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beriség és bűn Krisztus törvénye el-
Jen. Ezzel egyidejűleg a Végrehajtó B~-
zottság közli a Népszővetséggel és az összes
államok államférfiaival meggyőződését, hogya
Végrehajtó Bizottság rendelkezik az általa kép-
viselt összes keresztyén egyházak teljres tárno-
gatásaval. minden olyan fáradozásában, amely
a Briand-c-Kellog paktum nyílt megsértését
akarja meggátolni és legy olyan háború ve-
szélyét igyekszik elhár ítani, amely soha
jóvá nem tehető katasztrófa lenne és ártatlan
ernberek milliói ra kimondhatatlan szenvedések
tömegét zúdítaná.« ,

Mikor a világháború után összeszámolták
az emberéletben és földi vag yonokban szenve-
dett károkat, eleinte nem is gondoltak arra,
hoay mit ártott a keresztyénségnek a háború?
Azóta kétségtelenné lett, hogy ra színes fajok kö-
zött az evangélium terjedése s Istenországa növe-
kedése szempontjaból mérhetetlen kárt jelen-
tett. Ma ez a veszedelem még nagyobb, Akkor
Európa keresztyén nemzetei törtek e:gymás el-

~ len, ma Európa és Afrika két keresztyén or-
szága kőzőtt kezdődik újabb, bizonnyal még
szörnyűbb öldöklés és viaskodás. Tisztán Tát-
juk, hogy megint a keresztyénség fog mély
sebeket kapni, - emberektől való sebeket, me-
1yeknek a gyógyítására talán nem is lesz ereje.

Az Ökuménikus Tanács kérő szózata is
hiába hangzott el. Fájdalmasan nézzük a meg-
indult háborút és szégyenkezünk kereszryén-
ségünk gyengesége miatt. Valakit megint meg-
támadnak, megsebesítenek és félholtan ott hagy-
ják az úton és a ke reszryénségnek' még min-
dig nincsen más jelentősége, rnint hogy az
irgalmas sama.ritánus szívével néz reá: ee is
az én szegény felebarátom ....

HÁBORÚ ÉS KERESZTYÉNSÉG.
Ragyogó őszi napfény sugárzik a magyar

föld felett. AszáJyos volt ugyan a nyár, mégis
hálás szívvel kell betakarítani mindent, amj
megmaradt és elkezdeni minden munkát, ami a
jövő tavaszhoz szükséges. D~ a szívek meg:i'nt
sötét nyugtalanságokkal vannak tele. Ez a sze-
gény Europa és benne a mi legszegényebb
kis országunk szorongó szivvel néz az ÖlSZ!
napsütés be: megint háború indúl, megint riyo-
morúság kezdődik, megint nem tudjuk, hogy
mié rt kikerülhetetlen az, amit mindenki ki akar
kerülni, Bármerre dübörög rel tavaszi vetése-
ken és őszi terméseken keresztül a háború
véres szekere, a földnek bármely részén dobál-
ja egymásra a véres holttesteket és bármilyen
okok és magyarázatok hangzanak el az új há-
borúk kénysze rűség e felől, mégis minden há-
ború fájdalmas és kétségtelen bizonyság ar-
ról, hogy nem a keresztyénség kormányozza
az emberi szíveket. r

p;'z Ökuménikus Tanács Végrehajtó Bi-
zottsága (Executive Cornittee of the Univer-
sal Christiari Council) augusztus 22 ..•én a kö-
vetkező táviratot kűldte a pápának , a .épsző-
vetségnek. továbbá Franciaország, Nagybri-
tánnia, Olaszország, Abesszínia és az Északame-
rikai- Egyesült Államok kormányelnökeinek :

»AzÖkuménikus .Tanács Végrehajtó Bi-
zottsága, mint több keresztyén egyház képvi-
selője, montreuxi gyűlése alkalmával mélyen
átérezte annak a fenyegető válságnak komoly-
ság át, amely a háború kitő résének veszedelmét
jelenti két keresztyén nemzet között. A Biz ott-
ság, az egész keresztyénséget együttes imád-
ságra ésannak a, kijelentésére kéri, hogy egy
olyan háború, amelyet a döntőbiróság vagy
más békés megoldások megpróbálása nélkül
kezdenek el, tűrhetetlen merénylet az egész em-
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Az egyházközségek jogállása,
a zsinat javaslataiban.

Az Ú. n. igazgató lelkészi állást a régi
E. A. még nem ismerte, a gyakorlati élet azon-
ban kitermelte. A kérdést később sem egye-
temes intézkedés szabályozta, hanem 'legtöbb
helyen az egyes egyházközségek szabályrende-
Ietei intézkednek idevonatkozóan. i

A zsinat alkotmány és közigazgatási bizott-
ságának javaslata egységesen kívánja a kél-
dést szabályozni az E. A. 58. §-Ia után beszú-
randó 22. §-Ial. Maga a szabályozás feltétlenül
szükséges, azonban 'a választott kivitJeli mó-
dozatot.: hat évi időtartam tekintetében nem tar-
tom helyesnek és célszerűnek.

A hat évi időtartam káros kihatásai kézen-
~ekv6ek. Nem minden jó lelkész egyúttal jó
kezigazgatási vezető is. Helytelen lenne tehát az
egyház közigazgatási vezetését hat éven át
olyan kézhe tenni le, mely arra nem alkalmas,
vagy legalább is nem annyilia alkalmas, mint
la másik lelkésztársa. Ez ellen természetesnek
lát szó ellenvetés az, hogy azt a lelkészt kJeU
meg választani igazgató lelkésznek, mely arra
alkalmasabb. Az ideális megoldás tényleg ez
volna. De hát a gyakorlati élet bizony éppen
azt tanítja, hogy az ideál és a gyako rlati meg-
valósulas nagyon messzire esik egymástól.
Tudjuk jól, hogy ma sok egyházközségben
különféle hatalmi törekvések irányítják oa
közigazgatást. Természetszerű, hogya párt és
egyéni érdek nem azt nézi, jó adrninisztrátor-e
az illető lelkész, hanem azt, hogy mennyire fog
az egyéni vagy a pártérdekekhez alkalmaz-
kodni. De Vianennek az éremnek másik oldala
is. Megtőrtént, hogy az a párt, mely az, iUető
igazgató lelkészt meg választotta: a legközelebbi
választáson kisebbségben maradt s az ellen-
párt jött be többségben. Tessék elképzelni azt
a közigazgatást, ahol a vezető és intéizjÖsze rv :
az igazgató Ielkéseiés cpresbite riurn állandóan
szemben áll egymással esetleg 4-séVlelIl át!

De nem helyes e megoldás 'a Ielkészek
szempontjából sem. Természetes az a kívána-
lom s egyben egyházi kezérdek is, hogy min .•
den lelkésznek módja legyen magát a közigaz-
gatás vezetésében is gyakorolni, kiképezni. Egy-
házmeg yémben több olyan egyházköeség van,
melyben három Ielkészi állás van rendszere-
sítve. Itt a tervezet szerint a legjobb esetben is
csak minden r z-ik évben jut hozzá a másik
lelkész ahhoz, hogy vezető lelkész! lehessen!
Ha azután valamelyiküket újból megválasztják,
a várakozási idő természetesen még több lesz.
Be kell látnunk, hogy ez a helyzet a többi le~
készre igen kellemetlen kihatással van és bizony
hátrányosan befolyásolja munkakedvét. Vagy
vegyük azt az esetet, hogy egy ilyen egyház,,,
községbe beválasztanak egy fiatal lelkészt, ki
még nemv:olt másutt paróchus lelkész s így
nem volt módja vezetésben részt venni. ElZ a\zl~

után öreg 12-18 éves lelkész lesz, mire oda-
jut, hogy tanuljon közigazgatást vezetni. Ugye-
bár ezt nem lehet helyeselni. Tudom, sokan azt
fogják erre mondani, hogy ez túlzás és a
megértő kartársiasság módját fogja találni an-
nak, hogy ily nagy ellentétek ne kővetkezzeneki
be. Ez azonban csak eshetőség, viszont amit én
előadtam. az a törvényen alapuló kővetkez-
mény. Törvényileg kell tehát ezeken a, követ-
kezményeken enyhíteni.

Magam részéről helyesebbnek tartom azt
a megoldást, amelyet ,egyik nagyobb egyház-
községünk gyakorol. Három lelkésze kőziil rriin-
den két évben másik lelkész veszj át ait ígae-
gató lelkészi tisztet. Igy egyrészt nincs aJZIegy-
házkezség kőzigaegatása a túlgyors változás ál-,
tal zavarva : másrészt minden Ielkész sorra ke-
rül és al kalmát kap arra, hogy elgondoilása
szerint fejleszthessea közigaegatást.-vag y bár-
mely más 'egyházi célt. Jó ez azért is, mert leizH
által útját vágjuk az egyéni vagy pártérdek ural-
mának ebben a fontos állásban; de jó azért is, mert
ha a lelkészek egyike-másika esetleg nem egé-
szen jó közigazgatási vezető, úgy aránylag nem'
sokáig marad helyén s jöhet :a másik alkalma-
sabb ernber.

*I

A régi E. A. 58. §-a nem tartalmaz intéz-
kedést arra 13. z esetre : mi történjék akkor}, ha
az ikerelnökség két tagja valamely intézkedés
megtételénel nincs egy véleményen. Az Evan-
gélikus É~et hasábjain elhangzott éles viták
után remélni Iehetett, hogya zsinat felfigyel a
kérdésre és ezt is bevonja tárgykörébe. A zsinat
alkotmanyi és kézigazgatási bizottsága által
kidolgozott tervezet és javaslat azonban nem
foglalkozik e kérdéssel. :

A ·vita eredményének ismétlése és a káros
következrnények újabb felsorolása helyett ele-
gendőnek tartom annak kiemelését, hogy az egy~
házközségi elnökség tagjai kőzött felmerűlhető
nézeteltérések intézményes megoldása nem mel-
lőzhető s m6dot kell találni a.rra, hogya zsinat
e tekintethen is hozzon döntést.

*
Az Evangélikus Élet előző évifolyamaiban

ismételvevolt szó a régi E. A. 21. §,a módo-
sitásának szukség ességéről. A békéscsabai M.
E. L. E. -konferencia ezt a kérdést is a zsinat
elé terjeszteni javasolta azzal a kérelemmel,
hogy a szakasz alapján előállható wasszaélések
megakadályozása céljából szűkséges lenne a
közgyűlési határozatok megváltoztatását bizo-
nyos korlátozó fehételekhez kötni.

A zsinat alkotmány és közigazgatási bizott-
sága által kidolgozott javaslat idevonatkozóan
nem tartalmaz intézkedést.

Az a tény, hogya módosítást éppen az E.
AA gyakorlatilag alkalmazó és megvalósító lel-
készek kérik és hogya. sajtóban jogászi '01,-
dalról sem hangzott el a módosítás ellen
kornoly ellenvetés, bizonyitja legjobhan a mó-
dosíró indítvány gyakorlati .helyességét és szük-
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Annakidején, midőn Dr. Tepliczky Aladár
a kőtelező képviselőtestület alakítása érdekében
mozgalmat indított, hosszú vita indult meg
arról, hogy a köte1ező alakítás a lélekszám-
hoz, vagy 'a közgyűlési tagsági számhoa igazod-
jék. A zsinat alkotmány és közigazg atásj bi-
zottsága a közgyűlési tagok bizonyos számához
kőtőtte javaslata 14. §-.ában· a képviselőtes-
tület alakítását. Aggályaim vannak e megoldás
ellen. A mai nehéz időkben, kűlönósen, ha az a
régen hangoztatott s kezóhajnak tekinthető
módosítás megvalósul. hogy közgyűlési tag
csak az lehet, aki előző évi adójával hlátriéllél<"'
ban nincs, a 'kőzg yűlési tagok száma olyan hul-
lámzásnak Iesz kitéve, hogy ahhoz, iJ"Y fontos
közigazgatási berendezés létét vagy nemlétét
kötni nem lehet. Minden egyházvezető tisztá-
ban van azzal, hogya képviselőtestűlet mennyi-
re szűkséges. Tudja minden eg yházvezető azr
is, hogy milyer» nehézségekkel jár egy bizo-
nyos rendszerról egy másik r ndszerre áttérni.
Mármost, haa képviselőtestűlet alakítását a
kőzgyűlési tagok számához kötjük, előállhat az
a furcsa helyzet, hogy például a választáskoe
van annyi közgyűlési tagja az egyházközs égne k',
me]y mellett meg'1\Jellalakítar\i '"a kJépvíiselő"
tdtületet. Mire azonban ennek megbízása le,.
jár, az időközben bekövetkezett sorozatos \l'OsSZ
évek miatt az adófizetés megcsappant s így i<l-

közgyűlési tagok száma alája szállott an11i3-1<"a,
rnértéknek, melyet a vonatkozó szakasz megköve-
tel: eredmény, hogy vissza kell állítani a közgyű-
lést. Ugy vélem, ezt az .örökös bizonytalanságot
nem lehet s nem szabad .ráerőszakolni az egy"
házközségekre. Sokkal helyesebbnek és célra-
vezetőbbnek tartanám, ha a képviselőtestület
alakítását a lélekszámhoz kötjük, mert ez a
gyakorlati tapasztalat szerint meglehetősen ál- Aldozatbemutatás a vallásos emberi lélek'-
landó,Viagy legalább is változása sokkall las- nek olyan szükséglete volt valamikor, mint ma
súbb és kisebb mértékű, mint a kőzg yűlési ta- az imádság. Látni abból is, hogy a kűlön-
gok szárnáé. E réven az 'az egy'rláiz:község,-rnely féle pogány vallásoknak. de meg <li zsidó val-
áttér a képviselőtestület alakítására, belátható lásnak is ez volt a leglényegesebb szertartása,
időn belül nem változtathat rajta. Magát a Az ilyen áldozatnak egyik legrégibb s egy ....
lélekszámot is lehető alacsonyra wenném; úgy, - herr legrettenetesebb formája volt az, emberal-
hogy csak az igazán igen ,kicsi és gyenge egYr: dozat, amikor az Istennel kapcsolatot kereső
házkőzségek maradhassanak meg a kőzgyűlé- lelkek embert, talán akit legjobban szerettek,
si rendszer mellett. . \, ( . a gyermeküket hurcolták a kőoltárna megáldoz-

Nagyon röviden végez a javaslat azzal, ni ra kegyetlen Istennek.
hogy ki lehet képviselötestületi tag. "Ugyanabba Az idők mulásával egyre inkább fiuomo-
a hibába esik', mint a régi E. A. 52.§,-I~: meg- dott az emberi lélek. Lassan elhagyta ezt a,
választható minden jo-ik életévét betöltött rettenetes szertartást s az emberáldozatot más
»feddhetetlen életű« férfitagja az egyházközség- formával helyettesítette he. Éppen ezért klel-
nek. Már a presbiterválasztásról elöző közle- tett annak idején óriási feltűnést és felhábo-
ményemben írtakban kifejtettern, hogy ez ra rodást a hirhedt tiszaeszlári pe.r, melynek kere ..
meghatározás ma már nem elegendő sohogy e tében a zsidóságot megvádoltak azzal, hogy
réven nagyon SOlt olyan elem .kerűl he a kép:, embert áldoz, s hozzá keresztyén embert. Ennek
viselőtestületbe, kiknek jelenlébe :egyáltalán nem a mindenképen szégyenletes ügynek az aktái
kívánaros. Éppen azért, a képviselőtestület tag- gyorsan Iezárultak, hogy most egy új, hason-

ségességet. Szükséges volna tehát, hogy a, fo-
lyamatban lévő ke riileti és lelkészegyesületi
gyűlések újból hívják fel a zsinat figyelrnét a
szabályozásra.

*

jaira vonatkoztatva mindenekben fenntartom
azokat a javaslatokat és előterjesztéselket, .me-
lyeket előző közleményernben a presbiterekre
nézve úgy a választás, mint az elmozdítás te,
kin tetében előterjesztettern.

A képviselőtestületi tagok választásánál a
javaslat 16. §-ához azt a pótlást, illetve módo-
sítást indítványozom, Iiogy a, Jelölő bizottság
ne csak annyit hozzon jaivaslatba, .amennyit
választani kell, hanem annak kétszeresét. A
gyakorlati tapasztalat ugyanis az, hogy az aJZ,
egyszerű lelkű hívő, ki még írni is csak ne-
hezen tud, nem igen fog vállalkozni arrai, 'hogy
akiadott szavazólapból kihúzza azt, aki neki
történetesen nem tetszik s beírjon helyette meg-
felelő számban másokat. E helyett ra; jobbik
esetben kihúzza a neki nem tetszőket s 'úgy
adja be csonkán a szavazólapot: - míg a rosz-
szabbik esetben elkedvetlenedve a neki nem
tetsző névsor rniatt, v:agy nem szavaz, vagy
pedig 'változtatás nélkül dobja be azt az ur-
nába. Pedig hát acél ugyebár az volna, hogy
lehetőleg mindenki megelégedetten és belső
súgalat szerint szavazhasson. Több alíöldi rragy
egyházközség évek hosszú sora óta, éppen a
fent előadottak felismerése alapján azt a rend-
szert vezette he" hogy 'a jelölő bizottság két.-
szer annyi nevet í r he a Iajstrombai unint
amennyit az egyháztagoknak választaniok kell.
Az <lj tény, hogy a hívek! a; kelló tszárrrra való
leszállítást inkább a szorgalmas kitörlésekkel,
mint a beírásokkal végzik és hogy ezekben a:z
egyházkőzségekben rendszerint ,a, h'í vek' igen
jelentékeny száma, él szavazati jogával, aJZIt bi-
zonyítja) hogy ez a megoldás nagyon kőzel jár'
a hívek gondolkozásmódjához s megtalálta. út-
ját annak, hogyan kell bennük felkelteni az

é rdeklődést a. szavazás iránt. ctr'blv~

Új Tiszaeszlár.
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lóan szégyenletes Tiszaeszlár űsse fel a fejét
s hozzá éppen evangélikus 'egyházunkban.

Mert nekünk evangélikusoknak is varu egy
áldozati oltárunk. És ez a szórványkérdés, Ez
az oltár is áldozatot követel. Mégi pedig pénzr-
áldozatot. Mert akárhogy kerűlgessük is a dol-
got, sehogy sem tudjuk elkerülni azf az igaz-
ságot, hogyaszórványkérdés pénzkérdés, ame-
lyet nem lehet prédikálással, beszéddel 69 ír-
kafirkával megoldani, ha.nem elsősorban pénz-
áldozattal. Akárhogyan és akárhonnan, de pénet
kell előteremtenunk, hogy paplakók épüljenek,
templomok emelkedjenek és új gyülekezetek
alakuljanak. Meg is volna a pénz" ha minden
gyülekevet és minden 'egyháztag meghozná a
maga kőteles áldozatát a szórványkérdés szent
oltárán.

Ez a kívánság elhangzott. A pestmegyei
alsó egyházrnegye .konkrét tervezete formájá-
ban a bányai egyházkerület s az egyetemes
egyház kőzgyűlése elé is került a kérdés,
melynek lényege az, hogy minden gyülekezet
köteleztessék szórvány járulék fizetésére. A gyűL

réseken össze is' jöttünk, tanácskoztunk és ki-
rnondottuk a határozatot: a szórványkérdés oli-
tárán pénzt nem áldozhatunk, me rt szegények
vagyunk. Inkább áldozunk továbbra is embe-
reket. Drága evangélikus testvéreinket. En-
gedjük, hogy a katolicizmus és a szekták lel-
kűket vegyék.

Tehát pénzt nem adunk, me rt nincs miből.
De embert, lelkeket sztvesen áldozunk föl; úgy
látszik, van miből. Hogyne! Hiszen még so-
kan vagyunk. "FéLmillió evangélikus: Ebből
még futja az áldozati anyag ~ egy időre.

Modern Tiszaeszlár I Ernberáldozás l S hoz-
zá Krisztus egyházában, a miegyházlUnkbalt1.
Vajjon mikor hagyunk fel az áldozat leg'ret-
tenetcsebb formájával, az emberáldozássalv

Értsük! meg már egyszer az egyszerű. té-
telt: a szórványkérdés rendezése mindenképen
áldozatot kővetel tőlünk. Aldozat, nehéz" súlyos
áldozat nélkül meg nem old hat juk. Al kérdés
csak az lehet tehát, hogy mit áldozunk inkább? .
Filléreket-e vagy lelkeket? Hívek ezreit?

'Az lesz a józan dolog, ha abból adunk,
amiből mégis csak több van.

Dedinszky, Gyuta ..

Evangélikus arcképek.
Beiiczau Gyula.

Augusztus hó lű-én volt száz éve annak, hogy
Belicsau Gyula meosetüetett. Centenáriumárol meg-
ieleakeeett: a magyar zeneoiláq, sehol nem idéztek
örö/.éleiü szellemet. Napjainkban, mely telve van
élő nagyságok ünneplésével, homályba merűl a mult;
(JJ jövendő is. veszít fontosságáb:ó!l s diktatorikus ural-
kodása van a jelenrus«. Pedig Beliczau, Gyula ér-
téke volt az egész maquarsáqnak, fénye. a külföld
előtt is feltobbant s egyszersmind hittestvérünk is
volt, sarjadeka egy régi, naqumuliu evangélikus, csa-
ládnak.

Belicsau Gyula 1835. augusztus hó Iü-én seiile-
tett Réu-K omáromban. Már fiatal gyermekkorában
mutaikoztak hajlamai a zene iránt, de édesapja, aki
[akereskedő volt, a mérnöki pályára sarkalta. M~i-
egyetemi tanulmányait Bécsben végezte s azután a
tiszavidéki vaspálya-társaság szolgálatába állott.
1872-ben a magyal' államuasutakhoz hívták meg s
mint fŐl1llérnök külföldi tanulmárujutra kűldetett. Be-
utazta N émetorszáqot, Franciaorszáqot, Belqiumoi,
Hollandult s a tapasztalatok gazdag tárházával tér:
vissza. lvagyszerü előadásokban számolt be, kiildetése
eredménueiröl s hamarosan a legnagyobb szaktekin-
félyek 'sorába emelkedett. 1886-ban, mini felügyelő
ment nyugalomba. Hervadhatatlan értteme az, !zagy
az állam vasutak ügyiratainak n7Jagyar nyelven való
írásának ő volt a kezdeményezője.

_A oasutruil még nagy hivatás várt volna rá, de
Beiiczay ellenállhatatlan vágyakoz{Íssw volt aziránt,
hogy mirulen idejét, minden testi és lelki erejét a
eeneműoéezet seolqálatába állítsa.

Már 1856-ban, alig 21 éves karában Bécsben a
világhíres Krenn Ferenc tanárnál a zeneszerzés egész
elm életét te/ölelő oktatásban részesül, melunet: ered-
nyeképen karmesteri képesítést nyert. Ettől kezdve
zeneműuései pályája folytonos emelkedésben van.
1864-ben hanquersentjt ad oly nagy sikerrel, hogy

- nevének a eeneuiláoban máris tekintélyt ezerzeit- Mun-
katársa lett a Zenészesi Lapok-nak, egymásután: je-
lentek meg értékes írásai. Sok pályadíjat nyert s
hangversenyei a zenei élet nagy eseményei közé seá-
mitiuitak. 1888-b{l/1 az Orszáeos Zeneakadémia hív-
ra. meg tanárának s tankön.llvet írt »A ze(ne, elemei«
címen, me ly régi hiányt pótolt és sokáig a legki-
tűnűbb volt a' maqa nemében.

