pusztit el Iste.n.Es imádkozom, nagy külonb
lehessek, mint vagyok.

Hálát adok, hogy lsten: kegyelem!

- Egyházmegyei közgyűlés. A pestmegyei fel-
sőegyházmegye szept. 3-án délelőtt fél Iü-kor Gö-
döllőn tartja évi rendes közgyűlését, malynek tárgy-
soroz.atán az új esperes beiktatása, az egyházmegyei
másodfelügyelői és alesperesl állás betöltése van.
Szept. 2-án délután 7 órakor a templomban. vallásos
estély; és egyházmegyei gyámintézeti közgyűlés lesz.
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- Gyülekezeti nap Tokajban. A tokají evang.
egyházközség augusztus hó 20-án gyülekezeti napot
tartott. A gyülekezeti nap úrvacsoraosztással kez-
dődött, melyet Sztehló Gábor hatvani lelkész vég-
Lett. Utána két csoportban párhuzamos előadások vol-
tak a férfiak és nők részére a következő kérdések-
ről: »Mit adott Jézus Krisztus es az evangélikus
egyház a magyar evangélikusoknak«; »Mit vár Jé-
zus Krisztus és az evangélikus egyház a magyar
evangélikusoktól.« A férfiak részére Margócsy Emil,
a nylregyházi ev. egyházközség felügyelője és Csákó
Gyula kisvárdai lelkész tartottak elöadést.. a nők
részére . pedig Margócsy Emilné és Marcsek Já-
nosné. A délelőtti programmct még Solyrnár Já-
nos nyiregyházi s . lelkész és Marcsek Anikó szava-
latai, Márföldi Endre nyiregyházi gyülekezeti diakonus
es Brokesch Melinda diakonissza Máté 5 :13-16 alap-
ján tartott bibliamagyarázatai tették gazdagabbá. Dél-
után volt a közös záró összejövetel, melyen Marcsek
János ózdi lelkész hirdette az Igét Máté 7 :1-9.
alapján. A nap ének és együttes imádsággal zárult.

- Adomány. Kertész Fereric ambrózfalvai lel-
kész 20 pengót adományozott a makói evang. Nő-
egyletnek

- Kérelem. A bányakerületi lelkész-egyesület
közgyülése f. évi október 2-án. délelőtt 9 ór.akor
lesz. Kérem lelkész-testvéreimet, hogy ez alkalomra
tervbevett dolgozataík vagy előadásaik címét ve-
lem mielőbb tud.atni sziveskedjenek. Kovács Andor
s. k.· egyesületi elnök, Orosház.a.

- A csanád-csengrádi ev. egyházmegye hirei.
Ma/HIn augusztus 25-én, az egyházközségi közgyűlés
44 szavazattal 2 szavazat ellenében Brachna Gábor
szeg.edi egyházmegyei segedlelkészt hívta meg lel-
készéül s vál.asztotta felügyelőjéül dr. Görgey Arthur
orsz. képviselőt. Míndkettőjük beiktatása szepternber
15-én: lesz. - Pitvaroson dr. Végváry József orsz.
képviselőt választotta meg a közgyűlés egyházfel-
ügyelőnek. - Battonyán szeptember l-én egyház-
megyei leány konferencia lesz, a következő előadások-
kal: »Keresztyén életharc«, »Keresztyén szenvedés«,
»Keresztyén szabadság«, Keresztyén testvérisége. --
Seeqedem .az Evangélikus Nőegylet szeptember l-én
tartja' szegényalapj a javára a város egész terü-
letérs s az összes jótékonysági egyesületek támoga-
tásával persely- és urnagyűjtését.

- A Martin Luther Bund. Erlangenben (Né-
metország), folyó évi nocember ho l-én megnyitja
a Lutheránus Külföldu- és Diaszpora Theológus
Otthont. A felvételi kérvények Martin Luther Bund-
hoz Erlangenbe küldendök. A szövetség elnöke D.
Dr. Ulrner, professzor.

_ A nógrádi papnek szép számban. gyűltek egy-
be augusztus 22J..én Salgótárjában tartott ezévi' kan-
ferenciájukra. Mihalovits Samuné, főesperes neje
nyitotta meg az értekezletet és felhívta a figyelmet
a papnék Otthonára és arra, hogy egy »Hospiz«
budapesti létesítésével foglalkoznak a papnék. Majd
felolvasta a távollévő D. Kiss Istvnáné püspölené
szép, levelét, .amelyben a megboldogult püspök ked-
ves tervének, egy árvaház létesítésének a tervét is-
mertette. - Dr. Csengődy Lajos bibliamagyarázata
a21 Istenlátó tiszta szív jelentőségére mutatott rá a
parókiákon és a mai élet, kiváltképen a családi élet
kriziséríek megoldásában. Horeczky Béláné , ősagárdi
lelkész neje: »A papné, mint férje rnunkatársa«
címmel olvasott íel.: Ezután Dr. Csengődy Lajosné
olvasta fel Schultz Aladárné bánki papné novellá-
ját Jeftéről. Majd a folyó aktuális ügyek megbeszé-
lése után. az özv. Belicza Andrásné imájával kez-
dődött és Szekey Andorné imájával végződött kedves
t.alálkozás véget ért.
Fébé Evangélikus Diakonissza Anyalrázi Nyomda,

- "Egy lélek arcképe" cirnű, franciából fordítot!
könyvem november folyamán meg fog jelenni. Ké-
rem tehát azokat, akiknél .előfízejö ~-gyűjtöívek van-
nak, igyekezzenek néhány előfizetőt szerezní, s aztán
szíveskedjenek az ívet a pénzzel együtt szept. ló'-től
legkésőbb október 31-ig címemre beküldeni. Ugyan-
ez a határidő azok számára, akik előfizetőket ugyan
nem gyűjteriek, de maguk elő akarnak fizetni. Ozv.
Vargha Gyuláné, Budapest, II., Keleti Károly-ú. 33.

_ Leányinternátus. A Fébé Evang. Diakonissza
Nőegylet felhívja a·figyelmet a Budapesten. Vl ll.,
Józseí-utca 4. alatti leányinternátusra, az ev. egye-
temes egyház épületében, a tudományegyetem s a
klinikák közvetlen közelében, ahonnan különféle kö-
zép iskolák is könnyen megközelíthetök. Közép- és
főiskolás leányok meleg családi otthont nyernek
itt. A tartásdíj havi 70 P. Tanárnő kerrepetál a
középiskolás leányokkal. Az internátus diakonissza
vezetése és az intézet diakonissza főorvosának fel!-
ügyelere alatt áll. Az internátus a mult évben ki-
bővült s a jövő tanévben ismét bővítés válik szük!-
ségesse. - Ugyanott átutazók részére otthont tar-
tunk fenn.

•PÁLY AZATl HIRDETES.
- A som-ogyi ágo hitv. evang. egyházmegye ~l-

nöksége pályázatot hirdet a nyugdíjazás foly lan
megüresedett nemespátrói lelkészi állásra. A szel-
gálati nyelv magyar. A lelkészválasztási szabályren-
delet 22. §. 1-4. pontja szerint felszerelt kér-
vényeket 1935. évi szeptember hó 16-ig kell alulírott
espereshez, Gyékényes. beadni. Iratok visszaküldé-
séhez levélportó melléklendő. Javadalom: lakás (négy
szoba mellékhelyiségekkel) és gazdasági épületekkel
és házi-kerttel. 2. 360 ar. korona. 3. Buza' 45 mérö
(27.66 hl.) 4. Rozs 45 mérő (27.66 hL) 5. ,T.orzsás
kukorica 90 mérő tetézve (55.55 hl.) 6., Bor mínden
házaspártól E7 litér.) --7. Tűzifa 12 öl házhoz
szállítva, 9 öl hasított, 3 öl botosta (42 köbméter)
melyből 4 öl hasított fát a gyülekezetnek jogában
áll évről-évre 8 métermázsa buzával, avagy folyó
áron készpénzzel megváltani. 8. Keresztelésért 42
ar fillér és 20-20 ar fillér mínden komától. 9. Es-
ketésért 2 ar. K. 10. Temetésért imával 1 ar. K.,
prédikációval 2 ar. K. és búcsúztatóval 2 ar. K.

. 11. K-eresztelési, esketési és halotti kivonatokért 2
-2 ar. K. családi értesítőért 4 (négy) ar. K. 12.
9 hold szántóföld és 3 hold rét haszonélvezete. 13.
Minden sátoros ünnep első napján erszénypénz.

Gyékényes és Kaposvár, 1935. évi augusztus hó.
Dr. Ittzés Zsigmond egyhm. felügyelő. Horváth La-
jos espe es.

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

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

sz LE-Z Á K L Á SZL Ó
Magyarország arany koszorús riiestere

harang- és ércöntöde, huranqjelseerelés- és harang-
lábgyár, Budapest, VI., Petneháeu-utca 78. szám.

8 ararujéremmel és 4 dtezokleuéllel kitűnietue!

Ta:l1lkönyvekef, isk o laszdr eket
pontosan szállit

Sch' Olt zTe s t v é J' ek
könyv-
és írószerkereskedése.

Bpest, IX. Ferenc-krt. 19-21. !
Buda pest, VII., Damianich-u. 28-b. - Felelős Farkas L.



-:Evang. The ol ogi::ü 1 f jus ági J: (sr
Sopron.DGák tér

ill. évfolyam. 1935. szeptember 18. 36. szám

Szerkesztöség és kiadóhivatal :
BUDAPEST VII. DAMJANICH-u. 28b.

'Telefonsiám:' 'B~-5-92.

Kiadja az •
ORSZAGOS LUTHER' SZöVE'J:SÉG

EGYH AZTARSADALM!,
BELMISSZIOl, KULTURALIS ÉS

EGYHAZPOLITIKAJ; HETILAP.
A szerkesztésért f,elelös:

KEMÉNY LAJOS.

Megjelenik mínden vasámap.
ELOFIZETÉSI ARA:

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

Felelős kiadó: Dr. FRITZ LASZLO.

TARTALOM: Gyermekmentés. - Zászkaliczky Pál: A finn Egyházi Törvénykönyv és zsinati kérdéseink. -
Dr. Viszkok Lajos: Hit vagy cselekedet? - Károsy Pál: Evangélikus arckép ek. - Dr. Gaudy László:
Gyerníekkórusok. - A Dunáninneni Egyházkerület közgyűlése. - Dr. Győry Aranka: A Deák-téri templom.

- Hirek -

magyarázatok mögé elhúzódott bűnnek az ereje
eUe~ akar küzdeni ".Mi tudjuk és látjuk, hogy
a szűlők kónnyelműsége vagy önzése mőgött,
a gazdasági nyomorúság vagy anyagias félelern
mögött bűnbehulló -és veszendőbe menő emberi
lelkek élnek, akik 'elfojtják magukban a. családi
élet örömei utáni vágyódást, akik dacosan ha-
logatják a beteg gyermek idejekorán való gyó-
gyí tását, akik szörnyű tévedéssei Istenre bíz-
zák, hogy megrnarad.e a gyermek, de maguk
nem áldoznak annak, megmaradásaért s ez-
zel elvakítjak önmagukat a felelősség kérdésé-
ben. Tudjuk, hogy milyen félelmetes bűn kar-
jaiba vetik' magukat azok, akik egyenként vét-
kezve, nernzetsorvasztó jelen okozóivá lesznek.

Számíthat reánk tehát miriden tényező,
mint a magyar nemzet tagjaira és mint evan-
géliumi keresztyénekre is. Ez: az utóbbi meg-
sokszorozza a Ielelősséget ia vétkező szülőkkel
és hazánkkal szemben egyaránt. A lelkipászto-
roki és a prédikációk nem' hirdethetnek mást

- ezután sem, minthogy ki kell nyitni a ka-
pukat az érkező gyermekek előtt és oltalmazó
karokkal kell állni minden kicsiny magyar
g)'íermek élete mellett. De fel kell venni a Lu-
ther Szövetségeknek az egyháztársadalmi élet
terén is ezt a munkát. Lehetetlen, ,.hogy ezt
mindenki örömmel és felelősségteljesen ne vál-
lalja és lehetetlen, hogy Jez a munka rie je-
lentsen segítséget a nemzetnek is és a keresz-
tyén életnek is... .

-0-

GYERMEKMENTÉS.
Magyarország kormányzója a mult héten

mondott beszédében olyan szavakat mondott-
a gy,ermekvéddem nemzetfontosságú ügyéről,
mely mindenkit szíve mélyéig meghatott" aki
a nemzet jővendőjéért igazán aggódik. Tiudjuk
ugyan mindannyian, hogy milyen SOKszoros je-
Ientőséggel bír kicsiny országunkban a térmé-'
szetes szaporodás számaránya, ismerjük ugyan
úgy a gazdasági helyzetben rejlő okokat, me-
Iyeket egyesek kikerülhetetlen erejűeknek te-
kintienek és hirdetnek, mintahogy ismerjük a
szaporodás másik ellenségének, a népegészség-
ügynek a sebeit, - így tehát ennek a kérdés-
nek e látszólag olyan döntő két tényezője elŐt-.
tünk is ismeretes, mégis mindenkivel együtt
komoly figyelemmel olvassuk és hallgatjuk az
ország korrnányzójának aggódó és intő szavait,
melyekben még mélyebb összefüggések tárul-
nak! fel- előttünk.

. Természetes, hogy evangélikus egyházunk
ennek a ~érdésneKt,eljes jelentőségét ismeri
és azok közé tartozik, akik minden alkalommal
és töretlen állandósággal harcolnak a születen-
dó 'gyermekek életéért és a megszületett gyer-
rnekek meg tartásaért e , ' Azt is elmondhatjuk
magunkról nyílt an kérkedés nélkül, hogy csu-
pán nemzeti vonatkozásban is ismerjük. e tekin-
tetben. .kőtelességünket és . el nent fáradva'
igyekszünk vis teljesíteni azokat. Ole .rá. kell'
mutatnunk arra, hogy minket ebben nemcsak
az általános indokok vezetnek, hanem ~ az
evangéliumi meggyőződés is, mely 'az összes
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A finn Egyházi Törvénykönyv
és zsinati kérdéseink.

Már a címben is kifejezésre jut, hogy:
zsina:ti kérdésekkel' a finn Egybázi Törvény-
könyv szellemében szeretnénk foglalkozni. Tesz-
szük ezt abban a meggyőeődésben, hogy egy
tisztán lutheri elvek szerint berendezkedett
egyház alkotmányos életének vannak mondani-
valói va mi számunkra, ahol az egyház alkot-
mányos életének berendezkedéséhen más elvek' is
beleszólast nyertele. A lutheri theológia nagy
rnegújulásárraki az. időszakában általános a tö-
rekvés, hogy aJZ egyház gyakorlati életéhen is
több beleszólása legyen a tiszta Iutherielveknek,
mint eddig. Ilyen szellemben szeretnénk az
alábbiakban rámutatni néhány kérdésre.

Egyházi alkotmányunkat elavultnak mond-
ja mindenki. De mi benne az elavult? Az: a li-
beralisztikus individualisztikus szellem,
amelynek csodálatosképen még a zsinati atyák
között is akadt pártfogója! Oszintén s,z;ólvJa,
bennűnket, - mondjuk ki ·egyeIlJese:n,- a refor-
mátori theologia alapján álló fiatal generációt
éppen az aggaszt a mostani zsinattal kap-
csolatban is - hogy minden becsületes jó-
szándék és egyházi érdekekért való törekvés
mellett is még mindig kevés pl. az Irornányok-
ban, a zsinati bizottság megszövegezett terve-
zeteiben, az .:Egyház elvi lép.Yie.g~b'őlfoJy.Q ne-
formátoritheológíai demo Igaz, hogy »csak«
novellárisnak mondják a zsinatot, de mégis,
amikor a hitvallások beiktatásáról, az Egyház
»jogi« fogalmának a meghatározásáról van s.z:ó
- ezek olyan elvi jelentőségű alap-törvények,
amelyek túlnőnek a novelláris kereten, miért
is alaposan meggondoiandók

Természetes, hogya .Ó:zsinatnak tanácskozá-
sainál tekintettel kell lennie a multra, a törté-
nelmi hagyományokra. Kétségtelen azonban az,
hogy kevésbbé ártalmas az Egyházra nézve az
Egyház theológiai Iényegéből folyó, bár tör-
ténetietlen törvény, mint esetleg hosszú tör-
ténelmi kapcsolatokon kiépült, de az Egyház
elvi lényegét nem érintő jogsz.okás, vagy tör-
vény. Szerény véleményem szerint pl. a tiszta
elvi alapokon nyugvó hierarchia Ca mindenkori
liberálisok: vesszőparipája l) nem érinti az' egy-
ház 'elvi lényeg ét és nem veszedelmes. Minden-
esetre sokkal kevésbbé veszedelmes a theo-
lógiai tiszta elvekfől vezérelt hierarchia, mimt
a; gyakorlatban anarchiává sűlyedt autonómia.
Nem akarok már szinte közhelyekké vált au-
tonómia-elfajulásokat felsorolni, csak azt
szerétném erősen hangsúlyozni, hogy
az Egyház elvi lényegér nem sokban érinti a
jogi, kőzigazgatási be rendezkedés. Hierarchia
mellett is lehet a látható-empirikus egyház
számára éltető erövé a Kris.z:tus láthaitatlan
egyháza - aa Ö teste -, de ugyanakkor az
autonómia nem biztosítja a Krisztus testének
szabad életfolyását az egyházban.

Ezek alapján tehát elsőrendű fontosságú
az elvi kérdések tisztázása. Hogy tárgyunk-
tól el ne térjünk' és bizonyos gyakoirlati sor-
rendet is kövessűnk : vegyük sorra a zsinati
bizottság által kiadott Irományokegyes ide-
vonatkozó pohtjait - s ugyanakkor nézzük
meg a Finn Egyházi Törvénykönyvnek ide-
vonatkozó §§-ait, amelyben véleményünk sze-
rint a reforrnátori-theológ iai egyházfogalom
természetes kővetkeztetései jobban érvényesül-
nek a §§-ok erdejében, .mint a mi E.:A.ihan.

Az egyházi tőrvénykőnyv vezérhelyére a
hitvallások beiktatása természetes. Ez ellen
csak hitetlen ernber tiltakozhat. A zsinati bi-
zottság ezt a hitvallásokat . magáhan foglaló
§-t a kővetkezőkben fogalmazta meg: »A ma-
gyarországi ágostai hitvallásúe,vangélik:us egy-
ház az ősök hitéhez hívren az U'r Jézus Krisz-
tus evangéliumának, mint a keresztyén hit és
életegyet1en kútforrásának és zsinórmértéké-
nek alapján áll és él, amint ez a teljes Szerit-
irásban foglalt Istenigében megnyilatkozik és

- amint .az a meg nem változtatott Ágostai Hit-
vallásban és a vele megegyező egyetemes ke-
resztyén hitvallásokban valamint az evall1géli-
kus egyház többi hitvallásos irataiban is ki-
fejezést nyert.« Isten iránti hálával vesszük
tudomásul ezt a szövegezést, bár egy-két meg-
jegyzést szeretnék hozzáfűzni. ' ,

A/ Einn Egyházi Törvénykönyv 'ejlső §-a
szQ.sz!erintifordításban a következőképen mond-
ja ki a finn evang. egyház hitvallásos alap-
törvényét: »A finn evangélikus-lutheri egyház
vallja azt' a keresztyén hitet, amely Isten szerit
igéjén, az ó- és újszövetség prófétái és aposto-
li könyv~inalapulván, kinyilatkoztattatott az
ősegyház három fő (egyetemes) hitvallásában,
nem különben a meg nem változtatott ágostai
hitvallásban, ugyanúgy a lutheri egyháznak' az
Ú. n. symbolikus kőnyvébe felvett hitvallási
.irataiban. Ezen hitvallásoknál is magasabb tör-
vényként vallja a fentebbi hitvallásokban 'is
hangoztatott még ingathatatlan azon igazságot,
hogy Istennek szent Igéje az legyetlen zsinór-
mérték, amely szerint az egyházban minden
tant mérlegelni és értékelni kell.«

Vessük össze a két szövegezést. Az első
szembetűnő dolog a finn szövegezésben, az,
hogy pontosabban sorolja fel a hitvallásokat
s nem mozog -olyan.általánosságok kőzött, mint
a mi tervezett szővegünk'. »Hárorn« egyetemes
hitvallásról, azután a symbolikus könyvbe fel-
vett hitvallásokról szól ~ ezzel szemben a mi-.
erik az: ágostai hitvadlással »megegyező« egye-
temes hitvallásokról, majd az. evangélikus egy- .
ház »tőbbi« hitvallásos iratairól beszél, Jobb
lenne, ha a mi szővegezésünk .is pontosabb
lenne, hiszen, sajnos, az: evangélikus köztudat
nem tudja, hogy melyek azok a bizonyos ágos-
tai hitvallással »megegyező« 'egyetemes hitval-
lások és mik azokl a »tőbbi« hitvallásos Iratok.
Lehetne talán még pontosabban szövegezni e.zt
a §-t, hadd álljon mindenki előtt egészen vilá-
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~osan megszövegezve az egyház hitvallási alap-
Ja.

Van azonban még egy elvi kérdés. Luther
reforrnátori alaptétele az volt: mindent meg-
tartani a középkori keresztyénségből, ami az
evangéliummal nem ellenkezik. Igy maradt meg
a három egyetemes hitvallás. (Az apostoli, ni-
ceai. és az Athanasius-féle. Magyarul lásd D.
Raffay Agendájában l) Történetileg és elvileg
megelőzi és feltételezi az ágostait, tehát ezt a
három egyetemes hitvallást kellelőre tenni, an-
nál is inkább, mert mi folytonosan hangoztat-
juk, hogy az ősegyház keresztyénségének foly-
'tatói mi vagyunk. A tervezett szővegezésben
álló, vele »megeg yezó« kifejezés veszedelmes is,
mert úgy tünteti fel az ágostai hitvallást, mint-
ha a mi egyházunk számára dog matikus kerlát
volna és mértéke minden keresztyén tannak.
A finn szővegezés 'igen bölcsen' hangsúlyozza,
hogyaSzentirás minden hitvallásnak felette
áll, hiszen ezt maguk a hitvallások is hang-
súlyozzák. A theológiai és történelmi fejlődés
elvének megfelelőbb lenne a tervezett szöve-
gezés második felének ilyen átszövegezése. ...
»amint ez a teljes Szentí rásban foglalt Isten-
igében megnyilatkozik és amint az' a három
egyetemes keresztyén hitvallásban (apostoli, ni-
ceai, athanasiusi) és a meg nem változtatott
ágostai hitvallásban, valarnint az. evangélikus
egyház syrnbólikus kőriyvébe f.elvett hitvallási
irataiban is kifejezést nyert.« .)

A zsinati bizottság tervezete szerint a ma-
sodik pont az egyhát »jogi« fogalmának meg-
határozása. Kaas Albert báró »Megjegyzések a
zsinattartáshoz« c. rőpiratában jogi szempont-
ból mondja e §-t feleslegesnek', de ha már
megvan, akkor »szabatosan kell megfogalmaz-
ni.« Kérdem legelőször is: van-e az 'egyháznak
»jogi« fogalma? Félő, hog y ez csak' a nálunk
az egyház alkotmányos életében annyira túl-
tengő jogi gondolkodásnak a szülernénye. Az
Egyháznak nincsen jog i, hanem csak theológiai
fogalma. Épen azért minden törvénybe fog-
lalt, praktikum természetes kővetkezménye az
Egyház theológiai fogalmának. Hogy pedig
elvi szempontból helytden jogi meghatározást
ne adjunk az egyházról, inkább hiagyjukJ .el,
annál is inkább, mert fenntebb már úgy is

.kifejezésre jutott, hogy milyen alapvető elvi
igazságokon áll a magyarországi evangélikus;
egyház. Abban teljesen igaza van Kaas Albert-
bárónak, hogy erkölcsi testületben az egyház.
tagság, ismérve ,még s~m lehet a; eg~h~z:i adó.
Alj ado nem jogforrás az egyen reszere, de
keresztyén kötelesség.
. A tervezett megfogalmaz:ás azt mondja,

hogy: a magyarországi evangélikus egyházat a
magyarországi és »egyházi adóval megrótt hí-
vek összessége« alkotja. Al-' Egyhá,z; elvi Ié-, . ,

.) A cikkíró és olvasóink megnyugtatására meg-
jegyezzük, hogy az alkotmány és közigazgatási bi-
zottság az eredeti és itt bírálat alá vett szöveget
teljesen eszempontoknak megfelelően dolgozta át.

'Szerkesető.

nyegéből nem a kirőtt, hanem inkább: az őn-
ként felajánlott anyagi támogatás elve kővet-
keznék. Vian Magyarországon is egyházközség,
ahol nincsen kivetett egyházi adó, hanem »csak«
önkéntesen megajánlott adományok. Tehát kőz-
jogi szempontból most már nem tagja az ilyen
egyházközség a magyarországi egyháznak, mert
híveire nem ró ki adót?

E §' helyett sokkal fontosabb volna az egy-
.háztagságnak a körvonalazása. Az. E. A. sehol
sem precizí rozza és -erre úgy látszik' a terve-
zetele sem gondolnak, hogy kik az, empirikus
egyház tagjai? A tervezet 23/a §-a gondosko-
dik az egyházi tisztviselők egyházjogi, helyze-
téről, de az .egyháztagság feltételeit nem kör-
vonalazza. .

Azegyházltagság körvonalazása pedig igen
fontos kérdés. Kérdem, tagja-e az eg yháznak
az az. adót fizető egyén, állam jogilag evang'é-
likusnak anyakönyvezett, de meg nem keresztelt
egyén? Lehet-e tagja az egyházil1ak olyan adó-
fizetóegyén, 'aki liberális gondolkozása folytán
gyermekeit meg nem keresztel i? (Pitvaros egyik
fiókegyházának felügyelője olyan egyháztag
volt, akinek 13 éves kereszteletlen gyermekét
nem is egy éve kereszteltem meg-l) Tehát a
fentebbi közjogi fogalmazás helyett, (melynél
theológiailag jobb a régi l) fontosabb volna
a hitvallások hangsúlyozása után az: egyház-
tagság kő rvonalaz ása , 1'") p-

A'. Finn Törvénykönyv szigorúan kervona-
lazza -ezt a kérdést. Hat §-ba .foglalva-a, ~gy-
háztaaság ról a kővetkezőket mondja: az 'egyház
közösségébe tartoznak: a' keresztség szentsége
által felvett gyermekiek, más egyházi kőzős-
ségbe tartozó helyesen megkeresztelt egyének,
ha az evang. lutheri egyház: hitvaflásairól val-
lást tesznek; azok, akik nincsenek helyesen
megkeresztelve, vagy nem keresztyének és nem
gyermekek, de hitvallást tesznek' és utána meg-
kereszteltetnek és azok', akik kiválván az egy-
házból, később a hitvallás letételével újbóli
visszatérnek Azegyháztagnak jogában áll sza-
badon élni mindazokkal az' előjogokkal, me-
lyeket az egyház' nyújt. Az evang. szűlők gyer-
mekei a keresztség által jogot nyernek' a ke-
nesztyénségben való nevelkedésre, - kellő ta-
nulás és konfirrnáció után az úrvacsorának a
felvételére és az egyház többi áldásainak ro;
élvezésére. Az egyház tagjainak kötelességűk:

"keresztyén erkölcsű életet élni, szorgalmasan
résztvenni az istentiszteletben és használna szor-
galrnasan saját 'javukra az egyház kegyelmi

. eszközeit, házasságkötés alkalmával házasságu-
kat egyházilag megáldatni, gyermekeimet meg-
loereszteltetni s őket kenesztyérm nevelésben és
az evangélikus-lutheri egyhát alapelveinek meg-
felelő tanításban részesíteni. I

Az egyháztagságnak ilyen elvi körvonala-
zása fontosabb' at egyház »jogi« fogalmának
meghatározásánál. Ez megfelel az egyház re-
formátori fogalmának, az empirikus eg.yház

.) Előbbi megjegyzés erre is vonatkozik.
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érdekeinek és jővőjének. Ne keressünk jogi
formális szabatosságot ott, ahol az ősi ielvek-
ben gyökerező felfogást kell uralomra juttat-
ni. Az egyház hitvallásos alapelvének fentebb
vázolt módon való fogalmazása és az egyház
»kőzjogi fogalma« helyett az egyháztagság -el-
vi meghatározása teljesen megfelel az egyház
reformátori-theológiai alapelvének. Ebből az'
alapelvból pedig egy jottányit sem szabad
'engednünk. Zápzklmt.icizky. Pál.

Hit vagy cselekedet?
- Válasz a hozzászólásokra. -

Nagy örömmel vettern kezembe az,Evang e-
likus Elet legutóbbi számait, melyekben egy-
házi életünk különböző téren munkálkodó tag-
jai szóltak hozzá ahhoz a cikkemhez. melyben
sűrgetern a sola fide elvének a hitoktatásban
való érvényesítését. Örőrnőm annál teljesebb,
mivel három theológus-nemzedék képviseli ma-
gát bennük, lévén a hozzászólók egyikie egy-
házunk egyik Ieg tisateletrernéltóbb doyenje,
míg a másik kettő a fiatalság sorából kerűlki,

De nagy figyelmet érdemelnek a hozzá-
szólásokazért is, mivel az.elsőben a »lutheránus
Rórna« főpapja, a másikban a szórványrnisszió-
ban kíizdő 'egyik fiatal kollégám, a harmadik-
ban pedig a legfiatalabb theológus-generáció
egyik képzett neprenzentánsa nyilatkoaik. A
pszichológus mindenesetre örvendezett bennem,
Hiszen a változatosság itt is győnyörködtet s
nerrrérdekes-e hozzájutni olyan lélektani anyag-
hoz, melybena problémához, amely évek óta
foglalkoztat, legy öreg és legy fiatal tudományo-
san képzett és egy gyakorlatban szépen mű-
kődő munkatársarn szól hoz:z:á.

Akik ellenern írtak, azoknak a nyilatkozatát
azért olvastam örömmel, mert rernéltem, hogy
végre nekik sikerül megcáfolni azokat a súlyos
megállapításokat, melyekre tudományos kutatá-
saim szűkségképen és kikerülhetetlenűl vezet-
tek. Hiszlen nekern nem Ienne szebb napom,
mint amelyen jönne valaki' és azt mondaná:
eredményeid csakugyan tévesek. Amit oly kí-
nos és alapos unalmassággjal ki.íejtesz, az saj-
nálatos véletlen folytán csupán egyetlen ma-
gyar gyülekezet tíz, tagjára vonatkozik. Rossz
helyen választottad meg. kísérleti személyeidet.
Látod, nálunk, pl. Békéscsabán egészen más a
helyzet. Kár, hogy nem erre vetted rögtön
útadat, majd megláttad volna, milyen -erősen '
és tisztán virul itt a lutheri reformáció. Mély
bűnbánattal kellett volna bocsánatot kérni egy-
házadtól, amikor rnegvádolod, hogy nincs meg'
benne és nem él benne az ősök tiszta hite.'
Valószínű; hogy errc én, bízva az illusztris hoz-
zászóló tudományos képzettségében, jó meg-
figyelőképességében ésabban, högy lané\pet
Ő már igazán jól ismerheti, örömmel és mély
bűnbánattal vontam volna vissza minden meg-
állapításomat: Hála Istennek, rosszul láttam,

tudományos elfogultság rabja voltam, 00 most
már lehullt a hályog a szememről, - mond-
ván.

De, sajnos, nem ez történt, Kulőnősen nem
ez történt Dr. Szeberényi Lajos Zs. hozzaszó-
lásában, amelyre, mint tipikus esetre azok kő-
zött a hozzászólások között, amelyek murikámat
eddig illették, éppen azért bőveb ben kitérek.

Mi történt ugyanis? Az, hogy reális cá-
folatok helyett szembetaláltam magjam azok-
nak a kibúvókriak az együttesével, amelyen
á t a sötét valóság elől kritikusaim menekűlni
próbálnak. Nem á rt ezeket egyszer magunk
előtt tudatosítanunk, hiszen a tisztánlátás osak
használhat; azért hadd rendszerezzern három
csoportban azokat a kibúvókat, amelyek segít-
ségével az illusztris hozzászóló megállapításai-
rrrat annullálhatóaknak tartja.

Az első kibúvó tagadja a sola fide. cent-
rális jelentőségét. Szerinte Luther Márbon ide-
vágó nyilatkozatainak csupán történeti jelen-
tőségük van, Akkor régen lehet, hogy fontos
volt ez a hittétel. de ma már elvesztette aktua-
litását. A megigazulás ról ma már másképen
gondolkodunk. De hogyan? - kérdezem 61
erre. HISZIen,h:a nem lutheri módon gorrdodko-
dunk ebben a tekintetben, akkor viszont. '. illem,
ezt »Luthe.r Viagy Loyola« kiváló szerzőjéről
megírni szinte képtelenség. '. akkor viszont a
legfontosabb kérdésben egészen római katoli-
kus a felfog'ásunk.- Pedig ha ebben me,gegyez-
nénk Rómával, akkor a többi eltérés már
igazán lényegtelen lenne, akkor nem Ierme ér-
telme, hogy lényegtelen és idejét mult »tanok«
miatt ne értsünk egyet másvallású honfitársaink-
kal! Még feleslegesebbnek tűnnék fel, hogy vala-
ki úgy harcoljon a római egyház ellen, mint azt
Szeberényi mindez ideig tette. Akkor valóban
dorgálásrarnéltó lenne az az ev. lelkész is, aki
a római keresztyénségben nem tud igazi ke-
résztvénséget látni, mert ha lá.tna, akkor belső
következetességétől indíttatva azonnal levonná
a konzekvenciákat: De csak akkor,

Minderre tehát más válaszom nincs, minthogy
hangsúlyozzarn, ha nem állunk' a hit által való
megigazulás elvi álláspontján, nem vag yurrk
a lutheri reformáció képviselői. Viszont, ha
nem vagyunk' azok, igazán nem tudom" mik
vagyunk. Sh:a 'magunk sem vagyunk tisz-
tában önmaguukk al, akkor vari-e jogunk meg-
bontani a keresztyértség ..•egységét!?

. Nem, az, első kibúvó, ha kővetkezeteseri
élünkí vele, csak a katolicizrnusra vezethet. ne
persze nem annál, aki elméleti állásfoglalásából
nem vonja le a gyakorlati konzekverioiákat.

A második kibúvó átkozza a tudományt és
nem fogadja el annak eredményeit. Megenge-
dem, hogy a tudomány jelszava alatt sokat ár-
tottak már az egyháznak. Bár viseont azt is
hiszem, hogy laz:igazi hitetés az igazi keresz-
tyénséget a tudomány csak' mélyítheti. Mélyí-
tette és mélyíti a tudományos theoi1ógiais.
Ennyire objektív értékelést a tudományos mun-
káról Szeberényitől, mint »öreg« doktortól, aki
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éppen ennek a tudományos munkának egyik ki-
váló képviselője, elvárna az ember. Persze, a
baj nem a tudományban van, hanem ott, hogy
tudományos megállapításaimes'etleg beteg
pontra tap inthattak. A tudomány elleni kiro-
hanása nagyon hasonlít a gyermeknek az 01'-

\'055al szemben tanúsított ellenszenvére, ami-
kor az fájó helyeket nyomogat. Mindenesetrc
jó lenne az ide vonatkozó tennivalókat illetőleg
nem német é" orosz menckultek nyilatkozatai

. után indulnj, \E:nel1'nél mégis csak több-
re becsülöm azt, amit e ne nézve az exakt
tudomány l;yújthat. l\1el:t "nyújth.at, h.i~ze~ Is-
ten nem azért adott a h.IVO embernek 15 értcl-
met, hogy azt ne .iaszná.lja. Remélem. ebben az
utóbbiban .megeg yezunk az il lusetris hozzá szó-
lóval.' .

A harmadik kibúvó va'arni rózsasz inű opti-
mizmus az egyházi állapotokat illetőleg. Nem
kell az embernek mindjárt Voltaircnek lennie,
hogyakeresztyénség váls.igos helyzerét meg-·
láss a. > Hanem csak az, hogy a paróchia falait
egy kicsitelhagyjaés kinézzen, ha nem is rnind-
járt a szórványba, hanem csupán a legközelebbi
hittestvérei kőzé. Egyébként idevonatkozólag
is hadd ajánljam az illusztris»öreg« doktor
figyelmébe, amivel Remete, fiatal kollégám fe-
jezte be talpraesett hozzászólását.' .

Ime, a három 'tipikus kibúvó: a hit cent-
rális jelentőségének a tagadása, a tudomány
átkozása ésáz alapralan optimizmus. Persze,
több is lehetséges, hiszen" il: El,crn01ye;ssegriex'"
nincs határa akkor, amikor ki akar bújni az
igazság felismerése és a kötelességteljesités
alól. A kibúvó azonban csak kibúvó maracl.

Szeberényi . hozzászólása semmi esetre scm
döntötte meg' kutatásaim eredményét, neveze-
tesen, hogy amennyiben < gyszerű hittestvére-
ink nincsenek tisztáhan egyházunk centrális
hittételével. :egyházunk' nagy mértékben letért
a tiszta lutheri alapról. Ahhoz azonban min-
denesetre kitunő dokurnentumul szolgál, hogy
az, akinek látó szeme van, észrevegye, miért
kellett ennek így történnie és alátámasztja el-
ső cikkernnek azt a követelését, h-ogy a hit-
oktatásban érvényre kell juttatnunk a sola
fide-t. De nemcsak az alsó fokozarokon.

A másik két hozzászóláshoz kevés szavam
lehet a helyesléserr kívül. Ruttkay-Mik'lián Gé-
za legfeljebb félénken »taláneforrnában vonja
kétségbe alapmegállapításom igazságát. 'Kű-
lőnben, mint Szeberényi, úgy ő sem tart igényt
ana, hogy hozzászólását tudományos értékű-
nek vegyüle Általában neki is úgyanazt felelem,
mint Szeberényinek. Ruttkay-Mikliánnak egyéb
ként inkább gyakorlati szempontból van prob-
1 émá ja ésez a hit. taní thatóságának a kérdése.
Megj ósoltarn , hogy »lesznek, akik maguktól is
rájönnek a helyes útra.« Amikor Ruttkay arról
beszél, hogy hogy a »cselekedet-tan ítás« csak
eszköz lehet aJ hit »tanításában«, rögtön eltalál-
ja az igazat és helveset. Itt legfeljebb azt az
optimizmusár vonhatom kétségbe) mely szerint
nincs hitoktatás, mely a történetekel ne ilyen

céllal és értelernben haszriálná, Ebben a tekintet-
ben csupán arra utalok, hogy tankőnyveink
maguk .nem tesznek 'erről tanuságot.' Imitt-
amott előfordul ugyan egy-két soros apróbetűs
»tanulság«, de ott is inkább a moráhs intelern
a fő. Tankönyvíróink talán feltételezték ugyan,
;o06'~r a történettanításnak a célja az, 'hogy. an-
nak útján Isten akkor és ott, amikor és ahol
neki tetszik, hitet éb resszcn. Er re azonban fő-
leg a, hiroktatás magas fok.in újra meg újra
rá kellene mutatui, ezt mélyen tanulóink sz ívébc
kellene vésni, hogy tudják, miért a sok törté:
net s miért a vallásóra, iniért az éneklés és a
bibliaolvasás, meg az imádkozás. Valahogy ép-
pen -ezt kellene kővér betűkkcl., szedni s a
történeteket meg illusztrációkként kezelni, mint
ahogy Luther is elsősorban a Káté taúlit:ísát
és tanulását sürgette. Meg 1ehetnetenni azt is.
hogy a Kiskáté szellemében imánk egy olyan
hittankönyvet, melyben illusztrációkként sze re-
pelnének 3:Z odavágó biblüti történetek.' HL
azonban nincs helyem, hogy ezzel bővebben
foglalkozzam. Annál kevésbbé térek erre most
ki, mivel úgy_ORemete, mint Miklián a fő-
szempontokra igen helyesen mutattak .rá.

Adja a kegyelern Istene, hogy legalább
ezeket a főszempontokat mielőbb megszívlel-
juk és átvigyük a gyakorlatba. Nag y lépéssei
haladnánk így dőre az evangélikus hitoktatás
annyira kívánatos reformálásában.

Dr. Viszk,ok Lajos.

Helyreigazttás. Remete Lászlónak mult heti
számunkban megjelent cikkében egy mondat után
kérdőjelet tettünk. Most a cikkiró arról értesít, hogy
e mondatban egy értelemzavaró szócsere történt. A
közölt .mondat e helyett: »Ez természetes, mert
hiszen eZ volt eszköze ... « helyesen így hang-
zik: »Ez természetes, mert hiszen hem volt eszköze,
amellyel a, hívek lelkíállapotáról alkothatott voLnal
képet magának.«

Evangélikus arcképek.
Pákh Albert. '

Még vallnak nagyon sokan olyanok" akik élén-
ken emLéke;<:nek a Ieqnepseerűbb llzagyar családi
és irodalmi Lapra, a' IIVas,jJ".napi U jság«-ra. Ennek
a lapnak: népszerűseqe példátlanii: áLL a' magyar lap-

.irodalom történetében. KÖZ0! 70 évig volt ez a Lap
miiiiien+reteqek kedves oioasmáruja s meqszünése
még ma is hiányt [elent- Ennel.,f(:a [oluoiratnak meq-
inditoja s l3 éven át seerkeseté]« evangélikus em-
bel' volt, Pti/fh Alberi. .

Pákli Albert régi euanqélikus csaLádból szüleIteli
1'823. marc. hó l l-én Roesrujon. Édésapja Pákh
Mihály evangélikus seuperinieruiens oolt. Tanulmá-
i>lyaitJ Rozsnuon, Miskolcon, Iqton, Locsén, 'Sopron»
ban és Debrecenben végezte. Mint jogász Debrecen-
ben megismerkedett Petőftvel, annak egyik Leg[obt;
barátja s egyben segítője volt.

Irodalmi elhiuatása már ij iukorábon jetentke-
eett: Mint soproni theológus, az ottani magyar tár-
saság titkára s »Szűnárák« cimii lapjának: seerkesz-
tője uolt. /84l-/)e/1 a társas~í[j 50 éoe: juoile.untin
saját koltemenuét szavalta, amelu' nyomtatásban it:
megjelent: az akkori pozsonyi >}Hirnök«-ben.
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Tonuimánuai beiejeztéuet az 'írói pályára lépett.
1845-ben a Pesti Hirlap tárcairoja le.,it. Majd Greauss
ÁgoEttal a »M,agy.ar Sajtó«-If;. s Gyula.y Pán11 a »Szép-
irodalmi Lapoke-at seerkeseteite.

1854-ben megindította a Vasárnapi Ujságot, meu]
rövid idő alatt nagy népezerűséqre tett szert. Egész
írói qeneráciot neuelt fel.

Regényíró volt, kivdló elbeszélő és kiiűno humo-
rista. Munkái a legjelesebb irodalmi alkotások lfö-
zött foglalna' helyett. Tagja oott .« Magyal' Tudomá-
nyos Akadémiának és a Kisjaludij Társaságnak.

1847-ben sulgos s gyógyíthatatlan betegség tú-
madta meg. H:lSZ évig seenuedte betegségét, CI lert-
l1agyobb meaadássol. Kozben fájdalmait, szeinvedésett
nieahazuatoto vidám trásokka! szcrakoztatta olva-
soit.

/867-ben halt meg Budapesten s halála az egésZ
magyar irodalmi élet gyászát jelentette: Irotárstü,
tiseteloi, lap jának olvasói fl Kerepest-att ternetébea
nyugvó hamvai fölé díszes síremléket állítottak, me-
Ly1eJi\ Greauss AJgostnak, fl kiváló esetétikusnak fell.,
temeo siroerse olvasható:

Sz enuedt, s panasz hely.ett tréfával vágott.
Dp. qunuseaoá: meqcájotá szívd.
S (J fákl!]!1, melyet mind elől vive,
Nem seárt tüzet, csupán világosságot.

Károst) Pál,

Gyermekkórusok.
Egyházunk énekkiricse 5 tagjainak éneksze-

retete közismert. Megérdemelten nevezték egy-
házunkat régen, éneklő egyháznak.
, A felnőttek éneklő társaságai és egyesü-
letei, mint önkéntes alakulatok a legkisebb
egyházközségekben is nagy hasznára vannak a
gyülekezet munkájának. Vallásos estéiriken ma
már nélkülözhetetlenek az énekkarok sok eset-
ben áhítatos rnűvészi teljesítményei. A felnőttek
énekkara kifejezi a vallásos áhítatot, gyönyör-
ködtető- is tud lenni: de ha van valami, ami a
szíveket még jobban megfogja, az csak a gy,er-
mekkórus lehet. '

A világi és egyházi zene fejlődésének ki-
teljesedett állapotában is érzi nagyon sok al-
kotó és előadó zenész azt, hogy a zenei töké-
letesség legmagasabb régióit és legtökélete-
sebb tolmácsolását csak a gyermekek éneke
adhatja. Ezért bevett szokás ma már az, hogy
az oratoriumokban és kántátákban a felnőttek
kórusa mellett a legszebb dallamú énekeket
gyermekkarokkal énekeltetik. Aki résztvehetett
ilyen zenei előadásokon, az kétségtelenül ta-
pasztalta, hogy a nagy mű előadásának leg-
ragyogóbb része a gyermekek éneke volt.

Egyházunk multjában a gvermekkórusok
szerepe elég súlyos volt. A berlini ev. dóm gyer-
mekkórusa világkörüli turnét csinált hatalmas
.sikerrel, a római gyermekkórus sikerei is kőz .
ismertek. Valamikor a pesti egyház egyik kar-
nagya: Mendől Ernő gyermekkórusaival lelke-
sitette zenénk ápolására a pesti gyűlekezeter.
A győri egyház gyerrnekkórusa a mult évben
Budapesten is nagy elismerést érdemelt.

Azok a pedagógusok, akik a mai' gyerme-
kek énekképzésévei foglalkoznak, szornorúan

látják, hogy a legutóbbi időben éppen az evan-
gélikus gyermekek zenei érdeklődése a legke-
vesebb s a nyilvánosság előtt szereplő világi
kó rusokban, a fizetett tagok között éppen az
evangélikusok száma a legalacsonyabb. Viszont
köztudornású, hogy a világhírű énekesek gyer-
mekkorukban majdnem kivétel nélkül egyházi
gyermekkarokban tanultak meg énekelni s hogy
a színházak jól fizetett kardalosai rendszerint
az egyházi énekkarokból kerülnek ki. Pedig el-
helyezkedesi és kenyérkereseti lehetőségek is
nyílhatnak meg ezen a téren, amelyre híveink
nem, is gondolnak. Azt hisszük, hogy önfelál-
dozó munkával és önzetlen lelkesedéssel sok
gyülekezetünkben meg lehetne alkotni egy-egy
gyermekk6rust, melyben a szülőknek is és a
gyülekezetnek is sok lelki öröme .volna, de
amelyekből tehetségek is válnának ki, a maguk
hasznára is és a művészi zene továbbfej-
lődésének az útjaira is..

Dr. Gaud y Lászl?

A Dunáninneni Egyházkerület
közgyűlése.

- Dr. Kovács Sándor a .püspökjelölt,

A Dunáninneni Egyházkerület ezévi rendes köz-
gyűlését Szejltembei' ,5-.én tartotta Kcmáromban Dr.
Sztr.anyavszky Sándor' kerületi felügyelő és Wenk
Károly esperes, püspökhelyettes elnöklete alatt. Elő-
ző napon a templomban tartott gyászístentísztele-
ten a kerület közönsége D. Kiss István elhunyt püs-
pök emlékének áldozott, az ünnepi beszédet Irányi
Kamill székesfehérvári lelkész tartotta, megkapó sza-
vakkal rajzolta meg a szeretett és nagyrabecsült
püspök lelki arcát és egyházkerületének őszinte fáj-
dalmát.

A közgyülést megnyitó egyházkerületi felügyelő
is elsősorban az elhunyt püspökről emlékezett meg.
Meghatott szavakkal szólt nemes egyszerűségéről,
szívjóságáról, hazaszeretetéröl, egyházvezéri munká-
jában .míndíg megnyilvánult bölcseségéröl és ön-
feláldozo swlgálatáról. A megnyitó beszéd ezután a
zsinat fontosságát emelte ki' és kifejezte azt a re-
ménységet, hogy a zsinat munkája a mai' élethez és
egyházi szükségletekhez való 'bölcs alkalmazkodás }e-
gyeben fog végbemenni. Kiemelte .a kerületi fel-
űgyelö a komárorni fogadtatásnak azt a jelenetét,
amikor a város vallásfelekezetetnek vezető papjai
a róm. katolikus apátplébánossal együtt tettek bi-
zonyságot .arról, hogy a béke, a megértés és a köl-
csönös . szeretet ~eg~ben munkálkodnak 'együtt a
közjóért és hazánkért.

Odvözlések és arra adott válasz után Dr. Kovács
Sándor egyházkerületi főjegyző javaslatára a köz-
gyűlés szerétettel és örömmel üdvözölte Dr. báró
Radvánszky. Albert egyetemes felügyelőt a felsőház
másodelnökévé és Sztranyavszky Sándort a kép-
viselöház elnökévé történt megválasztásuk alkalma-
ból- Elismerése -ez - mondotta - annak a fele-
lősségérzetnek, mely őket közéleti munkájukban Jel-
lemzi, de bizonyságá annak is, hogy ev. egyházunk
a válságos időkben míndig .tud vezetésre érdemes fér-
fiakat adni a nemzet szelgálatára.

Ezután a püspökhelyettes részletes .és figye-
lemmei hallgatott jelentése következett .az egyház-
kerület most elmult esztendejéről, .melynek kiemel-
kedó részei voltak a .szociálís bajok orvoslására szük-



36. szám EVliNGttlKUS· ÉLEt 7. oldal

séges és tervbevett kormányzati .íntézkedések, a fe-
lekezetközí helyzet, a család védelem, a házassági
törvény reformjának kísérlete, az egyházközségek
súlyos anyagi helyzete, az, iskolai "terhek és a kul-
turadó kérdése.

Elnöklő, egyházkerületi felügyelő javaslatára ez-
utan elhatározta a közgyűlés, hogy a püspöki szék
betöltésére a szavazást" elrendeli, a szavazatok be-
küldésére határnapul október B-át tüzi ki, a sza-
vazatok bontása és az eredmény kihirdetése pedig
október ö-én Tesz. E határozattal kapcsolatban Dr.
Handei Béla egyházmegyei felügyelő ,a· felügyelői,
Mihalovits Samu esperes a lelkészi és Bérczes La-
jos igazgató a tanítói kar nevében szólalt fel s e
haram felszőlalásban kifejezésre jutott az a közös
akarat, hogy a püspöki tiszt betöltésénel a kerü-
let közvéleménye egyetértésben nyilvánuljon meg.
Miután az előző napon tartott értekezlet egyhangúan
Dr. Kovács Sándor egyetemi tanár, a dunán inneni
egyházkerület főjegyzője, a Magyar Luther Társaság
főtitkára mellett foglalt állást, a püspöki szék je-
löltjének Dr. Kovács Sándort kell tekinteni.

Az egyházkerületi törvényszék tagjaivá Laszkáry
Gyulát, Csatáry Eleket, Zelenka Ottót, Irányi
Kamillt, Szűcs Sándort és Ormossy Lajost válasz-
tották. I

A pénzügyi bizottság jelentését és javaslatait
Irányi Kamill, az egyházkerület számadását és költ-
ségvetését Magyar Géza, a tanügyi jelentést Kardos
Gyula terjesztette elö. A tanügyi jelentés kiemelte,
hogy a kerület nagy gondot fordít a szórvány ok
hitoktatására és ez több helyen mintaszerű.

Dr. Kovács Sándor örömmel jelentette, hogy a
missziói munka szépen fejlődik és a Fejér-komárorni
egyházmegyében új mísszíóí központ szervezése in-
dult meg. Javaslatára a közgyűlés elhatározta,. hogy
egyházi életünk szempontjából kiszámíthatatlan fon-"
to~.~á,gúszórv_ányl5ér:.dé~l:J.~n,azzaL ~_i.Slva~latt~1 fo.!:S!u.!_
a zsinathoz, hogy törvényileg alkossa meg a szólr-'
ványadót. A kerületi közgyűlés ú] offertóríumot
rendelt 'el az iratmisszióra. ,

Kardos Gyula a kórház- és fogházgondozási je-
lentest terjesztette elő, majd a kerületi lelkészegye-
sület közgyűlésének tanácskozásait ismertette,. meg-
állapítván, hogya főkérdés itt is a szórványszervezés
es szórványgondozá:s volt.

Végül lándori Kéler Bertalan javaslatára a köz-
gyűlés 'elhatározta, hogy a kerületi közgyűlés kerete>
ben a fiatalabb világi kiküldötteket és felügyelőket
is intenzívebben vonja be' az 'egyházkerületi mun-
kába.

A Deák-téri templom.
i Folytatás.

A kép két tárgyban és hangulatban is kü-
lőnböző részre oszlik: lenn nyavalyatőrős fiút
hoznak az apostolok d~, főnn viszont az Ur
színeváltczása látható. A f.estő Máté és Márk
evangéliumának egyik részére támaszkodik,
melyben leírják, hogy Krisztus néhány tanít-
ványa 'előtt szinében elváltozott s mennyei fé-
nyességben Mózes és Illés prófétákkal beszélt.
Ez alatt ördögtől megszállt gyermeket vittek
hozzátartozói meggyógyítani azokhoz az apos-
tolokhoz, akik nem kísérték föl őt Tábor he-
gyére. Ezt a két egyidejű, de különböző he-
lyen lejátszódó jelenetet ábrázolta Raffael ér-
dekes, merész kompozícióban : a hegy alján
lévő tanítványok nem tudnak a hegyen történe

megdicsőülésről, a kép szemlélői azonhan ezt
is látják. Az evangéliumok további följegyzé-
seit arról; hogy Krisztus, amint sz ínváltozása
után a hegyről lejött, meggyógyítja a beteg
fiút, természetesen nem mutathatja a festmény,
de látva 'e szomorú jelenet fölött lebegni az
Oc!vözítő dicső alakját, a mester érezteti a
szernlélővel, hegy ő fog segíteni. Legszebb
a kép felső része, minthogy az eredetiri is ez a
rész Raffael sajátkezű műve. A st íluskrrtika
me.gálLapitotta, .hogy az alsó csoportnak leg-
feljebb vázlata eredhet tőle, mert rajza kerné-
nyebb és színezése sokkal nyersebb. Mégis
érdekesen hat e két kéztől eredő kép: a felső
résznek sejtelmes, látomásszerű fehér fénye
és az alsó rész sötétsége mintha az alsó cselek-
vény földi nyomorúságának és a felső jelenet
mennyei örömének és tiszta boldogságának el-
lentétét akarná kihangsúlyozni. Másolatban is
legszebb a megdicsőülés, de jól sikerűlt lenn
a baloldali csoport is, ahol az emberek arca
kitünően tükrözi a csodálatot, meg rettenést,
"agyeksztázist. A jobboldali alakok már me-
revebbek, külőnősen a legszélső férfi. Némi
változtatást is tett a képen Lochbichler másoló
keze, mikor elhagyott két,' a domb oldalán el-
helyezkedő alakot, akik valóban nem fontosak
a concepció szempontjaból.

Az oltártól jobbraeső sekrestyeajtótói visz
föl .a lépcső, vaskorláttal védve, a magasan ál-
ló, négyszögalakú, márványozott fából készült,
egyszerű ssószékre. Két oldala a hívek felé
néz: ezek az oldaLak aranyozott díszítéssel van-
nak ellátva, a dísz ítések a keresztyén szimbó-
lika körében mozognak. (Urvacsorakehely, pál-
maágak, stb.) Mint tudjuk, utólag készült a
szószék kettős tetejével, - a felső tető négy-
szöge jóval kisebb az alsó négyszögnél. A
kettőt sarkainál meghajlított karok kötik ösz-
sze és aranyozott ernpire-koszorúk ékesítik saz
egész baldachin koronája egy nagy antikizáló
váza-disz.

Balra az oltártól áll a "keresztelőmedence.
Alapja és csészéje vörös márvány,. fedőlapja
azonban fából készült aranyozott levéldísszel.
A íedő gombja olyan, mint egy nagy, kifesleni
készülő bimbó. Nemes egyszerűség jellemzi ezt
a darabot is.