Beliczay Gyula eotujoramüoése, zeneszerző és ze-
neelméleti író volt. Maradando becsü seereeménuei.
meluek lrozül különösen zenekari müuei kitfinőek, örök
nevet biziositanak: számára a eeneműuészet történeté-
ben. 1Iöbb, mint félszáz aarab zeneműue maradt fenn,
melyek közül n,agyon sok kiilföldön is seép si~eJ't
ér/3 el s .a eenepiláqban képviselt tekinteluét: mi sem
bizonyítja jobban, mini az, hogy cc kiilföldi' zenei-
lapok munkaiársuknak kérték fel.

Budapestert halt meg 18g3~bal1. Hamvai a Ke-
repesi-uti te.,metőben nuuqosetuik.

Károsy Pál.

Figvelő.
A Missa Sollemnis élőadása. l\([issa Sol-

lemnis címeri a Nemzeti Színház bemutatta a
Beethoven zenéjére í rt, illetőleg összeállított
legujabb vallásos drámát. Az alkalmtat a be-
mutatásra a katolikus nagygyűlés adta meg,
amelynek rnintegy a nyitányaképeo, szerepelt
ez a bemutatás. A munkát Ujházy György ál-
lította össze-_és_D_ohqányi Ernő .profe~szor, a
Zenemű vészeti F őiskol a igazgatója dirigálta,
A sz ínház kiilső képe a legkivételesebb ünnepi
összeállítást shangulatot mu tatta, Bizonyám vol-
tak ott igen sokan, akikben maga az iélőadás
is ünnepi hangulatot támasztott és tartott fenn.
Oe voltak olyanok is,akik csalódással és bi-
zonyos keserűséggel hagyták ott az előadás után
a színházat. A keserűséget az okozta, hogy szin-
házba vitték azokat a szerit dolgokat, amelyek
csak templomba valók. Még a középkornak
is volt annyi tapintata, hogy a szenvedéstörté-
riet dramatizált formáit előbb a templomban,
később a templom udvarán játszották mert
érezték, hogy J ézust és az ő dolgait a rivaíldába
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-Szepternber hó n-él} tartotta kőzg yűlését
a tiszai 'egyházkerület es ekkor iktatta "be .(~.i.
Ielügyelőjét : Lichtenstein László főispánt, eddigi
egyházmegyei f'elügydőt., A beiktató ünnep a
miskolci ev, templ-omban, Duszik Lajos espe-
res istentiszteleti szolgálatával kezdődött.. ·ez-
után, D. Geduly Henrik, tiszakerületi pűspök

Anémet evangélikus egyház autonőmíá- a hivatalos esküt letett ker. felügyelőt magas
jának ,felfüggesztése. A birodalmi törvénytár- szárnyalású beszéddel iktatta tisztségébe, és
ban :a német evangélikus 'egyház ügyeinek ren- tárta -eléj,e nagyfontosságú kötelességeit. Lich-
dezéséről szóló törvény jelerit meg. Á törvény- tenstein László az egyházi élet minden részére
a kővetkező : »A német evangélikus egyház kiterjedő székfoglaló beszédében mindenekelőtr
fennállásának további biztosítására és annak "egyhangú megválasztását köszőnte meg, azután.
lehetóvé tételére, hogy az egyház: teljes szabad- hálás sze retettel emlékezett meg dr. Zelenka
ságban nyugalomban önmaga 'intézhesse a hit- Lajosról, a kerület elhunyt felűgyelőjéről. ~ a-
élettel összefüggő ügyeit, a birodalmi korrnány gyon érdekes volt, amit anémet és az északi
a k?v:etkiező egyszakaszos törv~n'y kibocsátását népek Iutheránizrnusával való Lkapcsolataink-
hatar0.zta el, ~n~'elyet ,e~'enne~ l~l~udet: cs rv • ról és azoknak reánk gyakorolt egyházi hatása-
I . Az ~gyl:a~l ugyek :rez'-otese.vel 11lc..gblZ!?H ról mondott. Különösen kiemelte az északi evari-
)lrodalr~ll, mimszte rt a buoda}ml kormany. fel- --- gélikusság _és magyarhoni egyházunk teológus

. hatal~azza arra, ho,gy a nern;et eya,nl? lk~s csere-akcióját. A családvédelmi kérdésben meg'
~?Y!1az~~n a. ~'end~s anap~tok visszaállítása cel- állapította, hogy a házassági jog szig orúbh .
jából .1cotdezo erovel buo .rendele~ek~t ~dha~- gyakorlása, a kőnnyelrnű válások megnehezí-
~on. ki .. A" re?-deJ.et,e]{'et abuodal1m törvénytár tése é;, a, há.z~sságra .vona,tkozó laz,a, erkölc~i
ogJa közölni.« ,* felfogas javítasa tekintetében eg yházurík IS

egyetért a többi egyházakkal, a polgári házas-
ság eltörlését azonban támogatui nem tudja.
A zsinati kérdésekkel való foglalkozás után ha-
tározottan megállapította, hogy egyházunkban
ném kerületi arányosítás ra, hanem egységes
egyház- és kultúrpolitikára, van szükség ; nem
rneg lévö ke rűle tek . szétbontására, hanem cgy-'
séges egyházvédelmi politikára. Erősítsük. a

vinni legalább is" kockázatos. Ha külön-külön
vesszük az előadás zenei részét és a -vele
kapcsolatos Iátványosság okat, akkor rninden el-:
fogultság nélkül azt kell mcgállapuanunk, hogy
kiilőn-kiilőn mind a kettő mcsteri volt. Együtt
azonban 'kínosan hatott.' Nemcsak azért, mert
Jézust nem mindenko r szerenesés hel yzctbem
mutaua be, nem is csak azért, rnert az OksLa-'
mentorn és az Uj:estamentom nagyjai őssze-'
vissza változatosságban vonultak fel a kőzőn-
ség előtt,' - természetesen bőven tark.i zva ha-
talmas süvegű pápákkal és püspökökkel, apá-
c.ikkal és barátokkal. - hanem kűlönősen az-
ért, me rt a zene természetszerűleg hosszadalmas
hangulatkifejezése kényszerítette a szinpadon
lévő alakokat olyan lassú, vontatoll és bizo-
nyára nekik is, dc a nézőknek is kellemetlen
mozgásra, ami az egésznek a. hangulatát: leron-
totta. Maga a dekoratí v hatás elsőrendű és 3
Nemzeti Színház rendezésének ügyességét bizo-
nyítja.Azonban vannak olyan dolgok; amiket
nem lehet színpadra vinni, például az úrva-
csora. amelyet éppen azért nem osztott ki J é-
zus. mert bizonyára a sz~rző is, meg a főpalpi
előzetes bíráló bizottság iséJ.18z:te, hogy ezt
színpadra vinni mégsem lehet. Jézus személye-
sítője, Lehotay Arpá d (evangélikus ember) kii-
lönösen kitűnő volt. Oly művészi erő és ön-
uralom tündökölt le róla, amilyen még a szin-
ház világában is ritkaság. Az' ő komolysága
mindenesetre sokat segítette ezt a szerencsétleú
drámát, hogy "sikertelenségbc '< nem fuH'ádtt
Egészbenvéve a kornolyan vallásos embe' nek
az volt és kellett, hogy az legyen a benyomása,
hogy az ilyen dolgot sz ínpadra vinni nem lehet

(J ,e le n vo lt.)

. Változnak az idők. >lAz Est« szepieruber
29-i száma írja: »A"? United Press· tudós ítójá-
nak értesülése szerint Vatikán város, építés-
ügyi hivatala gázbiztos fedezéket építtet a -pápa,
a bíbornokok, a vatikáni tisztviselők és a svájci
gárda számára, hogy légi támadás esctéri meg-
felelő rnódon védekezhessenek.« EZZleI-szemben

Dr. Luther Márton a wittenbe rgi pestisjárvány
idejénvarnikor barátai rá akarták venni, hogy
a veszély dől elmeneküljön, ezt mondta: »É.!l
a ti lelkipásztorotok vagyok s az Isten igéjének
hirdetése kötelesség,em.É1n száz pestis miatt
sem fogok elrnenckűlni, sót kész vagyok arra,
hogy a gyöng-éket erősítsem. Boldogok lehe-
tünk, ha ebben a szcrctetrnunkában . halunk
meg; 'ez többet ér, mint lOO.OOO évig ta rí.ó élct..«

*
Örömmel ~lvassuk a Református Elet

szeptember 21~ számában: »Dr. Ravasz László
kö rlevelében közli a dunarnclléki ,egymázkcrLi-
let lelkészi hivatalaival az Egyetemes Konveui-
nek az ágo hitv. evang étikusoknak a refo rrná-
tus vallásra való áttércse tárgyában hozott- ha-
tá rozatát: »Az Egyetemes Korrvent ... f-elhívja a
lelkészeket ana, hogy - tartózkodjanak, az Lig.
h. evang. egyháztagoknak a ref. vallá ra való
áttérésére. valarnint a ref. és ágo hitv. evangéli-.
kus vallású vegyes pároknak a gyermekek re- .
formátus vallásban nevelését tartalmaz-ó meg-
egyezésre rábeszélésétől.«

A tiszai egyházkerület
közgyűlése.

- Lichtenstein László kerületi felügyelő befktatása.i--
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hitéletet és a hitvalló ősök példájához igazodva,
legyünk áldozatkészek. Melegen szólt a többi
keresztyén egyház:zal, főleg a református egy-
zal való viszonyról. A szórványok és rnjssziói
egyházak lélekemelő munkáját teljes erővel se-
gí teni igérte. Nagy ·eIismeréssel szólt az. egy,..
házkerület miskolci jogakadérniájáról, tan itó-
képzői ről és uskoláiról. Az egyház tiszta zász-
laja kőrül k II megszervezni az ifjúságotós
mindenben szolg.ilni kell a legfőbb törvénynek:
az Evangéliumnak.

Ezu tán az üd vöz: érsek következtek. Első-
nek Lázár Andor igazságügyminis:z:ter üdvözöl-
te az új fel ügy előt Gömbös Gyula miniszterel-
nök megbízásából. Dr. báró Radvánszky Albert,
egyetemes felügyelő az egyet. egyház, dr. Baj-
tazár Dezső a református egyetemes konvent,
Farkas István a tiszáninneni ref.egyházker..
D. Kapi BMa a dunántúli egyházkerület, D.
Kovács Sándor a hittudornánvi fakultás és a'
Luther-Társaságc nevében üdvbz'lték az új fel-
ügyelőt, majd a honvédség, a vármegye, a vá-
ros. az egyházak, az iskolák, a Tanítóegyesűlet
s a nöegyletek üdvözlesei következtek.

Ezután kezdetét vet/je az egyházkerületi köz-
gyűlés tárgysorozatának letárgyalása, melynek
pontjai közűl kiemelkedett a minden részletre
kiterjedő és konkrét ja vasl atckat tartalmazó
nagyterjedelmű püspöki jelentés. Az egész kőz-
gyűlés az egyetértés és a kőzős munka jegyé-
ben ünnepélyesen folyt le.

A kerületi közgyűlést megelőzően tartott
. értekezletek közül kiemeljük a Kerületi Luther

Szövetség közgyűlését, amely a Luther Szőver-
ség-i munka fejlődéséről adott megnyugtató ké-
pet. A kerületi közgyűlés is azt a határozatot
hozta, hogy az Or'sz Luther Szövetséget min-
den erkölcsi és anyagi támogatásra méltónak
tartja, helyesli az ev, napok tervét és azegyháa-
községeket' felhívja a Szővetségek megalakítá-
sára és a kötelező offertóriurnok heszolgáltatá-
sára.

A...zegyházkeruleti lelkész-értekezlet a bu-
dapesti liturgikus rendet fogadta el alapul a
liturgia teljes kiépítéséhez. Sürgette az egyete-
mes énekeskönyv és az egyetemes agerida meg-
alkotását és a szórványgondozás kérdését a leg-
első megoldandó kérdésnek jelölte meg.

A bányai. egyházkerület
közgyűlése.

A bányai eg yházkeríilet október 3-<'in tar-
totta évi közgyülését, melyet megelőzően a ke-
rületi Luther Szövetség vallásos estélyéri Prőhle
Sándor rákospalotai alesperes tartott előadást:
a kőzg yűlés elötti reggeli gyámintézeti isten-
tiszteleten pedig Bartos Pál szarvasi lelkész
prédikált.

A kőzgyűlést, rnelyen dr. Facinyi Tihamér
pénzűg yrniniszter is megjelent, Pesthy Pál egy-

házker. felügyelő nyitotta meg, aki meg állapí-
totta, hogy az egyház belső élete szempontjaból
Javulást lát, a hitben való megerősödés, a hit
megvallásában való önérzetesség az evangélikus
egyházon belül fokozódott ésezt az eredményt
a lelkészi kar munkájának tulajdonítja. De
nem látja a kellő önfeláldozást a világi tagok
részéről, ezért az evangélikus intelligenciahoz
azzal a kérő szóval fordul, hogy fokozortabban
vegyenek részt az cg yház minden munkájá-
ban. Társadalmi tekintetben némi en:yÍlülést lát
a~ felekezetek egyrnáskőzötti életében. Rámuta-
tott az egyház szolgálatának fontosságára a
családvédelem és az egyke kérdésében. Meg-
nyit ó beszédének ez alkalommal IS hitvatló
jellege volt, mely a közgyűlésre ez alkalommal
is mély hatást lett.

Ezut.i n D. Raffay Sándor püspök telt je-
lentést az elmúlt egyházi esztendőről. M'egálhr
P ított a, hogy a vil ágválság komoly lelki vál-
sággal jár, al101 az egyház jelentősége és köte-
Iessége sokszorosan megnövekedett. E lismeri,
hogy az államkormányzat jóindulatúlag igyek-
szik az egyenlőség és a viszonosság törvényét
megtartani, de ennek jelei inkább anyagiak,
mint szellemiek és erkölcsiek, mert minduntalan
ismételni kell annak: megállapítását, hogy a
hatalmaskodó római egyház magatartása és tél-
madásai ellen nem tud megfelelő, illő és mél-
tányos védelmet nyújtani. A családvédelem kér-
désében='az elsének az erkölcsi szempontnak
kell lenni, -ezzel pedig ellentétben vam, hla a
magyar 'emher,eik törvényes házasságát dog-
matikai szempontból kétféle mértékkel mérik.
N em is Ienet addig igazreredmény, míg a ka-
tolikus egyház a vegyesházasságokra vonatkozó
álláspontját változatlanul fenntartja. Élppell1,így
erkölcsi szempontoknak kell uralkodni a gyer-
meknevelés kérdésében is. A gyermelc-szűletés
ko rlátozása nagy bűn. A gyermek odatarto-
zik a családi élet holdogságához, de a legfőbb
kötelesség megőrizni a gyermek lelkét. Ma a
legég!etőbb és Iegelsőbb egyházi feladat a sz ór-
ványgondozás : rneg kell mentenűnk az elszóró-
elott ev. híveket. Az egyházkerület ebben a
tekintetben határozottan és gyorsan akar csa-
iekedni. Az istentiszteletek új rendje mindenütt
rnélyítette az egyhéziasságot és az: istentisztele-
tek bensőségét. Ezután a turáni pogányság kísér-
létezését tetj;e szóvá és javaslatára .a közg yűlés
kötelezte a lelkészeket és tanítókat, hogy kíizd-
jenek a kersztyénség re káros, a. nemzetre ér-
téktelen, a társadalom nyugalmára veszedelmes
mozgalom ellen. Ezután az egyházrneg yék je-
lentéseinek részletes ismertetésére tért át es
azok javaslatait sorolta feL Kiemelte a presbiteri
konferenciák jelntőség éü Az iskolákról. hitek-
ta tá sról, egyesületi életről es statisztikai szá-
mokról szólóa datok felsorolásával végződött a
jelentés. .

A püspöki jelentés kapcsán iglói Szon-
tágh Antal lemondott egyházmegyei felűgyelő,
aki az egyházi élet munk.ijában 45 éven át
fáradozott, köszönte meg, a püspök elismerő sea-
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van, maJCI megkezdődött a tárg ysorozaf Ietár-
gyalása. Dr. Koch Istvánt törvényszéki bíró-
nak választották meg. Ugy ő, mint Ru utk ay-
Miklián Gyula, a püspöki iroda vez ető titkára
letették hivatali esküjüket. Az egyházkerület há-
rom új missziói egyház szervezésében határo-
zott, megújította a liturgiára vonatkozó mult-
évi határozatait, kimoridotta, hogy segéd-
lelkészek házasságkötését nem. engedélye'ú, a
lelkészek házasságkötésére vonatkozó egyetemes
egyházi rendelkezést pedig megszigorítja. Sűr-
geti a közgyűlés a Jelkészképző szerninárium
felállítását, a dollár-adósságok megváltására
irányuló akciókat, a teljes vasárnapi munka-
szűnetet. Heves vita folyt a békési egyházmegye
határozata felett, mely egy egyháztagnak az
eskü szentségével szemben tanúsított tisztelet-
lenségét bűnvádieljárással kívánja megtorolni.
A kerületi közgyülés a megbot.ránkoetacó ma-
gatartás felett rosszalásat fejezte ki, en- Ritkán volt még alkalmunk beszámolót
nek templomban való kihirdetését elrendelte és hallgatnunk olyan eredményes, szép munkáról,
az egyházmegyei határozatot jóváhagyta. Öröm- mint aminőt az egyesület végzett az elmúlt szám-
mel fogadta a kőzgyűlés báró Prónay Dezső adási év alatt. Alig fordult elő az egyesüle-
alapítványát. tek életében, hogy egyetl n fillért sem admi-

A kerületi közgyűlést megelőzően volt a nisztráljanak el és minden költség, kiadás nél-
kerületi Luther Szövetség közgyűlése herceg kül vezessenek egyesületet. Annál feltűnőbb, am-
Hohenlohe Egon és D. Raffay Sándor el- nál példaadóbb ez az egyesület, melynek' évi
nőkléte alatt. D. Raffay Sándor a Luther Sző- forgalma meghaladta í<l; 60.000 pengőt.
vetségnek az -egyhá.ztársadalmi élet szervezése .." , ,., ..
és gazdagítása tekinbetében való munkáját olyan .. A kozgyule,st P,esthy P~l ny." 19a,z.sagug)''''
jelentősnek ismeri, hogy mindenkitől elvárjár mlmszt~r, egy~1azk'eruktl felugyel?, ,.az e:gye~u:
ennek buzgó támogatását. Annál sajll1iál-atQ-sabh_le~, elno~e nyltottan;t'eg., Az eln~kl _!:~g~?,,!ltO
volt, hogy az Alföld egyes gyülekezeteiben nemze- utan ,pr. l{ünkolr Elemer, az egye:sule"t ug~
tiségi szempontok is felmerültek. A kerületi Lu.... ~e~eto" .e~n~ke "szamolt be axegyle:sulet mult
ther Szevetség ez ellen elvi alapon és nyíltan- evi mu~odes~rol. . . ..
tiltakozik, eg yháztársadalmi egyesületet politi- , ..A jelentés s~er~~t al budapestl. kozp?nton
kai célra sem pl">O,sem kontra felhasználni kívül .10 l~eruletl. fiókkal rendelkezik mar az
nem szabad, ilyen célra Luther Szövetség nem e~yesulet es ,~ddlg I24 e$"yházköz'sé~b n ~ü-
eng-edhető áto ~ Ezután Magócs Károly ter- kodnek szervei. Az: egyesületnél 4I29 tag' J'~
jesztetteelő azévi jelentést., melynek aiapjárra, lent~e~ett fel~,étell1e, Miután az ~g~es~let meg-
közgyűlés kőszőnetet mondott aZIeredményesen a]a;kula~a .. elott ,az, egyes egyhf'l!Z'~eru1etekben
rnunkálkodóknak és újból munkára hívta azo- már .rnűkődtekl az U. n. Te'm.e~k.e'vMts,i, 0YjWIS$,el

-

kat, akik még eddig nem Iejtettek ki elegen- gllJ!-C;spp~.rtok, melyek. tagjai automa~lkus,an
dő munkát. ~ A közgyűlés helyesli az. :oJSliágo:s tagjaivá ..váltak az ;&y-<:~u~etnek~ az említettek-
kőzpont vidéki kisaáljásait, de saűkség'esnek, kel eg'yut~, 193.5· evi juruus h~ 30"án OSS~'elSie;~
tartja, hogy különösen a gyengébb helyeket 6435 flZet~. tagja .~ol.t,a~;egyesületnek. ~ b.anyaJ.
keresse f.el. Broschko G. A. javaslatára felhívja, elFhaz~erulet ..ber~l'~,terol 4·704·-en, ~ == .egy-
az országos központ figyelrnét a nem magya,» h~zke~~let tenilrete~ol 984-en; a.;dunaul11illicm~-
anyanyelvű g yűlekezetekben is fokozottabbarr ruletbol. 458-a.n, .mIg a dunantulon 289-Cl~1lep,
megszervezendó Luth r Szövetség-i .munkáral, t:e,~ be, az egyesületbe .. Az· e:gyesulet havi tag-

A kerületi lelkészi-egyesület Kov ács Andor l:IJJbev~J,ee meghaladja a 8000. pengót. "
békési espeJ1eiselnöldete alatt tartotta népes Az egyesület dí jbevéreléből részesednek, az
közgyűlését, melynek tárgyalásai min dvégig egyes egyházkerületek és e:gyházközség,e).<::Ús,
élénkek és emelkedettek voltak. A közgyűlés hogye jövedelmüket egyházi és szociáliscél-
az egyházépítő lelkészi murika kérdéseinek je- jaikra használják' fel. Az, egyházkerületek
gyében folyt le. Foglalkozott az lew. magán- 3546.64 pengőben, az egyházkőzségek' cgyűt-
gyónás kérdésével és annak azt a jelentősé- tesen 1957-44 pengőben részesűl tek." Összesen
gét heiyeselte, hogy az a. lelkipásztori gondozó- tehát 5414.38 pengő került az egyesület révén
munka kiváltképen való alkalma ugyan, de az. egyházunk vérkeringésébe. Az.egyesület 22 r4-40
úrvacso rai nyilvános gyónás jelentőséget és pengót fizetett ki temetkezési segély. címén, míg
szükségét nem 'érintheti. Foglalkozott behatóan tiszta vagvona a számadási év végén. 360 pengő,
a, szórványké.rdés anyagi megoldharásának kér- mely összeget egyelőre tartalékolta,
désével. a, külbirtokosok adóztatásával, a li- Az évi rjélentéshea D. Raffay Sándor bá-
turgia az egyetemes ének skönyv, az agenda, nyakerűleti I~Ü~pök szólt hozeá. Megemlékezett

a lelkészi becsűlerszék, a'Z\ iskolai tankönyvek!
revizió ja" a, diakónia munka, a lelkései nyug-
dijintézet, a családkönyv és az egyházanegyei
népl alp kérdésével. ~

A kep űleti Gyámintézet Sárkány Béla. egy~
házi elnök vezetése alatt tartotta évi kőzg yűlé-
sét, melyen örömmel állapította meg, hogy
a, gyámintézeiti gyűjtés összege 2IiZl elmúlt éV4

bein szépen növekedett, melynek megfelelden
több seg élyt is tudott szétosztanfa sz.egény gyü-
Iekezetek segítségére. Elhatározta a közgyűlés,
hogy az apróbb segélyezésele helyett inkább
kevesebb g yülekezetet, de hatásosabban segít

Az, Egyházkerülefek Jóléti.
Egyesülete.
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~r~'~)l, hogy. az egyesület -- fedezeti biztosítója
nt]étn, ~-'-:mll1tegy. ,z4.000 pertgőt 'fizetett ki ta,g-
S~SfZl(:',Sl Juta,lo}T.lcírnén. ElZ; az ös.i~zeg teljes egé-
szeben. evangélikusegyéneknek jutott. AZI egyle,'
suj et Ilyen módon -- eltekintve az eg)Tle\,ü1eJJj
ta9'0knak nyújtott kitiinő szolgálatoktól >- igen
SOK ana rászorult exisztenciának adott módot

>é:s alk~lma~ a keny~rkeresetre. A:püsipök úr j.a-
vaslatara az ,eJgyesulet most tagszerzőinek . és
s~ervezőinek létszámát 'emelni fogja" hogy 111ég
tobb kereset nélkül való hittestvérünket fog-
lalkoztasscn. '

tr ; Az. e~ha:lálb~ás folytán megűresedett egyik
fo.~,ednokl tisztségre Dr. Kovács Sándor püs-
pőkhelyettest, míg társelnőkneki Lichtenstein

.Lászlót, Miskolc város főispánját, a, Tiszai Egy-
'házt~erül,:t" felüg yielőjét kérte fell egyhangúlag .
a, közgyűlés. ' ,,'

Több indítvány letárgyalása után Pesthy
,:Pál <elnök :q, ,!{Jözgyűlést bezárta; Zárósaavaiban
~,:egemlékez'ett al' legyháiZlközségek lelkészeiről,
jGl~ az egyesület nehéz, úttörő munkájában őn- ,
zetten szerétettel vlet.:.tekrészit s arra kérte a lel-
készeket. hogya, jövőben is tárnogassák az
egyesületet, mert csak az Ö Slegíts'égükkieil tud
az e;nöks'ég további szép eredménytfelmutamí.
Közgyűlésűnket azzal .a jóleső érzéssel zárjuk
b.e -r:-;.. mondotta az elnöklő Pesthy Pál -:--' hogy-
s~k,erult egy evangélikus intézményt életre hív-

. i11, . megszervezni, az evangélikus érdekek szol-
g álatába állítani 'í€S sikerült az egyház: építő
munkájához néhányépító követ ősszehordani..

\
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SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 16-IK VASÁRNAP- . . . . .
.' Lukács ev. 7:C-17..

Ami számiUn!k~n ,egyetlen:"az a leqdráqább, Ha
pe'dig . legdrágább értékünk a koporscoan IdTiszik:
a ,/á{dáÚnank rrlj2rhetetlefrz. Iluenkor .mU.y.e:n keveset

,i tud tenni az' embeir, aki gy'f1rló gondolataival, mieg~
, megtörö hitével, végep jóságáv'al vígasztalást próbál
, adni.

C
.. \
sak 0, egye'dül csak 6, a végtelen jóság', irga-

lom, sz...er'ete"t/ képes cSaldát tenni veledés uelem;
még akkor is, ha összetört életünk közel áll a ha-
lálhoz. Meri Jézus nem csak annyit mond: zNe sírj.
hanem a rnJegs,elgit;;ésnekisteni kegyelmét is hordoz-
za és aiáruiékoeza azoknak, akik »Öuele mennek« ..
. ,Ne Sírjatok! ,Az" élet Urát hívjátok, aki győzött
a bünön és a 'halálon! Ménjelék Vele és 6 veletek' "
megy.

A Gyámintézet jubileuma. A magyarhoni ,Gusz-
táv Adolf Gyámintézet 75' éves [ubiláris ünnepét

- "éf? kőzgyűléséf november 9'ién és tü-én Orosházán....~.
. tartja. A részletes meghívót közölni fogjuk. .
'.' ~ Lelkészavatás. D. Kapi Béla püspök szeptern-

ber 29-iéna soproni templomban lelkésszé avatta As-
bóth Lajos, Balogh Pál, Bőjtös Sándor, Dombí
László, G,artai István, Groó Gyula, Jakab' Sándor,

Káldi Lajos, Kovács István, Kutas Elek, Lakat
György, Molnár Lajos, Prőnle Károly, Szende Ernő
Tóth Károly, Weltler Odön végzett teológusoké

._ Egyházmegyei beiktatások. Szept. 29-én Sun
tesen dr. Matolay Miklős ügyvédet Egyed Aladár
Iőesperes, Pitvaroson pedig dr. Végváry József orsz

• gyül. képviselőt Benkóczi Dániél alesperes iktatta be
felügyelői tisztségébe.

.,- Székesfehérvár. Az egyházközség szepternber
29-én az istentiszteletet követö díszközgyűlés kereté
ben ünnepelte lelkészét, Irányi Kamillt abból az alka-
lomból, hogy tíz évvel ezelőtt. hívta .meg egyhan-
gúan lelkészének. A díszközgyűlésen az 'elnöklő Ne.
deczky-Griebsch Viktor felügyelő köszöntötte a [u-
bilánst, maj d az üdvözlesek egész sora következett,

. Végül az üdvözölt felkész köszönte meg a hála és
ragaszkodás szép" megnyilatkozásait. A díszközgyűlés
ama, Karsay. János presbiter által tett s egyhangúan-
elfogadott indítvánnyal zárult, hogy, a gyülekezet lel"
késze beszédeinek egy része könyvalakban is kiadás-
sék.

RIEGER OTTO ORGONAGY A'RA

_ .U] aresperes. A csanád-csongrádi egyházmegye
egyházközségel a lemondás folytán megüresedett al-
esperesi' tisztségre szavaza tukat leadták és az,' egy-
házmegye ú] alesperese Benkóczi Dániel egyházme-
gyei főj-egyző lett, akit az, egyházmegye az alesperessel
tett mísseíói-" és szórványlátogatói útja alkalmából
már régel1. ismert és szerétetébe fogadott.

_ Evangélikus nők napja .. Az Evangélikus Pap-
nék Országos-, Szövetségének kezdemiény,ezésére az
egyf')t'emes gyűlés!' idején az" evangélikus nők 'egye-
sületeinek országos gyűlését tartj ák meg Budapesten.
Cél : az, evangélikus nöegyesületek országos szövet-
ségének megalakítása. Azok az evangélikus papnek és
evangélikus nők, akik a november 13-i evangélikus női
napra és a papnék november 14-i országos konferen-
eiajára jegyeket igényelnek, október 15-ig jelentsék
be igényüket .Kúthy Dezső egyetemes .főtitkárnál,
(Budapest, vm., Üllői-út 24.) .' -

_ A Gyámintézet [apmel lékletét legközelebbi
számunkhoz csatoljuk, olvasóink figyelmét azonban
előre. is felhivjuk rá.

Budapest, X., Sztqliqeti-utca 29. szám. (Rákos/alva).
Uj orgonák, valamint homlokzatsípok szállítását és

orgonajavításokat m é r s é li e l t á r ban
+-«. szakszerű és művészi kivitelben vállal.

SZL E Z Á K~ L Á SZL O
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntőde, harangfelsze/'elés~ és harang-
lábgyár, 'Blldapest, VI., Petneházy-lltca 78. szám.

8 aranueremmel és 4 díszoklevéllel kitűnietue!

. .
Scholt»; Testvérek 'kiadásában Budapest, IX., Ferenc-
körút 19-21. most jelent -rneg Ruttkay-Miklián Gyula
»A keresztyén egyház rövid története elemi iskolák
számára« című tankönyv másedik kiadásban. Ára
olcsóbb lett: 40 fillér. Bevezetés céljából mutatvány-
példányt kívánatra készséggel küld a kiadó-

Fé.bé Evangélikus Diakonissza AnyaháziNyomda, Buda pest, VII., Damjaních-u. 28-liI. - Felelős Farkas L.

..
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AZ EGYHÁZ ÉS A PÉNZ.
Egyházunk életében sokfelől mutatkoznak

örvendetes fejlődésnek a jelei. Kétségtelenül
sok baj van most is, mert szegények vagyunk
és kicsinyek vagyunk és a szegénység és la
számban. való gyengeség a földi világban sok
hátránnyal jár. Számunkra az, hogy atz: ev.
egyház többségét alkossa valamely nemzetnek
és így minden előnyét élvezze a nagy szám-
nak és az erőnek, különösen akko-r mutatkozik
meg minden áldásával, ha olyan országok egy-
házi életét nézzük, ahol a mienk a többség.
Viszont a mi helyzetünk hátrányait míndeau nap
érezzük és ez 'egyházi életünk fejlődésén ÍJS

állandóan nyomot hagy.
Mennél jobban érezztik a helyzetból íolyó

akadál~okat! '~nnál in~áb? szükségünk ycul1J l1;in-
den erőfeszi tésre. Eros es nagy egyházak ele-
téhen a megállás, az esetleg hosszabb ideig tar-
tó fejlődéstdenség természetszerűleg kisebb
bajt jelent, mint olyan egyházban., amelynek
magáért a fennmaradásért is küzdeni kell. Ez-
az oka annak, hogy ami szármmkma a belső
erősödésnek minden csekély jde fontos . éli
életbevágó jelentőségű.

Belső egyházi életünk SüR bíztatc jelét
adja a fejlődésnek. Senkit ne tévesszen meg a.
helyenként felmerülő kiilönböző kedvezőtlen je-
lenség, egyházi életünk egéseét kell seernügyre
venni akkor, mikor a fejlődésről beszélünk.
Az kétségtelen, hogyegyházhíveink ragaszko-
dása a templomhoz, az egyházhoz nem gyengül.
hanem erősödik, az áldozatkészség viszonyaink-
hoz arányítva tiszteletreméltó, a. hűtlenség ie-
lei mellett több a hűség bizonysága és mert

41. szám

Megjelenik minden vasárnap.
ELOFIZETESI ARA:

Egész ·évre 4.40, félévre' 2.20 p:eng5.
Postai 'csekk száma: 20.412.

Felelős kiadó: Dr. FRITZ LASZLO.

rnindazok, akiknek az egyházért munkálkodni
elsősorban hivatásuk: 'lelkészek, tanítók, fel-
íigyelők, presbitérele-komoly" munkakedvvel fá-
radoznak felada taikori , jogosult az a megál-
lapi tás, hogy egy há.zunk belső életében fejlő-
désnek idejét éljük.

·E fejlődésnek kornoly akadályozója az,
hogy alig van egyházközségünk és egyhási in-
tézrnényűnk, amelyik anyagi gondokkal ne kíiz-
dcne. Sok fejlődést megállít és soknak: elindu-
l.isát lehetetlenné teszi at, hogy olyan kicsiny
összegek is hiányoznak, amelyekkel szemben a
urunka, vagy .a cél összehasonlíthatatlanul na-
gyobb jelentőségű. Jó tanácsnak látszik csupán.
pedig több annál, hogy az egyházi feladatok
megoldásának a lendűletét ne tegyük függővé
az anyagi helyzettől. Ha a körülményekl olya-
nok, hogy valamely munka nem indítható el.
vagy nem vihető végbe pénzhiány műatt, bűn
és kishitűség felhagyni a munkával :és a fe-

<lelősségérzettel. Ilyen esetben koncentrálmd kell
az erőt ai anyagi kérdés valamely megoldá-
sára, nem a pénzért, hanern azért, hogy aa
akadályt ne jelentsen. Az egyházi élet belső
Iejlődése érdekében tehát elkerülhetetlenül
szükséges az 'egyháziak anyagi ügyeinek vend-
bentartása vagy rendbehozatala, nem a:z évi
bevételek szernpontjából, hanem az Istener-
szága 'eszményeinek szolgálata érdekében.

Azt szokták eezel szemben mondani, hogy
a jól fejlődő egyházi életben ott rejtőzködik
az anyagi rendbehozatal is; ez igaz, die az a
helyes út, ha a lelkiekben megerósödött egy.
ház szinte ésarevétlenul' győzi le anyagi preb-
lérnáit is.
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D. Kovács Sándor
az új dunánirineni püspök,

A juliusban elhunyt dunáninneni evangéli-
kus püspök, Kiss István dr. utódjára beadott
szavazatokat október 5-én bontották fel, az
egyházkerületi felügyelő, Setranyavszky Sándor
dr. 'képviselőházi elnök vezetésével.
, A gyülekezetek a püspöki méltóságra osz-
tatlan egyhangúsággal az 'eddigi egyházkerületi
főjegyzőt: D. Kovács Sándor soproni egye-
temi teológiai professzort választották meg. A
hetvennégy beadott szavazat kivétel nélkül Ko-
vács 'Sándorm esett. ' ,

Az új püspök számára kizárólag tehetsége
és eddigi teljesítményei szerezték még a köa-
bizalmat: Teljesen önzetlenül az: ország külőn-
bőző vidékein eddig közel kétszáz gyülekeze-
tet keresett fel, hogy ott Igét bíirdessen, Ez a
páratlan, önkéntes missziói körút egymagában
érthetővé teszi, hogy a magyar evangélikus
egyházban ezúttal először nem »gyakorló lel-
készt«, hanem teológiai tanárt választottak piis-
pökké. Az új püspök beiktatása október 25,-én
lesz Balassagyarmaton.

D. Kovács Sándor 1869 május zo-án szii-
letett, a fejérmegyei Nagyveleg községben,
ahol atyja, Kovács János kisgazda volt. Anyjá-
nak, Farkas Évának ősei között két evangeli-
kus espe rest is találunk. A teológiát Kovács
Sándor Sopronban és Pozsonyban végezte, egy
évet töltött a. halle-wittenbergi, két évet a
budapesti egyetemen. 1894-ben Karsay Sán-
dor püspök avatta lelkésszé. Huszonhat éves
volt, amikor 1896-ban a pozsonyi teológiai
akadérniára hívják meg helyettes tanárnak,

1904-ben reridkí vüli, 1907-től rendes teológiai
professzor a pozsonyI Teológia egyháztörténeti
ranszékéri. . 1917-ihen az akadémia igazgatója
lett. 1919-tő1 I923-ig Budapesten tanárkodott
a menekiilt pozsonyi teológián. 1923-ban, 'az
Erzsébet Tudományegyetem akkor felállított

, soproni evangélikus hittudományi karára ne-
vezték ki. Azóta ott' működik és most kezdte
meg teológiai tanári munkásság ának negyve-
nedik évét,

Pozsonyban ö, hozta létre az' Evangélikus
Teológusok Otthonát, erre a célra nyolcvan-
ezer aranyko ronát gyűjtőtt. Fájdalom, a szép
pozsonyi intézlet a csehek zsákmánya lett. A
rábízott akadémia függetlenségének kemény
védelmezéséért a csehek, a pozsonyi magyarság
több vezetőjével együtt, az összeomlás után
Moirvaországba internálták.

Budapesti működése alatt 192I-ben vá-
lasztották a Luther-Társaság főtitkárává. Rend-
kívüli szolgálatokat végzett missziói útjaival is.

Szakirodalmi működése széleskörű egyház-o
művelődés- és irodalomtörténeti kutatásokra.
tanulmányokra terjedt ki. O rendezte sajto alá
a Zsilinszky Mihály szerkesztésében megjelent
Magyar Protestáns Egyházörténetet, amely ,e
nemben első összefoglaló kőnyv volt s amely-
ben ő írta meg a XVIII. század történetet.
A háborúelötti esztendőkben Rákosi Tenő buz-
dítására szarnos történelmi rajzot és családtőr-
téneti képeket lrt a Budapesti Hirlapba, Tőr-
ténelmi forrásgyűjteményt indított meg, mely-
ben a görnöri csperesség története s ap'et'-
rőczy levelezés jelent meg. Masznyik, Stromp
és Raffay Sándorral együtt indította meg Po-
zsonyban a Protestáns Estéket, melyek a mai
vallásos esték elődeinek tekinthetők. Ezek
anyaga három kötetben meg is jelent, O szer-
késztette a 'Székács-emlékkönyvet, a Jó Pász-
tor folyóiratot, egy ideig az Evangélikus (J,r,..
állót, az Evangélikus Hivatalos Közleményeket,
az Evangélikus Családi Lapot, legutóbb pe-
dig az Ösvényt.' A Luther Társaság kiadásában
megindította az Egyházunk nagyjai és a Ke-
resztyén Hithősök C. sorozatokat. Ö létesítet-
te a Luther Könyvtárt, melynek ezidószerint
tízezer kötete van, továbbá a. Luther Múze-
umot, melynek igazgatója. Ma is közkézen fo-
rog Imádságos Kőnyve és a Kis Énekes Kőnyv,
melynek különösen értékes részei a 16. és 17.
századbeli magyar "énekek. A Dunántúli Eine-
keskönyvben több olyan kiválóan szép éneke
van, melyeket a hívek nagyonszeretnekésszí-
vesen énekelnek, Végül hosszú és nehéa mun-
ka árán most adta nyomdába az új névtárat.
mely a Magyar Evangélikus Egyház Helyzet-
képe cím alatt új adatok alapján készült.

Tudományos és közéleti munkásság áére ,a
debreceni Tisza István Tudományegyetem re-
formátus hittudományi kara még 19171'"bentisz-
teletbeli teológiai doktorává avatta.

1900 óta nős, felesége Kéler Ida, Kéler
Napoleon ismert budapesti műépítész leánya.
Négy gyermekük van. , ,
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Az új püspök megválasztása általános örö-
met és megnyugvást keltett, mindenűtt sokat
remélnek kipróbált munkaerejétől és sokoldalú
tehetségeitói. Evangélikus egyházunk szerétet-
tel és bizalommal, tekint felé és Isten ke-
gyelmes áldásába ajánlja tisztét, életét, új kö-
telességeit.

Hit vagy cselekedet?
N em akartam: a fiatal doktorok és tudósok

polérniáját felidézni, de látom, hogy magasabb
tudományos Iórum is hozzászólt a kérdé hez és
bár nevemet Illem említi, reám céloz, amidőn
én a téves Luther-idézetról szólok s. engem a
a Luther-ócsárlók közé akar sorolni.

Látom, hogy rövid cikkem alap os félre-
érté ebe adott okot. Nem a hit á,11i~1 v.ai1ó
megigazulás tanát vontam én kétségbe, hanern
annak téves alkalmazását,

A fiatal theológiai doktor úgy állította
oda a kérdést, mintha az evangélikus egyház
végnapjai! élné és ebből a pusztulásból csak
a legújabb theológiai tudomány pszichiológiai
kutatása volna képes bennünket megmenteni.
Tudom én jól, hogy sok rreh'éz kérdést kell
megoldania ~ ke resztyénségnek, del azt is, tu-
dom, hogyakeresztyénség nem éli utolsó
napjait. Ma biz-onyos fordulóponton vagyuJnkb
d'e ez nem a visszafejlődés pontja, hanem az,
elöbbremenetelé. I '

A vallástanítás sok reformra szorul, az
kétségtelen, de ezeket a reformokat nem lehet
bizonyos, egyoldalú ku tatásokkal megállapítani.

Kritizálóim az én igénytelen cikkemet vizs-
gálat alá véve, már szinte a synedrion elé akar-
nak vinni és eretnekségemet meg állapi t,fllnn, hi-
vatkozva az Augustana paragrafusaira is.

Luther iratait én kornolyan tanulmányoz-
tam 'egy életen át és megírtam Luther életí-
rajzát még fiatal éveimben és rueml régen az
összehasonlítást Luther és Loyola között. De
éppen Luther szelleme ellen vétenék, Ha nem
merném őt kritizálni és ha tévedését nem me.r-
ném megállapítani, mert nekem, mínt evars-
gélikus embemek, ehhez is jogom van, hiszen
éppen ebber» különbözünk mi a pápistáktól,
hogy még nagyjainkkal szemben sem vagyunk
rabszolgaérzülettel lekötve-l A fiatal theológiai
doktor Luther-idézetét, melyet kiszakított Lu-
ther 110. kötetéből, nem tartottam helyérsvas
lónak, mert idézetekkel sok téves dolgot is
lehet alátámasztani ügyes csoportosítással;: -
már akár eredeti német, akár annak teljesen he-
lyes magyar fordításában. Igy Luther mű-
veinek száz más idézetével be lehet bizonyí-
tani, hogy Luthernél mégis csak Krisztus ha-
lála .és feltámadása a fő!

Pár évtized előtt egy ügyes idéző, ártani
akarva nekem, egyik füzetemból a le:glriettel11eL,

tesebb dolgokat tudta megállapítani. Szinte
magam is megborzadtam, amikor eit az idé-

zetcsoportosítást olvastam, amelyért az ~gyházQ
törvényszék elé kellett állnom és 3 évig sok
megalázást szenvednern. De azután megnyug od-
tam, mert ilyen metódussal al Bibliából is a
Iegabszurdabb atheizrnust lehet megállapítani.
Az idézetekkel való dobálózás szintén 'e:gy újabb
metódus, mely azonban csak olyanoknak impo-
nál, akik keveset olvasnak - és csak egy nyel-
ven olvasnak!

A hit, által való megigazulás nagyon fon-
tos tanítása, elve a keresztyénségriek, 00 ez az,
elv előfordul a buddhizmusban is,éljmrnt azt
Sőderblom svéd érsek megállapította vallás-
történeti vezérfonalábán. Harnack szerimt a
keresztyénség Iényege a szeretet és ugyanazt
mondhatnók, hogy Pál apostol sze rint is al sze-
rétet a fő (1. Kor. 13,13.). Luther sohasern han-
colt a jócselekedetek ellen, hanem a, jócseleke-
detek fölé helyezett oeremoniális cselekedetek
ellen és a cselekedeteknek érdemszerző volta el-
len és ez a főkülönbség köztünk és a karbo[i",
cizmus közőtt. )

IÉIn cikkemben csak a. górcsövi vizsgálattok
által megállapított hit ellen szóltarn és a theo-
lógiai tudomány túlbecsűlése ellen. Ilyen rend-
szerek nem viszik' előbbre sem a hitet, sem a
cselekedeteket, Ismét egy' orosz í róra hivat-
kozorn, és. pedig az európai hírű Berdjajev-
r,e,ki azt mondja Die Philosophie CLejS Treíen
Ceistes c. művében, hogy nekik, az óhrtben
nevelteknek', úgy tünik fel ,.8 protestantizmus
Iiberális iránya, mintha á keresztyénségból
»professzor-vallást« akatrnának csinálni és azt
hiszik, liogy a vallás nem más, rrrint »tudo-
rnány«. !'

De3Jz előbbit nem lehet az utóbbival lTIJeigi-
teremteni. A vallas és a theológiaá tudomány
nem egy. Ezért nézek bizonyos bizalmatlanság-
gal vallásunk és hitünk górcsövi vizsgálatai elé,
hasonlóképen a pszichológiai kísérletekre is.
Maradjunk csak a Biblia e:gysze:rű tanítása
mel1ett, mert nem a tudomány V'eziejtel 'biejIll:.
nünket a Krisztushoz, hanem Luther Kis KáJ~
téjának tanítása szerint egyes'..•egyedül a Szerit-
lélek! ' .

Dr. Seeberényi LIflIÍlo~ Zls.