Végül a templom berendezésének legújabb
-részét,_az alig őthat esztendős papi ülőhelyet
említjük. Az ülőhely és a sekrestyeajtó össze-
épített, érdekes asztalosmunka, Hoepfner Guidó
tervel után készült. Ez a megoldás is architek-
tonikus. Az ajtótol jobbra és balraeső ülések
támlája fölött egy-egy fülkét tervezett, ezeket
kis faoszlopok keretezik. A fülkék fölöttpárká-
nyokat is faragtak és mindkét fülke tetején fá-
ból készült klasszicizáló váza-motívurn áll. Lát-
szik, hogy Hoepfner összhangba akarta hoz-
111 ezt az új berendezési tárgyat is az egész
templom stílusával, művészi munkát vég-
zett.
(Vége.) Dr. Oyőry Aranka:
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HIR E K.
SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 12-IK VASÁRNAP.

Márk. ev· 7:31-37.
lezu» - a gy6gyiló- csendben munkálkoüik,

Nem a.iánlgatja 1I1!l{f(Ít, aki gyóY.l)fllá,t akar, annak
keresni, kémi Ire;l ot.

Neni kioánja a tujiluúnossáqot, hiszen nem or-
vos, hanem csodatevő. A néző egyszerű dolgot lút
csupún; fi1.lé.ZJedugja uj ját, ujjával érinti nyel vét.
Két jeleniékteien mozdulai csupán, ele ott o lüktet
oenne a : világteremtő Ige: »Lequen!« Legyen a
siilcet fiil hallouá; a néma nyelv {Je,dig seouüion meq!
Ezt akar]a minden embertől Krisztus: e,gyee/iil len-
ui vele és .m~gnyil!1Í fülét, rujetoét, megnyerni sziuet
Isten Ifirál.l)sága szúinára. .

lVyUj meg emberi fŰI az' Ige hallgatására. Nyilj
mege(nbe:l'i. ajak, az UI' dicsőítése re: »Mindent .jiiL
(:selélw'd'~:tt!« .

.......:Templomszentelés A hatvani' missziói egy-
ház, melyet 1934. január hó l-én indított a szervez-
kedés útjára egyetemes egyházunk, másfél esztendő
alatt. templomot épített s az építést tartozás nélkül
befejezte. A mísszióí egyház buzgó es áldozatkész
tagjai, valamint- 'fiatal lelkészük, Sztehlo Gábor e
rövid idő alatti templomépítéssel döntő 'bizonyságot
adtak arra, hogy .mennyl erő és buzgóság rejtőzköuik
a szórványok népében, mint evang- egyházunk fel-
használatlan kincse A felszentelés szeprember elsején
történt. A szent v szolgálatot végző 'D. D. Raffay
Sándor bányakerületi püspök Salamon király imá-

-"jának felolvasása után V. Mózes 12.11. v. alapján
. iriendott beszédet, majd emelkedett szavakkal fel-

szentelte a templomot es az új harangot is: A
helyi lelkész ig.ehirdetése után Chugyik Pál esperes
befejező oltári szolgálata következett s a püspök
áldásáva! fejeződött be az istentisztelet. A közgyü-'
lesen elsőnek D. báró Radvánszky Albert egyetemes
felügyelő szólalt fel, aki meleg 'szavakkal üdvözölte
a hatvani egyházat szép munkája és örömünnepe al-
kalmából. A világi és egyházi hatóságok és egyesüle-
tek, valamint a. testvéregyházak. üdvözlő szavai után
D. Raffay Sándor válaszolt az. üdvözlő szavakra,
hithűségre. buzgóságra és egyetértésre intvén min-
denkij. - A szep templom Sándy Gyula műegyeterni
tanár. tervei. szerint készült, akinek ez már huszadik
temploma.

- Egyházmegyei közgyűlések. A pestmegy.ei felső
egyházmegye, szeptember 3-án tartotta közgyűlését
Gödöllőn. Ez alkalommal iktatták be az újonnan
választott esperest: Chugyik Pál aszódi lelkészt. A
közgyűlést báró Prónay György ny. államtitkár,
egyházmegyei felügyelő nyitotta meg,' aki a zsi-
nati problémákkal kapcsolatban mondott nagy fi-
gyelemme! fogadott gondolatokat. Az csperesválasz-
tás eredményének kihirdetése után az új 'esperes
válaszolt az üdvözlésekre, majd elöterjesztette az
egyházmegye életéről szólo jelentését és ismertet-
te munkaprogrammját. A tárgysorozat többi pontjai
után a lemondott egyházmegyei másodfelügyelő, ig-
lói Szontagh Antal dr. ny. min. tanácsos helyébe
új ' egyházmegyei másodfelügyelövé megválasztották
W''Urmb Elemér dr .. rákospalotai felügyelőt, a fő-
városi árvaszék ny. "elnökhelyettasét, Pröhle Sándor
rákospalotai lelkészt tanügyí esperessé, Mezey Jó-
zset ujpesti lelkészt az egyházmegye főjegyzőjé-
vé· választották. .
• .Al hegyaljai ev, egyházmegye Miskolcon .tartot-
ta. közgyűlését.Szirmay Lászlo ny. huszárezredes,
egyházmegyei másodfelügyelő megnyitó szavaiban
szóvá tette a íelekézetekközötci, immár. gyűlölködéssé
fajult békétlenkedéat. Dúszik Lajos esperes -'az ,egy-
házi élet időszerű jelenségeivel foglalkozott jelenté-
Fébé . Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda,. .. ..','

tette, hegy Oroszországban évszázados egyházi ura-
lom szünt meg, összeomlott az egész egyházi rend"
sében. A keresztyénség mai életéről szólva kifej-
szer, Németországban pedig a lelkekben elhatalm.a-
sult a hitetlenség, teljes a hitbizonytalanság. Rész-
Ietes képet rajzolt a hegyaljai evangélikusok hit-
életéről, kifejtve, hogy az intelligenciát. vissza kell
hódítani és egyházíassá tenni. Majd a csaladvédelem
kapcsán utalt arra, hogy a családok számát a tör-
vényes házasságokkal szaporítani kell s a köny-
nyelmü valásókat meg kell akadályozni. Hangsúlyozta,
hogy: a családi életből ki kell küszöbölní az egy-
ségbontó íélekezetieskedést.

. - Zsinati hírek, Már hirt adtunk arról, hogy
a zsinati bizottságok munkáikat befejezték. Az így
megállapított szöveget a zsinat elnöksége most az
egyeztető bizottság rendelkezésére bocsátotta s ennek
munkája után a végleges szöveg készen fog állni a
plenáris zsinat tárgyaiásí anyagául. .

- Gyászhir. Aug. 25'1én 75 éves koráb.an hosszú
szenvedés után meghalt Csőváry Géza kétbodonyi
nyug. evang. lelkész, Nógrádvármegye törvényható-
sági bizottsági tagj a. A közszeretetben álló lelkészt
nagyszámé rokonsága, lelkésztestvérel. a kétbodonyi
gyülekezet és- .az egész környék nagy részvéttel ki-

. sérték 'el aug. 28-ián utolsó útjára a kétbodonyi
temetőbe. Az elhunytat Kardos Gyula nógrádi al-
esperes búcsúztatta el.

!Liptay Lajos galgagyörki lelkész, volt sárosi
főesperes, az eperjesi Kollégium utolsó magyar 01-
nöke, theológiai óraadó tanár, egyetemes egyházi
törvényszéki bíró életének 64-,ik, lelkészi. működé-
sének 40-ik évében, hosszas szenvedés után befe-
jezte az Ur szolgálatában eltöltött életét.

- Halálozás. Hein János Iőldbirtokos, m- kir:
gazd asági főtanácsos, a pesti ágo hitv. ev. német
egyházközségnek-stb. felügyelője hosszabb szénvedés
után életének 69. évében Pílísszántón augusztus 29-é.n
meghalt. A megboldogult a nevezett egyházközség-
ben 1909-től 1913-ig,. mint helyettes egyházfelügyelő
és 1913-tól 1930-ig, mint egyhazfelügyelő működött.
Szerétettet és teljes odaadással végezte' felügyelői
teendöit. Temetése augusztus 30-án Pilísszántón volt.

RIEGER OTTO ORGONAGY ÁRA-
Budapesi.. K: Szigligeti-utca 29. szám. (Rákoslaura),
Uj orgonák, valamint homlokzatsípok szállitását és

orgonajavitásokat m é r s é kel t á r ban
szakszerű és művészí kivitelben vállal.

SZLEZÁK LÁSZLÚ
Magyarország aranykoszorús mestere

haratui- es ércöntőde,' haranqjelseereles- és harang-
lábgyár, Budapest, VI., Petneházu-utca 78. szám.

8 ararujéremmel és 4 diszekleoéllel kitűntetue!

hm.könyueket, iskolaszereket .
pontosan szállít

Sch'ottz T e s t u é rek
könyv-
és írószerkereskedése.

Bpest, IX. Ferenc-krt. 19-21.

Valódi ezűst evőeszközök, táléák, dísztár-
gyak, protestáns ,egyház! kegyszerek. Araruj

ékszerek. Pontos órák. Javítások.'
SZIGETI~ N ANDOR ÉS FIA

rBudapest, IV:, Kecskeméti-ll' 9. - Alapítva: 1~67.
Budapest, ViL, Damjanich-u, 28-b. - FelelősParkas L.
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ISTEN BÉKÉJE.
Herezeg Ferenc kővet dobott a magyar

közélet vizébe, At: beOObott- kő hatálm~-'ffl4
rűzést támasztott. Cikkek özöne támadt a nyo-
mában. Azután a kőelmerült, a cikkek elhall-
gattak és a vizek felszíne elsímult, ÉIS az
eredmény? . .

Predig az a kő, melyet Herezeg Ferenc éldo.
bott, a komoly aggodalmak sziklájából tört ki
és a kornolytalan akadékoskodás gátját .akar-
ta összetörni. A nyomában keletkezett sók cikk
mindenesetrea;rról tanuskodik, hogy az eldo-
bott kő a lelkiismeret falaihoz is hozeáűtődött.

Nem azért fogunk tollat, hogya. cikkek
számát szaporítsuk. Késő is már a 'hozzászólás,
mert a csodák részét képező három nap már
rég elmúlt. Nem is' a mi munkánk mezején
akart az a kő lelkiismereteket ébreszteni. Azért
fogunk tollat, hogy örüljünk az éberen vigyázó
és bátran kiálló léleknek, amely lelkiismere-
teket igyekszik fölkelteni és jobb. útra térí-
teni. És hogy örüljünk a visszhangnak; amely
az ébresztő szót követte. Mert Herezeg Fe-
renc a mi munkánkat vette fel, a mi hivatásunk
mezejére lépett. Mi is az Isten békéjét hangez-
tatjuk, sürgetjük, követeljűk és munkál juk egy
életen át.Mi is Ielkiismereteket ébresztgetiink
és igyekszünk jobb irányba terelni. M.i is azt
prédikáljuk, hogy az emberek ne. bírálgassák,
hanem tárnogassák egymást .. NeberméketLen
gáncsoskodásban, hanerna közjó együttes mUD·
kálásában emésszék fel erőiket.

-ne mi az Isten békéjét nemcsak az
~emherÍ' életvisaerryok -eredméeyesehb -és- tfék'é·

sebb munkálása érdekében hangoztatjuk. Mi
az Isten békéjét Jézus igazainak diadaláért
és az ő megváltó munkájának szent és űdvös-
séges céljaiért vsürgetjük; A hitetlenség, isten- I

tagadás és a léha erkölcstelenség tulajdon
szívűnket és kedvescink szivét, családjaink
nyugalmát, népünk tisztességét -ostromolja.
Krisztus hívei mégis egymás lelkén tipródnak,
Lelki betegséggé fajult már a keresztyénségben
a. gyűlölködés, a felekezeti egyoldalúságok ki-
élezése. Krisztus egyházainak gondolkozása és
életszemlélete már a politikai pártok gyerme-
kes elfogultságának alacsony színvonalára kezd
sűlyedni. Es magával rántja a mélységekbe
nemcsak a hívők nyugalmát, hanern magának
a keresztyénségnek tisztességét és hitelét, ilS!.

Herezeg Ferenc nemes szózatának . vissz-
~hangja volt, de eredménye nem. Mindenki a
hatálmat birtoldó többségtol várta a komoly
megmozdulast. Annak azonban, úgy látszik,
elég a hatalom birtoka,

AzegyháziÍ és vallási téren is ugyanez a·
helyzet. A többségnek elég ia, hatalom birtoka.
De van felelősség és van számadás is! Ezért
mi csak tovább hangozt:atjuk, mert az evan-
gélium kőtelez reá, hangoz:tatjuk, sőt kitartás-

. sal munkáljuk is az. Isten békéjét! ,
Áldott, aki vélünk e mnnkát megosztja.

D. Rattay Sa)1!dor.
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Hit és .cselekedetek.
. Erdeklődéssel olvasom az Evangélikus
f:let hasábjain Dr. Viszkok Lajos cikkével
kapcsolatban megindult polérniát, hiszen a,zl~n
úticuiusról van szó, amellyel áll vagy esik
az egyház. Hit és cselekedetek. A kettő egy-
máshoz való viszonyának a kérdése meg van,
rnióta ember van -és meg lesz; míg ember Iesz :
- ha mindjárt Megválto Jézusunk legnagyobb
és így az evangéliurnot legjobban megértő és
közvetítő tanítványa Pál apostol, úgy a .qalá-
ciai mint Római levélben ázsiaiaknak és euró-
pai~knaki - ebben is az egyetel~,~sség g0J?-d~·
tata található meg - egyarant világosan kifej-
tette.

A most meginduló vitában, azt hiszem, jó-
részt félreértések okozzák: a: differenciát. Hi-
szen a vitához hozzászólók mind evangélikus
egyházunknak a meg nem másított ÁgiO!sbai
Hitvallásra esküt tett lelkész tagjai, akik közt
a hit lényjegére nézve eltérésnek nem szabad
lenni.

A félreértés véleményern sze rint abban:
van, hogy úgy a kezdő cikkben, ahol Viszkek
Lajosnak igen figyelemreméltó meglátásai és
megállapításai olvashatók a hitre vonatkozólag
tett tapasztalatairól, hitbeli felfogásunk elrnate-
rializálódása tekintetében, mint a válaszokban
csak általában hitről van szó, amely így kÖ7Je-
lebhiv.meghatározás nélkül tényleg különbözó-,
képen értelmezhető és értékelhető. De tegyük
a megjelent cikkekben a hit mellé a nélkülöz-
hetetlen tárgyat, az Ujazövetség alapján: a
Jézus Krisztusban való hit, ú~y a helyzet, mi?~-
járt világosabb lesz.. Me.rt a hitnek~ e konkre,tl~a:-
lása által Pál apostol a keresztyénségnek a specifi-
kumát erneli ki, szemben minden más vallással.
legközelebb a törvény betöltésével, tehát cse-
lekedetekkel hivalkodó zsidósággal.

'A!. Jézus Krisztusban való hit pedig nem
egyszerű elhívése valaminek, annak, hogy Jézus
a Krisztus - az ördögök is hisznek és-rerteg-
nek - nem pusztán engedelmességi aktus - a
farizeusok is a törvény engedelmes szolgái-
nak. tekintették magukat - hanem Isten drá-
ga kegyelmi ajándéka, és ennek alapján a
bűneinek árjában elvesző embernek egyetlen
szabadulási lehetősége, a megmentő Isten ke-
gyelrnének horgonyába való belekapaszkodása.
. A Jézus Krisztusban való, hit jelent, e.gy
szornorú negatívum után víaló boldog poziti-
vumot. jelenti annak őszinte, nyílt beismeré-
sét, hogy az 'ember a maga erejéből nem tud
Istenhez felemelkedni, me.rt lehúzza, búnének
terhe.; aj maga erejéből nem tudja a törvény
követelését betölteni. mert a:z szabad embernek
szól, ő pedig tehetetlen rab'; rabja a bűnneki
Elismeri a belső ember szerint a parancsolatok
helyességét, amelyek betöltés' esetéri tényleg
üdvösségre vezetnének. die a »tagok tőrvénye«
a jóvhelyett a rossznak követéséire ösztönzi,
Ennek eredménye a hajótörést szenvedő ember-

nek keserves felkiáltása: ó én nyomorult em-
her, kicsoda szabadít ki engem lennek a ha-
lálnak a testéből]

De miután az ember 'saját képtelenséget,
minden jóra valóigyek'ezete ellenére is ily rnó-
don kénytelen beismerni és lemond arról, hógy
a saját erejéből szerezze meg, erőszakolja ki
az üdvösséget, 'ekkor látja meg a, szabadulás
útját. Az űdvősségre vezető járható útat, szem-
ben a törvény követelései által 'felállított jáa-
hatatlannal, 'És ez Isten szeretete.. aki kegye-
lemből, - ez éppen a szeretet, - megkönyörül
a;ZI 'emberen, lehajol hozzá, magához. emeli, le-
törli róla a bűn szennyét és láthatóvá teszi
rajta az eredeti képet, Isten képét. .Lenyúl ~~:oz"z.á

. J~zusKrisztus által.. »~Ugy szerette I~~~n a va-
íágot, - hogy az. őegxszülött, Fiát ad,H".·hogy
minden . valaki hiszen benne, el ne vesszeru, ha-
nem ö;ök életet vegyen.« A yeiu?:Krisztusba,n
való hit ezen pozití vuma tehát jelenti, hogya
bűn életet rontó hatalma megtöretett a Golgota
keresztje által; hogy a szó Iegszorosabb értel-
mében vett exisztenciális ké rdésre ; Kics:oda sza'
badít meg engern ennek a halálnak a testéből,
vagy rövidebben: mi módon jutok, üdvösségre..
meg találj a: a. feleletet: a Jézus Krisztus által,
az értern szenvedő és meghaló, nekem az evan-
zélium boldogító igéjét hirdető, Isten bűnbe-
~sátó -kegyelrnét kézzelfoghatóvá tevő Megvál-
tó által akinek a Golgota keresztjére szegezett
teste hirdeti egyfelől a bún véres, komolysá-

'g:á>tjmásfelől- a felette gyózedelmeskedő isteni
szerétet végtelenséget. .

'A Jézus Krisztusban való hit tehát. je-
lenti azt, hogy amit az ember a maga ere-

l'é,?Őlnem tud 'e~~~ni, azt eléri Isten, kt;gyeJmé-
Jol) a megmentesere kuldott Megváltóban va-
16 hit által. ,

ts ezzel jutunk a hit és cselekedetek. 16t-_
kérdésének a megoldásahoz. Ami eddig lehe-
tetlen volt az ember számára: a bűn rabtartó
erejének' a' megtő rése .és ennek alapján Ist~n.
nek tetsző, kegyes szent élet, az most a Kris«-
tus' által lehetövé válik a számára, De, - és
ez a leghatalmasabb »kategórikus imperativus«,
éppen azért, mert lehetséges, azért szükséges
ts; mert megteheti. meg is kell tennie. Keresz-
tyén szent életet kell folytatnia, -- így fejezern
ki evangélium-szerűbben a »jócselekedeteket«.
Éppen a keresztyén szent. élet a próbája; annak,
hogy; a. hitáltar-,"aló megigazulás csakugyan
a sajátja Iett-e. A..»jó cselekedete'k« a hitnek
a gyümölcsei. Krisztus nélkül gyökértelen fán
kerestek gyümölcsöt. Hit nélkül nem lehetséges
keresztyén szent élet. Most Istennek; Jézus
Krisztus személyén át meg-nyilvánuló kegyel-
méhe vetett hit dús gyökerű. fája áll 'előttünk.
M,eg kell hát lenni 'a gyümölcsnek,: a kJe115SZ-
tyén szent életnek. Mint Luther olyarr jellern-
zően mondja: »Oh es ist ein Iebendig; gesehaf-.
tíg, thatig , machtig Ding um den Clauben,
dass unmöglich ist, dass er nicht ohn" Uriter-
lass sollte Guts wirken. Er fraget auch nicht, ob
gute Werke zu thun sind, sondern ehe mam

, ,
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Iraget, 'hat er S1e gethia,n, und 'ist immer in
thun.« •

Igy válik tehát számára a keresztyén 'éJet.-
folytatás kötelesség gé, de nem elszakítva, a hit-
t61. Igy lehetetlen. 'Éppen azért a keresztyén
egyháztörténetben, sőt magukban' a bibliai tör-
tenetekben is, ahol cselekvésről, történésről van
szó, ennék .a szerétet által tevékleny. hitnek .
(Gal. 5, 6.) a példáit, megvalósírásait kell
látnunk és hirdetnűnk, úgy az. ifjúságnak az is-
kólában, mint a gyűlekezetnek a' templomham.
Ezt akarjaViszkek elérni, és mást a hozzaszó-
Jók sem ·akarnak', hiszen együtt valljuk az Irás
tanítását formulázó Agostai Hitvallás 4. cik-
kelvét : »Hasonlóképen tanítják (a részíinkőn
levő gyiilekeze.tek ), hogy az-emberek nem iga-
zulnatnak meg Isten előtt saját erejükből, érde-
inűkböl vagy cselekedeteikből, hanem ingyen iga.o
zíttatnak meg a.Krisztusért hit által, ha hiszik',
hogy Isten őket kegyelmébe fogadja s bűneiker
IT:,egbocsátjaa Krisztusé rt, ki halálávrai bűneink-
értelegettett. Ez:!:a hitet tudja be Isten ő előtte

.való igazságul.«, D. Kiss Je.n(J

Lesz-e bátorságunk?
_ A szórványkérdéssel kapcsolatban két vo-

natközásban vis fölvetem ezt a fent.i címben
foglalt kérdést.
',:, ..,E165.zÖli ;;le5z~e.bátcrságunloae id.e,1-g..y..űléseíeer;
is megbuktatni a szórványkérdés rendezésére
irányuló s magát évek óta makacsul tartó tö-
rekvést? . . .

Lesz-e hozzá 'bátorságunk még most is,
amikor pedig minden jel azt mutatja, _hogy
vég're.valahára megmozdult az eddig mozdít-
hatatlannak .gondolt föld 5.a ssőrványkérdés
megoldása országszerte folyik. .' .

Az első, bátortalan hangú 'cikkek után, bán
rendszertelenül, esetlegesen, de mégis csak meg-
indult ia szórványszervezés. Kővette a budapesti
egyházmegye ama nevezetes határozata, mely-
ben gyűlekezetei keltségvetésének két száza-
lékát felajánlotta szórványmunkára s az így
befolyó összegből két misszióú ' kőzpontot, léte-
sitett, Pár nap előtt hallottam, hogya pestrue-
gyei felső egyházrnegye 10 .fillér évi szórvány-,
adót vet ki minden .adófizető hívére, hogy sz6r-.
vá nyproblérnáit megoldhassa. Az Evangélikus
Élet híradása szerint pedig .a dunáninneni
egyházkerület kornáromi közgyűlése :püspökje-
lőltjének, D. Kovács Sándornak javaplaráaa
kéri; hogy a zsinat törvényileg alkossá meg a
szórványadót. Ime, hát mégis mozog a föld!
Aszórványkérdés gyakorlati megvalósítása
megindult, -feltartóztathatatlanui halad. Vajjon
lesz-e ahoz bátorságunk, hogy- még most is
kiizdjűnk ellenevl '

De ugyanezr.zá címünkben fogl:3ilt kérdést
egJl más vonatkozásban is fel kell vetilllernl.S
akkor már úgy hangzik, vajjon ezek után lesz-e
'lltosLrhá:J"bátorságunk ahoz,. hogy ig,azáh,'ala-

posan, érdemlegesren is megoldjuk! a kérdést
s ne csak úgy tessék-lássék, hogy tegyünk is
valamit, de mégse, tegyünk nagy dolgot.

A: főköV1et'Clményaz, hogy egységes, egye-
temes legyen a megoldás. "

N.agy baj volna,' ha' a rendezés továbbra
Ís külön egyházmegyériként viagy akár
kerűletenként folyna. Hiszen akkor minden es-
perességben más -Ienne a megoldás formája,
különbőző a megoldás mértéke s a végén is
szórványanarchiává fejlődnék', a szórványren-
dezés. Ma, amikor minden téren egységesí-
tésre törekszünk. (Erős várunk dallama, egy'
séges énekeskönyv, egységes liturgia) - nagy
meggondolatlanság voln:a egy csak' most in-
duló, de évszázadok'raszoló munkát arra kár-
hoztatni, hogy ezerféle alakja legyen, s hogy
nem sok idő rnulva egyrségesítéiSc több
.gondot okozzon, mint megteremtése. Nagyon
helyes 'tehát a dunáninneilli kerület .említett
kővetelése, hogy a szórványkérdés zsinatilag
szabályoztassék. Most még van rá -idő.

Az egyetemes rendezés formája a követ-
kező is lehetne: "

Az összes nagyobb, beszervezhető szórvá-
nyolc kiveendők az egyes egyházközségek ha-

. táskö réből s 'egységes, egyetemes-szrÓrványtJerü-
lettéalakítandók különösenháztartási tekin-
tetben. Ennek az egyetemes szórványtestnek
közporiti pénztára lenne. Ide folynának -b'e az
egyes gyülekezetek szórványjárulékai, ide fi-
zetnék be ;a szórványterűlet ös·sz,es~hi-V"ei-eg:yh.ázi
adójukat, 'ez a pénztár kapna meg .az esetleges
szórványsegélyeket, s építené fellegalka~ta-
sabb helyeken a szórvány terület templomait,
paplakjair. f}. be nem szervezhető legapróbb
szórványtestecskék továbbra is az egyes anya-
gyülekiezet gondjaira maradnának reábízva.

A szórványkérdés ilyen központi rendezése
a következő tagadhatatlan előnyökkel járnia.

1. Nem történne meg az, hogy 100 lelkes
szórványcsoport országos gyűjtésből összesöpört
sok ezer pengőn templomot épít, ami e.g;é:s~en
felesleges, arniker hiszen ugyanakkor akárhány
500--11000 lelkes szórvány templom nélkül áll.
holott szüksége volna a templomra, Tehát jó-
zanabb, észszerűbb lenne a, szórványgorndozás;

2. Nem kővetkezriék' he az a sokszor ismét-
lődő szornorú eset sem, hogy kevésszámú, lel-
kies szórványhívő csoport missziói egyházzá s:zer-

~vez.ke.dik [elkésarfoga.d, de aztán csaldhamar ki-
derül, hogy fizetni nem bírja. S akkor aztán úgy
afizetés nélkül maradt lelkész, mint terhek' alatt,
roskadozó hívei is kőzősen megutálják az egész
rnissziói munkát. AZi egész ország evangéliktrs
társadalmára támaszkodó központi missziói
'kassza nem apadna ki olyan hamar, rnint egy
magára hagyott pár száz lelkes missziói 'gyü-
lekezet pénztára,

3. Legalább részben valősággá lenne az I
arányosí toft lelkészi fizetés videális gon:diq,lata
is, arnenrryiben+eg y- egész sereg azonos mun-
-katerűleten működő "lelkésznek: azonos fizetése
lehetne. "
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.. Talán -kicsit merészneky vszokatlannak- és
nehéznek látszik ~z az elgondolás. Nem tesz
semmit. Két' évelőtt annak látszott mindaz: is,
ami pedig ma egyik-másik egyházmegyéhen va-
lóság. Azért kérdezem, hogy vajjon lesz-e ele-
gendő bátorságunk ahoz, _hogya szórványkér-
dést ne csak látszólagosan, de igazán, érdem-
legesen is megoldjuk?

D edi n s z k y, Gyul a.

A rm létkérdésünk.
, N em tudok hallgatni vs nem akarok -
~lhallgatni., Leküzdhetetlen belső kényszerűség
diktálja szavairnat.. Vajha foganatak lenne ..

Soha nem volt olvan fontos és szüksé-
ges a hitbizonyítás. miu't ny1. A két szemben
álló szellem-hatalom: a konszolidációra törek-
v6, pozitiv: hiten felépülő, világszemlélet s, az
Istenhitnek, magántulajdonnak és mindannak,
ami az Ú. n. burzsoázia fogalmába tartozik,
tehát a mi 'egész kultúránknak', erkölcsünknek,
anyagi é? szellemi életünknek gyilkolóan el-
lensége, a Nihil, farkas-szemet néz egymással.
Ma; is. Folytonosan és következetesen. A harc
nincs feladva, csak kényszerült és látszólagos
»Stillhaltec.t tart. A lihegő ellenség, mint ólál-
kodó hiuz, meglapulva vár".

Jaj 'nekünk, ha ezt nem látjuk.
, N ful. id6úk'va16ban" lteg'y;elmi'''idö. I's-tel'l'

-még enged, még vár, A:. tűz _még lobog" .itt
is, ott is felveti vörös Iángnyelveit, mutatva,
hogyi ég és él.