Protestáns szépirodalmi lap.
A protestáns sait.) nagy fontosságáról már nem

egy izben volt sz5 lapunk hasábjain. Sajnos, sze,
g'énységünk megg.ától abban, hogy egy protestáns
napilap mielőbb megIelenhess'é,k. Könroyelmüség VOl-

na azonban az, ha emiatt végleg' lemondaruink szép
es nagyhívatásu terveinkről. Nem szabad elfelejte-
ni azt, ho,qy a hit, a lelkesedés maqában véve ~
oluan. norm tőke, melqre; bizton lehet éplíteJni. Es
azt a hitet, azt a lelk.ri{;e(1ést, azt az ü!1V!szel',etetet,
tnels] a protestáns napisajtá gonXioln.tát klsérAe, és
kiséri, nagy mulasztás 'volna értékesítés nélkül el-
erőtleníteni. Keresni kell a modot arra, hogy m1eg,.
találjuk azt az utat, mely célunkhez vezethet<.
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Nekünk, protestánsoknak nincs általános jeUe-
gil szépircdulmi lapunk. Az irodalom, a müvészetek
protestáns barátai 'kénutelenele olY$zépirodalmi la-
pok elő/izetésé/'f!! is, mely.ek egyáltalán nemi jelen-
tilo. a protestáns érdekkőzössége.t. A katolikusoknak
kitiinően beuált szépirodalmi lapjaik uannak s ee-
-ittat modjuk van arra, hogy irodalomterjesztée meV-
lett egyháZi érdeJ!>-eikfelett 'is őrködjenek.

Nem tudom elképzelni azt, hogy mi akadálya le-
hetne e(Jy protestáns szépirodalmi lap megalapitásá-
nak, mikor minden :adottság' rendeikeeésűnkre áll.
Vannak kitünő íróink, kőltőink, kritikusaink, müoé-
seeink s van áldozatos, miruien szép ért és jóért
lellwsé,dő táborunk. Nem szabad sokáig' késteked-
nűnk, a cselekvés hatalmas ereje kell, hogy életet
adjon ennek a qondolatnak .

Al meqtnditando protestáns seepirodalmi lapnak
csupán azt kell szem e.lőit tartania, hogy 'ugy tartul-
milaq, mint külső körülni,ényeivel meqtalálhassa a
maga utját a falusi zSindelytetős haeban lakó, pro-
testánsokhoz éppen ugy, mint a paloták nagyigényü
oloasáihoz, '

Kerue-kérek rnutdenkit, aki seiuén viseli a pro-
testáns meg1e,rősődés eszméjét s annak vezetőjéül,
irányítójául rendeltetett, tegyék maqukéuá szerénu
indítványom s ölts,é'k<a gondolatra a cselekvés palást-
ját. Az eredmény nem' maradhat el!

Karcsu Pál.

A békési szórvány,
Aki egyházunk jövőjét a szívén viseli,

örömmel Iátja azt a: buzgóságot, amely a szór-
ványügyet gyors iramban a kezérdeklődés hom-
lokterébe állította. Csak köszőnet illetheti mind-
azokat, akik ennek a nag yjelentőségű muiniká'~
nak kezdeményezői, illetőleg résztvevői. Nem
utolsó sorban tartozik. ide Zászkaliozky Piál.
»Hangos számok« círnű cikksorozatában. te-
mérdek adatot feltart, ezzel a: megoldáshoe
alapot adott 5 irányt mutatott, .

Ezek az. adatok tehát rendkí vűl fontosak,
de 'éppen ezért feltétlenűl megbízhatóknak 'is
kell lenniök. Mivel pedig a »Hangos számok« ....
nak a békési szórványra, vonatkozó adatai
közé - nyilván kellő tájékozottság hiányában
- több hiba csúszott be, a jó ügynek is, az'
igazságnak is, a cikkírónak is szelgálatot vélek

, teljesíteni, amikor azokra; rámutatok.
A statisztikai adatokról nincs rriit beszél-

nem, meitbizonyára egyezőek a. népszám-
lálás adataival. Annyit azonban meg kell je-
gyeznem, hogy puszta számadarokból végleges
következtetést levonni nem szabad. Ezt t, i.
még abban az esetben is veszélyeeteti a he-'
lyes megoldás lehetőségét, ha az ügyet jóín-'
dulatú elfogultsággal kezeljük. ,

A számadatokon kívül rengeteg más adat
ismerere is szükséges. Ismerni kell a földrajzi
és közlekedési adottságokat és főképen aJ sta-
tisztika holt számadatai mögött rejtőző élő em"
bereket 5 azokéletkörülményreit. Tudomást

kell venni azokról a gyűlekezetekrőlvame'lyek-
nek kebelébe a szórványrendezés dolgában ér-
dekelt hívek ezidőszerint tartoznak,

'Eppen ez a'z,a pont, ahol a »Hangos rs;zlá.•
mok« adatszolgáltatása ' és megállapításai el-
ütnek a valóságtól. Ha cikkí ró a nagy békés-
megyei kőzség ek és az itteni tanyavilág életét
közvetlen tapasztalásból isrnerné, idevonatko-
zó információinak eredményeként semmiesetre
sem tenné ezt a megállapítást: »az7HI szokták
menteni a békési 1375 evangélikus elhagya-
tott. helyzetét, hogy azok mezőberényi, nyár-
ra kirelepiilt emberek, akik úgyis Mezőberény-
hez tartoznak 65 télen benn laknak.« Pontos
helyzetismeret mellett nem érezrié magát az
igazság boldog tulajdonosának azzal a meg-
dönthetetlen érveléssel, hogy a statisztika télen
készült 5 Békésen januárban is ugyanannyi
evangélikus élt.

Ez utóbbi nyilvánvaló. Arn mi, akik itt
Békésmegyében küzdünk a tanyarendszer ezer
keservével. azt is tudni vagyunk kén ytele nek ,
hogy nyárra még többen »települnek ki« a
békési. tanyákra. De ugyanekkor a berényi
tanyákon is fokozott mértékben szóródnak széj-
jel, ami annál inkább nagyobb, minlt kisebb
baj. Az oka pedig egys'z,erüen a:ZI) hogiy a bé-
kési határ Mezőberériy belterületét 3 ki-
lornéte rnyire kőzelíti meg, ellenben a be-
rényi határon belül 10--15 km-nyi távolságra
is vannak tanyák -- és pedig számltala,n -
amelyekről »szórvány« elnevezés alatt senkinek
sem jutott eszébe me,glemlékezni. Ezek at em-
berek bizony télen át csak i3'Z esetbelll tud-
nak templomba jönni, ha történetesem szánút
van, mert különben bek esznek a sárba, Ló-
háton, vagy négylovas kocsin -- mint ilyenkor
lehetséges közlekedési eszkőzőkön ~ csak igen
kis részük kőzlekedhetik, me.rt a vagyoni visze-
nyaik felette lcűlönfélék, hla meggondoljuk,
hogy köztük, mint a békésmegvei tanyai lako-
sok közt általában, a földtulajdonosokon H-
vül, bérlők, felesek. harmadosok, neg yedes ek.
ingyen tanyasok és béresek túlnyomó szám-
ban találhaitók,

A többi kezségekkel való viszonylatban,
amelyekről a »Hang os sz ámok« megemléke-
zik, ugyanez a helyzet. u,gyarue,z a helyzet ter-
mészetesen magán Békésen is, Es ezen a hely-
zeten magában véve még· nem fog' változtatni
.az, ha Békésen őnálló szórványgondozó misz-
szi.ói lelkész, lesz,

A cikkíró által conditio sine qua non-kéns
javasolt megoldás. egyebek közt, azaal va, kő-;
rülménnyel sem számol, hogy a békési, és sár-
rét i, tanyákon lakóewmgélikusok jövőbeli,
egyházi hovátartozása egyszerű iátcsatolási mű-
velettél nem oldható meg. Ezek mezőberényí
illetőségéri t. i. az átcsatolás egyáltaláhan nem
fog változtatni, Hiszen az, otthonuk annak! el .•
lenére is Mezőbe.rény, hogyatanyájuK a bé-
kési határban van 5 azoknak ugyancsak itt az
otthonuk, akiknek tanyajuk ugyan nincsen, de <li
fent felsorolt foglalkozási ágak valamelyikén
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foglalatoskodnak a békési határban. 'Hla ntás
nem, a háza, esetleg egyéb fekvősége és ki-
váltképen a családi kapcsolatai ·idekötik. Szá-
mukra a fL'Cpont Mezőbe rény, annak ellené-
re, hogya földtulajdonosok kivételével, a töb-
bi tanyalakó legtöbbjét a népszámlálás minden
évben más határok más tanyáin találna. Ehhez
tudni kell, hogy a tanyavilágban György és
Mihály napján általános költözködés Io'lyik.

Nem tudom, mire támaszkodik cikkíró-
nak az az állítása, hogy 500 'tanyai lakos kJÖ.",
zelebb lakik Békéshez. mint Mezőberényhez ?
Ez a körűlmény a fentiekből kővetkezően nem
is foritcs. Annyit mégis meg kell említcnem,
hogy ez az -- állítólag - 500 tanyalakó nem is
mind berényi, me rt Békés határának Csaba
felöli oldalán az evang. tanyalakók túlnyomó
részben csabai .illetőségűek.

Az is téves állítása a békési szórványról
szóló kőzleménynek, ,hogy a békési határ tao'

"nyai lakósai közig azg atásilag teljesen Békés .•
hez kőtőt-ek. Ez csak annyiban helytálló, ameny-
nyiben Békés járási székhely: saolgab iróság,
járásbíróság és telekkönyv tekinbetében. A ta-o
nyálakók azonban éppen úgy, mint m:indenki
más, ezekre a helyekre csak hétköznap jár s
nem vasár- és iinnepnapokom, Adófizetés cél-
jából is csak hétköznap kerülnek néha Békés-
re, hogy az adójukat lerójják, azonban csak
a békési határban fekvő földj eik után. Ezzel
szemben Berényben fekvő földjük, házuk, sző-
lejűk után itt adóznak, illetőséggel bírnak os
gyermekeiket itt iskoláztatják, amiből nyilván-
való, hogya szálak idekötik őket.

Hogy látszólagos ellentmondásra ne ad-
jak okot, azt a különlegességet is ismerbetnem
kell, misze rint az iskolásgyermekek DIem:a ta-
nyákról járnak be. Azok legnagyobbrésze té-
télen is, sőt esetleg nyáron is, a községben la-
kik az anya, vagy a nagyszülők, testvérek, 1'0'-

konok', nem egyszer szornszédokvgondviselése
alatt.

Természetes, hogy a vázolt kulönle.ges kő-
rülmények az egyházi adótás terén is kü-
lönlegesen súlyos helyzetet teremtenek. Nem
szenved kétséget, hogy amennyiben a békési
határ tanyai evangélikusait Békéshez csatol-
ják, a missziói lelkészi hivatal igen nagy nehéz-
ségekkel állana szemben. Mérlegre kell vetni
továbbá azt a kérdést is, hogy vajjon a Iétesí- ~
tendő új egyházalakulás .milyen mértékű adó-
összeget vonna el azoktól az eg yházaktól, ame-
lyekhez az illető, tanyai lakosoknak nevezett,
de valójában mezőberényi ernberek eddig adóz-
tak. Olyan szempont ez, amelyet úgy a m;ár
fennálló, mint az alakítandó egyházak szem-
pontjaból veszedelmes lelme, figyelmen kívül
hagyni, illetőleg csak akkor figyelembe ven-
111, amikor a békési szórvány ügye mínden más
kérdésben már a megoldás reményével ke-
csegtet.

Mindezeket abból a célból mondtam el,
hogy a békési szórvány bonyolult ügyére leg-
alább némileg rárnutassak és megértessem azt,

hogy az itteni viszonyokat nem lehet más vidé-
kek viszonyai szerint elb írálni. Remélni sze-
retném, hogy ezzel az ügy nyugvópontra jut-
tatásához olyan értelernben járulok hozzá, hogy:
az elkövetkezendő megoldás a tényleges álla-
pothoz igazodjék s éppen ezért maradandó
legyen. Nem kétséges, hogy a megoldás mao:
gát Békést illetően rendkivül sürgős,
me rt a ref. gimnázium ev, tanulóinak a száma:
Mezőberény kőzelsége s az, újabban létesült
autóbuszforgalom folytán erősen f lszökőtt. Ez.
a körülmény máris arra késztette az eg yház-
megyét, hogy -- egyelőre ideiglenes megol-,
dásul -- vallástanárt helyezett Békés re, aki azs
egyházi teendőket is elvégzi.

A »Hangos számokc-nak még egy állítása
, szorul kiig az.itásra. Nem másért, csak az igaz-
ság kedvéért. Mint érdektelen megállapítom,
hogy Mezőberényből Békésre istentiszteletet.
tartani néha csakugyan a segédlelkész járt.
Egyébként azonban, rendszeres idókőzökbern.
semmi fáradságot nem kírnélve, a mezőberényi
1. kerületi egyház lej késze járt. Járt pedig nemo!
csak Békésre, de a kő rzetbe tartoz.ó összes
sárréti községekbe s nem csak istentisztese-
teker tartott, de úrvacsorát osztott, konfirmált
és híveket látogatott. Örveridetes lesz, ha a
jó szándékkal keresett, de még meg nem talált,
megoldás mellett a hívek bőségesebb ellátás-
ban fognak részesülni, De legalább addig ne'
törjünk pálcát a meglévő állapotok felett, amig
az elgondolt újak kipróbálatlanok, sőt megvaló-
sulatlanok. 'És ne vonjunk le rnéltatlam követ-
keztetéseket olyan férfiak munkájával kapcso-
latban, akik -- mint ebben az esetben történt ~
odaadó hűséggel vég.ezték a reájuk bízottakat.
l~z sem a szórványiigynek, sem semmiféle ko-
moly munkának nem válik javára.

A hozzánk áttért kat. asszony esetéből kö-
vt;tkeztet,ni éppen nem lehét. Nem ,1ehe!1egi-
részt azért, mert egyes eset nem általánosü-
ható. Másrészt pedig azért nem ajánlatos, mivel
itt valamiféle hiba nyilvánvaló. Egyenesen e1-
képesztő, hogy vadaki ki tudja kutatni az átté-,
rési eljárás törvényes .reridelkezéseit, az '--átté·
rés érdekében képes 8 Iiétre a' fővárosba kől-
tözni s nem képes rátalálni ana, hogy Békés
egyházilag hová tartozik. AlI; eset különleges-
ségét és érdekességet nagy mértékben növeli
az, hogy minden túlfeszített érdeklődés ellenére,
sohasem hallott arról, hogy van-e Békésen ev.
istentisztelet. Mindezekkel szemben valóság
az, hogy az í8tentisiZtelebek idejének publikálása
a Békésen elérhető legtágabb keretek 'kőzt tör-
tént, amennyiben a publikálással megbizott
igen tekintélyes békési egyháztag az időpon-
tot a személyes hírűladásori kívül a helyi lapa
ban nyomtatá.sban is meghirdette.

Békésen lelkésznek kell f nnie, Nem csaki
ideiglenes, de végleges minőségben is. Bizo-'
nyos azonban, hogy ez csak ·a kőrülmények tár-:
gyilagos mérleg el ése mellett érhető el. ami,
viszont egyáltalán nem áll ellentétben; a »Han-·
gos számok« írójának lelkes buzgóságával. T'Ű'~
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vábbi kérdés a sárréti szórvány ügye, amely a
földrajzi helyzet folytán Békéssei alig hoe-
ható egy nevezőre. Végül kiilőnálló ' sen a ta-
nyavilág költőző, kétlaki és semmiféle sab-'
Ionba nem igazítható népénekaz ügye. Ameny-
nyire k ívánatos, hagy a 'tanyalakókaf inten-,
zívebb lelkiélethez segítsük, éppen olyan mér-
tékben bizonyos, hagy ezt eddigi 'egyhálzrközs~-
gi hovátartozásuk megváltoztatásával elérni
nem lehet. Biszku,p F&relnc.

Őszi gondok.
A tanév kezdetekor, a magas tandíjak-

kal, drága tankőnyvekkel kapcsolatosan. n,3.-
pilapjaink hasábos cikkeket írtak az iskolás
gyermékrek szűleinek évről-évre sokasodó gond-
jairól. Ezek a cikkek jóformán kizárólag' a
várasi szülőket tartották szern előtt, pedig mik
az ő gondjaik ,a,falusi szülókéhee képest, akik
tandíjakon, tankönyveken felül házon kívul

.nevelődő gyermekeik ellátási díját is fedezni
tartoznak'. Eeek a, szeptemberben kezdődő és -;
soha véget nem érő gondok mind súlyosabban
nehezednek a gyermekáldást örömmel fagadó
falusi lelkészek életére is.' .

Nagymagyarország idejében a, helyzet .ezen
a téren is kedvezőbb volt. Valtak intemátusa-
ink, amelyek jól tanulőknak -- saldkészfiak
általában jótanulók valbak - egészen olcsó,
sőt ingyenes helyet tudtak nyújtani. Voltak'
alapítványaink, ősztőnd ijaink, amelyek elnye-
rést számattevő segítséget jelentett a lel-
készfiak részére is. Volt »lelkészek tanulófiait
segélyező intézete-iink is, amelyik sliintén emy-
híteni tudta több gyermeket idegenben tanít-
tató lelkészcink terhét.

Nagymagyarország idején a majdnem min-
den esetben földjárandóságg-al rendelkező fa-
lusi lelkészek jövedelme is kedvezőbben alakult.
A gazdálkodás akkor 'jelentős jövedelerngya-
rapcdást hozott a törpefizetésű falusi lelkéseek-
nek s Iehetővé tette gyermekieik tanittatását,
Ma pedig, a trianoni határok közőtt, hasznon
nem hajtó úri passzió lett a gazdálkodás.

A falusi lelkészek átlagos fizetését 2400
pengőnek véve s egy házon kívül tanuló gyer-
mek évi költségét csak 800 pengőre számítva,
matematikai szakértők igényhevétele nélkü] 'is
könnyen kiszámíthatjuk, . hagy .egy gyermeket
még s írrián tud a falusi lelkész házon kívűl ta-
níttatni, kettőt már csak a Iegnagyobb nél-
külözések árán, hármat _. sehogy. Csoda-e,
ha ez a harmadik gyermek', akinek fL nevelte-
tésére már nincs fedezet, nehéz gond'Űl~ k!ölzté
érkezik? Csoda-é, hagya falusi kőzéposztály
családjaiban is helyet talált a,z egyke s hog'y
megcsappant a gyermekáldás a falusi parókiá-Ka; is? Csoda-c, ha -a régebbi nég y-g.yer-
mekes átlaggal szemben újabban már csak
két gyermek' a falusi lelkészcsaládok gyer-
mekátlaga? r

A helyzet azonhan nemcsak SIZl0lT1OrÚ,ha-
nem egyben vígasztalan is. Vígasztalau ajZiért)

mert ezzel a kérdéssel kőzegyházunk s leJké.sz~
egyesületeink nem foglalkoznak jelentősége-
hez mért figyelemmel, másrészt, mert maguk
a lelkészek is 'eléggé el nem itélhető közönyős .•
séggel veszik 'ezt am ügyet.

A falusi kozéposztály más. foglalkozásbeli
tagjai már régebben kiharcolták gyermekeik-
nek az internátusokat és intemátusa alapokat.
A kőzel multban református lelkésztestvére-
ink is, Samagyban épp úgy, mint Sárospata-
kan követelték a falusi Ielkészek helyzetének
arv,~slását. '-- Nálunk a Jelkészegyesűlerek ern-
legetik ugyan anagyabb jövedelmű lelkészek
elmaradt korpótlékát, de akisfiz,etésű falusi
lelkészek gyermekneveltetési gondjairól nem
beszélnek elég nyíltan és elég határozottan.

A dunántúli egyházkerületben Kapi Béla
püspök kezdernényez ésére és áldoeatkészsége
nyomán sikerült ugyan nagyobb évi segély-
összeget összehozni, újabhan azonban ezt a
nemes megmazdulást is elmúlással fenyegeti
a közőny .

Pedig itt elsősorban a lelkészi karnak kell
önmagán segíteni. Csak, ha mi, kivétel nélkü]
meghozzuk .a magunk áldozatát, remélhetünk
ennek .arányában, 'llIagyabbáldoz,atot egyete-
mes egyházunktól is. De jól felfagatt nemzeti
érdekből, a mi áldozarurik arányában, hath~
tós támogatást kell kapnunk az ál1amtól is,
mert ené.Jkül az elnéptelenedő lelkészcsaládok
szomorú=példaja fog majd állni népünk' előtt
att, ahol éppen a' gyermekáldás lwrlátozásán~{
elhatalmasodása, ellen akarunk gátat emelni.

Ana kérem ezért lelkészi karunk Vie\Zté!r;e,..
it, tegyék szíviig yükké sokgyermekes szegény
falusi Jelkésztestvéreik ügyét és meglátják, az
eredmény nem fag elmaradni. Néhány lé-
lek buzgósága pár év alatt meg tudta, terern-
teni az özvegy papriék otthonát. Lehetetlen,
hagy egy ennél nagyobb, s egyházunk jövő-
jére is kiható jelentőségű mozgalom egyhá-
zunkhan visszhang nélkül maradjora

Van egy gy,únyörű bibliai hely: GaL 6:2.
-- Nines lelkész, aki errőQ Iélekemdlő szép bet-
szédet má.r ne mondott volna. Ime, itt 'az. alkat-
lom arra, hogy szavaánk szép csengése rnögé
adahelyezzük a testvéri cselekedet ararryfede-
z,etét. S~á}m'adó.

_M_eghivó
aZ! Országos Luther Szövetség W35. évi no-

oember hó 13. napján déle,lőtt i2 órakor Budapesten.
IV., Sütö-u. 1. se. a leáruuümnáeium disztermében
tartandó rendes évi közgyülésére: ..

TÁROYSOROZAT:
1· Elnöki megnyitó. . .
2.' Az évi jelentés l~tárgyalása.
3, Ar számadások bemutatása és a felmentvény meg-

adása.
4. KöltségelŐirányzat megállapítása.
5. Alapszabdlymódositds.
6. Választások.
7. Alapszabályszerü'időben beérkezett inditoárujok,

A Luther Szövetség
országos választmánya.
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Meghívó.
A Magyarhoni Evangélikus Lelkészek Egye!sület.e

folyó évi közgyülését 1935. évi november hó 14-én,
csütörtöl,ön d. e, [) órai kezdeitel tari]«, mr:fllljre a
lefkészegye. illet minden tagját testvéri szerétettel
meghívjuk. A mege!őző istentisztelet fél [) órakor
kez'dödik a Deák-téri templomban, mel fen. a pontos
megjelenést mindenkitől eluárjuk. A szen1: seolqala-
tot D. Rriffay Sándor uéqsi.

A KOZGYűLÉS TARGYSOROZATA:
l. D. Rdffay Sándor püspök elnöki megnyitója.
2. Németh Károly előadása: Az eoanq. egyház' Né-

metorezáqban,
3. Turoczu Zoltán előa!dáEm: Az evang. egyház

Finnországban.
4. Dr .. Ga.uJdy Lász'ló előadása: Az evang. egyház

világviszonylatban.
5. Jelentés a MIELE. mult évi munkákirál,
6. Pénztári jelentés, eárseámadás, 'f.öltségve,tés.
7. Pénztáros választ(llSa.
8. Jövő évi munkaproqramm.
(j. l ndituárutok;

Butiapest és Győ/", 1985. október 7.
Turoceu Zoltán D. Raftay Sándor

főtitkár. elnök.
K eduezménues uasuii jegy uáltására jogosító iga-

eolutuu; a kiinduló állomás pontos mJegjelöléséve,1Ku-
thy. Dezső egy~temes főtitkárral, (V iu., ÜllŐi ut 24.)
köz-lendő, minden szemlély után 45 pillér postabe-
lyegben l1u~!léklenldő. A jetentkezés határnapja ok-
táber 15.
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SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 17-lK VASÁRNAP.
Lukács ev. 14:1-11.

Különös, hogy rövid idő alatt hogyan mequál-
tozott körülöttünk a világ. Pár évtizeddel eeelűtt

.nagyon keuesen törődtek Krisetussal, de ma ujra
erősen »szemmet tartiák« Ot. A baj az, hogy nem a
hívő alázatos, hanem a kriiikus ítélő szemév,eIl. A
[arizeus azt gondolta, hogy szombaton gyóguítani
bűn- Mi azt mondiak: miért engedi az lsten; hogy
öljoék, gyilkolják egymást az emb,e,rek, miért néz
el oly sok galádságot, miért tűri, hogy szenoedie-
nek a nyomorultak, meg:csufoljálf. a tisztesseqet és
klneuessék a becsűletet? '

Ez pedig mind az lsten dolga és tien» a miénk.
Mert »hatalma van a fazekasnak az: agyagon, hogy
ugyanazon gyuradékból némely edényt tisztesséqre,
némelyt pedig becstelensecre csináljon!« Kicsoda
hát az ember, hogy ítél az lste[l felett? Minden em-
ber az lsten hatalma alá, ueitetett es ha ő azt akar-
ja, !zogy szenuedű szolgái legyünk, szenuedni fo-
gunk, ha rujomorusáqunkban akarja meqmutatni a di-
csősli-get, eloetettek Leszűnk, mini Mb, ha vér-
benés pusztulásban kívánja bizo1nyítani hatalmát, át-
gördülnek rajtunk a hadiseekerek-

Az életiink és a sorsunk lsten keeében van.
Senki nem kiuánhaija a főhet.y.et, ha az Ur csak a
szögletet szánta n(jJf.i és nem várhatJ.~nIC győzelmlet.
ha 6 veresoég'~takar mérni ránk. Seomoru, fájó dol-
g'ok ezek, sok könnynelf, tmgéidifin{1k Iuitterei, da
felettük ott ragyog Lsten ítéleteinek végső igazsága:
»Mindenki, aki magát felm'ag:asztalja, megaláztatik
és aki magát nteqaldzea, [elmaqasztaltaiik-«

- Zsinati hírek. Az· alkotmány és közígazgatási
bizottság október 8~án tartotta befejező tanácsko-
zását, melyem .a szk5lrvá:nyügy', a liturgia szabályozása-
ra vonatkozó hatáskör, az egyházi egyesületekre vo-

n~t~0.zó k~rdések, ~z egyh.ázi t~.ztvi~el~knek világi
bíróság elott egym.as elleni becsületsértés v.agy rá-
galmazás miatt indítani kívánt pereiben a Ielha-'
talrnazás kérdése, a közigazgatási jogorvoslat é~ az
egyházi bírói védelem alternatív lehetőségének meg-
vizsgálása. a rendbüntetési jog szabályozása és a
nagy gyülekezetek szétválasztása tárgyában határo-
zott. Ezzel a külön bizottsági munkák végetértek s
még az egyeztető bizottság munkája van hátra. En-
nek elkészültétől függ a zsinat plenáris ülése össze-
hívásának időpont ja.

- A péceli Evangélikus Missziói Egyház októ-
ber hó 13-án tartja "templomszentelési ünnepét.

- A reformáció emlékünnepe. Az Országos
Bethlen Gábor Szövetség, mínt minden évben a
Magyar Kálvin Szövetség, az Országos Protestáns Dí-
ákszövetség közreműködésével ez évben is megren-
dezi október 31-én .a pesti Vigadó termeiben, a
Deák-téri, a Szilágyi Dezső-utcai templomokban a
reformáció emlékünnepét. Az ünnepélyeken protes-
táns egyházi és világi kiválóságaink szólalnak fel.
Az Országos Bethlen Gábor Szövetség is kéri úgy
a. budapesti, mint a vidéki protestáns egyházak és
egyháztársadalmi egyesüloetek vezetőit,' hogy a refor-
máció emlékünnepének hetében tartsanak összejö-
veteleket. közgyűléseket, presbiteri ülések et és ha-
sonló megmozdulásokat. hogy ez a hét hivatva le-
gyen kifejezni a protestáns társadalom országos meg-
szervezettségét,

- A Ill. lutheránus világkonferencia, mely hat-
évenként ül össze, ez évben Párisban lesz október
13-20. napjain. Magyar evangélikus egyhazunkat Q.
Pr-őhle Károly egyetemi teol. tanár képviseli, az Orsz.
lelkészegyesület képviseletében pedig Kemény La-
jos és dr. Gaudy László jelennek meg.

=::- A Luth'er - Szövetség országos választmánya
október 8-án tartotta ülését, melyen Benes Zoltán dr.
elnök" beszámolt .az -új alapszabály rendelkezései sze-
rint megalkotott szakosztályok munkaprogrernrnjáról.
Különösen az egyházvédelmi és a szocíálpolitíkat
szakosztály munkatervéről hangzottak el figyelemre-
méltó gondolatok. Az Evangélikus Elet anyagi és
szellemi helyzetéről Kemény Lajos tett jelentést.
Szántó Róbert az evangélikus napok megszervezését,
eddigi eredményeit és legközelebbi programmját is-
mertette. A pénztári jelentést Artner Oszkár terjesz-
tette elő. A közgyűlést elökészttö vmegbeszélésekkel
ért véget .a szépen látogatott választmányí ülés.

- A szegedi evangélikus napok programmja;
A gyülekezet fennállásának 75. évíordulójá alkalmá-
ból, 'rendezi az Országos Luther Szövetség, Október
J6,. D, u. 4 órakor: Egyetemi Luther Szöv. tagjainak!
előad Keken András ; középiskolás fiúknak 5-8 ...oszt.
Benkóczi D,ániel; leányoknak (5-8. oszt.) Németh
Irén tanítónö ; '1-4. oszt. középískolásoknak Szabó

. Marianna diakonissza. - Asszonyoknak. Téma: A
nö az Ur ítélőszéke előtt. Előadó: Szántó Robert.
D. u, 7 órakor: Vallásos est a templomban .. Téma:
Veszélyben az evangélium ? Előadó: Németh Károly

~ esperes, Helyi kísérö számok. 'A vallásos est ke-
retében D. Raffay Sándor püspök üdvözli a jubi-
Iáris egyházközséget. - Októb'(1r 17. D. e. Láto-
gatás a Csillagbör-tönben. D. Raffay Sándor püspök
istentiszteletet tart a raboknak. A város nevezetes-
ségeinek és az egyeterni Luther Otthonnak meg-
tekintése. D. ut- fél 4 órakor presbiteri konferencia.
Elő.adók: 1. Dr. Konkoly Elemér: Az Országos Lu-
ther Szövetség feladatai. 2. Marcsek János: Presbiter
és modern pogányság. Este 8 órakor: ünnepély a
nagyközönség részére. Műsoron : Szántó Róbert meg-
nyitója, D. Raffay Sándor' előadása, Dullien Klára
hegedül. Kíséri Weltler Jenő. Vathy Elek (drv Rem-
port Elek) verseiből olvas. Helyi számok. dn, Polner
űdön egyet. tanár zárőszava. .

_ Füzfőgyártelepen .a Veszprémhez tartozó fiók-
gyülekezetben, szept, 29-én iktatta be Hering János
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lelkész, Horváth Sándor várpalotai lelkész közre-
müködésével Zsilinszky Gábor kormányfőtanácsost,
a fűzfögyártelepi nitrochemiai ipartelep! és a péti
rnűtrágyagyár vezérigazgatóját, a fűzfőgyártelepi ev-
fiókegyház felügyelői tisztségébe. Az új felügyelő
az istentiszteletet követö diszközgyűlésen, ahol a
fűzfői evangélikusok nevében De Jonge János vgond ,
nak, a veszprémi anyaegyház képviseletében dr.Zau-
r.er Róbert felügyelő, a fűzfjői· reformátusok nevében
dr. Sebestyén László gondnok, a fűzfői kat. egyház
képviseletében dr. Kunz Alfonz főmérnök, a gyár-
telep képviseletében Szabó Kornél igazgató ..•főmér-
nök üdvözöltek, megkapó szavakban tett hitet evang.
vallása mellett, hangsúlyozván a felekezeti békesség
szükségességét is, mondván: »akí a ker. egyházak
közöttí harmónia megbontására törekszik, az nem
cselekszik Istennek tetsző dolgot és nem adhat a
magyar föld nyugalmat annak, aki a magyart
magyarral szembeállitia«. A szép és bensőséges ün-
nepség! olyan' evang. név viselőjét hozta vissza az
evang. egyházi közéletbe, amelyet> egyházunk néhai
Zsilinszky Mihály államtitkár~egyháztörténetíró révén
általánosan ismert ési tisztelt.

- Esküvő. Csutor Ilona és Kósa Pál evangéli-
kus lelkész folyó hó 17-én tartják esküvőjüket a
rákoskeresztúri evangélikus templomban.

- Az Országos Luther Szövetség hivatali he-
lyisége a fasori lelkészi hivatal, (VII., Damjanlch-u.
28-b.) gyülekezeti termében van, ahol mínderu ked-
den délután 5-7 óra között tart hivatalos órát.

- Felvidéki hirek. A Magyar Evangélikus Szö,
vetség szeptember végén tartotta Bártfán ezévi köz-
gyűlését, melyet Szent-Ivany József 'elnök nyitott
meg. A nagy érdeklődést keltő közgyűlésen különösen
[eltünt a magyar evangélikus fiatal nemzedék fel-
készültsége és munkája, A közgyűlés határozatai kö-
zül kiemelkedik az evang, sajtóiroda létesítése: és a
magyar evang. liturgia megvalósítása. A közgyűlés
sajnálattal vette Bándy Endre eddigi egyházi elnök
lemondását. A tisztikart egyhangúlag a következőké-
pen választották meg: világi elnök Szent-Ivany Jó-
zsef, egyházi elnök Fábry Viktor, alelnök Dr. Tököly
József, titkár Endreffly János. - Dr. Vanovíc Já-
nos, a felvidéki ev. egyetemes egyház felügyelője.
lemondott. - Chriastély Gyula gömöri alesperes nyu-
galomba vonult. '- A .rimaszornbatí egyház húsz-
ezer csehkorona költséggel renoválta 150 éves temp-
lomát. - A »Luther« 'c. néplap. melyet Vargha
Sándor rozsnyóí lelkész alapított és szerkeszt, szep-
temberi számában igen érdekesen foglalkozik Asztrid
belga' királyné tragikus halálával és a magyarországi
reí. egyházban felmerült »Szent István-napí« ünnep-
lés kérdésével. Bőséges külföldi szernle és jóJ szer-
késztett hírrovat egészíti ki a lap cikkeit. Eleven,
érdekes néplap, mely jó szolgálatot tesz a felvidéki
magyar evangélikus egyház híveinek.

- A Keresztyén Igazság októberi szamába Járosi
Andor kolozsvári lelkész írt- elmélkedést; Sólyom Je-.
nö a katolikus vallásról, Koch István a Hóman-
Szekfű: Magyar Történetről, Marcsek János 'evan-
gélikus középiskoláínkról, Kapi"'Králik Jenő közép-
iskoláink egyházzenei oktatásáról értekezik. A Hit-
és .'Elet rovata a gazdasági élettel és a szociálís kér-
déssel, a Króníka a pogánysággal társuló racionaliz-
mussal foglalkozík..

- Pályázat tanári állásra. A Bányai Ág. Hit".
Ev. Egyházkerület aszódi Leánynevlelő Intézete ev.
vagy ref. vallásta földrajz, természetrajz, vegy tan-
szakos, esetleg más szakos okl. polg, isk" tanárnőt
keres ének mellékszakkal és a zongora tanítására
való képességgel. Pályázhatnak még közép- és polgá-
riiskolai ének-zenetanári oklevéllel reridelkező ta-

.nárok is. Javadalmazás, mínt az- állami helyettes. ta-
nároké. _t:z állás TIOV~ .1-én elfoglalandó. \

FéM Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda,

- Uj karácsonyi szindarab. Nyomás alatt van és
rövidesen megjelenik a »Krisztus seűletése« c. kará-
csonyi sz indarab. Szerzője : Horeczky Béla ősagárdi
ev. lelkész .. Tíz jelenetben tárgyalj a Krisztus szüle-
tése történetét. E színdarab betölt egy estét. Egy.
szerü színpadon, egyszerű díszletekkel hatásosan ad-
ható. elő. A' darabot már kipróbálták. Bem:utatása
igazír Jcat-ácsonyi örömöt jelent, Olvasmányul, kará-
csonyi' ajándékul is melegen ajánlhatjuk Ára pél-
dányonként 1.- pengő. Postaköltség 20 f· Három
pld. vásárlásában az előadási jog is benne van. Cím:
Horeczky Béla, ósagárd, u. p. Keszeg, Nógrád megye
Rendelési összeg előzetesen beküldendő. A füzet
tiszta jövedelme belrrrissziói célt szolgál.

PÁLY ÁZATJ H/RDETM.é.NY ..
A nógrádi ágo hitv. evangélikus egyházmegye

elnöksége pályázatot hirdet a terény .surányí egyház-
község lelkészi állására. A lelkészi szolgálat nyelve
magyar és tót. Az állás helyi javadalma: Négy szobás
lakás, gazdasági melléképületekkel, három kerttel. -
l4 kat. hold 900 négyszögöl szántó, 2 kat. hold 947
négyszögöl rét s 500 négyszögöl parlag szőlő ha-
szenélvezete. - A szántóföldnek és rétnek meg-
munkálása. - Legeltetési jog a közös legelőn. -
Készpénzben minden házaspártól 46 ar. fillér, öz-
vegyektől 23 ar. fillér, a vízkeresztnapi kelledának
2(3-;ad része, három offertóríumnak 3(4 része. -
Minden házaspártól 62 liter, özvegyekföl 31 liter
rozs. - 12 bécsi öl kemény tűzifa beszállítva. -
Egy szekér és 11 o. 20 kg. széna. Borváltság fe-
jében 2 hl. 48 liter rozs. - Minden külön háztartás-
tói egy kakas. '- A hivatalos útakra ingyen fuvar,
- .Palástdij: keresztelésért offertór íum; egyházkelő
asszony avatásáért 1.16 ar. PI., esketésért menyasz-
szonyavatással együtt 2.'32 ar. Pt., idegenektől szabad
stóla, a gyónási offertóriumnak 4/5 része, temetésért
beszéddel 2.32 ar. P., csupán imával 1.16 ar. P.
Hirdetési bizonyítványért és anyakönyvi kivonatért
2..3~ ar. P" idegenektől és családi értesítőért 4.64
ar. P. Az egyetemes lelkészválasztási szabályrende-
let 22. §,a értelmében Ielszerelt és válaszbélY2'!}-
gel ellátott kérvényeket ezen hirdetés megjelenése-
től számított 15 napon belül alulírott cspereshez
kelll beküldeni. '(

Bér, (p. Szirák, Nógrád m.), 1935. október hó 7.én,
'MVhdlovics Samu S. k,

ev. esperes.

SZ L E Z Á K L Á SZL Ó
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntőde, harang felszerelés- és harang-
lábgyár, Budapest, VI, Petneluizu-uica 78. szám.

8 aranuéremmel és 4 diszokleuéllel kitűntetuet

RIEGER OTTO ORGONAGYÁRA
Budapest, X., Szigligeti-utca 29. szám. (Rákosjaloa).
Uj orgonák, valamint homlokzatsípok sz~llitását és

orgonajavításokat mér s é kel t á r b a TI

. szakszerű és művészi kivitelben vállal.

FONTOS 'ERTESIT'ES! Tisztelettel közöljük, hogy,
anémet könyvkia'dók áraikat Magyarország részére
ideiqteneseri 250jo-kfll leszállították. Kérjük az igen
tisztelt olvasókat, hogy ezt az átmeneti kedvezményt
igénybevéve, bennünket német könyvrendeléseíkkel
mielőbb megtisztelni szíveskedjenek.

SCHOLTZ 'TESTV'EREK könyvkereskedése
Budapest, IX., Ferenc-körút 19-21.--- . "- .._----

Budapest, VII., Damjaních-u, 28-b. - F.: Farkas. L
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A FELEKEZETI ISKOLA.
Az utóbbi esztendők kőzgyűlésein ismétel-

ten halljuk azt a panaszt, hogy egyik-másik
egyházközségünk kénytelen feladni sajá.t ~lJe:-
jéból Tenntartott iskoláját és átadni azt ~'z; ál-
lamnak; vagy a~községnek. Másfelől' viszont
nem hallunk jelentést iarról, hogy ugyanolyao
számban egyházaink iskolákat nyitottak vol-
na. Nyilvánvaló ebből, hogy íg'yaz, eszten-
dők ebből a szempontból veszteséggel zárul-
nak
, Talán nem látszik ,egy-:egy helyen súlyos,

veszteségnek egyházunk életére, nézve, ha gyer-
mekeink, nevelésének feladatát anyagi nehéz-
ségek miatt elhárítja magáról. De országos
egyházunk szempontjaból mindig nagyobb je-
lentőségűvé válik a bezárt, vagy áradott, isko-
lák számának növekedése. A templom és az
iskola evangélikus egyházunkban mindig össze-
tartozott és ennek az; ősszetartozásnak meg"'''
gyengülése, vagy megszünése kiszámíthatat-
lan következrnényekkel járna egész e:gy'há.vu.nk
életében. '

Egyik budapesti kőzépiskolánkban az igaz--
gatónak a tanévet megnyitó beszéde meggyő-
zően fejregette a felekezeti iskola létjogosultsá-
gát les e1őnyeit. Rámutatott arra :az: evangé-
liumi szellemre, mely az; egész: nevelés mögött
áll és bizonyítani tudta ennek áldásait azok
életében, akik mindvégig felekezeti iskolában
tanultak. A Felvidékről és Erdélyból érkező
egyházi lapok hiradásai alapján e melléá1~
lítjuk 'azt a panaszkodást, hogy a felekezeti is-
kolák 'Ottani fogyatkozásával együtt jár az; a
szörnyű veszedelern is, hogy az evangélikus
gyermek nem tanulhat többé anyanyelvéru E
kettőból kőnnyen kiolvasható, hogy mit nyer-
het az evangélikus cs,aládaz evangélikus is-

kolával és mit veszíthet, ha nincsen saját is-
kolája, együttvéve pedig nyilvánvaló, hogy mi-
lyen felelősség marad mindenkin, aki, isk0-

láink számának csökkenését nem' veszi. annak
. egész--jdentősége szerine- váló kornólyság'ábarr,

Bármilyen jogosnak látszik tehát az; az
idegenkedés, amellyel a rnindenfelől megter-
helt egyháztagok a fokozott váldozathozatalra
való buzdítást fogadják, ebben ra: tekintetben

•mégsem szabad elzá rkóznu nk. Igaz, hogy ma
olyan az életünk, hogy ramindenfelől megkívánó
áldozathozatal miatt Iehetetlennek látszik újabb
áldozatokat elvállalni, mégis azt kell monda-
nunk, hogy ez egyházunk jövendőjének egyik
legfontosabb kérdése. Minden egyháztagnak
világosan tudnia ken azt, hogy -az államtól,
vagy a községtől soha többé vissza nem kap-
juk azt az: iskolát, amelyről magunk mondunk
le és így soha vissza. nem kapjuk azt a lehető-
séget, hogy a magunk' iskoláiban neveljük'
gyermekeinket evangéliumi szellemtől megvj;
lágosítottá, önérzetesség és az élet küzdelrneí-
-hez-megbátorítottá, olyanokká, akik ezután is
úgy fognak kiemelkedni minden téren, és min-
den pályán társaik köziil, mint ahogy eddig
mindenütt tették azt. Gondolni kell ana, hogy
a mi gyermekeinknek is lesznek gyermekeik
érs azok gyermekei előtt is .bezártuk' aet alj
iskolát, amelyről egy kis sajnálkozással le-
mondtunk és amelyikért áldozatot magunkra
venni nem akartunk.

Egyetemes egyházunk közgyűlése és az
egyetemes regybázi tanügyi bizottság figyel-
mébe ajánljuk ezt a kérdést úgy, mint amelyik
megérdemli, hogy a felelősek a legkomolyabb
felelősségérzettel foglalkozeanak vele,
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A 'keresztyén úrvacsora. synoptikus evangéliumban, sem Pál apostol kőz-
léséhen - 1. Kor. 1 : II •.ben, ---r holott
máskor, ha valamit nem értettek meg, felvi-

Jól tudjuk, hogy Megváltónk a tallltv'>"-lágosításért ismételten fordultak Jézushoz.
nyaival való utolsó együttlét alkalmával, mierőtt Ei a körülmény tehát már magában 'is va-
elfogták volna, a közös étkezés után sajátságos, lószínűvé teszi azt a tényt, hogy a;z:utolsó va-
mélyértelmű szavak, az ú. n. szereztetési igék csora szereztetési igéi nem ismeretlen tartal-
kiséretében megáldott kenyeret és bort nyújt muak a ta,nítványokelőtt, hogy már korábban
tanítványainak, annak hangsúlyozásával, hogy kellett hallaniok róluk, legalább is előkészítve
testét és vérét nyújtja nekik, ana az időre te- lenniök rá. , .
kintve, amikor már' nem lesz velük. Mert ez E tekintetben megint János evangéliuma
tünik ki azon szavaiból i-Ezt cselekedjétek.va- jön segítségünkre. Itt hallunk arról, hogy Jé-
lahányszor isszátok az én emlékezetemre. Már zus a nagy kenyér csodához fűződö beszédben
ebből iskitünik, hogy itt Megváltónknak egy a kapernaumi zsinagógában siól aa életnek
olyan intézkedéséről van szó, amellyel tandtvá- kenyeréről, (máskor meg az életnek vizéről,
nyainak, híveinek a vele való közösséget kí- amelyet szintén Ö ád), amely életnek kénye-
váríja lehetővé tenni azom időre, 'amikor már re, mint mennyei kenyér Ö maga, az Öteiste
nem lesz velük. és vére; az őrökéletben való részesedést azon

János evangéliumában Jézus búcsúbeszé- feltételhez kőti, hogy az ernberek egyék! aZIO
dei közt olvassuk azon szavait: »Nem hagylak testét és igyák az Ö vérét -, Ekkor 'igenishal~
titeket árván, megtérek hózzátok.« Joggal le- lunk arról, hogy tágabb körű tanítványai nem
het és ken Jézus ezen szavaiban arra vonat- értik meg szavait ésazt mondják: kemény be-
kozó figyelmeztetést és intést' ÍiS, helyesebben vi- széd ez, kicsoda hallgathatja Ot - és azok,
gasztalást látni, hogy azon időre, amikor tes- .akik gyengék voltak a hűtben, el is pártolnak
tileg már nem lehet velük, .végtelen szeretete Jézustól; csak a tizenkettő marad jézussal,
folytán gondoskodik arról, hogy valamiképen - akiknek nevében, amikor Jézus felveti a kér .•
lehetövé tegye tanítványai számára a vele való dést: vajjon ti is el akartok-e menni, Péter
kapcsolatot, Ugyancsak búcsúbeszédeiben szól így felel: »Urarn, kihez mehetnénk, őrökélet-
arról, hogy tőlük való távozása után elküldi a nek beszédei varrnak nálad, és mi elhittük és
vígasztaló Szentlelket; a kettőt azonban, az úr- megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő
vacsorában való jelenlétét ésa. Szeritlélek igé- Istennek Eia.«
rését nem kell széjjeltartani. illetve szembe- Joggal lehet tehát János. evangéliumának
állítani egymással, hiszen, ha a háromságos 6. fejezetében az életkenyeréről szó16 hatalmas
egy Isten működésében tehetünk is kíilőrubsé- beszédet úgy tekinteni, mint amellyel előkészíti
get a teremtés, megváltás és megszentelés közt, híveit, tanítványait az úrvacsorára. Ismert do-
az 'egységet mégsem szakíthatjuk el és köze- Iogra való utalás történik tehát az utolsó együtt-
lebbről az úrvacsorában is és általi til. három- lét alkalmával a szereztetési igék elmond ás Cl.!-
ságos egy Istennel való közősséget, éltető kap- kor, a megdicsőült Krisztussal való kapcsolat
csolatot nyerjük. céljából. Ez magyarázza megaz't a sajátos

'ne ha az. úrvacsorának a jelentősége olyan körülményt, hogy János evangéliuma, amikor
nagy, hogy vele és, általa élJ megdicsőűlt Krisz- az utolsó együttlétről és vacsoraról beszél,
tussal való kapcsolat és közösség lest az osz- csak utalással van az úrvacsorára, illetve az
tályrészűnk, joggal vetődik fel a kérdés, ho- 'események sorrendjével tisztában levő olvasók
gyan van az, hogy ezt a nag yjelerrtőségü cse- tudják, hogy most következnék az úrvacsorának
lekrnényt minderr előkészület nélkül találjuk elmondása. '
meg az utolsó együttlét alkalmával, holott meg-. Mint már az eddigiekből is ismeretes, a
felelő előkészítés nélkül tanítványai sem érthet- szereztetési igéket a három első evangéliom

-ték volna meg. Azonban már maguk a s~el1ez- és Pál apostol őrizték meg számunktra. Nem
tetési igék is mutatják, hogy a tanítványok előtt lehet itt a feladatunk, hogya négyféle közlést
már ismert dologról van szó; a határozott és szóról-szóra ősszehasonlítsuk; kettőre kell csak
minden magyarázatot nélkülöző megállapítá- utalnunk: Az-cegyik az, hogy Pál' .kőzlése Lu-
sok: »Vegyétek, egyétek, igyatok ebből, ez az kácséhoz áll kőzelebfi = azzal a kűlőnbséggel..
én testem, ez az én vérem«, - bizonyítják hogy Pálnál ott találjuk még azt a hozzátételt:
ezt. De ezt bizonyítja másfelől az a körülmény ezt c·selek~djétek... az én emlékezetemre, -
is, hogy az evangélisták semmit sem közőlnek viszont Máté kőzlése meg Márkéhoe áll. kő .•
arra vonatkozólag, hogya tanítványok csodál- zelebb ; a másik meg az, hogyha a s:zóbeli köz-
koznak Jézus szavai fölött, vagy magyarazatot lés idejére visszanyúló leírásokban bizonyos
kérnének rávonatkozólag. Már pedig alig fér-' kisebb+eltérések vannak, is, ezek a lényeget-
het kétség ahhoz, hogyha először hallották vol- egyáltalában nem érintik, Mind a négy közlés '
na Jézus ajkáról, az utolsó együttléü álldalmá- megegyezik egymással abban, hogy Jézus a
val, ezen rejtélyesen hangzó szava kat , csodál- vacsora után veszi kézhez a kovásztalan kénye-
kozásuknak és magyarázat kívánásukn:ak fel- ret és - a páska szokásnakí megfelelöen - !aJ
tétleniil kifejezést adták volna. Azonban: ennek vőrős bort, és hálaadás után a tanítványairiak
nyomát sem találjuk, sem a három első Ú. n. nyújtja o,lyan szavak kíséretében, amelyek lé-
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nyege: vegy.étek!... ez az én testem, ez ae
én vérem, valamint felhívja őket a cselekmé-
nyek ismétlésére.