, Ugy egybe kellene elvadnia a Krisztus se-
regének, mint a római légiók falanxának. mely
a ,pajzsok;at egységes ércfallá szorította, s a
vitézek -ez ércfal mögött egymás szivétől me-
leg ítve állottak' -észbontó rohamokat és csa-
pásokat.

Ma is színt kell vallani. Ma az egyszerű
ternplomba-menésnek szerit tüntetés jellege lett:
megmutatja te tény, ki hová tartozik, Minden
'harangkondulás s a, templomokból kiáradó
énekfoszlány toborzó: a. hit, a keresztyénség.
az .evangéliurn serege ,e toborzóval gyűjtetik
össze.

':f:s mit látunk?
, Nagyon sok Ielkész a koldusbotot vehetné
kezébe, ha az állani ~ soványari bár', ele tőle:
telhe.tően - nem nyújtana kenyeret. Elaludt
a felelősség tudlaita s elhalványult a kötelesség-
.érzét, mely az egyház .fenntatására int. P,e'dig
az egy hái a maga csendes szolgálátával, a szó-
székével és iskoláival építi ki azt a fundamen-
tumot, melyen mai társadalmunk megmaradhat.
Sók-SOKember, aki nem érzi sziikségét az egy-
.ház. mellett való nemes, lovagias 'kiállás nak, a
'kenyere biztonságát, a feje tisztességét, az éjsza-
'kai nyugalmát s , nappaljai eredményességét
annak a csendes munkának köszőnheti, .melyet
az egyház' végez. . ,

. Jó ezt átgondolnls s j ó egondolat -vezetése
szerint - cselekedni." ~

Mert az egyházfenntartás létkérdés, De
nem az egyházra, hanern - tagjaira,

. Daszik DaVo'6.

·K is János és .gróf Széchenyi István.
Kis Isinos evangélilws' püspök, aki korának egyik

legnagyobb írója uoit, az euanqetikus Pantheoti leg-
jobbjainak sorába tartozik. I770-ben sz~ilete,ft s 1846-
ban halt meg, tehát, élfi.tétől egy egész évszázad oá-
lasz] el, mégis, ha oisszatekintűnk o pályafutására
ugy, érezzük, hogy Kis János emléke kibontakozik
az ielők homáunibo! s neue a l11agy~r jöve.ndő min-
den korszakália bevilágít. '

A!111lllt seáead első éutizedeinek volt kimaqaslú
egyénisége, Bflszke.sége egyházának s megbecsüléssel
jutalmazott munkása fl m~gyar irodalomnak. A nagy
magyar ébredesnek volt e.gyik kioálasztatt apostola,
ki szouat és tette/ írcísaival turdette az lsten. pa-
rancsolatait s mirulen nagy esememeqinduldst az is-
teni igazság álapján itelt meg es szo 19á1t , '

Hea. majd egykor elkészül az »Eoonqélikus Lexi-
kon«, abban Kis János neue gyakran fog szerepelni,
mert evangélikus e.gyházunk történetének évtizede-
ken át -uolt egyik jéles vonatvezetője," ,

, Gróf Széch enui -lstoán ismerte, és nagyraber,:sülte
KiS János nem miruiennapi le/.kiségeit, képesséqett. 1825'-..
ben látogatta me[! Sopronban, meg beszélte vele az
a!..q/jítqr:tCÍ{"~ i'1~lgyaril .J,·t~do~l1fÍnyO[i,..4If.cfIJé,l}'I;ia.,\i{9yl4t"
aIiJ ébredezo: magyarság, sorsa: .és jövőjét snagy..; [i-.
gyele/;unel haüoatta Kis János bölcs, mélyen meg-
jentelt megjegyzéseit. Kis János éppen abban az
időben kezdte; eltuuujaqolni irodalmi I1wnkásságát,-
meluet / Széche,nyi gróf gyengéd seemrehárutással
jegyzett m~71 s az ő hatása alatt kapcsolúdott megint
Kis János hathatósan s nagy szorqalommal a magyar
irodalomitoz-

. Hogy, gróf ,Szédhenyi István mennuire nagyra-
bocsülte Kis János irodalmi értéket, mi sem bizo-
nyitjt{~ jobban, mini: ae.. har/!/'. munkái nagy részét,
megjele..nésiik előtt Kis Jánosnak adta át azzal ci
tséréssel, hogy azokat stílusbeli hlbditol mlelnte(3ítse.
Ez Kis János szerepe; Széchenyimüveiben,

A köztük' iennállo jó barátság, melyne,k főértéke
a k6[~sönös megbecsülés volt, mindvégig /melgmaradt~
Egymásután meqjeleni. munkáikat megkiUdöt~ék ,egy-
másnak s bőségles tartalmú levelekben írták meg ué-
lemé;1yiiket":: - _' '

, Gro] Széchenyi István, a Iwtolikus [űur, ime ép-
pen ubban-iaz időben, amikor a ,prot€i3tantiZI1l11;; ha-
zánkban nem éppen a le.gnyugodalmasabb korszakút
elte, barátsággal, igaz, és őszinte nagyJ'aMpsiilésseJ
kereste. az evanrjéli.kus püspöf!:' barátságát, A~ ~l-
jövendő nagy idők élőkészíté;;f!j mindenkor össze-
kooácsolta a magyarság nagyjait, Milye(l fájdalmas
az, hogy szomoru napjainkban, amikor minden temp-
lomban a Himnusz hangjai mellett te,sznek az Is-
tenben hívők bizorujsáoot a magyar [eltámadds hite
mellett, olyan. sokszor igye/íf!znek a szenvedő 'Illa-
gli;arság lelki egységét t.e~ekezeti tűretmettenseaqel.
/!legbOlltl!l!i. Kál'oSU Pái.
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Hangos számok.
VI.

(Arad-békési ésbékési egyházmegye.)

Amióta a hangos számok megjelentek, sok
minden történt a sz6rványok érdekében. Mégis
annyi még nem történt, hogy folytatásukat fe-
leslegessé tenné. Jelen cikkiinkben nézzük meg
az alföldi ú. n. nagy egyházak és a szórványok
statisztikai viszonyát.

Nézzük előbb az Arad-békési egyházmegye
adatai.t. Ennek az' egyházmegyének a terűle-
lén lakik összesen 50.822 evang. lélek. Ebből
szervezett evangélikusnak vehető 47.602. sztr-
vezetjen szórványhivő . pedig ·J220. Igen ked-
vező arányszám, me rt hiszen a si~rványhívek
arányszáma csak 6.3 0/o

A részletes adatok azonban mást mon-
danak. Az csperesség területén a kővetkező
szervezett egyházak! vannak: Békéscsaba 3°.883,
Mezőberény (1. és II.) 9144, Gyoma. 1132,
Gyula 884, Medgyesegyháza 284 r , Bodzásott-
laka 585, Gerendás 830, Mezőrnegyer 68T, 'Uj-
kíg yós 522 lélekkel: Látjuk tehát, hogya
nagylélekszámú Békéscsaba és Mezőberény
igen kedvezően befolyásolják az átlagos sta-
tisztikát. .A. szervezetlen szórványok a követ-
kezők : Békés I375 (22 ezer református l), Kő-
rostarcsa. 276, Endrőd 77', Doboz IS0, Gyula"
v,á'rii!.\.?7)1l,K\@t.{}gyház·3b'~S!;'-Elek. WI;" Medgyes-»
bo'dzás(?): 3'77, 'Nagykamarás JJ3, Füzesgyar-:
inat T 62, Kőrösladány J 03, Szeghalom 162f
Vésztő I69 lélekkel, Az összes szórványhívelc
száma .3220. Békéscsaba és Mezőberény nél-
kül tehát a szórványh ívek arányszám:a nem
6, hanem 25%! Békés vármegye az egyet-
len az országban, ahol az evangélikusok re-
latív többségben vannak (34%! ref. 32.1 »l«,
rk, z8.7 %) és mégis ebben a relatív többségű
evangélikus vármegye 'egyik részében ennyi
szervezetlen s gondozatlan evangélikus . él. A
szeghalmi járás . négy községében aránylag
nem nagy távolságokra 596 evangélikus él.

Legérthetetlenebb .azonban Békés helyzete.
Erről már sokszor esett. szó. E16re is kije-
lentjük, amig Békésen önálló szórványgonído-
zó missz iói lelkész nincsen, semmiféle megol-
dást kielégítőnek. és semmiféle m.agyarázko-
dást elfogadhatónak nem tarthatunic Azzal
szokták »rnenteni« a békési 1 375 evangélikus
elhagyatott helyzetér. hogy azok mezőberényi,
nyárra kitelepiilt emberek, akik »úgyis« Mező-
berénvhez tartoznak és télen benn laknak. Vi-
szont 'ezek a statisztikai. adatok téli helyzetfel-
vételek, tehát J930. januárjában Békés .kőz-
igazgatási területén 1375 evangélikus élt. Lehet-
séges, hogy jórészük Mezőberényhez közelebb
lakik, mint Békéshez. de 'igaz az is, hogy ma.
gán Békés belterűletén. tehát a városban ke-
reken 300 'evangélikus él. A fennmaradó ezer-
ből legalább 500, t:apYI3,l:akós. lakik közelebb
Békéshez, < mint Mezőberényhez. Közigazgatási-

lag pedig. (adófizetés, bíróság, telekkönyv, s~b.)
teljesen Békéshez vannak kőtve. Ezek alapján
érthetetlen, hogy Békésnek eddig miért nincs
önálló missziója? 22 ezres református tömeg-
ben, ahol hitoktatás is van, érthetetlen ez az
állapot. Csak nem tartjuk' megoldásnak azt,
ha 'Mezőberényböl kijár néha a segédlelkész
istentiszteletei t.a.rtani ? Lehet, hogy elfogult va-
gyok. Elfogultságorn azonban egy tapasztala-
tom támasztja -alá. Egy nyugalmazott -evang .
tisztviselóJrk. felesége felkől tözött Pestre Hal
hétre, hogy az evang. vallásra áttérhessen,
me rt évek óta ott lakott ugyan, de nem tudta,
hogy Mezőbe rényhez. tartoznak és soha ne.m
hallott arról, hogy vari-e Békesen evang. IS-

tentisztelet. Pedig volt benne érdeklődés, amit.
a21 is bizonyít; hogy 'az áttérés v-égett Pestre
kőltőzőtt. É~n örülnék a legjobban, ha »elfo-
gultságomra« cáfolat érkeznék. Sok rneltat}an-
kodó szóbeszéd nyilatkozatot hallottam már a
hangos számok miatt, de cáfolatot egyet sen~
olvastam.

A másik egyházmegye az ország csaknem
legnépesebb esperessége. Összes .Jélekszáma'
74.171, rníg szórványhíveinek száma »csak« 1,612
lélek. Egyházközségei mind -Ó; igen népesek.
Szarvas 28.255, Orosháza 15'-414, . Kendoros
4966, T6tkomlós 9765; Csorvás2276, Gádo-
ros 1356, Nagysz.énás 3564, Mezőtúr 1002, PUSZ.-

tatöldvár 1754, Szentetomya 2737, Csabacsüd
1460. Nevezetesebb s.zórváDya, csak négy van:
Béké:ssárnson -738',--Békésszentandras- 5&8;Nagy-
kopáncs i72 és Öcsöd J34lélekkel. Itt nem az
örvendetes, hogy szórványh íveink arányszáma
csak i% csupán, hanem az a szomo rú, hogy ~z
a 74 ez res evangélikus tömeg nem rendelkezik
annyi missziói erővel, hogy az. ötszáznál,. Sőt
hétszáznál több lelkes szórványok missziói kőr-
zetekké alakulni tudnának. Pedig, 'ha minderi
lélek csak két fillért adna - egyszerre két-
bárom helyen is felgyulladhatna a 'szó rványban
a misszi6i tűz,

'vagy talán a nagy magyar alföld on nin-
csen szükség egy kis evangéliumi hajnalhasa-
dásra ? Zdszkaliczk.y Pál.

.Kőnyvismertetés.
-H. -G: Wells: Önéletrajz. Fordította:

Pálóczi Horváth Gyc5rgy.

A szentté a\!atott· Morus Tamás Utopiájával
vonult be az irodalom halhatatlanjai közé s
néhány száz évre egy másik angol. H. G.
Wells ugyancsakutó,pisztikus írásaival lett ko-
runk sokat olvasott és sokakat megbotránkoz-
tató írója. Morus Tamás műve: és munkája'
mesgyén állott, abban a korban élt, -arnikor
Anglia döntő állást foglalt abban a kérdésben,
hogy k:atolikus, vagy protestáns állarn legyen.
Morus a katolicizmus mellett foglalt állást és
bukott el s ezért .most szentté avatták.' WiC[Ls



37. szám6, .oldal EV AN'G ÉL lK II S É'LE T - _ ...1- -:

a hitetlenség kezdetén próbálkozott írással s
írásai alapján olyannak ismerhetjük meg, mint
aki nem is csinál titkot abból.: hogysz.íve és
lelke hová húzza.

Önéletrajza telve van 'egy' modern kor-
ban, modern államban élő modern ernber prob-
J érnáinak őszinte elbeszélésével. Minden olvasó
talál a maga foglalkozására vonatkozó megál-
lapításokat Ls . egyházias vagy magát· vallá-
sosnak tartó ember is arra .a meggyőződésre
juthat olvasása kőzben, hogy olvassa el a hívő
ember néha a hitetlen ernberek könyveit is.

Én ennek a kőnyvnek azt a címetmernérn
adni: .hogy lettern először hitetlen.vasután szél-
ső bat~<üldaligbndollooclóvá? :

A minden vasárnapon templomba járó
édesányánák, a gyermekeit vallásosság ra kény-
szeritő gondoskodása dacára Wells parányi
gyermekkorában. olyan k isérrő hitétlenségek
kőzött' növekedik, amelyek már- vetítik a jövő
árnyékát. Nincs része kornoly és pedagógusok
által vezetett iskoláztatásban (ezért ellensége
az' iskolának és a 'pedagógusoknak is), self
made man, autodidakta, magától ismeri meg
az életet s sodródik! a -hitetlenség felé. 'Elkerüli
gyermekkorában a 'konfirrnációi voktatást, de
mivel állás elnyeréseért a konfirrnációi bizo-
nyírványt be kell nyújtania, mint meglett ifjú
végzi. azt el.

Nyomorúságos inas éveiben az angliai
KIE. (Keresztyén Ifjúsági Egyesület). otthont,
világosságot rés védelmet nyújt néki,' ae min"
den rápazarolt hit és szenitet l-epattan róla.
Összekerűl presbiteriánus é.s katolikus papok-
kal, vitázik és ellenkezik velűk s "egy szegény
negyedben meghalt nyugdijas lelkész temeté-
sén, rnint egyedüli résztvevő, az egyháznak is
ellensége 16z, . látván, hogy az. tagjairól így
el tud feledkezni, . . .' ,

, Sokat. meditál a protestantizmus és a kato-
licizmus problémáiról. Az elsőnek határozottan
ellene mond, az, anglikán theológia Isten-gon-
dolatael viselhetetlen és megmagyarázhatatlan
előtte,a katolicizmust is elítéli s azt a gyanú-
ját' fejezi ki egy népszerű katolikus pap prédi-
káeióinakhallg,á,tá'sa után: lehetetlen;" hogy
higyje ez az ernber azt, amit a szószéken mon-
dott. Római látogatása után elfogja őt is az a
katolikus rajongás, amely az északi művész
embereket általában hatalma alá keríti. \I\T ells
is ekkbr részbe~ .megváljoztatja a katoliciemus-
ról fiatal korában megalkotott véleményét.

A háború alatt valami vallásos hangulat
ömlik el rajta . .Már nem merne úgy vitázni,
mint fiatal tanár korában, amikor Jézus Krisz-
tus nevét nem ejti ki, hanern iegyszerűen ván-
dorprédikátornak nevezi .őt. Háborús könyvei-
ben felállítja az egészen wellsi szellem-isten
fogalmát s sokan azt gondolják, hpgyyYells
is mégtért .. Ez oazonhan csak. pillanatpy,i' han-
gulatváltozás nála, marad ..és , él mint hitet-
len .'tovább, . .-;,·. " .• ' .
·,':.·'MinLbeérkez.ettító Bernard.Shaw-tólkezdve ,

minden ma élő RoJitil~ai és irodalmi nagyság-
gal érintkezést tart fenn. Érdekes lett volna
azt is megtudni e művéből, hogy ezekkel foly-
tatort-e megbeszéléseket a vallás kérdéseiről,
vagy razért hallgat erről, mert. tel-jesen egy
szellemet képviselnek?

Legmegdöbbentőbb annak a Leninnél foly-
tatott beszélgetésnek: őszinte megírása, ami-
kor mindaketten arra a meggyőződés pe jut-
nak el, hogy nincs szükség sem .ipari, sem
mezőgazdasági alacsony szellemű munkásságra,
ezeket teljesen pótolja a .g ép. Szinte azt mond-
ják, amit Nietsche mondott, hogy csak az ern-
berfölötti ernbernek van joga az élethez. .

• \I\T ells .í rta nagy történetkönyvéberi, amil
annak idején magyar kiadása előtt hazánkban
is jól beharangoztale Európa védb'ástyája
Csehország volt a mult folyamán. Ez a legutol-
só könyve ismét arról győz meg: mindenkinek
van joga ugyan írni, de aki a rossz szolgálatá-
ban áll; az inkább ne írjon.

·'Dr. H. Gaud y Liápz!'1.

Az egyke ésa vallás-statisztika.
- Mutatvány Kiss Samu:' :»Az egyke-
kérdés mozaik-képekben« c· művéből.

Hábőrűban a-cmegtámadctt sereg, hogy' 'az ellen-
ség támadását kivédje s iaJn'nakfolytonos támadásaitól
magát mentesítse, rendszerint ellentámadásba megy
at. A protestantízrnust annyiféle támadás érte márr az
egyke miatt, hogy indokoltnak látszik részünkről is. az
ellerrtámadás. Előre bocsátjuk és hangsúlyozzuk azon-
bari, hogy' távolról sem' az ellenkező oldalról jövő es
ellenünk irányuló 'támadások céljával: hogy az ellen-
félt sebezzük, hanem inkább csak, hogy-fegyvereinek
az élét tompítsuk. A régi latin közmorrdás azt tartja:
»Ha békét akarsz, készűlj fel a háborűrae ; ahogylain
CI népek - sajnos - nl'aiJs cselekszenek. Mi is
csalt azért -,' s' nem szívesen - kezdünk ellentá-
madást, hogy általa visszaverjük a rasszakaratú el..
Jeneéges támadásokat s biztosítsuk egyszersmind a
magunk védelmet, békéjét. Ennek rnegfelelöen nem
általános vallási· es felekezeti szem'pontból,hanem
csak. va. római katolikus valláshoz való "viszonyban
vesszük szemügyre itt az egykét.

Szeretik a tulsó oldalon úgy tüntetni fel a dol-
got, minth;-'.az--egyke,-ez a nemzetgyílkos nyavalya
egyenesen a protestantizmusnak a bűne volna. Pezen-
hotfen .ez állításának a rosszindulatúságára és -tart-
hatatlanságána a saját adataival s ellenmondó kö-
vetkeztetéseívet vés érveleseível igyekeztünk- rácáíolni.
De a reánkszórt vádaknak erre az alaptalenságára
érdemes lesz röviden a statlsztika tükrét is rávetifeni.

A71 egyke dunántúli főfészkében, Baranyában,a
római katolikusságnak az 'egyke tekintetében. sze-
rnorúan jelentős szerep: jut: amennyiben 'a 'semmi
terrnészetes cszaporodást nem mutató, sőt egyre csök-
k'ena 57 baranyai község kÖZÜl 36' nemiTs csupán
többségileg. hanern majdnem teljesen r61Í1aJkato-
li-ktis. ., 1 ' . • :;,



. Pi.z·ezerielekre számított 20 szaporodási arány-
számot' el nem' érő 38 .baranyai község közüt IS 19:
úgyszólván szintén tisztára katolikus.
. Nem a katolicizmusnak. a rovására akarjuk. írni

ezeket! a tényekett s ne1lT.\ a római katolíkus vallásból
eredőknek hirdetjük és valljuk azokat Az erkölcsi
életnek sok-sok területe van, amely igen is s jogo-
san hozható okozati viszonyba magával. a vallással,
ha úgy tetszik: a felekezetíséggél ; 'de az. egyke
semmiképen sem tartozik ezek közé. Abban az érte-
lemben t. i. mintha azt kimoridottan valamelyik fe-
lekezet bűnéül 'lehetne beáÍlítani' s Ieiroru .. V im ter-
mészetesen vallási oka is, de ez általános; s nem
o:fya'n, amely a 'felekez'et'ek közti viszonyban egyik Ie-
tekezetnek a másik rovására való elsőbbrendűségét
'ésfölényét ígazolná. Ezért az ellen támadással csak
arraoa -rosszhiszemüleg és vtudatosan terjesztett ál-
lítás tévesvoltára akarunk rámutatrrí, amely az egykét
a protestáns' vallás gyümölcsének tulajdonítja s ben-
ne a protestántizmus életképtelenségét és ' csődjéé
látj a. Nem! 'Hallgasson el hát végre, a gáncsoskodó
vád" ésszünjék meg ci kárörvendŐ nyelvöltögetés;
s az egymás szemében ~aló szálkakeresés s 'egy,más
célzatos ócsárlása és befeketítése helyett igyekezzünk
annak az ígazi okára rávilágíta:ni: mert" csak úgy
tudjuk annak ahelyesvorvoslásí módját is. megtalálni.

Aggasztóan komoly betegséggel állunk .szernben
e téreri: megértő összefogásra van a gyógyítás ér-
dekében. szükségünk. Még ha. úgy első és f.elszíp.es
látszatra' mutatkoznék is itt-ott valami felszínes .vo-
natkezása az egykének a vallással, illetve felekezet-
tel;-TIEfu:rszab~tl~ünmag1:nlkal 'igélz5Ió 'fö'Iényes'áéglé-
tellel elintéz ni s kezelni ezt a kényes és nagyon: sú-
lyos kérdést. Az a sainaritánus' sem kérdezte S ku-
tarta, .hogy, az előtte fekvő sebesült milyen nerdZf~~i-
ségŰ!s mílyenfejekezetü ; csak azt látta, hogy bajban
van: és segttségere sietett.

[~"I:::::'::,:"":":"","~~",!.::"~:"~,::~;:,i,",:',:",:,:,:,"[!u !
SZENTHÁROMSÁG UTÁNI l3-IK VASÁRNAP.

.Lukács 10 :23-37~.

Ennek 'a penkápának a középpontjában e.gy tár-
uuialmi kérdés áll, az embertársaimhoz való oiszo-
nuom. »Ki az én [elebarátom?« .. Az irqalmas sU,m,a-
ritanus példáeaiában: felel rá Jézus.. Nri.}n az az én
felebarátom, aki segit rajtam, hanem Jéeu« szavaib6.f.·
_.- »Ereti] el és te, is aképen cselekedjet« - uiláqos,
hogy nekep» minden embertársainon kell segí-
teneni. kötdlező parancs rám nézve, hogy én le-
gyek miniien' embernel: [elebaráiia. Nincs különbség-
teués. A bőrtönlakó éppen ugy fr!lebarátom,I71;i.Jlta
bíró, aki elítélte és a nyomorgóval éppen ugy törőd-
ntim kell, mint a milliomossal, akiié: talan fóTéten1
függ. ," .",

De ezt a kooeielést nem. terhes 'keresztként rak-
ja a uállamra Krisztus, hanem, mint a legszé,'Jb élet-
öröm'Öt f.lYp.jtja [elénk. "-Va/jan ki ismer sZel,bbérzést
a eeereteinel? Ait rrDondja--:Jézf:ls:'.. »S,ze;:e'1'daJe
felebcy'átpdat"npint maqadat.i A 's;:etetetben pedig
nincs teher, csak áldás és ö,.öni. Mindennek nyitja

pewg [L' nagy parrJncsoiar: »Seeresd a' te Uradat
tsteneaet teljes szívet/ből ... «Ime ujra előttünk áll
f lelinek nagy igazsága. f).mi nélkül qond.. vereséo, és
[:zégyen, Venne csodálatos seepseqben oldedik meg· es
Ö szeretete kibékíti az ellenfeleket, hogy lakoehassele
ci [arkas ct báránnyal. ~s a párduc a keceketiiuü.

- Egyházmegyei gyámintézet ..· A, budapesti regy-
házrnegye gyámintézete vitéz Sárkány Jenő és Brosch-
ko G· A. elnökléte alatt tartotta meg közgyűlését,
melyen örömmel állapította meg, hogy. az elmúlt év-
ben li gyámintézeti munka. szepen fejI.9dött:.~A gy,,ííj-
tés összege közel iötven- százalékkal: emelkedett, e'tsp
sorban' annak a kísérletnek eredményeképen, mely- ri
a gyámintézeti .gyűjtésbe a konfirmandus növendé-
keket' vonta be .. Nagyon szépen munkálkodott a
rasort ~S deáktér'; : fiúc és Ieánygimnáaíum ifjúsági
gyámintézete. Aseg-élyek -szétosatása- után, -melyben
ötegyház részesűlt;' a . közgyűlés Broschko, •.Ó. A.
egyházi elnök imáj ával ért végét. • " .

~ Lelkész-értekezlet •. A nógrádi evang: egyház-
megye/ lelkészei dr. Cserigödy Lajos salgétarlánt
lelkész értekezlerí elnök vez'etése mellett tnépes Iknn-
í'ere~ciát tartottak aug .. 27-én. Balassagyarmaton. Ma-
tuz Pál ipolyvecei lelkész. Gal.' 6 :1-10 alapj án -tar-
tott írásmagyarázata után Kardos Gyula' alesperes
»nógrádi problémák« címen tartott előadást, a.fi:i;éIY-
ben rámutatott az egyházmegye , időszerű. kérdé~eire
és a. meg teendő intézkedések szükségességére: .. Az
értekezlet elnöke több indítványának elfogadása után
az értekezlet végét ért.

.: SzemélyiváÜozások.. Á dunántúli. egyházke-
rületben. D. Kapi Béla püspök Zongor Endre seged-
lelkészt Győrbe helyezte. A bényaí egyházkenületben
O.. Raffay Sándor püspök . a. Budapest-D;eák~téri, lel-
készi hivatalhoz Kellé. Gusztáv es Scholz: Uas~:lq
ségédlelkészek helyér·e,akik ,egy évre németország!
tanulmányútra távoznak, Soltvadkertről Mayer, Odönt
és übudáról Hegedús Lajos segédlelkészt helyei-
te . áto A, Budapest-fasori .lelkészl hiva}al~?I- :Keve
LaJOS segedlelkészt az Ulpest-c egyhazkoz,seghez,
helyére Tápiószeléfől. Váradi Lajost; a- gödölíörcgy-
házközségbő] betegszabadságra táV01JOtt vitéz :Sré!~r
Ferenc helyére Lőcsei László <mezőberényi seged-
lelkészt küldötte. Amonori fíókegyházból tínnorszagí
tanulmányútra bocsátott Detre László h-elyét Det-
re ' Lajos eddigi tatabányai segédlelkész foglalja . (O\!.
A mezőhegyesí mísszíóí gondozást, melyet 'eddig
Breuer Oszkár Ka'rdoskútra választott 'lelkész 'Vég-
zett, Jancsó' Bertalanra, 'a nagyrévi mísszió ed,digi
gondozójára bízta, akinek helyét : Nagyréven Seben
istvan foglalja el. Medvegy Mátyás eddigi tótkornlósí
segédlelkészt Galgagyörkre rendelte;'. majd' 'Lipta~
Lajos halála után admmísztrátorsággal bíztá meg:.

~Somm~' Károly· eddigi sa.lgótarjámseg~dlelkeszt., a
váci e gyháZközs~ghez helyezte =: A szeptember rt-í-én
a -Deák-terí templomban felszentelt Ú~. lelkészek va
következö beosztást nyertek: az óbudai egyháeköz>
séghezifj. ' Rlmár' Jenő, Soltvadkertré Lukács: 'Lajos,
Mézöberénybe' Grünwaldszky Károly; a csanád-csongrá-
di egyházmegyéhez Kendeh ,György, 'a békéscsabai egy-
nazközséghez Mekis Ádám, a pesti felső. egyház-
megyéhez ,Kühn "Ernő. '.r: ..A h,aty.ani mi,ssziói, körből

. Sztenló Gábor az ·ul]. szervezes . alatt alla nagytar-
osaí, ,'I'eányegyházhoz távozik; az egyetemes .egyház
felügyelője Huszálc József eddigi péstszeritlőr'inci se"
gédlelkészt 'bízta meg a.' .rrsísszió- gondozásával. A
pestszerrtlörínci 'egyházközség segédlelkészi állását.pe-
dig /I'akács. János, eddigi körmendi segédlelkész .tog-
Ialja el. <.,,<:.,:~; _':~'__=:'. c"c.... .._... :.. ::- :-:>;

- X tengeiici'teinpiomépités érdekében- fáradozó
Rajaobelina Prosper és Lehel Fer-enc lelkészek gyűj-
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ÚJ EREDMÉNYEK FELÉ.
Az ősz ismét elhozza egyházi nagy, gyűlé-

seirrket, rnelyek egy esztendő munkáiról és ered-
ményeiről adnak: összefoglalást. Minder» eSz-
tendőben agg6dva nézzük a mér1eget: nem ta-
láltattunk-e ckőnnyűeklraek ? Bajunk, kűzdelrnűnk
bőségesen van, - feladataink súlyoslak és élet-
bevágóak, azonfelül pedig j6l tudjuk, hogy
nemcsak megmaradásunkért. hanem még sú-
lyosabb jövendők felé vezető útak biztosítá-
sáért is harcolunk. Ott is meg tudunk-e állni
és jelentésen szolgálni: erre a kérdésre ott
lesz a felelet minden összefoglalásban és min-
den őszinte megállapításban.

Világosan következik ebből, hogy egyházi
nagy gyűléscink jelentősége igazában abban
van, .ha a munka és 'eredmény számadásánál
nem állanak meg, hanern mirnden egyházi mun-
kánakés minden egyházi munkásnak ~ legkö:~

. zelebbi jövendőben legnagyobb fontosságú fel-
adatait helyesen határozzák meg és nem, vo-
nakodnak az eddig történt mulasztásoiklat :fel-
tárni. Kiszárníthatatlan veszedelem származik
abból, ha kírnéletesek vagyunk' egyházi éle'':--
tünk hibáival és mulasztásaival szemben, Fo-
kozottan veszedelmes ez mai helyzetűnkben.
nem azért, .mintha hami evangélikus egyhá-
zunk életét gyengének' és hanyatlónak ismer-
nénk, hanern éppern azért, mert olyani belső
fejlődésnek' a megindulásaiban vlaJgyuiIllk,mely-
nek eljöttéri szívből őrvendűnk és amelynek
megállása vagy megszüntetéséért a felelősséget
senki el nem' hordozhatná.

Várva-várjuk' .ezért :egyházinagy gyűlése,
inktől -és laz utánuk közvetlenül jöivő1 zsinattól
azt, hogy egyéb kérdések mellett határozottan
mutasson útat két kérdésben. Az egyik) il vi-

lági 'elemnek a fokozott feladatokba való fo-
kozott bevonása. Meg kell állapítanunk azt,
hogy nagyon értékes kivételektől eltekintve, vi-
lági vezetőink az' utóbbi id6ben a fejlődés
munkájában 'ellanyhultak. A lelkései elem nagy
többsége panaszkodik arr 61, hogy világi rész-
ről jövő csekély segítség mellett sokkal na-
gyobb eredmények volnának elérhetők. Vál>
toztatni kell azon, hogy világi vezetőink meg-
elégednek .a közigazgatási életben való - rész-
vétellel, de egyházunk mindennapi, főleg bel-'
missziói életében nem vesznek részt. Nem! I11Jél-
külözhetjük segítségüket, melyre éppen alj
:gyetemes papság igazi értelmezése kötelezi
oket. ,

A másik kérdés szórványban és templom-
nélküli helyeken élő hí veink gondoeása. A
szórványkérdés ma már - hála Istennek. - első
helyre jutott a sürgős kérdések között. Nem:
is lehet tovább halogatni. Nem is lehet az
egyházi életnek a szervezett és gondozotn e.gy", .
házközségekben kétségtelen belső fejlődését mér-
legre- helyezni anélkül, hogy önmagunk ne he-
lyeznénk a mérleg mási'k serpenyőjébe a szór'-.
ványgondozásban történt hosszú és súlyos mu-
lasztásainkat. lÉs nem lehet az egész; egyháznak
a megerősödésére számítani mindaddig, míg a
sz6rványokban elszórtan és velhagyottaru rejtett
erőinket veszni hagyjuk.

Ha egyházi gyűléseirik e "két kérdésben
megfontoltan és teljes 'felelősséggel tanácskoz-
nak és határoznak, ha világi vezére'inkl ~ szó r-
ványkérdés rendezéséhe munkakészers és meg-
értően bekapcsolódnak és hla a zsinat meg-
felelően rendelkezik: új erők indulhatnak új
eredmények. felé ....
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Közép- és középfokú iskoláink
mult tanéve.

Egyházunk közvéleményét méltán érdekli'
az ,egyház iskolainak állapota. Hiszen alig van
egyháztag, ki ne lenne családilág kapcsolatbari
a.z iskolákkal, vagy ki fillérenvel létezésükhöz
hozzá ne járulna. Az: »iskolák eg yháza« kőzép-
iskolainak mult tanévéről számolunk itt he:
természetesen lapunkban első sorbaru az egy-
házi szempont vezet meg ítélésünkben, nem la
pedagógiai. . '

Két fiúgimnázium (Budapest, Szarvas, te:.
hát mindkettő bányakerületi), öt reálg.imná-
zium (Aszód, Békéscsaba. Bonyhád, Nyiregy-
háza, Sopron), két leánygimnázium (Budapest,
Nyiregyháza.), egy Teányliceum (Kőszeg), két
tanítóképző (Miskolc, Sopron), egy tanítónó-
képző (Szarvas )és egy polgári Ieányiskola
(Aszód) teljesíti hivatását. A .középiskolák tar-.
kaságát fokozatosan meg fogja szüntetni a most
élethelépő 1934. 'évi XI. t-c. jaz egységes gim-
názium tipus ával. Ez intézetek értesitője Tek-
szik előttem: kivéve a miskolcit, mely: nem ad
ki, vagy legalább is nem kűld sehová értesítőt.
Ez iskolák fenntartásához az állarn vannyiban
járul hozzá, hogy a tanári fízetésekhea államse-
gélyt nyújt. Csak a budapesti leánygimnáziurn
fenntartója viseli úgyszólván az ÖS:S,Ziesszernélyi
kiadásokat, de ennek ellenére szervez új ál-
Iásokat, továbbá a szarvasi képző ben nem akar
az államsegélyek kérdése megoldásra jutni.

Növleindékszámblw{Z legnagyobb a. két bu-
dapesti intézet: a fiúgimnáziumnak 644, a, le-
ánynak 526 növendéke volt; előbbiben 350, itt
301 'evangélikus. Számban kőzvetlen utánuk
kővetkezik a nyiregyházi fiúgimnázium 523 ta-
nulóval, de itt az. evangélikus tanulők száma
csupán 91 (196 kat., 137 iz.r.); Békéscsabán
483 növendék (ebből 166 ev., 1721 kat.); ne-
gyedik az aszódi gimn. 412 tanulóval (107
ev., 240 kat.). Utánuk jön Szarvas 334, belőle

-172 ev., 74 kat., Bonyhád 329 tanulóval (145
ev., 132 klat.) .. Végül számban legkisebb, evan-
gélikus számarányban azonbari vezető a sop-
roni gimn., ahol zoo-ból 241 evangélikus tanul,
A nyíregyházi leánygimnázium 243 tanulót ne-
vel, ebből 45evangélik'us, ami a, multhoz kiéi"!
pest örvendetes ernelkedés ; a .soproni tanító .•
képző 141, a szarvasi 131 tanulóval, igen szép
számaránnyaldicsekszik. Legkisebb kőzépis-
kolánk a készegi leányliceum, hol 120 tanuló
van 8 osztályban, s végűl utolsó számban alJ
aszódi polgári leányiskola 93 tanulójával. Utób-
binak helyzete nehéz gond.a fenntartó bánya-
keruletnek. - Négy intézetet kivéve mindenütn
emelkedett a növendékek száma: 37-tel fogyott
azonban az aszódi leánypolgárié, s ee évek:
óta folytatódó folyamat. r z-vel kevesebb a
bonyhádi tanulók száma, 8-caI a szarvasi kép-
zőé, 3-mal Kőszegé. A Iegnagyobbernelkedést a
budapesti leánygimnázium és a nyíregyházi
gimnázium mutatta, ahol' 57-'telemel~edett a

tanulők- száma, J8' az emelkedés budapesti
,gimnáziu munkban, I9 Aszódon, a többinél
alig van a multhoz képest változás. Azi aszó-
di polg. leányiskola számbani hanyatlásához két-
ségkívül hozzájárul az, hogy egyházunk' meg- .
engedte leányoknak is, hogy mint magántanu-
lók a fiúgimnáziumba bejárjanak. 47 ilyen nö-
vendék van Aszódon (21-gYE] több, mint elő-
zóleg ), Szarvason 24 bejáró leány van. - Igen
nagy a vonaton járó tanulők száma ugyan-'
csak: Aszódon ( 192), az ő felügyeletükről a
tanári kar gondoskodik itt és Békéscsabán is,
hol 93 vonaton bejáró tanulóról olvasunk.

A legsúlyosabb sZiemélyi váltotás az. aszódi
gimnáziumot érte Dr. Oravecz Ödőn igazgató
halálával. A nyárfolyamán halt meg a gömöri
származású tanférfiú. ki besztercebányai . gim-
náziumunk utolsó magyar igazgatójja volt, s
itt egy évtizednél hosszabb ideig munkálkodott,
írt, agitált, úgy hogy Petőfi egykori iskolája-
nak új épületét sikerült megteremtenie. Az: év
alatt meghalt Dr. Bencs Kálmán, Nyíregyháza
polgármeste re, az iskolák f.elügyelője, Dr. Zre-
lenka Lajos, a tiszai kerület felügyelője. Nyu-
galomba vonult Jéger József tanár (Békéscsa-
ba), Kiszely Géza (Bonyhád), Králik' GUSZltá:V
(Sopron), Levius Ernő (Szarvas képző), s Kő-
szegen két tanár: Dr. Gosztonyi Margit és Mik-
lós Berta. Több helyen csak helyettessél töl-
tötték be helyüket. Az aszódi gimn. igazgatójá-
vá Szevéf Pált, a selrneci .menekült tanárt vá-
lasztották; nyíregyházi felügyelő Dr. Szehor Pál,
az új polgármester lett. Kőszegen Wagner Ka-

. rola vette át a oennlakás vezetését, ki hosszú
éveken át nevelősködőttottan.

A tanügy munkásai kőzűl ez évben Dr. Rell
Lajos, békéscsabai igazgató nyert magas ki-'
tüntetést, amennyiben tanügyi főtanácsos lett
(a régi főigazgatói címnek megfelelő méltó-
ság!)'1 Králik Gusztáv és Dr. Kubacska András
~Budapest gimn.) az egyetemes felügyelőtől
Igazgató. cimet nyertek. Érdekes megemlíteni,
hogya Gyakorlati Keresztyénség Világmozgal-
ma pályázatán 19 nemzet pályázói által. be-
küldött 294 pályamunka köziil a békéscsabai
Dubravnyik Károly V. o. 1.. nyert 'Jutalmab
A középiskolai tanulmányi versenyen a buda~,
pesti gimnázium első ízben szorult második!'
helyre. ,. Dr .. Bánhút: Dezsö:

(Folytatjuk. )

Hit vagy cselekedet?
Magyar evangélikus egyházunk nem tért Le

'a lutheri alapról. Inkább őrőrnmel azt ál1a:pítjulk
meg,._hogy részben kiilföldi, de mégt inkább ia;
hazai egyház talaján kialakult megújulas kö-
vetkeztében, egyházunk élete és.ununkája, eró-
södik la kornoly és határozott konfessionálizrnus
jegyében. .

Azok a. jubileumi élmények, amelyekben
a 20-as évek' óta a gyulekezet lelkészeinek és
tagjainak .része Vian, a, Kis Káté, azáglO:stá~
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hitvallás új kiadásai és az egyház nyilvánossága
előtt lefolytatott tárgyalásai, a Nagy Káté lefor-
dítása selterjesztése mind.kiváló alkalmak vol-
tak arra, hogya gyülekezetek apraja es nagy-'
ja a hitvallásos gondolatot helyezze egy ál-
talános keresztyén mentalitás elé.

Igehirdetésünk, hitoktatásunk, egyházi lap-
jaink nyilvánosság számána irott cikkei meg-
győző bizonyságát mutatják ennek atz átala-
kulásnak. Akiel)nek az ellenkezőjét állítja,
öndiagnózist ir, amit őszintesége miatt nagy-
ra lehet becsülni, de nem lehet az egész egy-
ház kezéletére vonatkoztatva általánosnak ki-
jelenteni. .

A mírrdig észrevehető haszontalan szolgák
elenyészően kís száma mellett, egyházunk 1eJ-
kész í és vallastanító lelkészi kara majdnem
teljés egészében evangéliumi és lutheri alapon
állván, nem is tanítnat és hirdethet mást, mínt
ami hitvallási iratainkban le v,an fektetve. Az"
ab az egyházunk munkásainak ugehirdető és
vallástanító munkáját nagy terűleten és már
két évtized óta ismeri, nem azonosíthatja, ma-
gát Viszkok felfogásával és cikkeinek állítá-
saival.

Ha egyházunk valamennyi megnyilvánu-
lasát és tevékenységét figyelembe vesszük, ép-
pen a hitoktatás az, amelyik legkevésbbé ne-
vezhető katolikusnak. Azért nem, mert aJ, vad-
Jástanító lelkész hivatalánal és kőrnyezeténél
fogva, de a növendékek lelki szukséglete foly-
tán is csak azt taníthatja, ami h'itvallásainkriak
veleje és lényege. Minden hitoktatási tananyag
a főgondolatot szolgálja: az 'igaz ember hitből
él..

A legújabban megjelent szakkönyv Fendt :
Katechetika-ja az anyag kérdésénel ezt az' elvi
megkiilönböztetést ajánlja: a vallastanítási
anyag (a Biblia, .a, történelem és a hit és er,..'
kölcstam részek) evangélikus es katolikus szem-
pontból k'ritikai viz.sgálat tárgyává teendő, azaz
az anyag rnegtanításánál a, formai szempontole

. S az alaki kérdések alárendeílendők CI, tartalmi,
a dogmatikai, a hitvallási követelrnényeknek.
Nem hiszem, hogy volna hazánkban egyetlen-
egy vallástanító lelkész, aki ne; lett volna tisz-'
tában ezzel az elkülönitő eljárással s gyakoír-
lata, vallástanitó vmiink'ájá nélkülözte volna ezt
a követelést.

Az egész vallástanitás olyan, mint egy ha:..,
talmas szirnfónia, amely 4-'8--.JI2 évi időtar-
tamig hangzik' a vallástanitás hatása alattrál-
ló gyermek és ifj ú előtt s ennek a műnek;
állandóan mcgújuló főtétele: megigazulunk hit
áltad. Ezt a főtéteita polifónikusn.agy zenekar
minden szólarna kiemeli, aláhúz.zla,ér.zié~ehe:ti.

A ma érvényben lévő tanterveket és tan-
könyveket még az előttünk élő és járó g,en!eir;á:'
ció készítette. Az ifjúker és a,lJ egyháai tapasz-
talatok legelején állók természetesnek tartják,
ha azokról súlyos kritikát mondanakí Sokan
vagyunk olyanok, akik azt merjük mondarri,
hogy 'ezek a' munkálatok és alkotások nemzet-
közi ..és jnterkonfessionális .viszorrylatban is eJ-

bírják és kiállják a bírálatokat. Csak egy do-
log ra utalok. Az. elemi iskola négy osztálya
után a káté tanítása kötelező azzal a céllal,
hogy az addig nyert hitismeretek rögzíttes-
senek la káté szellemében. A négy: középiskolai
alsó osztály után tanulia az ifjú a hit és 'qrJ

kölcstant, amely szintén a Kis Káté anyagát
dolgozza fel. A harmadik kencentrikus éSi ha-
sonló kőr a VIlI. osztályban tanítandó világ-
nézet tanítás, amely következetesen csak au.
lehet a növendékek érettségéhez mérten, amit
a két alsó befejezés es összefoglalás nyújtott.

Minden vallástanító lelkész örült Dr. Visz-
kok cikkének, valamennyien élvezettel olvastuk
az értékes hozzászólásokat, jólesett az igaz-
talan kritika is, mert abban a; meggyőzódés-
ben vagyunk, hogy az egyháznak és a mun-
kának van [abból haszna, lia fontos kérdéseket
a nagy nyilvánosság előtt tárgyalunk meg egy-
mást tisztelő, őszinte vélemények megmutatá-
sával. Dr. Gaudy Lászlá.

Evangélikus magángyónás.
Ezen a címen látott napvilágot D. Kapi

Béla püspök cikke az Evangélikus Éloet jú-
lius havi ~9-'~0. számában.

Ujongó őrőmer váltott ki belőlern ez a
cikk; úgy érzem, hálámat leginkább azz/al jut-
tathatom kifejezésre, hogy a- nyilvánosság elótt
teszek vallást mellette. Szerénységem tiltakozik
ugyan e lépés ellen, de, egyházam és szegény
vergődő testvéreim iránti szeretetem paran-
csolja.

Evangélikus magángyónás! Valóbari soha
nem hallott probléma. Pedig micsoda áldás
- azt tapasztalatból tudom. Megvallom, évekkel
ezelőttén is hevesen tiltakoztam a. rnagángyó-
náseUen, ha történetesen katolikus testvéreim
előtt szóba került ez a kérdés. Nagy lelkese-
déssel tudtam fejtegetni, hogy milyen áldás az,
ha a beteg lélek egyenesen mennyei' atyja elé
borulhat le terhévei - semmi szükségén nem
láttam emberi beavatkozásnak.

Ne értsen azért senki félre, természetesen
ma is a legfontosabbnak tartom, hogy bűn-
vallomásunkat mennyei Atyánk elé vigyük, mély
alázattal és teljes megsemmisüléssel. Hiszen
az -O, .Krisztusban megjelent kegyelme nélkül
a lélekben sem indulhat meg az: a folyamat,
melyet bűnbánatnak nevezünk, amely a tu-
lajdonképpeni elindítója a bűnvallornásnak.

Múltak az évek, az élet rnind' nehezebb
és nehezebb lett számomrar a. terhek, bűnök

. elviselhetetlenek. Egyedül álltam szőrnyű ver-
gödésemben. Testvért kerestem, aki megfogja
kezemet és Krisztus szavával bekötőzze sebei-
met. Akkor történt, hogy hosszas töprengés
után felkerestern Ielkipásztoromat, feltártam
előtte egész lelkemet, kiteregertern bűneimet, él-
sírtam minden bánatornat.

Beláthatatlan sok áldás fakadt ebből. Lel-
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kipásztorom megértette egész nyomorúságomat,
jóságos szavakkal gyógyítgatott, újra erőt ön-
tött csüggedt és összetört Telkernbe. Al jó Is-
ten áldja meg érte! ,

Ez az evangélikus 'magángyónás.
Amióta egyszer megtapasztaltam ennek a

bizalmas és nyílt beszélgetésnek minden áldá-
sát, újból és újból felkeresern az én dlrág,a
pásztoromat, most már nemcsak bűneimmel,
ellenkezőleg, minden örömmel, lelki ajándék-
kal, hiszen mindez Isten, kegyelméből az O
nevelésének drága gyümölcse. Ma már igazán

'örülni sem tudok, :amíg nem látom szeméhen a
jóságos bíztatást, mintahogy megéreztem, hogy
az én keresztem az Övé is volt.

Azt mondjátok testvéreim, bárki megteheti;
barmikor, hogy lelkipásztorát felkeresse és előt-
te bűnvallomást tegyen, ha, éppen erre 'érzi ma .
!?'át indíttatva. Ugy van, kétségtelenül mef't", .
heti - de lássuk meg azt is, mennyi gátló
akadályt ken leküzdenie, ha csak saját elha-
tározásából és nem egyháza álltal egyengetett
úton kell elindulnia. (

I Ismerek egy nagyon buzgó, igazán csaki
a jó Isten útjaiban gyönyörködő asszonyt, ki-
nek l-egfőbb vágya lenne, csak egyszeri elmon-
dani lelkipásztorának mindazt,ami a szívén
van: Bíztatásornra el is indult, de sajnos lel-
kipásztora éppen nem volt odahaza. - másod-
szor már nem mert elindulni. Ez csak' egy eset,
'de egészen bizonyosan sokan vannak at isme-
rétlen homályban, akik jönnének, óh', de mi-
lyen szívesen jönnének, deovagy nemí merneio
elindulni, mertegyházunkban ez általában nem
szokás, vagy ha 'el is indulnakyaz első akadályv
nál megtorpannak. - Csak bíztatás kell, még
pedig meghatározott formák közt. Tegyen pró-
bát az -egyház, türelemmel, szeretettel, fognak
jönni a bénák, a süketek és vakok, akik gyó-.
gyulásra vágynak. Azonhan nem élég a lel-
készi hivatalokra felszegezlett tábla, biztatása:
hivatalos óra: 9-:1-ig és 3-5-ig. Szívem egész
melegével kérem egyházam vezető pásztorait,
ne, ne engedjek többé elaludni ezt az annyiaa
lélekemelő tényezőt, igenis ' legyen evangélikus
magángyónás.

Már a Bibliáb.an is megkapjuk az erre
vonatkozó bíztatást (Jak. V. 16.):

»Valljátok meg egymásnak bűneiteket.«
Hogy mennyire a mai kor kívánalma és szük.•
ségléte a magángyónás, ez napjainkban az »OX-
fordisták« mozgaimából tunik ki leginkább.
A. J. Russel: »Csak bűnősöknek« című köny-
Vie ·elejétől végéig, egy a magángyónás' lélek-
nevelő hatása melletti hatalmas demonstráció,
Micsodá megtérések, életátváltozások, éppen a
magángyónás eredményeképeri. .

Segitse a jó Isten Kapi Béla püspökíinket,
adjon melléje munkatársakat, akikkel kiépít-
hesse az evangélikus magángyónás formai ré-
szét.

Sok lelket fog ezzel közelebb hoznű evan .•
gélikus egyházunkhoz Luther mélyen emberi ta-
nitása útján. Számomra és hiszem, hogy sok:

bűnős testvérem számára fénylő és igaz szavak
maradnak cikkéből ezek:

»Tévedés azt gondolni, hogy az ember
csendes magányba húzódik bűneivel s egye-
dül hordozhatja azok nyomasztó terhét. Az
egészséges emberi lélek nem így tesz, Ter-
mészetszerűleg társat keres, aki előtt feltárhat-
ja önmagát s Igét, irányítást, ko rbácsot, bal-
zsamot kérhet a maga számára. Csak az az
ember húzódik e;l bűneivel együtt saját lezárt
élethajlékába. aki számára a bűn nernl jelent
elviselhetetlen terhet s aki sem annak: követ-
kezrnényeit, sem az értük való felelősséget
nem veszi halálosan komolyan.«

»Menjen a bűnbánó, nyugtalan lelkiisme-
retű, kereszthordozásban hitét elveszitett em-
her lelkipásztorához, tarja fel sz.ívét, könnyít-
sen lelkén s nyújtson lelkipásztorának lehetősé-
get arra, hogy tudja őt »megvígasztalni« és
hitre indítani.': '

Kedves hittestvéreimet pedig arra kérem,
ne támasszanak fölöslegesen akadályokat en-
nek a beláthatatlan horderejű dolognak a f-i-
fejlesztése ellen. A cél a legnemesebb és leg-
krisztusibb. Egyengetni az útat a lélek szá-
mára az evangélium által is ajánlott, sőt pa-
rancsolt módon. A cél itt is csak egy lehet:
haza érkezni minél előbb s Megváltónk kar-
jaiban biztonságb.a,n lenni. Pesti' e!V!alflglélikus.

• .•• .• t _ l 'VI"'\; t.

Az egyházközségek jogállása
a zsinat javaslatá ban.

Közgyűlés.eken, .sajtóban régóta hangozta-
tott óhaj- annak megállapítása, hogy nem lehel
az egyházkö.z:ségi közgyűlés tagja azon egy-
háztag, ki előző évi adójával hátralékbarn van.
A vonatkozó indokok oly sokszor sannyiféle
megvilágításban voltak felso rakoztatva, hogy
szükségtelen razokat itt ismételni. A nagy ka-
varodást okozó ..kérdést bizonyos fokig nyug-
vópontra vitte az 1933. évi-egyetemesJcözgyű-
lés 29. sz. határozata, mely egy adott esetból
kifolyóan kimondotta, hogy »azon szabályren-

. deleti intézkedés, amelysz.erint a kőzg yűlés
tagjai csak' azok Iehetnek, akik egyházi adójuk-
kal hátralékban nincse/nek - az E. A. 4J
§-'ának b. yont'jába nem űtkőzik.«

Ez a határozat te-ljes bizonyítékát szolgál-
tatja annak, hogy a kérdés eldöntésére feltét-
leriiil szükség van- s az közóhaj az egyházbam.
Terrnészetszerűnék látszott ezen Iiatá.rozat utan,
hogy az ősszeűlő zsinat wen egyhangú és klÖJz~
óhajt képező döntést minden további ríélkiil
átveszi és a movellláris módos'ítások során tör-
vényerőre erneli. . "

A nemrégiben kézhezvett és a .zsinat alkot-
mányi és közigazgatási bizottsága által. kidolgo-
zott javaslat átnézése alkalmával meglepetve
láttam, hogy a bizottság nem vette figyelembe
az egyetemes közgyűlés fenti döntését ~s: a
41 §-tidevonatkozó részében változtatás nél-
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kül vette át .. Feltűnő ez azért, mert az indoko- . tet által parancsolt kényszerű módosítások tar-
lásban sem emlékezik meg az előzó sajtókí- tozhatnak, - de nem annak meghatározása:
vánalmakról és ahivatolt határozatról s mivel hogy ki lehet presbiter és ki nem.
sem indokolja meg annak figyelme:n kívül ha- Felsőbb egyházi érdekből az egyháziasság
gyásat. f növelése céljából egyetemesen. törvényileg kell

Mivel e kérdés helyes megoldása: erős ki- megállapítani. azt, hogy ki lehet presbiter -
hatással van az egyházközségek jövendő, bel- éspedig megfelelő hatályos szankciók kal kő-
békéjére s a korrnányzat zavartalan vezetésére - riilhatárolva: - hasonlóképen állapítandó meg
helyesnek tartanám, hogy azok az "egyházi ala- ugyancsak törvényileg, hogy mely eset kben
kulatok, - egyházmegyék és kerületek, .rnelyek szünik meg a presbiter tagsága. Ismétlem, sem
még gyűléseiket nem tartották meg __ írja- a fegyelmi esetek; sem pedig azok büntetései,
nak fel a zsinathoz és .kérjék az Ei. A. 4!. - sőt még az .eg yhazközségi bírósági tervezett
§-ának fentiek szerinti módosítását. intézkedései nem kellő erejűek erre .. Minden

Hasonló mostoha elbánásban részesült az vezető egyháztag, ki a háború óta vezetett pres-
egyházközségi presbiterium is. Évek óta .han- biteri gyűléseket vagy közgyűléseket: saját bő-
goztatja a lelkészi kar, hogy .szab ályoznil kell, rén tanulta meg azt, hogy itb mélyebbre ható
kit lehet presbiternek .választani, kit nem: - intézkedés és főlleg megelőző intézkedés kell.
- hasonlóan szabályozni kell annak lehető- Vannak - éspedig kevés kivétellel majdnem
ségét is, hogy a presbiter .állásától elrnozdítha- minden 'egyházközségben olyan presbiterek, kik
tó legyen. Bár ,a . MELE konferencia és az kellő óvatossággal rendelkeznek ahhoz; hogy
azóta tartott lelkészegyesületi közgyűlések e ne kövessenek el a fegyelmi esetekbe: ütköző
kérdést állandóan felszínen tartják - a zsi- dolgot, mégis a lelkésznek, az egyházias szd-
natot ismételve megkeresték - mégsem tör- lemnek állandó ellenlábasai, kik lassan. oda-
ténr megfelelő. intézkedés.. vezetik a nresbite riumot, hogy itt őkl az urak,