'.. Felmerül most már a kérdés, hogy Jézus-
nak ezen szent cselekménye milyen kijelentés-
történeti előzményekkel hozható bibliai theoló-
giai szempontból kapcsólatba. Legközelebb ál-
lónak tünnék fel a páskavacsorára való gon-
dolás, hiszen ekkor hangzanak el Jézus szavai:
ha bizonyos fokú kapcsolatta kell is gondol-
nunk, hiszen mindakettő utalással van Jézus ha-
lálára, és Jézuslia vonatkozólag a páskabárány
elnevezés nem idegen ; már a Keresztelő is
Isten bárányának nevezi, aki magána veszi a
világ bűnét, Pál apostol is szól arról, hogy a
mi húsvéti bárányunk - a Krisztus - megál-
doztatott értünk, - de mégis rá kell mutat-
nunka különbségekre is. A páska; vacsora a
bárány elköltéséből állott, az .úrvacsora pedig
a páskabárány elköltése után szereztetett és
megáldott kenyérből és borból állott. A pás- Ismét ugyanarról szólok : a rni egyházunk
kavacsorát évenként egyszer, a zsidó kalendá- életének, lelkének kettéhasadásaról. Arról,
dáriorn szerint Nisan hó ra-én - megfelel kb. hogy más az igehallgató, épiilő és építő, imád-
márc. végének - tartották, az úrvacsora pedig kozásban és adakozásban hitét és egyházsze re-
a jövendőben nem volt időhöz kötve, a páska- tetét megbizonyító közösség, s más, elhatárol-
vacsora ernlék-vacsora volt az Egyiptomból tan, gyakran élesen elkűlönűlően más a hatá-
való szabadulás emlékére, míg az úrvacsoránál rozó és választó, jogokat gyakorló s köteles-
a Jézus halálára iemlékezés mellett sokkal na- s"égeket előí ró egyházkőzség. '
gyobb jelentőségű dologról van szó, nevezete- É'rezzük, tudjuk, Iátjuk mi ezt. Kűlönősen
sen a Krisztussal való közösség megalapoaásá- a hegyen épített, a messze világolni hivatott
ról és fenntartásáról. " népesebb és nagyobb intelligenciájú egyháza~

A gazdag' ószövetségi áldozati kultuszból inkban. Ismerunk olyan egyházat, melyberu la.

mások a szövetség áldozatra gondolnak ae rere- közgyűlés napján, tehát vasárnapon, az Ige
det kérdésénél. Maga Jézus is mondja: E po- napján a közgyűlés re és csakis arra é:rkező
hál' amaz Ujszövetség az én véremben .... A egyháztagok megvárják, míg az istentisztdet
szővetségi áldozatnál, amely a Sinai hegy alatt -- mint ők mondották - »lezajlik«. Tehát itt
kötött szövetség, a tízparancsolat adása után teljes a 'belső schizrna, a kettészakadás. AIZ
tartatott. Ex. 24,7. és 1 J. v. bizonysága sze- egyik -egyház, az az áldásos és áldott, az evan-
rint áldozati lakoma volt, amelynek alapgon- gélium fényébe meríti fejét és szívét, ott él
dolata az, hogy azon az istenség; is résetvesz, a templomban, kitárja szívét az evangélilum lel-
és a kőzős étkezés által jön létre bizonyos kő- ke előtt s hol bűnbánattal megalázkodva, hol a
zösség a hívek és lsten kőzt. lelkesedés szárnyain szállvia keresi az: ISiten

Ha mindenáron történeti motiválást kere- megtartó kezét. Ez az egyház, ez az igazi egy~
sünk az úrvacsora számára, nem lehet kétsé- ház. Ennek tagjai megható és szívet melengető
goes, hogy azt ezen gondolatkörben kell ke- ragaszkodással, megbecsűlésssel veszi körül a
resnünk. Azonban erre vonatkozólag is áll, hogy lelkészt, az.6 papjukat, ezek minden akcióban
a megvalósulas teljesebb! és dicsőségesebb, boldog 'Odaadással részt véve, terhet és munkát
mint a rávonatkozó reménység. vállalva buzgólkodnak, erejükhöz mérten, sőt'

!Éppen 'ezért elhibázott volna az úrvacsora azt néha csodálatos lelkesedéssel túlérő áldo-
eredetének kérdésénél a kortörténeti vallások- ---..zattal., adakoznak, zúgolódás nélkül fizetnek,
bananalógiákat keresünk. Az úrvacsora az újszö- bibliát olvasnakés gyermekeiket a maguk pél-
verségi kijelentésnek annyira a kőzépporrtjában dájával neve.lik egyházhűségre. Ez-eknek min-
áll. hogy még az ószövetséghez viszonyítva is d-en pap - JÓ; nagyon meg vannak elégedve
egyedülálló magasságban van, nem lehet tehát papjukk.al, annak testi-lelki adottságával, ,aJ
e ponton komolyabb idegen befolyásoltatásra szavával és a hangjával, szívével és fejével, la
gondolni. A periférián tán még lehetséges volna lelkével és lelkesűltségével ; mennek, haladnak
az újszövets-égi időben is idegen hatások fel- együtt, építenek együtt.
vétele, de a centrumban,az ,egész épülebet tar- A másik? .. r , A kultuszon, al. Ige-életen
tó, az újszövetségi kijelentés lényegét feltételező kívűlmaradók'? '..!. Ne beszéljünk róluk, mert
és tartalmazó úrvacsoránál számottevő idegen keserű vád, bántó panasz, céltalan rekriminálás
befolyásra gondolni tulajdonképen annyit je- nem vezet célra, nem is kenyerünk. Elég a
lentene, mint félreismerni az Evangélium ab- neg atívurnokból, több pozítívumot. Elég az
szolútságát, 6,3 homályos vagy durva, érzékies fel- inkább elkedvetlenítő, mint buzdító hibáztatá-
fogáskörből származtatni azt, amely mint leg- sokból.

szeritebb őrökség jelenti számunkra Krisztus
drága ajándékát. Azon vallások körében, ame-
lyekben egyes extravagans tudósok az analógiá-
kat keresik, Cum ont, e keleti vallások egyik
legalaposabb ismerőjének szavaival, akit a meg-
fontolt tudósok egész sora kővet, mondhatjuk,
hogy csak konkréte kell összehasonlítani e po-
gány vallásoknak kicsapongással határos kulti-
kus étkezéseit, akár az orphikus kultuszban,
akár Dionysos vagy egyéb pogány istenségeknél.
az úrvacsora tiszta seentségével, hogy éppen
az összehasonlítás révén tünjék ki az összemér-
hetetlen különbség az úrvacsora és ezen analó-
lógiákként felhasználni akart pogány rítusok
közt. (Folytatjuk.)

Semper Idem.
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Keressük inkább a javítás, az építés, a szönöm 'Önnek, Sauerbruch; s most ae én Urammal,
megértés módozatait. Miként volna áthidalható odafönn, akarok beszélni« -- közben az ég feJé mu-
ez a nagy szakadék a hitélet és jOg'élét,l$ tatott. Felálltam és csen'del3ell el akartam; hagyni a
egyház, mint üdvintézmény ·s azegyház, mint seobút, De Hiridenburq így ezoli: »Nem, Sauerbruch,
pz,erv'ezet,' mint szociális közösség között? Mi- On nyugodtan maradhat, csak a Btbliát akaront egy
ként lehetne gyülekezeteinket m1e:gtölt.eni a2 kissé oluasqatni.« Azután a függönyt akartam az
evangéliuru lelkével? Miként lehetne a tőrvé- ablakról [élrehuzni, hogy. világosabb legye~. De a
nyek s rendeletek', a határozatok világát átvi- tábornagy nem enaedte: »Csak hagyja így, Sauer-
lágítani, beragyogni az evangéliumi világos- bruch, amit, olvasni akarok, azt ugy is régóta tudom
sággal? 1 ldvülről«. Hindenburq azután vette, éjjeli seekrénué-

Talán intézményesen, építészeti techruikával ről az Uitestamentumot, mi,ly mindiq ott volt, la-
kellene a tanácstermeket a templommal egybe. po~gafott benne, majd csendes, suttogó hangon 01-
egy épületbe foglalva összekőtni ; minta Frank- vasgatott körülbelül egy negyedóra hosszat. Azután
furtban látható császárválasztó termet a ternp- eltette a kön.fjvet, odahívott dgydhoz' s azt mondot-
lornmal, hogy aki a gyűlésterembe akar 'jut- ta: »Nos, Sauerbruch, most meqmondhatia a kaszds
ni, annak át Keltene mermi az oltár előtt?.. embernek, hogy bejöhet il szobába«. Másnap reggel
Talán fogadalmat kellene kivenni a hivaradba- a tábornagy halott oolt«. Ez az elbeszélés, melynek
iktatásnál, tehát erkölcsi, morális kényszer ítés- . tartalmi hitelessécet Petere és Meissner államiitká-
sel rábírni az egyház főembereit, hogya rak is tanusitják, szép világot vet Hindenburq hívő
templomban is, példát mutató hittel, az Ige egyéniségére. Érdemes,' hogy' mi, maquar. euan-
kedvelésével 'együtt fognak bizonyságot ten- gélikúso!f is tudomsiet vegyünk rota:
ni, hogy -:- »az igaz ember' hitből él,«'. (Rón1Í. ~ !A Keresztyén Igazság 10. számából.)

. I :14.) . T
Ez mind stílus-szegény és-egyházunk ps.y-

chéjétől idegen, mert kényszer.itéssel ható mód•.
sz·er volna.' .

Ajánlunk' mást; olyat, mely egyházunk szel-'
1emébőlel'iedő, építő és buzdító. EZI pedig aa,
hogy minden gyűlésen a tanácskozóasztalor» ott
kell lenni a bibliának! Az arra a hétre szólé
perikópa 'egy világi ig'yűlési, tagt.általf.eloIVla-'.·
sandó. ,Az egyetemes papság gyönyörű, mél-
tóságra ernelő s la. klé.rikus és laikus, közötti
különbséget megszüntető . elvének' ez sokszor
áldó és építő erővel ható kifejezése volna.

Az' Ige a mi dicsőségünk és rendeltetésünk,
Vele és érette élünk, nélküle meghalnnki

Zsinatunkone gondolatot szÓhOIZIjuttat-
juk. Hiszem: eredménnyel. ;

í Du~zik L/aJ/os.

Hindenburg hite.
Hindenbura utolsó óráiról Sauerbrucn proiesszor,

az' agg tábornagy orvosa, a köuetkezoke,t mondja:
»Szerdán volt, augusztus ,1-én (l934-ben), delután;
a tábornagy hálószobájában ooltam: A tábor[logy
ágyában [ekűdi és sziuesen. vette, ha melleite v'oJ~
tam akkor is, ha nem volt szUksége rám. Sokáig iau-
g'afott, ahogy szokása volt. Ilyenkor nem' vált sza-
bad' zavarni, ezért <csendbea ültem az ablak rriel-
left lés a keribé néztem, m'elyre lassan leereszkedete
az alkony. Hirtelen seoütott a tábornagy: »Sauerbrucn
itt 'van On, mJég'? S amikor ágya <mellé ültem. s
kérdeetem, hogy ualanü fájdalma van-lee hosszasan
rám nézett, maid azt mondotta: »Sauerbrach,. On
mindio megmondotta neké;ml az igazat, bizonyára most
is . meg fogjU! tenni. Itt van már' a kastély'blaln élt;

vár a kaszás ember (a haldi)?« NlJgyon nehezemre
esett a [eleiet, Megfoglam kezét s azt mondtam:
»Nem, tábornagy" ur, de a ház körítl járkáli<. Hinden-
burg, hallgatott egy darabig, majd aet mondoüa: »Kű:

A dunántúli egyházkerület
közgyűlése.

A.. dunántúlreg yházkerűlet okt. 9- 1 1. nap-
jain--tartotta ktjzgyM~sét Celldőmölkőn. A be- .1

vezető bizottsági gyűlések után' Iof;éill d. t::
a kerületi Ieíkészeg yesület tartotta közgyűlé-
sér. A megnyitó áhítaton Horváth Lajos es-
peres szolgált. A kőzgyűlést Németh Károly
elnök nyitotta' meg, aki iaz új világadakulás és
az új ernbertipus kialakulásában előálló e:gy-
házi és lelkészi feladatokat. világította; meg.
A főgondolat az volt, hogy a keresztyénség-
nek kellene a világot misszion.álmá, de ma a
világ misszionálja az -egyház.at, nekűnk tehát
be. kell tölteni a keresztyénség eredeti, hivatá-
sát mindedru akadály ·el1e!n.é'r,e~is. Ezután. TfÚ.
róczy Zoltán rajzolt eleverr és tanulságos ké-
pet a finn lelkészi értekezletekről, azok test-
vérkőzősségi jellegéről, fegyeílmezettségéról és
teljes őszinteségéröl. A finn lelkészértekezle-
tek a Ielkípásztorok Ielki kőzősségének mű-
helyei és azokká: kell -lerind a mi lelkészi ér-
tekezleteirrknek is. Farkas Zoltán érdekes elő-
adást tartott a lelkészi fizetések köepontosítá-
, '1 ' k "1. / dé 1" 1" ksaro es enne a szorvanyker eSls,e va o ap-

csolatáról. Számítása szerint nem volna na-
gyobb akadálya a dunántúli kerület lelkészi fi-
zetései kőzpontosí tásának, viscont olyan előnyei
volnának, amelyek sok rtekintetben kedvezők-
nek mondhatók. Az előadást élénk vita, kő-
vette; az előadást ,- a kérdés érdekességére

. való tekintettel -- közőlni fogjuk. A szórvány-
gondozást, a presbiteri konferenciák, 'a Iitur»
gia, .azénekes!könyv és agenda, valarruirut a
vegyesházasság'<kérdésében beérkezett egyház-
megyei Ielkész] értekezíefi állásfoglalásokat Né-
meth Károly elnököss,leJoglal6an ismertette,
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Mindezekben a kérdésekben a lélkészegyesű- pontjából nem igér semmi konkrétumot. E~ek
let gyors és megfelelő intézkedéseket sürget. valójában erkölcsi értékű kérdések. Örömmel
Az indítványok kőzii l nagy érdeklodést keltett állapítja meg a jelentés, hogy az' igehirdetés
:\ agy Miklóselőterjesztése a Kornárorni János: nem. csak számbeli emelkedést, hanem belső
))Rejtett zúg« cirnii regényéhen foglalt és egy- elmélyülést is mutat, úgyanigy abelmissziói
házunkra nézve sértő beállí tású jellemzés mi- munka is. A konferenciáktói mndenütt lutheri
att, amelyről annak idején az evangélikus saj- lelket kell igérlyelni.' A szórványok gondozá-
tóban már szó vobt. sának kérdését olyan feladatnak mondja, mely

Ugyancsak r o-éri d. e. volt a kerűleti Lu- hatalmas -eg yházvédő és teremtő munkát igé-
ther Szövetség közgyűlése, melyen Kapi Béla nyel. Ezután a' jelentés 'az' anyagi helyzet is'-
püspök és Dr. Ittzés :Mihályelnököltek. A meretére tért át és ennek nehéz volta ellenére
munkajelentés igen imtenz ív és buzg ó mUD. is: sok áldozatról és építésról számolt tbe. Ku-
káról számolt be. Az elmult évben 2243 val- lönösen kiemelkedő a. 'j lenrésnek az a rész'C,
lásos előadás folyt le felnőtteknek, presbite- me~y a feladatok kérdésével. foglalkozik. Itt
reknek, bibliaköröknek, középiskolásoknak és is legelslőnek az igehirdetési eröteljességét
ifjúsági egyesületeknek. A szövetség kiadta a hangsúlyozca. Céltudatos munkát kíván egyhá-
belmissziói munkaprogramm tizenkettedik év- zunk szociális feladata; nak s.zi81gálatáhan. 1. Az
folyamát, m.ely ez évben iseg;és,z; esctendőre egyetemes papság magasztos elvének helyte-
készen adja a:z anyaget a1Z:egyházi munkáua. len tartalommal való megtöltését állapítja meg.
Ennek részletes ismertetésére még visszaté- Nem az egyházközig azgatási munkában való
rünk. A szevetség a régi tisztikart hat évre újra részvétel, hanem a vallástétel és a bizony-
megválasztotta, továbbá új alelnöknek Fábi- ságtevő keresztyén életnek kell következnie
:ín Imrét, új titkárnak Szabó Józsefet., pénz- az egyetemes papságból. Meg kell tehán tisz-
táriellenőmek. Győrffy Bélát. A kerületi Lu- títanunk egyházi életünk etikáját, a Lelki; egy-
ther Szövetség bevétele 61 92 ~., kiadása 5458 ház szolgálatába kell állítani az egyházi tör-
P. volt. A dunántúli kerületi Luther Szövetség vénykezést. Jobban kell megszervezní az egy-
lapja, a Harangszó a mult évben 25 éves háztársadalmat és ennek széthulló 'erőit való-
jubileumahoz é.rkezett, s a jubileumliévb>en ságosan össze kell fognia a:z Országos. Lu-
836 új előfizetőt nyert, a jőjjetek Emhozzám ther Szövetségnek. Sokkal jobban kellene ki-
cimű lapbeolvadásával pedig 1600 új dőfi-~ építeni a közös protestáns frontot is. Mimden
zetőt vett áto Ingyem 672 példány); küld, szét egyhá"zi. tisztviselőnek az 'egyház olyan aktív
hetenként, az egye's alkalmi kiosztásokon ki. I munkásának kell iermie; akik régi és új mam-
vül. A lap élére az eddigi felelős szerkesztő kamezőkőn szívvel seolgalnak. Ezután. Ielso-
és kiadó mellett a közgyűlés sze.rkesztő bizott- rolja a jelentés részletesen a püspöki szolg álat-
ságot is választott, tekintette! a lapnak immár ból következő rnunkateljesítést, majd az: 'egY'-
egészen kifejlődőtt országos jellegére, házi élet részletes adatait. Iskolai ügyek, anya-

Délután a gyámintézet tartotta az ülését, gi kérdések, segélyezési mo:z:galmak ismertetése
majd a templomban gyámintézeti és Luther után a személyi változásokról és a stafisetikai
Sz~V'ets,égiestély volt, az utóbbin dr . .Jánossy .adatokról szóló résszel végződik a jelentés.
LaJOS tartott előadást. A kerületi közgyűlés ezután a bizottsá-
.. A kerület~ .közg~űlés II -!é? r.eggel ~ezdő- gok jelentéseit és javaslatait hallgatta meg

dőtn a bevezető istentisztelet utan, D. Kapi Béla és ezek alapján hotta meg hárároeatait.
és Dr. Mesterházy Emő kerületi felügyelő elJ .
nökletével. A közgyűlés elé D. Kapi Béla 45
nyomtatott oldalra terjedő és aze,gyházke.rület
életének minden részletére kiterjedő püspöki
jelentést terjesztett, melynek fejezetei sok ér-
dekes és- tanulságos adatot tartalrnaznaki A'
pűspöki jelentés megállapítja, hogy ma, a pro-
testántizrnus ellentétes szellemi áramlatok sod-
rában teljesíti történeti hivatását. A katoliciz-
musnak az állami életben való érvényesülése
egyet jelent a protestantizmus elnyomásával-
savilágpolitikában mindenütt észrevehetően
belehúzódik aJZ'egyházi szempont. A protes-
tantizmus ma is lelkiismereti és a vallási sza-
badságot követeli. A lélek vallásaért és a val-
lás lelkéért kűzd. A'z államhoc való viszony
nem változott, de az egyházak egymáshoz való
viszonyát ma .is-nehéz szabatosan megállapítani.
N'emélnek egymással békességben, de nem
is állanak nyílt harcban. A házasságjog meg-
változtatása a felekezetkőzti viszonylatban és
családvédelem kérdésében is egyházunk SIZ'em.

Szórványielentés.
Szórvány munka - apostoli mamka, Hi-

vatalszobából ezt elintézni nem lehet. Ha a; ta-
-n ltványok lelkészi hivatalból intézték volna a
a hitten Jést, akkor még ma is. a: pogány oltá,:,
roknál mutatnánk be füstölgő áldozatainkar;
Ok apostoloknak, kiküldotteknek. Jézus Krisz-'
tus kiküldőtteinek érezték .: magukat és nem
hivatalvezetőknek. A phalanszter tudósának tra-'
gédiája Madáchnál, hogy 'a szellemet lombik-
ha akarta zárni, A mi evangélikas egyházunk-
nak 'a tragédiája pedig az, hogy vallásunk egész
szellemét nem vittük ki szétszóródott hí veink
közé, Trag édiánk ez, amelynek folyománya ráz
a rettenetes nagy veszteség, amely éppen a mi
evangélikus egyházunkat érte egész vonalon .a
multban, de még a jelenben is. Ez ra veszte-
ség érni fog mindaddíg bennünket, amíg a
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lelkészek hivatalvezetők lesanek és nem apos-
tolok, akik szerte járva a r -ájuk bízott te.rü-
leten, minderiűtt, tehát szórványainkban is,

• egyformán hirdetik Isten igéjét, Krisztust.
Egyházmegyénk szórványain ez az apostoli

munka megindult. Az csperes és a szórványeló-
adó az elmúlt évben az egyházmegyének csak-
nem összes szórványait végiglátogatta.

. Egyházmegyénk szórványmunkája két ág-
ra oszlik : a felnőttek lelki gondozására, va/-
Iamint agyermekek hitoktatására.

:\ felnőttek lelki. gondozása egyelőre, isten-
tivzteletek tartásában me.rűl ki egyházrneg yénk
területén. ~~tlagban mO:luh.atjuk. hogy istenr
tiszte letek szórván yainkon ha vonta egyszer,
esetleg kétsz/er vannak. Ilyenkor a híVIe~ vagy
nyomtatványértesítést kapnak, v.agy pedig a
lelkészi hivatal egy-két megbízható evarig', hí-
vőn k révén hi vja össze szétszóródott híveinket.
A jövőben egy Iépéssel tovább r kívánatos men-
nünk :_az istentiszteletek után mem szabud ha-
zasietni, hanem meg kell kezdeni I(w!ang.-
hí veink látogatását. Minden istentisztelet után

, ha egy-két hivénket meglátogatjuk, máris ala-
- posabb munká.t végeztunk.

Kívánatosnak tartom továbbá a. felnőttek
lelkigondozása céljából, hogy minden szórvá-
nyunk istentiszteleti termében helyez,ziÜnk el
oltárképet. illetve rögtönözhető oltárt. F oritos
dolog az, hogya szórványhívek lássák, hogy
őket azanyaegyház nem az egyházi adóért gon,-
dona, hanem azért; me rt evangélikusok és
ellátja azzal, amivel csak teheti. Később 'k ívá-

. natos egy-egy harmónium beszerzése is. Hasz-
nált harrnóniumot aránylag elég olcsón kap-
hatunk már. Az elmult évek egyikében is sze-
reztünk be Mezőkovácsházán a réfo rmátusok-
kal együtt legy harmóniumot.

Kívánatos lesz továbbá ebben az évben
, szórványainkon egyházi életünket kissé élén::

kebbé tenni műso ros vallásos estek bevezeté-
sével, amikor is az anyaegyházból vihetünk·
magunkkal egyházi énekeseket, szavalókat, vagy
esetleg a szarván)' hiveiból válogat juk őket
ki. Battonyához tartozó három szorványon már
kísérleteztűnk vele igen SZ2pl eredménnyel,
Idegen előadók," lelkészek, diakonisszák be/ve-
zetése szórványaink téliestéin szintén. mara-
dandó nyomot hagy híveink lelkében szórvá-
nyainkon. ilyen módon meg tudjuk szórvány-
híveinket győzni, hogy nem árvák, hogy van,
ah gondol reájuk.

Ugyancsak ta felnőtt híveink gondozása
szempontjaból kívánatos volna, hogy minden
szó rván yhivőnk évenképt legalább egysze -. a
szórványhí vek felvílágosításárasz erkesztett idő-
szaki szórvány.apot kapjon, amelyben szórvány-
kérdésekről, reverzálisokról , kitérésekről vol-
na szó. Sajnos, nagyon sok szórvárryhívőnk
még ma sem tudja, hogy házassága alkajmá-

. val init iratnak vele al á a főb í rói hivafalban,
amikor a reve.rzál iq-okirarot alái rja. Ez a sz.ór-
ványlap természetesen teljesen ingyenes lap len-

ne, megfelelő ke.rűleti vagy egyetemes
ból.

A' szórványmunkának másik ága a gyerme-
kek hitoktatása. Ez fáradságosabb. mint az
előbbi, mivel a gyermekek a tanyai iskol.ákon
szétszóródottan vannak és ke resendők fel. A
hitoktatást a szórványokon nagyrészt a lel-
kész végzi, de varinak szérványok, ahol re-
formátus vallású tanító, esetleg ref. segédlel-
kész végzi. A mai, nehéz időkben kénytelenek
vagyunk megalkudni a helyzettel. azonban so-
hasem szabad elfelednünk, hogy öntudatos
evangélikus ifjút vagy leányt csak evangélikus
lelkész, vagy' megfelelő evangélikus Iél ek ne-
velhet! Ha már, akár a nagy távolság miatt,
akár egyéb okokból a lelkész semmi szín alatt
sem végezheti a szórványg yerrnekek hitoktatá-

, sár. úgy kívánatos, hogy a havonként: tartott
szórványistentisztelet után a lelkész tartson hit-
oktatást az evangélikus gyermekek számára.
Ily módon ellenőrizheti megbízottja munká-
ját, akár evangélikus, akár nem evangélikus az
illető, s módjában van evangélikus öntudatot
adni növendékeinek. -- Kívámatos volna azon.-
ban, hogy minden evangélikus gyerrneket .a
szórványokon evangélikus lelkész taníts-cm val-
lása sze retetére.

Szórványhitoktatás nagy hátránya, hogy
a szórványok SJzegény gyermekeit nem tud-
juk ell átni ingyenesen hittankönyvekkel. Moz-
galmat kellene az egész vonalon indítani, hagy
az egész ország területén a hitoktató lelkészek
és tanítók az év végén szedjék ÖSS.Ziea mó-
dosabb' evangélikus gyerrnekektól elhasznált
hittankönyveiket .a sz órványok béres-gyerme-
kei számára. S ezek az összeszedett, e~ha;sz-
n.ult könyvek kerületenként osztatruának! ki a
szórváriyokat gondozó hitoktató lelkészek igény-
byjelentéseir,e. A szegény bénes gyermekektél
igazán nem várhatjuk, hogy egyi-két. pengős
hittankönyvlet vásároljanak ma, amikor sok
helyen betevő falat juk sincsen. _

A szórványhitoktatás céljaira külön s gy~
séges tananyagbe osztásra volna szükség. Mert
az természetes, hogy a szórványg ondozó lel-
kesz ugyanazt az anyagot nún végezheti el
mondjuk évi tíz alkalommal, még ha -neml is
egy 'óráit, hanem két-három órát. taft is egy-
szerre, mint amit az anyaegyházban elvégez
évi hetven vallasórán. Ugyszintén kijelőlen-
dők ~ol,ná,nak e.gys/égesen a szórványori elvég-
zendő enekek lS.

Kívánatos volna továbbá, hogy a
szórvány számára külön konfirmandus .káté
készíttetn.ék olyan terjedelemben, amelyet évi

. tíz alkalommal kiszálló lelkész el tud végez .•
tetni a gyermekekkel, de amely konfirmandus
kátéban .benne volna mindaz, amit dióhéjban
a konfirrnandusnak tudnia kell evangélikus
vallásáról. A konfirrnandus káté oly.an nyel-
ven volna megírandó, amelyet a béres, gyer-
mekek megért-enek.

Kívánatos volna végűl, hogy a részben
mé:i;relrendelt hitoktatási naplót a szórvány-
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hitoktatásról is vezesse <ahitoktató lelkész, hogy
az egyl~ázmegyei ellenőrzö bárrniko r lássa,
hogy mikor, hol és hány gY'ermekkcl foglalko-
zott a szórványhitoktató, elegendő-é az elvég-
zett anyag 5 óraszám vágy -esetleg még foko-
zandó. - Ugyszintén kívánatos a lokozottab el-
lenőrzés a.siórváJ1yhitoktatás terén is.

Benhoczi Dcnre],

Testvéri szerződés.
(A református és evangélikus egyházak

l{Ö~ötti sz'erződ,ések szernpontjából, melyek a
multb.an el1entetekre vezettek. ezt a szerzö-
dést olyan helyesnek és testvériesnek tart-
juk, hogy megismerés céljáb'ól szívesen kö-

t zöljük.) . ;

A .két fi?keg~h~z közös egyetértéssei a jelenleg
a T~polca es .. Vld.''!k,~ re~ormátus keresztyén fiók-
e~yh~z telekkönyvi es tényleges tulajdonában le-
vo ingatlanon közös templomot és tanácsterme!
építtet, arr:~ly templom, tanácsterem és maga a telek
IS a ket fl~kegyhaz egyenlő arányú közös tulajdona
leend. Tehát a Tapolca és Vidéke református ke-
re~ztyén fiók.e,gyház ,ezennel eladja, a tapolcai ágos-
tai evang. fiókegyház megveszi az eladó reformá-
tus fi:óillegyház nevén álló ingatlan fele 0(2) részét
h.atszaz C?OO) pengő vételárért, amely vételár a
templom es tanácsterem építési költségeíbe lesz be-
számitandó,

Az épftkezéshez mindegyik fiókegyház azonos
összeggel járul.

A fe!s~er,elés; nevezetesen a s~ószék,papi-'szék,
pa?~k, lócák, székek, Ur asztala, illetve oltár, har-
monrum, harangok, stb. szintén közösen szerzendők
be, tehát ezek beszerzéséhez mindkét fiókegyház
azonos összeggel járul.

, A speciálls fele kezéti vonatkozású kegyszerek,
mmt Ur,:,acsorai 'edények, Ur-asztali és oltári egyéb
felsze.:e.~esek, terítők. stb. mindegyik fiókegyház ál-
tal kul on szerzendők be és külön használandók.

A két fiókegyház a közös tulajdont közösen
használja, mégis az alább felsorolt módon: ;

. a) Mipden , h6, el,ső lés harmadik vasárnapján
delelott es delutan es az e vasárnapokat követő
hetek minden egész napjain a református fi6kegy-
ház rendelkezik a templom és a tanácsterem felett:
ha újév vasárnapra esik, akkor január 8.,a az elsŐ
vasárnap. : :
.. b), M.!nd~n h~nap, m~sodik és negyedik vasárnap-
Jan delelott es delutan es az e vasárnapokat követő
hetek minden egész napjain az evangélikus fiókegy-
ház rendelkezik a templom és a tanácsterem felett.

c) Ha egyik-másik hónapban ötödik vasárnap is
van, az ötödik vasárnapon és az azt követö hét fel-
váltva illeti mindegyik fiókegyházat.

ct) Az a, b. és c. pontokban körülírt idő alatt
a templom belső elrendezése mindig az illetékes
egyházat szimbólizálja.

e) Az ünnepek másodnapjának délelőttje, mint
a fiókegyházaknak az anya-egyházak kal kötött szer-
ződésekben biztosított Urvacsora-osztási alkalmai a
páros években az evangélikus egyházat, a páratlan
években .a református fiók egyházat illeti.
. f) Nagypéntek, 'áldozó-csütörtök, - szilveszter, új-
ev, október 31. napjának délelőtt je és a nemzeti és
~llamfői hivatalos istentiszteletek tartása a páros
években B reíorrnátusoké, a páratlan években az evan-
gélikusoké.

g) Amikor és amelyik fél a délelőtt felett az
al-fl pontok szerint rendelkezik,' ugyanakkor az
llletőünn~p délutánja a másik fiókegyházat illeti,'

h) ,Amikor és amelyik fél az e) pont szerint
a .~a:acsony, húsvét és pünkösd másodnapjának dél-
~!ott]e f~let.! ~endelk,e.zi~, a~, illető ünnep első nap-
jának délelőttje amasIk fiókegyházat illeti,

.. i) Amikor és amelyik fél a' h) pont szerint
az unnep első napjának délelöttiét használja, ugyan-
akko~' a. d~lután a másik fiókegyházat illeti. .

,J) KlVetel~s,en megtörténhetik, hogy ugyanazon a
vasar, vagy .•unnepnapon mindegyik fiókegyház sze-
retne valami kivételes okból istentiszteletet tartani
vag~esketé:s, keresztelés, temetés, vagy valann li~
turgiai szertartás adódnék valamelyiknek akár hét-
köznap, . akár vasár- és ünnepnapon is, ilyen ese-
tekben az: akkor dl~lelőttre, vagy délutánra és köz-
napokra Jogosult fel nem háboritható .meg a meg-
s~ok!?!t i9őb~n tar~andó funkciójáb'an, hanem a m'á-
Sik fl?~egyhaz teszi az istentiszteletet vagy. liturgikus
fun~cIGt ugyanazon a nap an előbbre, vagy későbbre,
tehat alkalmazkodik.

k) Ha valamelyik fiókegyháznak egyházjogi jelle-
ge megváltoznék is, az itt megállapított használati
rendtartás nem módosulhat. ...-

ll) ~ k.,?zös'e.n ~a.sznált h.~rang. vagy harangok
hasznalah díja mindig azt a fiókezvházat illeti, aho-
va a halott tartozott. tehát nem' közös.' -

m) A harangozási díj csak akkor osztandó meg
a k~t f~~,kegyház között, ha a halott nem vatt tagja
egyik fiókegyháznak s·em. .
, ..n) Vegyesházasok más vallású családtag-jaira tör-

teno harangozás díja' azt a fiókegyházat illeti, ahova
a ,~ar~~!f0zást igénylő fél' tartozik, tehát a harango-
zasi di] ilyen esetben- se!ll közös. ' ,

o) Egyszeri kiharangozás és a temetésre szóló
harangozás minden egyháztagnak ingyen jár ezen
túl minden közbeeső harangozásért ,egyc'nkint négy
(4) .oengő ~íi.. jár az illetékes fi6kegyház pénztárába

_ es ilyen kulon harangozás esetén a haranzozónak
ugyanasen halott után többszöri harangozásért is
rnindössze Ci) penzö., pótdíj fizetendő. "

p) A harangozót a két fiókegyház elnöksége kö-
zösen fogania fel és bocsátla el.'

A két fiókegyház a közösen birtokolt és használt
templomot és tartozékait közösen, egyenlő arányban
tartia fenn.

Mindezvik fíókegvház a két lelkész és a két
világi elnök szóbeli megállanodása alapján a saját
költsézvetésében gondoskodik évről-évre a tenntar-
tási köl tséq:.ekről.· . .
, ..H~ yalameIyik fiókegyház mégis megerősödnék
es önállósulna. akkor az anyagilag gvengébbet ben-
ne hagyja a közös tulajdonban és köteles tűrni, hogy
az 'egyetemes egyházak közös bizottsága által rrrez-
állapított megváltási összeggel a közös tulajdonból
'kifiz,ettessék.

. Ha valamelyik fiókegyház úgy elzvengülne. hozv
a közös fenntartási költségeknek őt terhelő fele
(1(2) részét nem tudná fizetni és azt helyette az il-
letékes felsőbbsége sem fizetilé, az ekként elgyen-
l3'ült, fiókegyház - tulajdonjogának negvven éven át
épségben maradása mellett - használati jogát a
másik fiókegyház javára a közös fenntartási költsé-
gew viselésének megszünésétől kezdödőleg elveszíti,
de használati. jogát attól az időponttói fogva, ami-
kor a másik fiókegyháznak az ezáltal egészben viselt
fenntartási költségek fele (1(2) _részét megtérlti; visz-
szanyeri. .r..@ r ·· ·H·..·..I ~RE K~ 'l..·@ ;
~,',IIIIIIIIIIIII~,I)"llllltlllrllllllllll'llIlllllflll'"1111111'11111111""1111"'1111111"11111111..1"1"""11".'11111~11"11I"III'III~

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 18-Il{ VASÁRNAP ..
Máté ev. 22 :34-46.

Jézus miruieri kérdésre me,'gfelel, de uálaszai sok-
szor nagyon kénuelrnetienek' Vegyük ki a fenti
szentiqe utolsó uersét 'és alkalmazzuk bátran ön'ma-
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qunkra. »És senki sem tudott neki egy szót sem
felelni és attól a naptól fogva senki sem merte or
semmiről sem .megkéraezni.«

Vajjon nüért olyan néma sokszor Jézus? 'Mert'
nem kérdezik Ot, ismerve feleleteit. A ketujérkér-
désre azt mondja, »Adjatok nekik ti magatok en-
ni«, a hatalomra meg azt: »aki magát felmagasztalja.
meqaláetatik«, Krisetus követéséről igy nyilatkozik
a gaz;dag ifju előtt: »." ered], add el rninden va-
gyonodat és oszd el a sze(/ények kozt«. majd: »köny-
I1Jjebb a tenének a tü fokán átmenni, mint a ga:;,-
dacnak bejutni a menl1.Jj~ országlába.« Odakiált a
viszály'kodókook, ha valaki' arcul üt jobbról; tartsa
oda néki a bal orcádat is, beleszól a társadalmi
harcba, hogy aki megdob téged kőve,!, dobd uiesea
azt kenyérrel, a testrő.l azt mondja, ha megbotrán-
koztat téqed a te jobbseemed, vájd ki azt, ha meg"'-
botránkoztat a jobb karod, vágd le azt, életprog-
ramot is ád: légy kisebb .. · Sokat fel Lehetne so-
rolni még jeleleiei kőzül, de mJost álljunk meg ezek-
nél. Eg'Y uj világnak uj pillérei, csak fel k~ll hlU/sz-
nálni őket és épül a csodák palotája. A jundamen-
tuma ez: »Seeresd a te Uradat Istenedet, teljes sei-
vedbt?l ,telle,.3 lelkedből és telies elm'édből.« Ezen for-
dul meg minden, Az Istent kellene vér/re ezeret-
nűnk, Nem' esak kizsákmánuolni öt, hanem' oda-
adni mindenünket az oltárára. Először a seioűn-
ket, aztán a tcenuerünket, vagyonunkat, harcainkat.
testünket, életünket, de mind szere.tetből -.

- A Ill. lutheránus világkonferencia. Párisban
október 13-20. napjaiban most folyik a hat évenként
.összeülö lll. lutheránus világkonferencia, melyet Prcé.
dr. Z. A. Morehead (New-York) elnök nyitott meg.
Németországból 15, Ausztríából, Kínából, Spanyol-
országból, Hollandiából, Esztországból. Indiából, Iz-
landból, Romániából egy-egy, Finnországból Japán-
ból, Lettországból. Jugoszláviából 2-2, Dániából 8,
Egyesült Allamokból 12, Elszászból, 12. Mcintbeliard-
ból 5, Párisból 8, Magyarországból 3, NorvégiábóJ 4,
Lengyelországból 7, Svédországból 3, összesen 93 de-
legátus jelent meg. Közöttük van Pehrsson (Göteborg),
Marabrens .(Hannover), Jorgensen (Kopenhága), Mei ,
ser (München), Hae. (Northfield, USA), Stangl (Göt-
tingen), .Ihmels (Leipzig), Ulmer _ (Erlangen), Cape-
sius (Wien), Lehtonen (Tarnpere), Eidern (Uppsala),
Stadener (Váxjő), Wollmer (Lund). A magyar de-
legáció vezetője Dr. Prőhle Károly 'egyetemi tanár
tagjai pedig Kemény Lajos és Dr. Gaudy László:
Nagyértékű előadások hangzottak: el, melyek a mai
szellemi és erkölcsi élet kriziseível foglalkoztak, to-
vábbá a protestáns, közelebbről lutheránus egyházi
élet problémáival. Rendkívül érdekes képet adott
az egyes előadók részéről az' országaikban folyó
evangélikus egyházi élet ismertetése. Dr. Prőhle Ká-
r<?ly a I:0nfer~ncia, ö!ö~ik napján: »Az evangélikus-
sag. a nepek eletvalsagaban« címmel, hatodik napon
pedig a magyarországi evang. egyház jelenlegi hely-'
zetéről és életéről tartott előadást.

..:..,.Protestáns bányásztemplom. Dorog községben
a református ésevangélikus bányászok közösen épí-
tenek ·templomot. Az új templom alapkövét. legutóbb
helyezték el. Páli Sándor esztergomi református lel-
kész s Makár János hitoktató lelkész. működtek
közre az ünnepen. '

- Tanévnyitó közgyűlés. A pécsi m. kir. Erzsébet
T?dom~nyegyetemJ soproni hittudományi kara folyó
ho 13-an tartotta tanévnyitó ünnepélyes közgyűlését
Sopronb-an: A templomi istentisztelet után a fakurltás
disztermében Dr. Prinz Gyula rektori megnyitó be-
szédévelkezdődött a közgyűlés, árnelyen Dr.. Deák
János prodekán az elmult tanévről számolt be, br.
Dr. Podmaniczky Pál »Wáchern, a pedagógusé cí-
men tartotta meg dékáni székfoglalóját,' majd Dr.
Jánossy Lajos mondotta el 'tanári' székfoglaló beszé-
dét. .

- 160 éves templomi jubileum Agfalván. Az
ágfalvi tekintélyes egyházközség szeptember 22-én
ünnepelte temploma felépítésének 150. évfordulóját.

Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda,

SZLEZAK LÁSZLO

Az ágfalvi templom 1783 óta többször át lett építve,
főképen 1835-ben s 1870-beh kapta gyönyörű gót.
stílusú tornyát, úgyhogy ez egyike az ország
legszebb és legnagyobb evangélikus templomaink,
ami főképen rnost tünik szembe, míkor a hívek a
szentélyt kívül és belül megüjíttatták. Különösen
emeli a templo~díszét a 20 ablak, mely most már
mind színes katedrális üvegből készült, valamint az
oltár, melyre a Nőegylet új oltárterítőt csinálta-
tottés az orgona, amely épp úgy, mint az ösz-
szes faalkatrészek, újonnan mázoltatott. A magasz-

. tos lefolyású ünnepen nemcsak Agfalva vett részt
teljes számban, hanem Sopronbánfalva filiából is
sok százan jöttek át az ünnepre, épp ügy SOPlmnMI
és a többi esperességeell gyü}.efueZ\€tekből,.sőt a
szornszédos Burgenlandból is számos hitsorsos jött
át az ünnenlő evangélikus Agfalvára. Nagyham emel-
re az ünnep bensöségét, hogy éI' gyülekezet ugyaínr
azon 150 év eíöttí énekeket énekelte, mjnt annak
idején, az ősök, amelyekben több versszak II. J6·
zsef nagylelkűséget em:eli ki s mond érte hálaköszö-
netet. Scholtz Odön esperes pedig az itteni lsten-
tiszteleten szokásosőslutheri liturgia keretében
ugyanazon már 1662 óta a gyülekezet : birtokában
lévő Agendából imádkozott, amelyből a templom
190 év előtti felszentelése alkalmából imádkoztak.
Ugyanő D. Kapi Béla püspök megbízásából a Titur-
gia keretében újból felavatta a templomot. Isten
igéjét a templomot szorongásig megtöltött több ezer
hívőnek a 84. zsoltár alapján Danielisz Robert har-
kai lelkész hirdette. Az esperesség nevében Ur,
Brunner Emil esp. felügyelő, a soproni teológia fa-
kultás nevében báró dr.' Podmaniczky Pál dékán,
a soproni gyülekezet nevében Ziermann Lajos lel-
kész üdvöz ölték az ünneplő gyülekezetet, kinek Breuer
György dgyházközségi felügyelő tolmácsolta a gyü'
lekezet; köszönetét. Scholtz Odön esperes ismertet-
te ezután a templomépítés történetér, ami egy fe-
jezetét képezi Agfalva tanulságos és egyháztörténeti
szempontból is jelentős történetének.