Valószínűnek' tartom, hogy sokan azt fog- .nem. a lelkész vagy a törvények: egyházépítő
ják erre mondani: 'a kérdés meg van oldva a rendelkezései, hanem az ő aklaratuk a döntő.
fegyelmi eljárásnak a nem fizetéses, tisztviselők- Ez ellen kell védekeznünk. Ugya MELE kon-
re való kiterjesztésével és az egyházközségi ferenciáján, mint később is a Ielkészegyesűlet
bíróság felállításával. Nem osztern ezt a né- közgyűlésein, az Evangélik s Élethen szárnos .
ze-tet. . helyes és életrevaló indítvány hangzott el főlE'.~

A zsinat törvénykezési albizojtsága által -a Ielkészek köréből. Csak meg kell fogni s be-
kidolgozott javaslat által . megszövegezett f.e-, illeszteni ezeklet a javaslatba - mindjárt egé-
gyelmi esetek csupán a kiá1tó esetekeü veszik' szen más lesz a hatása a rendelkezéseknek.
fegyelmi vétségnek. - laz'állástól való elrnozdí- Magam részéről, mint jogász, még 'E1gy
tást, mint legsúlyosabb büntetést állítja Jel ~ másirányú. de a kérdés megoldásához tartozó
maga az egész eljárás természeténélfogva hosz- dologna 'hívom fel a figyelmet. Köztudornású,
szadalmas, az egyházközség belbékéjére káros, hogy úgy a régi E. A.', mint a zsinati törvény-
kihatású. De még ha meg isbékülnénk vala- kezési bizottság javaslata is nem egyes pJ:1es-
hogy ezekkel a dolgokkal -, még mindig tisz- biterek megválasztása ellen ad megtámadási
tázatlan : hogyan akadályezható meg az; hogy jogot, hanem kizárólag a választási eljárás sza-
arra méltatlan ne kerülhessen he 34 presbite- bálytalansága eillen. Ha tehát szabályos vá-
riurnba. Ez a legfőbb ugr6pontja az egész: lasztás útján ugyan, de mégis meg nem felelő
kérdésnek. Az E. A. 52., §.,a a presbiter vá- egyén kerül be a presbitériumba, a, válasz-
Iaszthatóságát nagyon általános kitétellel: tás nem támadható meg. Itt kell tehát hoz-
»feddhetetlen előélet« határozza meg. Ezen a2~ zányulni ismét a kérdéshez és 'erre aZIeshető-
után parázs kis veszekedést Iáttarn nem egy ségre is alkotni rendelkezést. Miként fosztható
egyházközségben a szembenálló pártok köz,ötíl meg a meg nem felelő egyén presbiteri tiszté-
annak értelmezésére vonatkozólag - lévén al1 től, ha az szabályos választási eljárás során
E. A. 56.. §. értelmében az egyházközségi sza- jutott be? Erre nem ad feleletet sem a régi
bályrendeletre tartozó a további feltételek meg- ~ E. A., sem pedig a jelenlegi tervezet. A gya-'
állapítása. Sohasern szerettem, rninden lehető korla:t-iernberek pedig érzik, hogy itt hiány van!
alkalommal felszólaltam a túlzott szabályren- javaslatom az, hogy ilyen esetben a Ielkész
deletalkotási szabadság ellen, főkg ilyen vi- tartozik azonnal jelentést tenni azi esperesnek.
tális kérdésekben. Nem lehet és nem szabad ép- Az esperes pedig utasítja az egyházr ügyés'z.t,
ben az egyháziasság legfőbb k'ritériumait érin- hogy a nem kívánatos egyes presbitert válasz-
tő dolgok rendezését az állandó szernélyi har- tását támadja meg. De hová, mi' alapon, kér-
cokban és hatalmi tülekedésben szembenálló di joggal az olvasó! Ki ken egészíteni az: egy"
egyháztagok prédájáulodadobni, mert akkor; házközségi bíróság hatáskő réről intézkedő ja-
mint szá\TIos szornorú ' példa mutatja, szamos vaslatot azzal, hogy ilyen esetekben -a, megvá-
egyházközség zűlált hitbeli és anyagi helyzete lasztott presbiter állásától való megfosztása
igazolja: mindig és mindenben a párturalom szintén ezen bíróság elé tartozik. Nehogy pedig
marad felül} nem pedig az. egyházi érdek. Az a felléphető egyéni hajsza, és hatalmi törekvés
~gyházköz.ségi szabálya~kotás hatáskörébe csak- belejátszhasson a dologba - határozata meg-
lS a legsajátosabb helyi szükségletek és a hely- telebbezhető az egyházmegyei tőrvényszékhez.
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Tisztában vagyok azzal, hogy ei~t aJ javas-
latot sokan fogják kifogásolni - és joggal,
hogy a nem kellő önállósággal és, szaktudás-
sal bíró egyházközségi bíróság ilyen nehezebb
kérdés elbírálására nem egészen alkalmas. De
viszont más megoldás nincs. Me rt rninn fen-
tebb kimutattam, a választások megtámadása
csak eljárási szabálytalanság esetéri áll fenn.
Ha tehát javaslatom ellen megáll a jogos aggo~
dalom, úgy csakis a réven lehet' degüeni a
dolgon, hogyaválasztások megtámadására vo-
natkozó rendelkezéseket ki kellle,gés'zitteni -azzal
is, hogy ne csak eljárási szabálytalanság ok
csetén, és az egész választási aktus ellen lehes-
sen fellépni, hanem egyes presbiter megválasz-
tása ellen is.

Jogilag talán ez, lenne a helyesebb meg-
oldási mód. De ha mint egyháztag nézem af
dolgot, mégis inkább hagyom meg a kérdés
elintézést az eg yházközségi bíróság hatáskő-.
rében - természetesen megfelelő szabályozás-
sal, hogy fél recs úszás, vagy hatalmi 'túltengés
ne; érvényesülhessen, Erre vannak' ismerete ve-
zet, hogy az egyházmeg yei törvényszék: előtü
folyó eljárásról a hívő sereg nem szeréz tudo-
mást, a dolog természeténél fogva lassú eljárás
folyama alattelmosódik az 'emberek tudatában
az alapul szolgáló eset : s rnidőn sokszor 'évek>
mulva megjön: az ítélet, nem is tudják már,
tulajdonképpen miről van szó. Viszont ha
mindez ott a helybeli bíróság előtt azon me-
legében folyik le, mindenki felfigyel. Sok-
kal szebb, símább, hatékonyabb az elintézés,
-ha az rögtönösen, 'első kézből történik, .. Ennek!
nevelő hatása ma, még fel sem becsülhető.
Az azonnali intézkedés és a hívek előtt lefolyta-
tott eljárás, itélkezés szuggeráló ereje oly, bő-
ségeseredményt szolg áltat, melyet nem szahad
s nem lehet lebecsülnünk vagy eldobnunkí, ÁU
ez természetesen úgy 'a megválasztáskor már af-
kalmatlan presbiterekkel szemben követendő
eljárásra, mint arra, kik utóbb lesznek alkal-
matlanok a tisztségre,

Célszerű volna tehát, ha a lelkészegyesűle-
tek mcstanában fdlyóés kővetkező gyűlései új-
bdl ~og}~lkoznán~k 'e, kérdésekkel és megloe-
re.snek újból a zsmatot a presbiteri ti!sztség tőr«
vényi szabályozásánaka zsinat tárgykörébe való
felvételére. '1 d',rbv.

Felhívás.
November r j-án az Ev, Papnők Orsz. Szö-

vétsége Budapesten 'evangélikus "női-napot ren-
dez, melyre már most felh'ívjuk evangélikus
nőtestvéreink figyelmét! MieLőtt részletes meg~
hi vőnkat szétküldenénk az ország valamennyi
~V. nőegyesületéhez, már most kérjük, ho'gyhív-
ják fel tagjaik figyelmét erre a; napra, amely
gazdag s az evangéliom szellemében őssze-'
állított programmjaval célt, útat mutat, s ál-
dást jelent mindazok számára, akik a lélek in-

dítására, áron is megveszik az ilyen drága,
alkalmakat!

.T őjjünk össze, Kedves Testvérek minél
többen, hogy kif.ejezésre juttassuk hitbeli ősz-
sze.tartozandóságunkat. Egymás hitén, szeréte-
tén épül'Ve,egymás segítő jobbját megfogva,
egyakarattal: ajánljuk felodaadó szolgálata-
.inkat sze.retett egyházunknak!

Jőjjünk őssze, hogy csonka hazánkban meg-
fogyatkozott számunkat látva, annál inkább
megérezzük egymásrautaltságunk szűkségessé-
gét s a Krisztus minden jóra segító kegyelmé-
ben bízva, 'egy ugyanazon cél szolgálatában áll-
va, kőzős terveket készíthessűnk, melyekkel
eredményesen vehetjük fel a harcot a ma rom-
boló, istenellenes törekvéseivel szemben.

Jőjjünk' össze, hogy egymás testvéri ölelé-
sén keresztűl nyíljék meg a szernűnkí és döb-
benjen a sz ívünk arra az igazsag ra, hogy
Istennek,aki életre szól.ított, s idáig, vezetett
bennünket, '-;- velünk is vannak céljai l

Nehéz időket élünk, de ismerve az evan-
gélikus női-szív kifogyhatatlan áldozatkészsé-

, gét és lelkesedését, e rősen bízunk abban, 'hogy
a rövid időn belül szétkűldendő meghívóink
megértő szívek're fognak találni és aj mi első
evangélikus női-napunk áldásai a résztvevők
sz ívén keresztül el fognak jútni csonka ha-
zánk Legkisebb gyülekezeteibe js!

Kérünk nrinden evangélikus nőtestvérűrr
ket, húgy vegye ki részét az előlsész:ítQ...Il.T11l1ká-
latokból azáltal, hogy már most belekapcsoló-
dik: a mi közős imádság ainkba, amelyben a
mi első ev. női-napunk léleképítő munkájára
Isten áldását kérjük. ,

1ráttyi K!ClmitlnJé:.
az ev, Papnék Orsz. Szöv. főtitkára,

Evangélikus leánygimnázium-
avatás Nyíregyházán.

Megható és felemelő ünnepélynek volt szem ..
tanúja Nyíregyháza egész társadalma, amikor e hó
9-én újjonnan épült otthonába vonult be az ev- ,le-
ánygimnázium tanító- és tanuló-serege épületavató
és alapokmány-elhelyező istentisztelet keretében. Ma
is lehet még csodával határos haladás es alkotás, ha
.mögötte megingathatatlan Istenbizalmon nyugvó ki-
tartó, kemény emberi akarat van.

Az avató., ünnepély D. 'Geduly Herrrikí püspök
imájával és áldasával kezdődött, melyet az, »Erős
várurik« közéneklése vezetett be. '6 volt az iskola-
építés tervének f'elvetője 1917-ben, mikor ezzeh akart
a reforniáció '400 éves évfordulój an azevangélium ma
is építő szellernének maradandó emléket állítani.
Es most ugyanő állhatott Isten kegyelrnéböh a nem-
rég még csak gondolatban élő iskola Iépcsöteraszán,
hQgy azt teljesen készen és felszerelve áldásával,
rendeltetésére bocsássa. De mennyi törekvés, munka.
balsiker, kitartás. űjra és újrakezdés van e két dá-
tum között •

Az iskola a helybeli ev. elerruískola épületében:
nyert elhelyezést. Az e-lső 'igazgatók Pop ini Albert,
majd Adorján Ferenc kezdettöí fogva fáradoztak
építöalap Iétesltésénés gyarapításán. Alig volt meg
a százezerkoronás épületalap, j ötta háború vége, a
világégés, a kommnnízmus.. Adorján igazgató bú-
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zát vesz a pénzen, hogy megmentse a pusztulástól.
majd, mikor a buza értéke megy lefelé, pénzbe menti
Vissza. Közben lassan gyarapodik is a kjs töke. Nem-
sokára fl mai épülettelek s a szornszédos két ház
megvételével véglegesen meg van alapozva' az iskola
építkezése. Névszerint megemdítjük azokat a buzgó
vezetőIférfiakat, kik a két alapvető igazgatót nehéz.
fáradságos munkájukban .segttségükkel, szaktanácsaik-
Ilal támogatták: dr. Meskó ' László, báró Buttler Sán-
dor, dr. Prok Gyula, Simkó Endre; Maurer Károly.
- Közben az iskola egy váresi bérházban talált vala-
mivel jobb, de még rrríndig szűk elhelyezést. Mínden
osztály .nem fér már el ebben a nagyobib épületben
sem. Egy osztály a szemszedos cementgyári udvar
egy helyiségébe szorul, vándorolnak a tanárok; a tíz-
percekben télben-fagyban ide-oda, cserélgetile fél-
évenként az osztályokat is. Később a szornszédos
városi vámépületben. melyet az anyaépületter legalább

. egy udvar köt össze, nyer két 'osztály elhelyezést.
Még mindig nehéz a helyzet. Az épületet nem' iskolának
szánták, nyitottak a folyosók, kicsinyek, aránytalanek
az osztálytermek. nincs rendes tornaterem; stb. ,A
végsöerőfeszítés kemény munkája rnárúj erőkre vár.
Szehor Pál polgármester, iskolafelügyelő és Weíszer
Gyula igazgató. mindent elkövetnek, hogy az ÚJj is-
koia most ~iJ.ar végleg tefö alá jussori. , Az Adorjan
igazgatótör átvett ingatlan és 32?OUOP-t kitevö épí-
tőalap az agilis s buzgó új vezető kezében továob
gyarapszik. Felhívására az iskola régi növendékei.
barátai, s a szülők mintegy 3000 P. önkéntes ado-
mányukkal járulnak hozzá az alap növeléséhez Most
már azután gyors iramban folyik a munka. Münníeh
Aladár müépítész hittestvérünk ingyen készíti el az
épület tervét. Balczár és Fereme hittestvér '~píté-
szek építették fel. Az építkezés tempódára Legyen
jellemzésülcsak annyi, hogy az tavasszal vette kez-
detét 'és ma már benne tanítunk. Ime, me nlnl,yi vi-
szontagság, aggódás, munka, vereiték és törhetet-
len bizalom Isten segítő és áldó "kegyelmébe, mely
a verejtékezőket hosszú, oly sokszor eredményte-
lennek látszó munkájukban .állandóan élesztgette,
serkentette. Ezért volt igaza Weiszer igazgatónak,
mikor avatóbeszédjét azzal fejezte be, hogy az iskola
igazi fundamentuma az Isten áldása.

Meg kell azonban jegyeznünk azt, hogy al mcstaní
Iő- és két melléképület, malyben az! iskola teljes el-
helyezést nyert, az eredeti terv megvalósításának
csak a felét képezi. A Iöépülethez még egy épüles-
rész van tervbevéve. Az intézetben tehát, tovább fo-
lyjk a gyűjtő és építö munka. Ehhez kérjük a to-
vábbiakban közegyházunk és az állam figyelmét és
támogatását is: építsük tovább közös erővel azt az
intézményt, melyet Nyíregyháza ev. társadalma a
saját anyagi erejéből itt az ország trianon! határánal
evangéliUl:niegyházunk és magyar, nemzett kultú-
ránk végváraként eddigelé megépített.

Reeessu Zoltán.
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SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 14-IK VASÁRNAP.
Lukács ev. 17:11-19.

Ezrek. kiáltják ma is messziről: KÖJT,yörülj raj-
tunk. Nem lépnek, mert nem léphetnek közelebb,
bűnűl: sulya nem eng,e.di Jézus közelébe. Ott állnak
a bün bélpoklosai, vágyó sziuuet nylljtjálr keziiké,t a
nagy orvos felé: könyörülj rajtunk.

Sokszor meggyógyította már őket, sokszor meg-
tisztította már őket, de a hálaadáshoz, e"ddig nem
jutottak még el.

'Előttük áll a gyógyító szeretei, a meataruu

Elei és nem akarnak, nem tudnak hozzá 'm€1/1I1i~hogy
életük legyen.

Ha csak egyszer is tudnának hálát adni, meg-
oldúdnának a bilincsek és hanqeanék a felszabadító
!ge' a te hite,cl megtartott téged!

A megtartás Igéje szól a biinösölmelk: Higy je-
teli!' A hit tart meg tit~e,t!

- Egyházkerületi közgyülések. A tiszai egyház-
kerület éVI közgyűlését szeptember 27-én Miskolcon
tartja, melyen új kerületi felügyelőjét, Ltchtensteín
Lászlo főispánt, eddigi egyházmegyei felügyelőjét be-
iktatja. - A bányai egyházkerület közgyűlése ok-
tóber 2-3-án lesz Budapesten. - A dunántúli egy,~
házkerület közgyűlése Celldömölkön lesz október 9
"".. 11. napjain.

-' Kedvezményes vasúti igazolványok. A bányai
egyházkerület közgyűlésére kedvezményes vasastí je-
gyet igénylők az illetékes esperesi hívatalnál-jsűrgö-
sen jelentsék be igényüket.

Akik az egyete,mes egyházi közgyiilésr,e óhajtanak
igénybevenni kedvezményes vasúti jegy váltására
Jogosító igazolványt, felkéretnek, hogy ezen szán-
dékukat a kíinduló állomás és a vasút (Máv, Győr-
Sopron-Ebenfurti) pontos megjelölésével október I;I.Ó
15-ig közöljék Kuthy Dezső egyetemes Iötitkárral,
(Budapest, VIlI., Üllői-út 24. 1.), rnert később' be-
érkező 'kéré.sek, míután a vasútakkal szemben; az
igénylés aznap lezáródík, már nem vehetők fi-
gyelembe. Minden személy utáni igényléshez pos-
tabélyegben 45 fillér melléklendő. Enélkü: az igazol-
vány-kérés élíntézésben nem részesül, -

- Csanád-csongrádi hirek. Battonyán szept. l-
én egyházmegyei leánykonferencia volt, amelyen
Pitvaros, Szeged, Makó, Mezőhegyes, Mezökovács-
háza, Tótkomlos, Pihenőpuszta. Vertán major s Bat-
tonya evangélikus leányai jelentek meg. Megható lát-
vány volt amikor a vasúttól a hatalmas sereg leány
lelkészekkel, diakonisszákkal élükön végigvonult a
97.60/0-ban nem evangélikus alföldinagykőzség fő-
utcáján a fiúpolgári iskola imateremmé alakított he-
Iyíségébe. Az lstentiszteletet Keken András hódme-
zővásárhelyi lelkész végezte. Előadók voltak: .Benkó-
CZI'D., dr. Farkas Mária díakontsszatötestvér, Keken
András és Szabo Marianna diakonisszatestvér. A le-
ánykoníerencíán nemcsak leányok jelentek meg, ha-
nem a környékről, szórványokról híveink is szép
számmal. - Szept. 2-án egyházmegyei elöértekezle-
tek, bizottsági ülések voltak ugyancsak Battonyán.
Említésre méltó, hogyagyámintézeti gyűjtés, da-
cára a fagyok nak, jégverésnek és éppen; az egyház-
megye területén lévő nagyfokú .aszálynak, mégis
717.71 pot eredményezett, 103.817Pvvél több, mint az
"elmult évben. Csak a termesen vonult végig az aszály,
a szíveken nem! A gyárrrintézetí ülést egyébként a
rendelkezésére eső összeget nem osztotta ki a kér-
vény,ezőegyházaknak, hanem a megszervezés alatt
lévo magyarbanhegyesi misszió segédlelkészének sze-
rez kerékpárt. hogy kiterjedt szórványát gondoz-
hassa. Ezzel az egyházmegye azt az; elvét kívc1lnja
szolgální, hogy első a segélyezésben a szórvány, a
misszió s csak azután a szórványokkal nem ren-
delkezo egyházaik ! - A másnapi egyházmegyei gyiilés
tárgysorozataból kiemelkedett az egyházmegyei fel-
ügyelő, vitéz Purgly Emil megnyitó beszéde, valamint
a főesperes részletes éVI 'beszámolőja. AJ felügyelő
szélott a lelkészekhez. tanítókhoz, mint munkatár-
sakhoz, az itjúsághoz, mint apa, természetf csapások
alatt szenvedö népünkhöz, mint vígasztaló- Intett
mínden egyházat, hogy .ne azt keressük" ami szét-
választ, hanem ami összetart !Megp,ajtotta. az' egy-
házmegye zászlaját két elhalálozott lelkész: Jancsó
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András és Draskóczy Ede sírjai előtt. - A főesperes
terjedelmes beszámolójában külön foglalkozott az is-
kolaügyi kérdésekkel. Hangsúlyozta, hogy tékozlás-
nak tekinti az egyházi iskolának a fenntartását az
olyan helyen, ahol az egyházi iskola az előírott tan-
anyagon kívüí nem nyújt öntudatos evangélikus ne-
velést s evangéliumot! A belrnisszióí ügyek! elő a dój a,
Keken András kiemelte beszámolójában, hogy az egy-
házi egyesületek ne merüljenek ki világi ünnepségek
rendezésében s szegénygondozásban, hanem igyekez-
zenek evangéliurnot juttatní .a hívek l:elkébe· Benkóczi
Dániel szórványelőadó az egyházmegyei szórványok-
ról számolt be. Megállapította, hogy a szórvány-
gondozás terén még csak az első lépéseket tette meg
egyházrnegyénk. A következő lépések: szórványhí-
vek látogatása, szórványharmóniumok, oltárképek be-
szerzése, vallásos műsoros esték rendezése, valamint
a hitoktatás komolyabb elmélyítése. Ismertette továbbá
a magyarbánhegyesi szórványmísszíó rnegszervezésé-
nek részleteit. Ezután ez egyházmegye három! Űlj
lelkészének bemutatkozása következett, akik az egy-
házmegyei közgyűlés elé állván, megemlékeztek mult-
jukr ól, eddigi állomáshelyeikröl s kifejezték ióremécy-
ségeíket, hogy .az új állomásukon áldássac fogj ák
szolgálni Krisztust. A közgyűlés letárgyalta az. el-
mult év eseményeit, 'irányitásokat adott a jövendőre s
a délutáni órákban ért véget.
~ - Lelkészbeiktatás. Az öskűi gyüleaezet újonnan
választott lelkészét, Zsemberovszky Jánost, vasárnap,
f- hó 15-én a délelőtti istentisztelet -keretében iktatta
be tisztségébe Takács Elek m, kir. kormányfötaná-
csos, egyházmegyei esperes. A hívek nagy' seregén
kívüt képviselve voltak a szomszédos gyülekezetek
es a kiskőrösi gyülekezet kiküldött lelkésze által, aki
az előzőleg ott működött közszeretetben álló hirok-
tatónak a hívek áldást kívánó szavait tolmácsolta
Az istentisztelet után tartott diszközgyűlésen számos
üdvözlő beszéd hangzott el, Takács esperes pedig
magas szárnyalású beszéd kiséretében adta át az új
lelkésznek az egyhangú meghívásrór szóló t;'kiratot.
Az 'ünnepélyt közebéd követte. Az új lelkész és
hozzátartozói a délutáni vonattal Sopronba utaztak.
ahol másnap délelőtt tartotta esküvőjét Blickle Emrny
űrleénnyal. Az ösküi gyülekezet így, több mint két
évtizede nélkülözött »papnét« is kapott.

- Meghivó. az Agostai Hitvallású Evangélikus
Egyházkerületek Jóléti Egyesületének 1935. éVI szep-
tember hó 30. napjának délután 6 órájára a Deák-
tén 'leánygimnázium disztermében tartandó közgyü-
lésre. Tárgysorozat : 1. Elnökl megnyitó. 2. Jelentés
az egyesület 1934-35· éVI működéséröl. 3. Határo-
zathozatal a jelentéssei kapcsolatos előterjesztések
ügyében. 4. Határozathozathozatal az igazgatóságnak
és a tisztikarnak adandó felmentés tárgyában. 5.
Az elnökség kiegészítése, számvizsgáló-bizottság újra
választása. 6. Esetleges indítványok.

- A budapesti evang. leánygimnázium Deák-téri
épülete a nyár folyamán nagy átalakuláson ment át,
s így alkalmassá lett . az egész iskola befogadására.
Külön modern fizika- és rajztererri egészíti ki a 12
osztályt. Az épület külső .képe 'is elönyösen vál-
tozott, homlokzatán Luther-rózsa hirdeti egyházi hi-
vatását. A tanév ünnepélyes megnyitása szeptern-
ber 9-én volt, mikor D. Raffay Sándor püspök is
szólt az 530 tanulóhoz. a szülőkhöz, továbbá tanárok-
hoz. Kedves újításképpen az óraközi szünetekben
a nagy udvarra mehetnek .le a, növendékek, amí az
épületet .alkalmassá teSZI nemes nevelő "hivatására,
- A tavasszal megválasztott új tanárok, Dr. Stei- Valódi ezüst evőeszközök, táléák, dísztár-
nert Katalin, Lovas Sarolta, eddigi óraadók. továbbá gyak, protestáns ~gyházl kegyszerek. Arany
Dr. Kring Miklós, egyetemi tanársegéd munkába <ékszerek. Pontos órák. Javítások.
állottak. Mint új óraadók . dolgoznak Kaiser Erzsébet, SZl GET 1 N AND O RÉS FIA
Margitay-Becht Magda tanárok, és Agárdy Ilona,
testnevelési tanár. Budapest, IV., Kecskeméti-u. 9. - Alapítva: 1867.~~~----~--~--------------~------------------------------_._------Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Buda pest. VII .. Damjanich-ú. 28-b, - Felelős Farkas L.

A Deák-téri leánygimnázium épületére újabban
a következő adományok étkeztek: Iskolai teák, ün-
nepélyek és vásárból az elmúlt félévben 1.446.61,
Wíegand Mihály m-, Het kell, igazgatósága, Pápa
1.-, Ref. gimn. könyvtára, Hódm!ezővásárhely 1.-,
Schulek Tibor 20.-, Hermann Ewald 1.-, Ev.
Kossuth gírnn. Nyíregyháza 2.-, Janesek János 3.-,
Rokkant katona 25.-, Mendekovics Ferencne 1.-, özv.
Holzmann Károlyné 3.-, Zenovicz Karolina 10.-,
Friszler Miklósné 5.-, Dr. Vetsey Aladár 50.-, özv.
Pozsgay Tivadarné 50.-, Alt. gyűjtés 930.-, IlIia
Ferencne 2.-, Dr. Soós Zoltánné 10.-, Kóka Fe-
rencné 5.-, Sugár Gábor 10.-, Baál' Madas reí,
leánylic. növendékei -15.-, Péch Piroska 10.-, Dr.
Deér Endre 100.-, Farkas Margit 100.-, Nötel Pál
160.-, Gaudy László -180.-, Elischer Viktor (400
P-t jegyzett) 50.-, jákfai -Görnbös Gyula (1200 P-!
jegyzett) 100.-, Gallus Ferenc 50.-, Becht Albert
(1000 P-t jegyzett) 80.-, Nőtel Elza 20.-, Dr. Eli-
scher Ernő 20.-, Fasori Girnn. volt növ. Egyes. 200.-,
Altalános gyűjtés apró tételekben 360.-, N. N. 30.-,
5.--, 100.-. Összesen 4.165.61 pengő.

- Névváltoztatás. Bagyinka János nyiregyházai
cegédlelkésa icsaládi nevét belügyrniniszteri engedély-
iyel Balázs-ra változtatta.

Dr. Viszkok Lajos szolnoki lelkész nevét Vetö-re
vál tozta tta.

_ Házasság. Nernesvárbóki Plachy Gitta okI. ta-
nitónó és Kemény Gábor ev· lelkész Baján házas-
ságot kötöttek.

_ Parcellázás. A váci evangélikus egyház köz-
vetlen a vasút mellettí és a vasút! állomástól 5
percnyire fekvő földeit felparcellázta és mint építő
telkeket árúba bocsátja. 150-200 négyszögöles tel-
kek 12-30 havi részletre is kaphatok. Gyönyörű
fekvés. Villany, vízvezeték biztosítva. -Erdeklődők tor-
duljanak: Evang. Lelkészi Hivatalhoz. Vác, Széche-
nyi-uo 20.

VIDEKI ev. földbirtokos egy középískolai és egy
elemi iskolai tanulóhoz németül is tudo középískolat
tanárt vagy érettségit is végzett tanítót keresünk.
Ajánlkozó okmányait a fancsali (Abauj-Torna vrngye.)
ágo hitv. ev. lelkészi hivatalához küldje.

RIEGER OTTO ORGONAGYÁRA
Budapest, X., Sziqliqeti-uica 29. szám. (Rákosfalva).
Uj orgonák, valamint homlokzatsípok szállítását és

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

SZLEZ.ÁK LÁSZLÓ
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntőde, harangfelszerelés- és harang-
lábgyár, Budapest, VI., Petnehúzu-utca 78. szám.

8 aranuéremmel és 4 diseokleuéllel kitüntetoet

ScholtZ. Testuérek kiadásában Budapest, IX., Ferenc-
körút 19-21. most jelent meg Ruttkay-Miklián Gyula
"A keresztyén egyház rövid története elemi iskolák
számáras círnű tankönyv második' kiadásban. Ara
olcsóbb lett: 40 fillér- Bevezetés céljából! mutatvány-
példányt kívánatra készséggel küld a .kiadó-
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nem: a közösségben rejtett, de érezhető erő-
hatás van, magános fecske soha ~Icm tudná
átrepülni --a tengert, "de ~ársaival -igen.

A mi egyházunk is és más egyház is a
közösségi életnyilvánulásokban él s a nagy
megmozdulásokban mutatja meg belső erejét.
A hit élete egyfelől egyéni és elvonuló, de
egyszersmind közösség-alkotó szociális hatalom,
embereket összekapcsoló tényező. Nem enged-
hetjük elterjedni azt a nézetet, mely s'Z!erü~ta
templom csak a szegényeké és öregeké. Mind-
addig stagnál és sorvad egyházunk; mindad-
dig vezet a reverzális-vesztés statiszaikájában,
míg az igehallgatás, a közös im ádko zás , a,
templomi kultusz, a hitélet közösségi oldala
nem jut általános és teljes elismeréshez.

A lélek élete is táplálkozás sal tartható
fenn. Magáhan elsorvad, de erőt merít a kö-
zösség együttes delejező hatalmából. Ha. e~y
sz.ív megmozdul, utána lendül a többi is,
ha ·egy adakozó kéz odanyúl a megmelegedett
tállérokhoz, azt a gesztust lemásolja a többi
is; ha ,egy élet odafordul ahhoz, aki szólt:
»Én vagyok a világosság« s boldog! kapcsolat-
ba lépve Vde, megtalálja igaZla?b, jobb ~s
ernberebb önmagát, ott kezd élni az egyház.

Törvényben mondandó ki egészeru nyiltan
és határozottan, hogy az 'evangélikus egyháJz
minden tagja és tényezője hitét megbizonyí-
tani tartozik, benne méltóságot, tisztséget,
megbizást csak az viselhet, ki a~ egyház hit-
közösségében részt vesz; magyarul beszélve, aki
- templomba jár, mert hitből él. .

Duszik Lajos.

A KÖZÖSSÉGHEZ TARTOZ.ÁS.
Olvasom egy lelkész jelentéséből » ... a

gyülekezetnek 50 százaléka olyan egyháztagnk-
ból áll, akik évente csak egyszer-:<.,élsze1í lá-
togatják az Ur hajlékát.« Ez nem elszigetelt.
nem rendkívüli jelenség. Sajnos és szégyen-
letes, hogy ez egy általános kornak helyen-
ként erősebben, kiáltóbban kiűtköző, de nún-
denütt éktelenkedő és az alaphajt eláruló tii-
nete. ,

Tudjuk mi, hogy az igehirdetés, mint szol-
gálat, mint élethivatás meg is edz, deel is s.or-
vaszt; kifejleszti a lélek és a test képességeit,
de a delelőpontról ilefelé haladó ernben- alkal-
matlanságát is kimutatja ; emberi gyarlóságok,
rossz megszokások jeleit is kirivóbbá teszi ; te-
hát tudjuk; hogy az igehirdetők is .a fejlődés
és hanyatlás törvényei alatt állanak. De azt
is tudjuk, hogy az, Ige felsége megáll, tudjuk,
hogy az evangéliuru varázsa megnyitja <ll leg-
ridegebb sz.ívet is, noha. érezeiik, hogya' kriti-
ka nyilai előtt nem vagyunk sebezhetetlenek.

Jól van ez. Rendjéri is van: ez. Elbírjuk; ~
Be ... ne a rni kultuszunk'nak van divinális,
természetfeletti eleme, v:an örök, elmulhatatlan
jelentése, értéke és hatalma s ez a megjelenési
formák a kivitelezési 'eszközök, a keretező té-
l1Y'ezők'gyarlóságain túl érvényesül: a halan-
dó emberben élő lélek' kapcsolatbalépése az
örökkévaló Istennel. Ez minden kultusz lényege
és célja. É:3 ez nem magán, nem elvonuló és
eltakart életfunkció, hanem közös és nyilvá-
nos. Ezen van és ezen lesz a hangjsúly. Ne
mondja senki, hogy ő irnádkozó életet élhet
anélkül, hogy templomba menne s ott együtt.
nyitná meg szívét és ajkát. az Isten imádására:
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Az egyház törvénykezése.
A zsinat elé terjesztendő szövegból aet

látjuk, hogy a bizottság igen álapos és jo-
gászilag nagyon értékes munkát végzect, ami-
kor a tervezetben a törvénykezést aj rnodern
perrendtartás alapjaira .ftektette. Ebben azon-
ban nem vomta. lt1 az összes kővetkeeményeket r

meghagyta fa régi alkotmánynak azt a hiányát,
amelyik a különbőző elvek szerint velintézendő
ügyeket egyfoirma elbánás alá szorította.

Az egyházi törvénykezésnek már eddig is
egyik alapvető hiánya volt az, hogy nem tett
elegendő kűlőnbséget a fegyelmi eljárás és az
egyházi bíróságok egyéb törvénykezési felada-
tai közt. A másik hiánya pedig az, ho/gy aw
egyházi fegyelmi eljárás anyagi es alaki szabár
lyait mereven a világi büntetőjoghoz alkal-
mazta. .

Ez a hiánya fa tervezetnek is megvan.
A tervezet 1. ~a felsorolja, hogy az egy-

házi törvénykezés alá tartoznak:
1. Az egyházi fegyelmi vétségek,
2. a 'választások érvényessége tárgyában

felmérült panaszok,
3. az egyházi közigazgatás körében, úgy-

szintén vagyoni kérdések tekintetébern felmerü-
lő panaszok és vitás ügyek,

4. leljárás az egyháznak tartozó hűség meg-
szegése esetében.

Ebben -a felsorolásban úgy látjuk, hogy
abírásko'dás három fájáról van szó: 1. fegyelmi
bíráskodás (1. és +), II. közigazgatási b~-
ráskodás (2. és a 3. másodile része), Ill. ma-
gánjo'gi vitás ügyek. Mind a .hárorn más szem-
po'ntból indult ki, má.s rendszer és más'. elbí-
rálást követel.

A fegyelmi bíráskodás teljesen eltérő a
jó'g egyéb ágaitól. Nem csak, hogy a ma-
gánjogi vitáktól kűlönböeő, de még a büntető-
jogi elvektől is el kell hogy térjen. A fegyelmi
bíróság. I nem polgári es nem bűntetőbiróság,
- 'hanem becsületbíróság. A jó .büntetőbíró azt
kutatja: vajjon vetett-e a vádlott a, büntetőtör-
vénykönyv szabályai ellen? Amit elkövetett ..
sérti-Ie a büntetőtörvény tilálmait? A felsorolt
tilalmak alá vonható-é a cselekménye? Ha igen,
- úgy bűnös ha nem: úgy nem bünös; Hj3.
látja is a bűntetőbí ró, hogy az, amit a vádlott
elkövetett, csúnya, rnegvetendő cselekmény, de
a §-o'k: Prokrustes ágyába nem Illik', nem te-
het mást, mintho'gy - erkölcsi undorral vádlott
iránt - de felmenti. .

Ha viszont azt látja, hogy a, cselekedet
a logika és a nyelvtudomány szahályaií szerint
fedi azt a. meghatározást, ami a büntetendő.
cselekmény »tényálladéki elemeit« meghatároz-
za, akkor a bíró hiába, látja, hogy mint em-
ber, nem tudja a vádlottat hibáztatni, annak
becsülete, emberi értéke előtte a látszólagos
bűncselekmény mellett sem szállott alá, talán
meg nemes emberi tulajdonságokat is vél fel-
ismerni, kénytelen vérző szívvel megbüntetni.

A bűntetöbíró nem kutath:at mást, mint
a pontosan körülírt cselekményt, - a fegyelmi
bí ró, a becsületbíró -' a becsületet. Nem azt,
ho'gy a vádlott mit kővetett el, . hanern ait,
vajjon arinak egész egyéniségér, gorrdolko-
dását, védekezése módját figyelembe véve,
méltó-e a vádlott arra, hogy annak! a testület-
nek teljesjogú tagja maradjon-é, vagy nem
v ált-e méltatlanná arra, hogy tisztét tovább
is betőltse.? -

A büntetőeljárásnál a tőrvényszakaszt ku-.
tatja a bíró, fa:fegyelmi eljárásnal a becsületet.
Az előbbinél azt, vajjon megsértette-e valaki
másnak a jogát, a fegyelmi eljárásnal pedig,
vajjon vétett-e, a köz ellen? De arra, hogy ezt a
fegyelmi bíró megtehesse. arra ia :törvény kell,
hogy módot adjon rá.. . "

Ma már a, jogtudomány is -ott tart, hogy
a bűncselekmények merev felsorolása helyett
mindinkább tágabb hatás:kört akar adni a bi-
rói lelkiismeretnek és ezt éppen azzal indo-
kolja, hogy a. búncselekményt nem minősíti
egyéneknek érdekeikért való küzdelmének, ha-
nem az egyémnek a megsértett közzel szemben
álló ügyének. Ez.ért helyteleníti a modern jog-
tudomány az anyagi jog merev es' kimerítésre
törekvő szabályozását.

A tervezet 35. §-!a, felsorol ja, a fegyelmi
vétségeket 1 1 pontban, Ez a részletes felSOTO"
Iás túl kevés ahhoz, hogy az életad ta ÖS5Z1e9
lehetőségeket kirnerítse, túl sok, hogya fegyel-
mi bíró mindenkor a lelkiismerde szeirint jár-

. hasson el. Arra elég, hogy él< bűnösség meg-
állapítása lelőtt a bírót lelkiismerete esetleg
rabul lsztikára kényszerítse, hogya cselekményt
,egyalpontba jól-rosszul beleszorítsa ; arra is elég,
hogy a szakb írót emberi meggyőződésének el-
lenére a jogszabály merev, élettelen alkalma-
zására kényszerítse. De arra kevés, hogy a
becsületbíró minden esetre megtalálja azt a
szakaszt, amivel la lelkiismeretét megnyugtat-
va, őszinte véleményét a parag-rafushoz is al-
kal mazha ssa. '

Ez is egyike azoknak: az eseteknek. ami-
kor a »több« voltaképen kevesebb.

A becsületbíróság nem tűr' el taxatív' fel-o
sorolast. Nem tudja a lelkiismeretes bírói meg-
győződést rubrikákba szorítani. Éppen elért,
mert bírálatának tárgya nem la törvényszakasz
megsértése.i hanem az egyén becsülete, nem tűr
ilyen kerlátokat. 'Ebben a törvénynek kell őt
támogatnia, A lelkiismeretes bíró - kiilönő-.
sen a szakjogász ~ az Ilyen _szabályozás mel-
fett abba a kínos Jielyzetbe kerül, hogy VIaigy
a törvényt szegi me.g, vagy a lelkiismeretét
nyomja el. A jó törvény teszi csak lehetővé
azt, hogy lelkiismerete szerint ítélhet: Épp ezért
helyes a tervezet 46. §-ia, amelyik! az egyházi
bíróságnak a világi büntetőbíróság határoza-
taitól való beljes függetlens.égét mondja ki,

Nem való a fegyelmi törvénybe a részletes
felsorolás. Elég, ha azt mondja a törvény,
hogy fegyelmi vétséget követ ,el .az, aki az egy·
ház, az erkölcs törvényei ellen vét és cselekmé-
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. nyével r állása kőtelességeit megszegi, valamint
a megbecsülésre érdemtelenné válik. Hogy me-
lyik az la cselekmény, ami ezt megállapítja,
azt ne a. törvény, hanem a; bírói lelkiismeret
döntse el. Ez több, mint minden taxatí v felsoro-
lás. A bírói lelkiismeret pedig ilyen esetben
nem tűr ko rlátokat sem az egyházi, sem a vi-
lági szabályok részéről. Csak keresetvén lelki-
ismeretének felel.

De negativ irányban is le kell vanni a
következményeket. A tervezet 45. §-a szerint
minden fegyelmi cselekmény elévűl rövid pár év
alatt. Hát ha évekig sikerül valakinek titkolnia
valami igen súlyos és méltatlan bűnt, képes
arra a becsuletbíró, hogya becsület tiszta $
érintetlen voltát állapitsa meg? Ha <li törvén)"
előírja, kénytelen, de a Lelkiismerete sérelmet
'szenved. '

Minden, amit a fegyelmi eljárásra mondot-
tunk, áll az 1. § 4. pontjára is, rrrert, ha az
egyháztagak megszegik a köteles hűséget, azt
is csak becsületbíróság tudja helyesen elbírál-
ni., A hűség megszegésenek a fog,iillI11asem
tűr el részletes (és 'ezáltal a; fel nem' soroltat
kizáró ) felsorolást.

, Amint f~nteml~tettü~, a t?rv~nykez;és, alá
tartaznak meg: a valasztasak érvényességének
az elbí rálása és az egyházi közngazgatás kö .•
rében felmerült esetek. .(2. pa nt és 3. pont
első fde)'. Ezek az egyházi törvényszék', rnjnt
kőzigazgatási bíróság'-eseteí. Ezek megint más
elbírálás alá esnek. Ezekben nincs' szó egyé.nri
becsűletről, nincs szó büntetésről, ezek egysfzlerű
jagszabály alkalmazási kérdések. A 3. pont-
ban felsorolt »vagyoni« kérdések« pedig a ma-
gánjagi bíráskadáselvi alkalmazása alá esnek.
Ne kövessük ebben az államnak 'azt a nagy
jogi tévelygését, amelyik a vele szemben tá-
masztatt magánjagi igények (illetmények) nagy
részét kivonta az ana egyedül illetékes bíró
kezéből és kőzigazgatási üggyé tette.

A magánjogi kérdésekben két egyén vagy
egyén és jogi személy jogos vagy jogosnak
vélt, kővetelése áll egymással szemben. Mind-
kettő a bíróság előtt egyenlő rangú ügyfél.

, Ezek a kűlőnbségek határozeák meg aat,
mikérit helyes az. eljárást szabályozni és rni-
ként kell a törvényszéknél a vegyes tanácso-
kat megalakítani. I

A egyház érdekének és a jag elemi sza-
bályainak az felelne meg, ha már; a tőrvény
tenné a kővetkező megkülönböztetést:

1. Az.egyházi fegyelmi vétségek esetén, va-
lamint azokhan az esetekben, amikor azj egy.•
háztag vét az egyház iránt való köteles hűség;
ellen -, bí ráskodik az egyházi törvényszék,
mint fegyelmi bíróság. t

. 2. A választások elbírálása, valamint az
egyhází közigazgatás vitás ügyeiben az: egy-
házi törvényszék, mint közigazgatási bíróság.

3: A vagyoni kérdésekben az egyházi tör-
vényszék, rnint magánjogi bíróság.

Az egyházi törvényszéknél volna részlete-
zendő az;' hagy ezeknek az egyes bí róságoknak

az ítélkező tanácsai - a, törvényszék saervezeté-
nek érintetlen hagyása mellett - ~ törvényr-
székeken belül miként állítandók össze?

A törvényszék; mint fegyelmi bíróságban
nem lehet mellőzni az egyháznak bármilyen reru-
dű és rangú tisztviselőjét. Sőt, a fegyelmi b í-

róságnál azoké legyen a döntő szó, akik az
egyházat vezetni kötelesek. Itt nem a jogászi
szakszerüseq a fontos, hanem az e.gyházv~e·
tes érdeke és a ve,zető érzék. Ahal~Z1 egyén
áll szemben az egyházzal, ott »suprema lex -
salus rei publicae«. A fegyelmi bíróság ítéle-
te pedig hagyja nyitva a magánjoga igénye-
ket, azoknak az elbí rálásához már inkább jo-
gászi szakszerűség szűkséges.

A törvényszék, mint kőzigazgatási bíróság-
han már párhuzamos :az érdek: a köz és ae
egyén jaga és érdeke. Itt a oélelsősorban
mégis a közigazgatás zavartalan menete. Itt
tehát az egyházi közigazgatást ismerő és amel-
lett érdektelen bírákan múljék az ügy elbí-
rálása.

A törvényszék, mint magánjogi bíróságnáJ
két egyenlő rangú jog és érdek kűad egy-
mással, itt a, fontos a jogászi szakseerüség : l<l

. »fiat iustitia, pereat mundus«. Forrtos az, hagy
a fegyelmi bíróságban részt vegyene'lc a pálya-
társak (tanárok, tanítók l). A becsületbíróság
jellegéhez tartazik az, hagy minden ilyen el-
járásban a kőz érdekéri kívüla,nnakl a testű-
letnek a becsületér is meg kell óvni; ame-
lyikhez a vádloff tar 02rk. Dé épp '-így feles-
leges, az, hogy közigazgatási, vagy vagyoni
vitás ügyekben is részt vegyenek. Az utób-
biaknál a jagi szakszerűség és a; teljles érdek',
telenség a fontos, tehát inkább aj jogászi' ele-
met kell megerősíteni. Mindezért célszerű, ha a
három kiilönféle bíráskodás elvei szerint a
tőrvényszék tanácsai már előre összeállíthatók.

Ezekkel a kiegészítésekkel remélhető, hogy
az egyházi törvénykezésról szóló törvény a ma-
dern jogelveket és az egyházi élet .különleges
értlekét szerencsésen összeegyeztetve, a;z alkot .•

"mány tis.ztdetét és az egyházi bí ráskodásba
vetett bizalmat 'erősíteni fogja.

Dr. vitéz Péte'.ryAladár.

Közép- és középfokú iskoláink
- mult tanéve-

(Folytatás. )

A munka zavartalanul folyt mindenütt.
Ujít{Ís a kőszegi iskolában az Ú. n. szakte-
remrendszer. Ennek lényege 3{2, hogy nemí a
tanszereket viszik a tanulókhoz, hanem a ta-
nulók mennek a tanszerekhez, melyek tárgyan-
ként csoportosítva, várják őket a hittan,« !11a-
~y:U,- idegennyelvi, számtan, természettudorná-
nyi, stb. termekben. A készegi iskola! kis Iéb-
száma ez ujítást lehetövé tette: a gondalat lé-
nyegileg a' kisérleti tárgyak, tanításánálmár
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régen megval6sult; rajz, testgyakorlás eddig is;
szaktermekben történt. A Magyarosan - rnoz-
galom érdekében a budapesti leány gimnázium
szűlői tdt rendezett, melynek gondolatmenetét
az értesítő is közli. R!endkivüN. tárgyként solo
helyen tanítanak idegen nyelvi társalgást; vegy-
tani, növénybiológiai, anatómiai, állatbonctanj
és szövettani gyakorlatokat csatolt Békéscsaba

. az eddigi fizikai és kémialakhoz. Külön rajz,
ének, zene, gyorsírás, énekelmélet. vívás, tor-
na, tánc található az önként vállalt munkák
között. A budapesti leánygimnáziumban az: V.
osztályokban egyházi énekóra is volt. Ennek
kellemes következménye Lett az, hogy az iskola
egyházi énekkara több alkalommal énekelt
templomban, vagy ünnepélyes alkalmakkor.
Protestáns énekkar van Aszódon.

Az eg yesűieti munka. igen nagy tarkaságat
mutat. Nem tudjuk, ,hogy nem sok-e egy isko-
lában önképzőkörön és gyámintézet vagy Lu-
ther-körön kívül művészi, természettudományi,
gyorsíró, sakk, ének- és zene, sportegyesület,
segítő egylet. Talán lehetne ezeket egy-kettőbe
is csoportosítani! Me rt hiszen igaz, hogy sok'
növendék van egy-egy iskolában, de tapasz-
talat mutatja, hogy mindenben ugyanazok vesz-"
nek részt, mint' a.hogy az egyházi és társadalmi
megmozdulásole iránt is csak egyes válogatot-
tak érdeklődnek. A nyiregyházi gimnázium
Kossuth- és Petőfi-pályázatokkal is élénkítette
az ifjúsági munkát: kővetésre méltó cselekedet-
Volt Diákegyesületek mindenütt működtek, leg-
élénkebben Szarvason és Békéscsabán.

Igen érdekes megfigyelni, hogy tanutma-
nyi Iurándulásra mennyiszer mennek egyes is-
kolák. Ebben a budapesti leánygimnázium ve-
zet, hol délelőtti kisebb múzeurn- vagy kiállí-
táslátogatásokkal együtt összesen 75 tanulmányi
kimozdulás volt. Négynapos Mátra=-Parád->
Eger - aggteleki cseppkő barlang - Mis-
kolc-Bükk-úton kívül az egész iskola külön-
hajón Vácott volt. A nyiregyházi Ieányg imnázi-
um háromnapos .művészettörténeti kirándulás-
ra vezette tanulóit Putnok, Eger, Mjskolcra ;
a budapesti gimnázium kivitte sokszor tanu-
lóit, 'egyn,apos hajókirándulást is rendezett. Az
együttes kirándulásnak kétségkívül igen fel-
emelő hatása van a nővendékekre és csatlakozó
szülőre egyaránt. Ez a szűlőkkel való együtt-
működés érdekéhen sokkal többet ér, mintí a
sablónos szülői értekezlet. A Legtöbb iskola (pl.
Kőszeg, Aszód) a környék, esetleg Budapest
megtekintésére szorítkozott. Van olyan intézet
is, melyben nem volt kirándulás, amit sajná-
lattal kell feljegyeznünk.

A tanárok iroda 'mt munkáiára fényt vet
az értesítők vezetőcikkeinek sorozata. A játék;
mint a nevelés eszköze (Friedrich Ilona, Bp. le-
ánygimn.), A 2000 éves Horatius (H. B. Bony-
hád), A munkáltató tanítás (képekkel. Dr.
Thirring [Tomor] János, Békéscsaba), A ma-
gyar középiskola új útjain (Dr. Belohorszky Fe-
renc, Nyiregyháza gimn.), A Szembe-tea gon-
dolatmenete (Bp. leánygimn.), A szakteremrend-

szer és ezzel kapcsolatos újításaink (Arató Ist-
ván Kőszeg, képekkel gazdagon illusztrálva),
Horatius (Prőhle Jenő Sopron, Dr. Remport
Elek, Bp. gimn.), Kossuth Lászlóné (Dr. Ze-
lenka Margit, Bp. Ieánygirnn.) Magyar vissz-
hang (Kapi-Králik Jenő, Bp. 19. kettamellék-
let), Rákóczi történelmi hagyatéka (Dr. Nádor
jenő, Szarvas gimn.), Szarvasi alapítványok
(Raskó Kálmán, Szarvasgimn.) Oraveczről ír
nekrelógot Sz. P. S. felújította a; székfoglalá
értekezések tartását a budapesti gimn. (érbe-
sí tőj ében is közli őket}: Dr. Fest Sándor: Kap-
csolatok Anglia és Magyarország között az
Árpádok ko rában, Kilczer Gyula: A kozmikus
sugarakról. Módszeres értekezleteken foglalkoz-
tak Aszódon a helyesírás begyakorlásának kér-
désével, Nyíregyházán (gimn.) a munkáltató

. tanítás, a leánygimnáziumban az iskolának sze-
repével a magyar nyelv védelmében.

Befejezésül néhány megjegyzést kell ten-
nem: Kiemelkedő Kiss Sándor igazgató be-
számolója a szarvasi képző felszerelésének gya-
rapodásáról, épületében folyó rendszeres mun-
káról. Dr. Szigethy Lajos alapítványa eme-
lendő ki kiilőn, ki a budapesti leánygimnázium-
ban a három budapesti 'evang. iskola tanárainak
ott tanuló gyermekei részére tett alapítványt.
ezzel is kollégákat kívánt segélyezni.

Az aszódi és békéscsabai gimn, értesítő-
jében idézi a fóigazgatői értekezleten elhang-
zott dicsérő szókat, Ezt nem tartom helyesnek,
hiszen bizonyos, hogy minden iskolában hang-
zik el felettes hatóság részéről elismerés, nem
tartanám azonban követendőnek annak közlését,
Helytelen, hogy Békéscsaba a statisztikát kato-
likusokkal kezdi; nem indokolt ugyanitt a tan-
anyagnak részlétezése sem, hiszen az állami
tananyagot tanítjuk, elég erre utalni. Végül
nem helyes, ha a nyiregyházi leánygimnázium
ezt nyomat ja, értesítője fedelére: »Tiszai egy-
házkerűlet, debreceni tankerület«. Előbbi he-
lyes, de a mi iskoláink kűlőnleges helyzetben
vannak, nem tartoznak tankerületbe (legalább
tavaly még nem tartoztak!) s ezt az értesítő-
nek is hangsúlyoznia kell. Autonómiankat véd-
jük meg mindenki ellen, de magunk ellen leg-
főképen. .

Azt hiszem, hogy soraim némi képet ad-
nak arról az eredetiségben hővelkedő munká-
ról, mely eyangélikus közép- és középfokú is-

.koláinkban folyt. +Nem hiába áldoznak egy-
házaink annyit gyermekeik nevelésére 1

Dr. Bdnk-út! Dezső.

.Noé.
Hit által tisztelte Istent Noé, míkor, meg-

intetvén a még nem látott dolgoki felől, há-
zanépe megtartására bárkát készített, a
mely által kárhoztatá e világot és a hitből
való igazságnak örökösévé lett. Zsid. 11:7.

Eddigi. cikkeimre. melyekben a sola fide
érvényesítését kívánom a hitoktatásban, több-
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ször kaptam válaszul, hogy ne csupán negaríve
állapítsam meg, mi a hiba, hanem pozitíve is
irjam meg, hogyan képzelern a. hit centrális
jelentőségének eleget tevő hit oktatást. Erre az
óhajra eddig azért nem reagáltam, mivel egy-
részt csakugyan fontosnak tartottam, hogy a
»hit által« problémája önmagában foglalkoz-
tassa az evangélikus kőzvéleményt, másfelől
pedig, mivel nem engedi m.eg a hosszabb ta-
nulrnányok közzétételé: az Evangélikus Élet
terjedelme, melyet kösz.önet illett azért, hogy
helyet adott ennek: a fontos kérdésnekí s a nyo-
mán támadt eszmecsérének. Ma. már azonban
a »so!a fide« nem csupán az én ügyem, hanern
szernmel láthatólag erősen foglalkoztatja evan-

,gélikusegyházunkat s mind n reprezentánsát
felfigyelés tie: bí rta. Talán még soha nemi IDe.-
rült annyina a kézérdeklődés homlokterébe
lutheri egyházunk centrális kérdése, mint ma.
Ez már mindenesetre pozitív eredményként
könyvelhető el. Miután eddig eljutottunk, most
egy bibliai történeten próbálom bemutatni, mit
lehet és mit kell a hitoktatásnak a. bibliai tör-
ténetek s egyáltalán a történelmi any,ag~ ta-
nításánál szem előtt tartani s mit kell be-
lőlük »kihoznia«. Sajnos, a szükséges reformról
lehetetlen úgy beszélni, hogy éledő reformátori
tudatunk a régi hitoktatást el ne ítélje s lé-
nyegileg el ne vesse. Erről azonban. én, nem
tehetek.

Noé tőrténetér választom például.
Mit jelent Noé története a hívő keresztyén

számára s miként jelentkezik' .aJZIa, »rnai« hit-
oktatásban ?

A »sola fide« szerint Noéban a hívő em-
bert kell r ész revennűnk, az ö1Zönvíz' történeté-
ben pedig a hit diadalát kell űnnepelnűnkí Az
ótestamentomi »iró« szerint Noé »igaz, tökéletes
~é~fiú vala a vele egykorúak kőzőtt«. Ebbő)
rögtön hajlandók lennénk megállapítani: Lám,
mivel Noé igaz volt, azért menekűlt meg az
özőnviztől. Igy is cselekszik legtöbb elemi is-
kolai vallastan tankönyvünk. Az egyik a tör-
ténet elején és végén a kővetkező tanulságot
hozza: »Isteri a jókat megjutalmazza, a go-
neszokat megbünteti«, illetőleg: »Noé történe-
te t.aní tja, hogy Isten igazságos: ;a jókat meg-
jutalmazza, la gonoszokat megbünteti«. A má-
sik: »A gonosz. ernbereket Isten megbünteti,
az. igazakat megszabad í tja minden veszedelern-
ből.« Ilyet azonban csak az vonhat le Noé tör-
ténetéből, aki egyrészt kívül áll a, reformáto ri
írásszernléleten, másfelől a Bibliát nem tartja
a maga egészében szem előtt, harmadszor meg
idealizálja a Biblia »hősc-eit. Kívül áll! a re-
formátori írásszemléleten, mert Isten előtt »nin-
csen csak egy igaz is« (Zsolt. J4,3. 53,2.4. Ró-
mai levél 3, ro.). Egészreformátori m~giga-
zulástanunknak ,ez szelgal aiZ' alapjául és kiinduló-
pontjául. Ezért volt szűkséges az Ige testet-
öltése s egyáltalán a megváltás is. Lehetet-
len tehát Noét úgy jellemezni, hogy reá a
cselekedetek alapján való büntetlenség értel-
rnében áll az igaz jelző. De helytelen Noét

minden további nélkül igaz ernberként feltűn-
tetni s megmenekűlését azzal indokolni, hogy
»jó« volt, azért is, mivel Noé tőrténetéből vi-
lágosan kitiinik, hogy a bűntől ő sem volt
ment. O volt például az első részeg emberr.
Mózes első könyvében (VI. r. 5-:-8" v.) olvas-
suk : »Látá az Ur, hogy megsokasult' az, em-
ber gonoszsága a földön, és hogy szíve gon-
dol atának minden alkotása szunteleru csak go-
nosz«. Ezzel indokolja az Urat özönvizet. Le-
hetetlen ez alól az ítélet alól Nóét kiverműnk
s az erkölcsi tökély mintaképeként állítani' ta-
nítványaink szeme elé. A 8-ik versl kűlőnben
is világosan megmondja, miért menekült meg
~ oé: azért, mert »kegyelrnet talála az Ur clőtt.«
Az Ur kegyel me választotta b tehát Noét és
háznépét a föld színérdleltőrlendók sorából. Az
a kegyelem nevezetesen, mely meg akar és meg
tud bocsátani. MeJy »nern számította be« .t\ oé
és családja bűneit. Noé igaz volta. nem az ő

érdemének, hanem egyedül Isten bűnbocsátó
kegyelmének. tulajdonitható. Noé rnindössze
elfogadta a kegyelmet. Engedelmes hívő em"
ber volt: »Istenriel jár vala«. Amikor az Ur
szava Iehallatszott hozzá, hogy bárkát
épí tsen, mert a bűnös világ elpusztul, Noé hitt
az isteni szónak. Nem a bűnös világ mellé állt,
hanem. Isten szava mellett döntött. »H'it által
tisz.tdte Istent Noé, mikor megintetvén a még
nem látott dolgok felől, házanépe megtartá-
sára bárkát készített«. A- bárka építésében
nyilvánvaló hit az, amivel Noé a világot is
kárhoztatta, éppen mivel a világ hitetlen volt,
Noé, pedig hitt. »Igaz.ság«-a hitből való igazság,
hiszen Noé »a hitből való igazságnak'. örökösévé
lett«. Ezért, az ilyen igaz'ságért menekűlf meg
s nem azért, mivel »jó« ember volt, Az Uij-
testamentumot s főleg a Zsidókhoz irt levél
idézett részeit nem szabad annak figyelmeri.
kívül hagynia, aki Noé tőrténetet s egyáltalán
az Otestamentumot evangélikus gyermekek előtt
ismerteti. Ezt feltétlenül megkívánja hit okta-
tásunk evangélikus karaktere. .

Noé annak a hitnek hőse, mely egyedül
Isten keg yelmében bízik, mely Isten irgalmát
a világ hitetlenségével, bűneivel ellentérben 9

még a saját vétkei ellenére is elfogadja .. Mely
Istent mindenekfelett féli és sze.reti és csak
őbenne bizik. Noé megmenekülése nem a saját
é rdeme. hanern kizárólag Isten irgalmának a té-
nye. Az. özonvÍ.t történetének am igazi »hősc-ea
kegyelmes Isten, kinek igazsága ugyan özönviz-
zel büntet, de úgy, hogy ebben az igazságosság-
ban és efelett az igazságosság felett ott ra-
gyog a mérhetetlen kegyelem, arnint az; abszo-
lut tisztasághan és világosságban Jézus Krisz-
tusban jelentetett ki. Eáe az Istenre .s erre .. ~
kegyelemre már Noé történetének a tanításá-
nál fel kell hívni a figyelmet. Az Ura nagy vi-
lágkatasztrófák rettentő kataklizrnáin átmenti ;3

gyarló, bűnös embert, kegyelemből. Itt talál-
juk meg az átmenrést a jelenbe s minden ta-
nítványunk egyéni életéhez is. Ezen a pontori
válik- a. szó legnemesebb értelmében .érdekes-
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sé és aktuálissá az özönvíz története. Ittes:z,-
mélhetnek rá tanítványaink 'arna, hogy ők is
aJZ U réi, életük az . Ö kezében v:an s nekik
sem lehet semmi, érdemüle a.z U l' előtt. Nem
»tehetnek« mást, mint hogy kezüket alázato-
san kinyújtják Isten kegyelmének az elfoga-
dására, vagyis hisznek. De minden dicsőség
az Uré.

Ezzel a hittel, ezzel a kegyelemmel, ezzel
a.z Istennel a jelek szerint a régi hitokihatás
nem törődött eléggé. Inkább az ellenkezője
történt. Fontosabbnak tartotta annak megálla-
pítását, hogy abárk:a fenyőfából volt, az özön-
víz, ISO napig tartott, Noé pedig igen lele-
ményes volt, amikor madarak kibocsátásával
igyekezett tudomást szerezni arról, hogy aj vi-
zek felszárad ása milyen tempóban halad előre.
/'U a benyomásunk, hogy a bibliai történe-
teket s egyáltalán a történetet önmagáért, l'art
pour l'art tamították. Ha fel is vetették, mi ér-
telme munkájuknak, bizonyos lap os moraliz-
muson nem igen jutottak túl s vele a vulgá-
ris római katolikus megigazulástan malmara
hajtották a vizet, Pedig, mint az Ja fenteb-
biek alapján is velképzelhető, mily alkalmas az
Ótestamentum nagy alakjainak. Ábrahámnak,
Jákóbnak, a nagy királyoknak, a prófétáknak
története ana, hogy általuk' a bűn, és kegye-
lern, általában a hit csodáját szemléltessűk,
megértessuk s így máriemberileg is" nuntegy
lélektani indukció Tévén felébresszük tanítvá-
nyainkban a hit után való sóvárgást l Olvas-
suk el, mit beszél a Zsidókhoz írt levél XL
része az Ötestamentorn »hőse-eiről l Ha csupán
az ott megírottakat érvényesítenénk, hitokta-
tásunk márís specialisan reformátorivá; rnert
újtestamentornivá válnék. De üdvtörténeti vonat-
kozásban is sokat jelentene, ha észrevétetnénk,
hogy a Krisztusra célzó próféciák kegyelrni
tényt jelentenek, s felfogásuk hit által tőrtént,

A régi, illetőleg jelenlegi hitoktatásban
azonhan nem a hit a fontos, hanern a, morál,
az üdvtörténet szempontja pedig legfeljebb
külső, színes 'szalag volt, mellyel vallanogy
igyekeztek összefűzni a belső egység hijján
egymásra halmozott történeteket. Az Ötestamen-
tom embereit nem mint bűnösöket tűntették fel,
kik Isten kegyelméből éltek, hanem mint a
XIX, század 'erkölcsi felfogásának az ideáljait.
Ez az idealizálás Icizárólag a, bibliai töuténe-
tekelferdítésévei rnehetett végbe. Súlyos kő-
vetkezrnényeit a német vallási válságban szem-
lélhetjük. Rosenberg ék rájöttek arra hogy az
Ötestamentorn »hősc-ei sehogysem felelnek meg
azoknak az erkölcsi ideáloknak, melyekkel a
rnultszázadbeli hitoktatás széltében-hosszában
azonosította őket.É!s,zr:e\nették, hogyazl Ötes-
tamentom »hősc-ei is bűnős 'emberek. Szomorú,
hogy Rosenbergéket ez a felismerés él!, Bibliá
elvetésére s nem annak a belátására bírta,
hogy a Biblia éppen azért az é].etkönyve,
mert emberi »szereplőic-nek a bűneit nem hall-
gatja el. Élethűen jellemzi őket. Kétség alig
férhet ahhoz, hogy a régi hitoktatás megterem-

tői és mai hívei bálványnak hódolnak, Ez a
bálvány pedig a hittel szemben ~ »jócseleke-
det«, a »Leistung«, Istennel szemben a: morál,
mint önálló, autonóm erkölcsiség,

Aki ezeket látja, tehet-Ie mást, minn hogy
sürgeti a hit által való megigazulásnak' a Iiitok-
tatásban, de épp -úgy az igehirdetésben való
mielőbbi é rvényre juttatását?!

Dr, Vető (Visz/wk) Lajos.

Lapszemle.
Theologia.

Hittudományi' folyóirat, szerkeszti á Pázmány
Péter hittudományi Imf tanáraival Iványi János. Má-
sodik évfolyam 1., 2., 3. számai, megjelenik negyed-
évenkint. A három szám együtt 1921 oldal.

A magyar katolicizmus harcos folyóirata,
a »Magyar Kultúra« jezsuita szerkesztőivel és
munkatársaival állandó feszültségben tartja az
olvasókat, túlzásaikkal befolyásolja az ,egyház
amúgy is ierőltetett iramát. A mindig végletek-
ben mozgó irodalmi és fiatal tehets-égeklet felka-
rolja. Aki ebben az ujságban érdekeiknek meg-
felel, publicitást kap a Nemzeti Uj.ságbtan és
az Uj Nemzedékben.

. A »KatoJilrus Szemle« a mag yar ' intellék-
tüel katolicizmus folyóirata akae lenná. Külse-
jében elegáns, t-émáiban nagyvonalú scikk ...
íróinál legjobb ajánlólevél az <egyetemi katedra,
vagy előkelő társadalmi pozíció. Ezért' nincs
cikkeiben határozott célkitűzés s elgondolása-
ikban a.zért nincs irány, mert látszólag s'l.:erzIŐ~
vannak csupán, akik 'a maguk szempontjaból
aktuális cikkeket írják elsősorban.

A Pázmány Péter tudományegyetem hittu-
,dom.ányi kara, rnely <ezekben az emlí tett folyó-
iratokban a leg ritkább esetekben helyezte el
cikkeit, az említett két lap erkölcsi sikerei
után szükségesnek látta, hogy a feldolg ozat-
1an munkate riile ten, a theologia mezején meg-
irandó cikkekért folyóiratot indítson. A rná-
sodik évfolyam három száma után indokolt és
érthető ez, ha kritikai ismertetés alá vesszük' ,a
folyóiratot,

Ez aTolyóira! nem üti meg sem a Theo-
Iogiai Szernle, sem a régi, igen jól szerkesztett
Theol ogiai szaklap nivójár. Nem annyira a
theologia és a religio magas vonalú kérdéseit
látja maga 'előtt, mint inkább a:. diadalmas
egyház győzelmi világnézetér igyeksaik cikkei-
ben kifejezésre juttatni. Nem a tiszta theo-
lógia érdekli, hanem az ujság és folyóirat
írói bűvköréből nézve az ,egyhá:zla! és a hitet,
olyan kérdéseket is tárgyalás alá vesz, amelyek
más tudományok munkakörébe tartoznak (IL kö-
tet, 2. szám, Fráter Lénárt.: Hunyadi János
.eredete). A tudomány nagyrahivatott' katonái
a cikkírói (37' egyeterni tanárés magántanár
munkatársat tüntet fel a címlap belsején), de
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népszerűsítő formában irnak. A szerkesztő erős
gyeplőtartását érezni a cikkekben. hogy semmi
olyan polernikus él ki ne csendüljőn a sorok-
ból, ami a hittudományosság rovására iesne s
Schütz Antal a válság theológiájáról írva
mégis temeti az egész lutheri és protestáns theo-
lógiát.

Az aktuálitás szempontjából ig,en tanulsá-
gos cikkek: Artner Edgar: »A Pázmány Egye-
tern jubileuma a Iibe rális korban« ; egyházunk
liturgikus orientálódása okából kívánatos Tellel'
Frigyes: »A zsidó és görög zene hatása a Ii-
turgikus énekekre« c. pompás tanulmánynak a
megismerése, evangélikus theológíai szempont-
ból igen jó ismerni Pataky Arnoldnak. a Kar-
ner: »Máté Evangéliumae-rél írott igen kon-
ciliáns kritikáját, a római és görög egyház
unionisztikus törekvései szernpontjából, jó volt
megtudni Szabó Vendel: »A- gyónás érvényes-
sége az. orthodox egyházban« c. cikkból azt,
hogy a látseólagos vengedményes álláspont da-
cára Rórna álláspontja az »unbedingte Uriter-
werfung«, ,

Ma, amikor anémet theológíai termés na-
gyon megcsappant s térnájánál fogva sein köz-
érdeklodést keltő s iamikor a dialektikai theo-
lógia hatása alatt lassan az újabbi generáció
véréhe megy át, hogy olyan kőnyvet, vagy fo-
lyóiratot ne olvasson, amelyik 1925 előtt jelent
meg, nem haszontalan időtöltés a .hazai róm.
kat. egyház kiadványait figy'eLemmeL kísérni.-

Dr. Gaudy Lásüo:

Meghívó.
A Magyarhoni Ag. H. Ev. Mísszjóegyesület 1935.

évi konferenciáját és 26. évi közgyűlését Mezöberény-
ben tartja okt. 19-21. napjain. A kenterenela alap-
tárgya: Mit vá,; ma tűlűnk Iezus, a mjisszi,-j, Ura?

Sorrend a következő: '
Okt. Iű-én. Érkezés. Az 1.ker. templomban megnyitó

áhítat: Mil oárunk az Urtol e konferencián? Németh
Károly esp eres, a Mísszíóegyesület elnöke. .

2-kor: Mit vár ma Jézus az evang. ifjusdgtóZ,?
Párhuzamos összejövetel a polg. iskolában .. Polgá-
rista fiúk számára: Danhauser László bpestí vallás-
tanító lelkész. Polg. 'leányok. számára: Kusínszky
Klára, györi diakonissza és Szabó Mária, Budapest.
Fél 6-kor: Vallásos estély az r. ker. ev. templomban.
Hogy áU ma Jézus ügye a világniisszilóban? Br-
Podmaniezky Pál dr. egyet. tanár. HogY, áll l1~a Jé-
Zu& ügye Tenáiaá? Záro bibliamagyarázat: Dr. Molnár
Gyula kir. táblai bíró, az egyesület vílági elnöke.
7·kor: A Misszíói Tanács ülése a~ r. ker. ev. egy-
ház lelkészi irodájában.

'Okt.: 20: Reggel ~-kor: Gyennekistentiszteletek
az 1. ker. ev. templomban. Fürst Ervin -oroshází
lelkész. A II. ker. (rnagyar-tót) templomban Dr.
Szeberényi Gusztáv békéscsabai lelkész. 9-kor: Nérnet
istentisztelet az L ker. ev. templomban, Bárdy Ernő
helyi lelkész oltári és Broschko G. Adolf Bpest-
deáktért lelkész .szószéki vszolgálatával. Ugyanakkor
tót .ístentísztelet .a II. ker. ev. templomban.
Dedinszky Gyula .kískórösí lelkész. fél 11-kor: Magyar
istentisztelet mind a két templomban. Préd.kál az 1. ker.
templomban D. D. Raffau Stiruior püspak. A II. ker.
templomban: Bakay Péter esperes, Apóstag.

Vasárnap a közeli gyülekezetekben a következő
helyeken lesz missziói istentisztelet, vendég igehir-

detőkkel : Békés: Fábián Imre sárszentlőríncí lel-
kész, Békéscsa'ba: Br. Podmaniczky Pál, Gyoma:
Marcsek János, ózdi lelkész, Gyula: Horeczky Béla,
ösagárdi lelkész, Mezötúr: Rimár Jenő vallastanító
lelkész. .

12-kor a Míssziőegyesület ünnepélyes közgyiilése
Mezőberény nagyközseg községháza disztermében.
Megnyitót mond Dr. Molnár Gyula elnök.

D. u. 3-kor: Gyermekkatechízáció míndakét temp-
lomban vasárnapi iskolai jelleggel a szülők részvé-.
televel. Kusinszky Klára, Nekis Mária, Békéscsaba.
diakonisszák. Ugyanekkor a községháza dí:sztermé-
ben leventék számára: Zászkaliczky Pál, fóti lelkész
tart előadást a gyülekezet férfi tagjainak részvételé-
vel. Fél 5-kor: Nagyobb leányok számára mindkét
templomban a gyülekezet női tagjainak részvételével
Huber Etel, diakonissza főnöknó, Győr és .Szabó
Mária Bpest. Az összes délutáni összejövetelele tár-
gy.a: Mtj.t vár ma Jézus tőlÜJ1Jí: az eu. gyerrnJélf.e'kiől,
fJeánJ/s,BTle,gtől,ifjaktól. - 4-kor: látogatások házi
áhitattal. - 6-kor: Vallásos estélyva II. ker. ev.
templomban. Hogy. áll ma Jézus ügye a le,gepan-
g(Jtikusa:bb országban? Yapalahti Topi, finn lelkész.
'i'olmácsolja Zászkaliczky Pál. - Hogyan diadal-
mas,kodhaNk Jéeus ügye hazai eg.yházunkban? Záró
bibliamagyarázat Fábián ImI1e lelkész. - 8-kor: Sze-
rétetvacsora a gazda-lsör nagytermében a helyi no-
egylet rendezésében. Felszólal: Br. Podrnaniczky Pál
es Marcsek János ózdi lelkész.

Okt. 21-,én. Reggel 7-kor: Ahitat mindkét temp-
lomban. Ai 1. ker. ev. templomban beszél németül:
Fürst Ervin. A II. ker. ev. templomhan tótul: K'e,lló
Gusztáv szarvasi lelkész. - 8-kor úrvacsora az 1.
ker. ev. templomban. Végzi Gáncs Aladár. Fél 10-kor
konferenciai előadésok a községháza nagytermében.
A lelkész, tanító, hitoktató találkozása a misszio
Uráucü, A missziói gyermekszöve,tségek, mint: a laikus
apostolátus müneluei- Felszólalnak: KeUö-' Gusztáv,
Marcse . János lelk-ész-ek,BorguI-ya-=-Endre-szarvasf,
Tóth László orosházai tanítók, Gáncs Aladár 'és Rimár
Jenő val'lástanító lelkészek. 12-kor a koníerencía be-
fejezése: Ne várjon hiába! Németh Károly esperes,
elnök.

A konferencíára jelentkezni lehet okt. 10-ig Bárdy
Ernő alesperes: Mezőberény, Békés m., vagy' Gáncs
Aladár titkár: Bpest, XIV., Hermina-út 35d citnén.
Szállást és reggelit ingyen ajánlottak fel rnezöberényi
testvéreink. Közös étkezésnél ebéd 70, vacsora 50
fill. Akik k,edvezményes. vasúti' jegyet óhajtanak,
szíveskedjenek azt a kiinduló állo mással külön je-
leztetní. A vonatköltség Budapesttől - Mezőberény-
ig '33o/0-os kedvezményünk felhasználásávai oda-
vissza li·40 P. A bpestiek közös indulása okt. 19-én
reggel: 6.07-kor a személyvonattalv B.űű-kor a gyors-
vonattal a Keleti pályaudvarról.

A kenferenciára egyházunk és egyesüle tü nk
minden tagját, közelebbről a mezőberényí és kör-
nyéki gyülekezeteket. különösen is a hétfő délelőttre
a régi békési egyházmegye lelkészeit és felügyelőit,
tanítóit és presbiterert igaz szerétettel meghívja és a
konferenciát irnádságaíkba ajánlja - János 14,12.
üdvözletével a Misszióegyesület Vezetősége.
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SZENTHÁROMSÁG UTÁNI .l5-IK VASÁRNAP.

Máté eu- 6 :24-34.

Aki a mammont seereti s annak szolgál: - ön-
magának akar ezzel a szolgálattal gazdagságot szl!j
rezni, jó, kény~lmes, külsőleg tetszetős életet terem-
teni.

Istent szenéJtni s neki szolg'álÍzi:' eZ! az Istentől
kapott és az () akarata seerini irán.yítotb. élet igaz.i
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értékelése. Hequcsucsrál oalo letekintes, amelunét nem
látszGn'{Iik li szük utak, sebtepő Icrotcsok, ruhaszsuf»
gat) tüskék, vagyis. a mindennapi élet étejl, ital,
ruházat, lakásqondiai; csak a mindenekei átjoaá,
lsten országának a hit napjától derűs 1Ile:~őségej, Itt
eltűnik a ma, holnap, holnapután, csak egy van --
öröllkévalóság.

Testvér! Csak a holnap érdekel? Csak a kenye-
red érdekeri ? - Vagy kell a lelkednek is táplálék?
SzolgáLj Istennek, keresd 'az () országát sakkor
mindent megkapsz Tőle.·.

- Egvházkerületi gyámintézeti közgyűlés lesz
október 2-án délután 3 órakor a: Deák-téri leány-
gimnázium disztermében. melyre a gyámintézet iránt
érdeklődő híveink figyelmét felhívjuk.

-' Vallásos est a Deák-téri templomban. A bá-
nyákerületi közgyűlést megelőző napon, október 2-án
délután 6 órakor a Deák-téri templomban vallásos
estély lesz, melyen előadást tart Prőhle Sándor
rákospalotai lelkész, alesperes.

- Zsinati hirek. A zsinati alkotmány és köz-
igazgatási bizottság október 8-án, délelőtt 10 órako!'
Egyetemes Egyházi épületének könyvtártermében ülést
tart más bizottságok munkájával kapcsolatban fel-
merült kérdések tárgyalására.

- A budapesti ev. leányairnnáziurn kegyeletes szo-
kásnak hódolt a mult hét folyamán. Tanárai és nö-
vendékeinek nagyszámú küldöttsége felkereste egyik
délután Dr. Szelényi Odön, egy' másik alkalommal pe-
dig Vidovszky Kálmán és Dr. Bexhett Arrrun sír-
ját. A vallástanár, illetőleg igazgató szólott az elköl-
tözöttekröl, kiknek emlékét az iskola mirrdigt hálás
fizeretettel .őrzi.

- A bányakerüJeti Ag. Hitv. Evangélikus Ta-
nítóegyesület f. é. október 10-én délelott 10 'órai
kezdettel, Budapesten. az 1., Bécsikapu-tér 9. sz.
alatti elemi iskola nagytermében tartja éVI: rendes
közgyülését. - Ezt megelőzőleg, okt. 9-én délután
6 órakor a Budapest-Bécsikapu-téri templomban szép
műsorral templomi estélyt rendez az egyesület a
Magyarországi Evangélikus Tanító-egyesület Udülőhá-
za javára.

- A Budapest-Deák-téri testvéregyházak iskola-
bizottsága szeprember havi üléséri megállapította,
hogyadeáktéri .elemiiskolában a most kezdődő tan-
évben 185, a leánygimnáziumhan 537, a' fasori fiú-
gimnáziumban 670, összesen tehát a három iskolában
1392 tanuló van, közülük 767 evangélikus, 222 protes-
táns, összesen 989, másvallású 403, a tandíj elenge-
dések és tandíjkedvezmények összege 16289 P.

- Az Országos Protestáns Patronage Egyesület
utcai gyűjtése. Az Országos Protestáns Patronage
Egyesület ez évi gyűjtését október hó 2-án, szerdán
rendezi Budapesten. A több mint 25 év óta fennálló
egyesület a gyűjtés alkalmával befolyó összegeket
dunaalmási szerétetházaink javára fogja fordítani. E
szerétetházakban jelenleg mintegy 140 fiatalkorú
nyer gondozást, azoknak a száma pedig, akiket az
egyesület fennállása óta megmentett az erkölcsű és
anyagi zülléstől, meghaladja az ezret- Az október 2-i
gyűjtéeben az evangélikus és református társadalom
több kiváló hölgy tagja vesz részt.

- Salgótarjánban ifj. Heinrích Antal- bányatár-
sulati .igazgatót szept. 22-én iktatták be az egyház
másodfelügyelői tisztségébe. A. beiktatás előtt az
ú'll3z'entv,acsoráját vette fel 'a gyülekezet színe előtt,
majd a közgyűlésen Zelenka Ottó egyházfelügyelő
vezette be az ünnepséget ; a hivatalos esküt Kovács
Géza egyházi jegyző olvasta. Az eskü 'letétele után Dr.
Csengő dy Lajos lelkész üdvözölte az egyház és

I annak 'egyesületei nevében az új felügyelőt és iktatta
be hiv.atalába. A lelkész beszéde után Dr. Heíneích
Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda,

Antal' felügyelő mélyen szántó beszédet mondott,
elfoglalván tisztségét, amelyben egyházépítő készsé-
gének adott kifejezést, rámutatván arra, hogy Ő, aki
azok sorában fáradozik élethívatása teljesítése során,
hogy az itt élő népnek nagyobb darab kenyér jus-
soru asztalára, készséggel jő azok közé, akik a testi
kenyér mellett a lelki kenyérrel való ellátás gondját
teszik hivatásukka, és amikor egyre nehezebb lesz
a mindennapi kenyér gondja, nagy fontosságú. hogy
legalább a lelkiekben való ellátás ne szanvedjen
semmiben hiányt, amiből erőt és kitartást merít a hívó
mindennemű magyar sors elviselésére - A rendkívül
mély hatást kivált6 és szívbőt jött beköszöntő usán
Zelenka Ottó és Fabini Henrik tb. felügyelő köszön-
törték az új másodfelügyelőt. - Az iktatás után
az egyházközség a megüresedett püspöki állás, be-
töltésevel kapcsolatban D. Kovács Sándor egyetemi
tanárra adta szavazatát. J

- Szentes. Az egyházközség Jurenak Bála föld-
birtokost, ki húsz évig volt az; egyház Ielügyelöjo.
örökös tb. íelügyelőnek, Dr. Matolay Miklós ügyvé-
det pedig felügyelőnek megválasztotta.

- A csongrádi ref- egyház az elmúlt vasárnap
avatta Iel Ú':jírnaházát: A felavatást Harsányi Pál ret.
esperes és Virányi Lajos szentesi ev- lelkész" a cson-
grádi evang. szórvány gondozója, végezték, hogy ez-
által is kidomborítsák a két testvéregyház szeros
együttműködését.

- A hatvani templomépítés javára kibocsátott
sorsjegyek húzása megtörtént. Az alább felsorolt
nyertes sorsjegyek tulajdonosai nyereményükért for-
dúljanak a hatvani ev. lelkészi hivatalhoz. A követ-
kező szárnú sorsj egyek nyertek: 290. - 329. -
340. - 928. - 1105. - 1145. - 1297. - 1M6.
- 2038. - 2081. - 2263. - 2265. - 2332. -
2647. - 2855. - 3008. - 3595. - 4051. - 4606.
- 49"42. - 5.506. - 5513. - 5552. - 5633. -
5641. - 5743. - 6483. - 6596. 6763. - 6844.
- 7091. - 7341. 7686. - 8360. - 8393. - 8&36.
- 8991. - 9857. - ~90 8 - 10193. - 10198.
- 10331. - 11'585. - 11596. 11652. - 1171p
11792. - 11803. 11855. 11878. 12455.-
12477. - 13784. 13817. 13869. 14lOO0.·-
14148. - \ 14513. 14684. 14831. 14889.-
15031. 15371. 15615. 16022. 16100. -
16154. 16178. 16259. 16433. 17220.-
17262. 17542. 17818.. 18014. 18171.
18326. 18331. 18356. 118594. 18674.
19054. 19923. 20463. 2061'6: 214119'.-
21553. 21646. 2i732'. 21878. 21943.-
22427'. 22522. 22619. 23270. - 23610. -
23793. 24010. - 24307.

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

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

SZLEZAK LAsZLÓ
Magyarország arany koszorús mestere

harang- és ércöntőde, harangfeLszerelés- és harang-
[ábgyqr, Budapest, VI., Petneháeu-utca 78. szám.

8 aranperemmet és 4 diszokleuéllel lsitűntetue!

Scholtz Testvérek kiadásában Budapest, IX., Ferenc-
körút 19-21~ most jelent meg Ruttkay-Míklian Gyula
»Akeresztyén egyház rövid története elemi iskolák
számárae című tankönyv második kiadásban. Ára
olcsóbb lett: 40 fillér. Bevezetés" céljából' mutatvány-
példányt kívánatra készséggel, küld a kiadó.----Budapest, VII., Damjanich-u. 28-b. - Felelős Farkas L.