_ Halálozás. Folyó hó 17-én temették a rá-
koskeresztúri temetőben Dr. Csérmák Béla tiszti Iő-
Ü!gyészt , a békési egyházmegye níá:sodfelügyeIőjét
nagy részvét mellett, A temetési szertartást Magócs
Károly ker. lelkész végezte.

_ Az egyetemes gyűlés alkalmából Budapestre
utazó vidéki hittestvérek szíves figyelmé:t felhivjuk
József-utca 4. sz. alatti otrhonunkra, ahol szállás
ellátással vagy anélkül mársékelt áron kapható>. Hű-
vösvölgyi pensíóban is (1., Hídegkúti-út 1231-a"
Hűvösvölgy" a 83-,as villamos végállomásának kö-
zelében) szerétettel látunk átutazó vendégeket is.
A Fébé Ev. diakonissza nőegylet vezetősége.

RIEGER OTTO ORGONAGYÁRA
Budapest, X., Sziqliqeti-uica 29. szám. (Rákoejalua].
Uj orgonák, valamint homlokzatsípok szálli tását és

orgonajavításokat mér s é kel t á r Jj an
_ szakszerű- és művészi kivitelben vállal.

Magyarország. arany koszorús mestere
harang- és ércőntode, huranqi elszereles- és haranq-
lábgyár, Budapest, VI., Petnehdeu-utca 78. szám.

8 ararujéremmel és 4 dlseokleuéllel kitűnietue!

FONTOS ÉRTESITÉS! Tisztelettel közöljük, hogy
anémet könyvkíadók áraikat -Magyarország részére
ideiotenesen 250(o-kal leszállitották, Kérjük az igen
tisztelt olvasókat, hogy ezt az átmeneti kedvezményt
igénybevéve, bennünket német könyvrendeléseikkel
mielőbb megtisztelni szíveskedjenek,

SCHOLTZ TESTVÉREK könyvkereske'dése
Budapest, IX., Ferenc-körút 19-21.

Budapest, VU., Damjaních-u, 28-b. - F.: Farkas L.
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AZ 'ÖRŐK ·REFORMÁCIÓ.
. Sodo'r, az idő, Je a. Iélek vissza-vissza néz,

emlékezik. Szernünkbe süt, mint. távolodó .Nap
megszépítö, mindent fénnyel bearanyozó SUj-

g.ára, az, október harmincegyedikiernlék. Elénk
áll .a lelkiismeret hősie, az Ige boldog rabja,
az igazság prófétája: Luther. Ugy magasul fel
csodás, folyton nővő alakja, mint a folyam sed-
rában álló kőszirt ; jobbraí-balra osetja a hul-
lámokat, azok tajtékozva porlanak szét lábainál,
de ő áll.

Nem esiink=emberimádásba az ő értéké.'
nek felso rolásánál, mert a mi életnézeturuk Is-
ten-hiten épül fel, tehát Luthert is Isten esz-
közériek tekintjük; így nyer igazi jelentőséget
",így juturuk a helyes szernléletbe, melyböl Ie..
mérhetjükjelentőségét és megállapíthatjuk tőr-
ténelrni hatását.

, .Ma .megkondulnak harangjaink, S oltárai-
inkon meggyulladó gyertyák fényében; meg-
ihletett papok imádsága viszi népünk háláját
lstenhez Luther lelkéért, emberektől félni nem.

·tudé, me rt 'istenfélő szívéért, aktív' és -foly-
.ten eleven; minder» kérdésben állást foglaló ell;-
méjéért, szorgalmas kezéért és bátor ajkaiért.
.me lyen megjelent pokolverő .felségében, ör-
·dögüző ..hatalmában s bálványt döntő erejében
az - Ige, Ugy érezziík, hogya reformáció ün-
nepén .ezt az. Igét szószékeinken sokan meg-
.látják. egyi-e'gy tüzes szernvillanásban, egy-egy
Ielmagasodóprédikátor homlokán, egy;..egy lel-
kesült igazságban, _egy.e.ll'agadtatott kézlen-
dítésben, .mellyel ,egyi-egy igehirdető a Luther
szellemének -átáradásáról bizonyságot tese.

, ClSak egyet szeretnék .'., 'azt,' hogy 'ne' bél-
széljunk mi a, 'reformáció napján másokról; ha-

nem, többet - magunkról. Ne mutassunk foly•.
ton a multra, vértanú hőseink bámuLatos ál:-
dozataira, templomépítő apáink. cselekvő, ak-
tív hitéletére. az elnyomatás, jogfosztás és
hátravetterés között is csodálatosan megrna-
radt, sőt hatalommá vált egyházunk hőskora-
ra, vagy ha mutatunk, csak azért és annyiban
tegyük, amiért és amennyiben napjaink álegy
háziasságának kiemelésére szükséges.

Alegyháziasság . " Kérdezem: sok egyházi
vezérszerepet vivő férfiunk egyháza élete, hir-
élete vajjon nem csak gyűlésekben merüh-e
ki? Reverzálls 'esik ellenünk még egyházvezér
családjában is, lelkészeink magukra hagyottan
küzködnek az állásért, kenyérért egyházunk
védelméhez folyamodók lelki egyensúlyának
megtartásában, templomaink népe sok helyen
csak kilenctizede az egyházközség egészének,
iskoláink lassan kicsú:sznak az egyház szellem-
kezéből, még egyházi kenyeret evő 'férfiakat
is csak kivételes alkalmakkor látunk az igei-
hallgató gyülekezetben, társadalmi előkeléségek
panaszkodnak egyházi megad6ztatásuk ellen
(mondanom sem kell, hogyév'ek óta hátra-
lékban leledzenek) s vannak, kik 2-3 pengő
egyházi adót sokallanak sellene felebbeznek.

Mit beszélünk mi Róma hatalmáról, tő-
megmozdulatairól, Iéleknyeréséről ? ' .. Csak az
a fa pusztul, amelyik beteg; erős, életképes
fát kivághatnak tövig, mégis újra hajt, ha
erős és életképes. Nem kívülről fenyeget a
veszély, hanem belűlról terjed a betegség.

Lehetnek nekünk még 'Oly cáfelhatlan iga-
zaink, lehet a mi dogma-kinesünk mégoly meg-
támadhatatlan s a világos ész igényeinek tel-
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jesen megfelelő, az, igazságok csakúgy éh-
"nek, ha azokat oemberek éljete juttatja diadal •..
hoz. Mi vagyunk azok, akik kincsek gannai-
dája birtoláblan kolduskodva tengődünk. '

Luther nernasak igazságokat hirdetett,
nemcsak visszaéléseket ostorozott és nemcsak
a papizrnus anyagiasságát és hataloméhségét
leplezte le, hanem pozitíve ~s éhe a hit bol-
dogító, megtartó és erőssé tevő életét. »A2
igaz ember hitből él.«

Nem árthat a mi egyházunknak semmi ao-
tio catolica, ha mi egymás kezét szorosan meg-
fogjuk s a hatalomhoz Isten keze által emelt
hittestvéreink lenyúlnak la munkanélküli evan-
gélikusokhoz. Nem vehet tőlünk egyetlen re-
verzálist sem senki, ha la mi fiaink és leányaink
szívében hatalomma válik az egyhézi öntudat,
az vevangélikus öntud:at. Nem sorvadhat el a
mi egyházunk semmiféle válságban, ha minden
harangkondulásra megindulnlak az evangéli-
kusok lábai a templom felé és ha megindulnak'
az evangélikusok szívei az: evangéliarn boldo-
gító és gyönyörűsé;ges, felemelő és megerő-
sítő eszméi felé; és ha me.gindulnak az evangé-..
likus kezek a persely felé.

Milyen semmiség ez, ugYl~e? S ebből a
semmiségből nő ki a reformáció hatalma, Lu-
ther diadala, Krisztus felsége, Isten-országá-
nak kiteljesedése. Megindulhatnak a hegyek
ellenünk s mi megállunk - hitünkben.

Luther 95 tétele ma is aktuális: .lz elseje
ezeknek: ugyanazt av alapakarást veri ki, ami
a próféták, Keresztelő J ános és a Megválto
tanítását vezette be; et pedig ennyi: »térjetek
meg.« Az egyház reforrnációja nem más, mint
tagjainak megtéré,se.

Jókai mondja: »az universum közepe egy,
szív, mely megtelt Istennel.« A mi sorsunk di-
adalmas élet felé, lendítéje minden szív, mely
egészen és teljesen Egyházáé.

Duszik Lajos,

A keresztyén úrvacsora.
(Folytatás. )

Ha egyelőre még bibliai theológiai .téren
maradunk, úgy azt kell mondanunk, hogy a
szereztetési Igék, valamint János évangéliumá- ,
ban az élőlényekre vonatkozó jézus-i beszéd
úgy tüntetik fel az úrvacsorát, mint a jövőre
vonatkozó, az Ur testi közősségét pótolni hi-
vatott kegyelmi adományt. János evangéliuma
is 'azt mondja: a 'kenyér, amelyet én fogole
adni, a szereztetési igékben is ait 'olvassuk:
ezt cselekedjétek, valahányszor. A jövórey tehát
a meghalt, de feltámadott, megdicsőült Krisz-
tus idejére, a feltámadás és a paruzia, az Ur
visszatérése közti időszakra eső végtelen ke-
gyelmioadomány, amely a Szeritlélek által a
Krisztussal való földi közösség pótlása, a meg-
dicsőült Krísztussal való egység lehetővététele.

Ha mást egy nagy ugrá'ssa:l a reformáció
korabeli, .az úrvacsorára vonatkozó; nagy, vitat-

.kozásokra térünk át, amelyek Lutherés Zwing-
li közt Folytak, úgy 'nyugodtan állapíthatjuk
meg, hogya pusztá ernlékvacsora jelleget hang-
súlyozó zwingliánus felfogással szemben Luther
melegen érző vallásossága, intuitív módon ér-
tette meg az úrvacsoránál elhangzó J ézus-i sza-
vak igazi jelentőségét. Bár formai szempontból
meg kell jegyeznűnk, hogy a vitatkozás központ-
jában álló: Das ist mein Leib, épp úgy, mint
a görög estin, amelyekre Luther olyan nyoma-
tékosan hivatkozott, az eredeti aramei -nyelv-
ben, amelyen Jézus korában beszéltek és ame-
lyen a valószínűség szerint a szereztetési igéket
elmondta, hiányzik, épp, úgy, mint a magyar-
ban. De, mint a jnagyarban : ez, .az én testem;
ez az en verem "kifejezés, 'mindenesetre, 'töb&\et

, mond, mint a Zw~ngli-f,el,~'magyarázás ;"ez em-
lékeztet az éri testemre, az én véremre, úgy aZ'
eredeti aram'ei, nyelvben is, vallási; vallástör-
téneti szempontból épp úgy, mint nyelvi szem-
pontból a kifejezés többet jelentett, mint .egy-
szerűemlékeztetést. Luthert congeniális módon
ismerte fel és hangsúlyozta azt, hogy az úrva-
csorai 'elemek által amegdicsőült Krisztussal
kerülünk reális életközösségbe. Az, amit aZIol-
csó tréfálkozásr a legszentebb területre rSlbe-i
vinni akaró tudatlanság vagy tájékozatlanságí
Luther úrvacsora magyarázatára mond: vagy
alatta, vagy felette" vagy benne, az Luther
szavaival; In, cum, sub pane et vinc," azt je-
lenti:, a kenyérben, kenyérrel, k:e~yér által" a
borban, borral, bor' által vesszük 'Ínagunkho'z
Krisztus testét és vérét. 'Éis 'ez a felfogás .fe-
jeziki legteljesebben a szereztété si igék alap-
értelmét. A kálvini felfogással különbségben,
amely pusztán szellemi közősségről, vagy misz-
tikus mennyei közösségről beszél, e célból nem
is volna szükség úrvacsorára, mert szellemi kő-
zösség enélkül is megvan, illetve .1ehetségles. Lu-
ther mutat rá arra a vallási szükségképeniségre,
amely a hívő emberben megvan a hit tárgyával,
Krisztussal való reális kapcsolat megteremtése
céljából.' , ,

Hitvallási irataink többször is megemlé-
keznek az úrvacsorára vonatkozó reformátori
felfogásrólés tőbbször is formulázzákazt; Hosz-
szabb-rövidebb utalást.' az úrvacsorára az',ősz-
szes hitvallási iratokban találunk. Az Ág. Hitval-
lás a X. art-ban azt' mondja: K:risztus va-
lóságos teste és vére az Uevacsorában jelen
van és kiosztatik a vele élőknek. Az Apológ'iá-
ban: az úrvacsorai emlékkel vesszük magunk-
noz Krísztusnak valóságos testet és vérét. 'Merb
Krisztus a szőlőtő, akitől 'a hívek, a s;ző16VielslZÍ.•
szők az éltető nedvet kapják; A Smalkaldi
cikkek a kat. 'átlényegülés tanával -helyezkednek
szembe, minthogyha a kenyér és.a bor elvesz-
tené természeti adottságát, és csak 'alakja, Illet-
ve színe maradna meg, és nem a valódi kenyér
és bor. A Kiskáté azt mondja, hogya kenyér-
ben és borban (által) Krisztus -valóságos tes!-
te és vére adatik! a híveknek'. A .Nagykáté sze-
rint: In et sub 'pane et 'víno est verum 'COrpUiS
et sangvis Domini jesu Christi. A Formula
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Concordiae szerint :.Credimus, docernus, et con-
fiternur, quod in coena Dornini corpus et sang-
vis' Christi vere et substantialiter sint prae-
sentía, let quod úna cum pane, et vino vere
distribuantur atque sumantur. Ugyancsak ez.
a hitvallási irat hangsúlyozza, hogya kenyérrel
és borral Krisztus testét és vérét természetfelet-
ti, égi '(supernaturali et coelesti modo) módon
vesszük.

. Ezek alapján úgy Irás, mint hitvallás-sze-
rűnek kéll tekinteni ey. egyházunk felfogását,
amikor az úrvacsorára vonatkozólag hangsú-:
lyozza, hogy·· a, szereetetési igék által megál-
dott úrvacsorai elemekben a megdicsőült Krisz-
tus valósággal jelen van, a kenyérrel és bor-
ral -in, cum) sub, - Kmsztust vesszük ma-
gunkhoz ; tényleges jelenléte, a praesentia malis,
elrejtve ' Van' a, földi e1einekben:,'cleaiokbamj
azokkal, azok által, vele reális kőzősségbe ke-
rülünk. A megáldott kenyér és bor nemcsak'
a hívőkkel, 'hanem a hitetlenekkel is közlí

.Krisztust a úrvacsora vétele által, de ezeknél
az apostoli,tanításnak megfelelően nem életet,
hanem ítéletet jelent Krisztus.

Mindezzel nem mondjuk, hogy megmagya-
rázzuk az úrvacsora mystériumát, csak az úr-
vácsorai igék legvalószínűbb jelenetését, amint
az a~ Irás és hitvallási irataink alapján ev.
egyházunk tanításában megtalálható. De az

. igék jelentésén túl ott van a szerit myetérium,
amely nem tárul fel a hidegen és hitetlenül klH
tató ész világa, előtt, csak ott, ahol a hívő lélek'
vágyódik utána és hívő szív veszi magához alZ1
úrvacsora megszenteltelerneit, és általuk a meg-
dicsőült Krisztusnak testét és vérét, és kerül
ilyen módon boldogító, életgazdagító reális kö-
zösségbe az egyháznak, Isten országának, die
az egyesnek is örök urával és királyával. A
Nagykátéban mondja Luther erre vonatkozólag:'
»Aus dern Wort kannstu dein Gewissen star-
ken und sprechen: Wenm hunderttausend Teufel
sammt allen Schwarmea herfahren, wie karm
Brot und Wein Christus Leib und Blut sén,
etc. so weiss ich, dass alle Geister und Celeh'r-
ten auf einern Haufen nicht so Hug sind, als
die göttliche Majestát im kleinsten Fingerlein.«
O' Istennek nagy csodája, lelkem .árnul úgy cso-
dálja Kegyelmednek magasságát, Kifogyhat-
lan gazdagságát,' Hogy a Krisztus teste s vé-
re, Annyi népnek lett üdvére, Titokzatos szerit
eledel, Mely a lelket üdíti. fel! Olvassuk, éne- -......c

keljük és imádkozzuk az úrvacsorára előké-
szítő szép egyház i.énekben.
. Agostonról, a nagy egyházi atyáról mond-
Ja. egy régi legenda, hogy amikor a Szenthá-
romság titka felett töprengve :egy' alkalommal
a tenger partján sétált, egy kis gyermeket Iá-
t?tt, amint egy. kagylóhéjjal rneregette a -tenger
vizét-egy magá ásta kis gödörbe. Egy darabig
figyel teijátékát, majd nem hagyhatta szó -nél-
kül é.5 megkérdezte: .rnit csinálsz kis fiam? A
gyermek így válaszolt: A tenger vizét akarom
átmernie kis gödörbe. Ágoston mosolyogva
felelt: lehetetlen az kis fiam> Ekkor a - kis

gyermeknek a legenda szerint szárnyai nőtteld
es mint Isten 'angyala, állt Ag oston előtt, élSle
szavakat mondta: Ezt lehetetlennek tartod, deo
az ennél még sokkal nagyobbat, a Tiáromság
titkát meg akarod fej telni? -,

I Ez áll az úrvacsora szentségére is, Hívő
sz ívvel magunkhoz véve életünk boldogító, bé-
kességet adó, megszentéló elemévé válik, bár
szerit titkát ésszel Ieűfogni és részleteeni nem is
tudjuk. - Luther a maga kemény stílusában
szól a »vén, vihart keltő ész asszonyáról«. - De
valósága a hívők számillióinak boldogító ta-
pasztaláta alapján, mint drága kegyelmi ado-
mány, szilárdan áll.

Még csak vegy gondolatra, illetve kőzbe-
vetésre térünk ki. '
. Minek az úrvacsora, mondják egyesek, ami-
kor a. Krisztussal való közősség .létre hozásának
szintén Jézus által rendelt eszközeként ott van
az imádság. Jézus maga mondja: ahol ket-
ten, vagy hárman egybegyűlnek az én nevern-
ben, én ott vagyok köztük. Azonban az imádsá-
got nem lehet az. úrvacsorával szemben kíját-
szani. A kérdés teljesen helytelenülvan feltéve.
Kiélezve a benne Levő helytelenséget, .azt mond-
hatnánk: minek a ház fundamentuma, amikor
ott vannak a falak és .a tető. Ha Plátó az is-
tenhit nélkül való életet úgy tekinti, illetve
olyanIehetetlennek tartja, mint a levegőbe épí-
vett várost, éppen úgy kell csodálkoznunk a
keresztyén élqt körén belül felmerűlő ilyen el-
!envetés fellett. Hiszerr a fundamentom, .a;zalap>
amelyen fellépül a többi, az .úrvacsora. AJz ún-
vacsora által Krisztus közösségébe vkerült hí-
vo számára lehetséges, hogy azdmádság által
ezt a kőzősséget fenntartsa, a vele kőzősségben
lévő Krisztussal óhajait, kérését, reménységét,
aggodalmát közölje, segítségét kérje, úgy, hogy
azt kell mondanunk, hogy úrvacsorázókere6iZ.1..;
tyénség nélkül helyes, valódi imádkozo keresz-
tyén életről nem lehet szó. Ezért tekintik ta
reformáció idejétől fogva joggal azegyhá~i
élet elevenségének és mélységének fokmérője-
ké ti, / / hi 1 / /. n . az urvacsoraz-o lve \: slZamat.. "

D. Kiss Jená,

Az egyházak kőlcsönei híveink
jótállásával.

. Az utóbbi években elterjedt ~,z:a szokás,
nogy hja. az egyházak bármilyen célna kölcsö-
nőket vettek fel, a, .takarékpénztának rnegkí-
vánták, hogy .a kiállított kőtejezvényeketés vál-
tókíat inecsak az eg yház vezetösége írja alá ~
kőziilet nevében, .de egyúttal megkövetelték,
hogy la vagyonosabb hívek is. aláírják ezeket a
váltókat jés "ezzel készfizetőkezességet vállalja-
naka kölcsönért. Enil1lekla helytelen eljárásnak

. szornorú kővetkezményeivel találkoeunk mind
t~bb egyházbari ..;Sehül sincs -rózsás helyzet és
bizony nem csoda, ha egyházaink fizetési nehéz-

'ségek kőzé kerülnek. -Sokszor nem tudták fizet-
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ni a lelkészeket és tanítókat, erre kellett a köl-.
csön, máskor düledező egyházi épületeket kel-
lett renoválni. De nem egyszer új épületet, ternp-
lornot emeltek és mivel nem gyűlt össze a
szükséges összeg, a hiányról úgy gondoskodi-
tak, hogy kölcsönt vettek fel- és a hívek váli-
lalták a felelősséget ezen kölcsön visszafizeté-
séért.

'A bankok arra való hivatkozással, hogy
a kereskedelmi életben közületi váltókar nem
forgathatnak. . ragaszkodtak ahhoz, hogy az
újabb kibocsátású váltókar a lelkész és a fel-
ügyelő hivatali állá/suk elhagyása mellett í r-
ják alá, tiltakoztak, hogy a váltókori az egy-
házak, mint egyenes adósok szerepeljenek. Til-
takoztak a pecsét használata el1en és kezesek-
nek vagyonos egyházhíveket kívántak. Sok-
szor ezek az: aláí rók, maga a lelkész, a, fel-
ügyelő nem is gondoltak arra, hogy így kész-
fizetőkezességet vállaltak a teljes kőlcsön ÖS\ZI-

szeg erejéig és ki voltak szolgáltatva a taka-
rékpénztáraknak, melyek akkor, amikor akarták,
tábláztathatták be. az egyház követelését az
aláírók birtokaina. Előfordult, hogy az egy-
házak képviselőtestületi határozlatokat ho zrak ,
amelyekben elismerték, hogy a kölcsön / az
egyház kölcsöne és biztosítani gondolták aJZ
aláírókat, hogy őket ezért vagyoni felelősség
nem terheli, de természetesen ezen határcea-
teknak érvényt szerezni Illem volt rnódjukban,
hiszen a váltotőrvény rendelkezései seerint min-
den további nélkül lehetett a peres eljárást meg-
indítani az összes aláirók ellen.

Kiszámíthatatlan szomorú kővetkezrnényei
mutatkoznak ennek az eljárásnak. Sok egyház
nem tu doti eleget tenni fizetéisi kötelezettségé-
nek, így be is kővetkezett az a kínos állapot.
hogy betáblázták az egyház: kővetelését at egy-
házhí vek birtokaira. De ha ez' a szorno rú eSlet
nem is következett volna he, akkor i'SI sok
családi viszálynak lett az előidézője. Hlisz a
váltót negyedévenként, vagy félévenként meg
kell újítani, azokat mindarmyiszor alá kell írni.
A feleség, a gyermekek sohasern fogadják jó-
,szívvel azt, ha édesapjuk, -- 32 ő véleményük
szerint - rovásukra vállal kőtelezettséget a!Z

egyházért. Megtörtént I a:z is, hogy elhalt aJZ

aláíró, amikor a bank ragaszkodott ahhoz,
hogy azörökosők valarnennyien írják alá, mimt
kezesek azegyhálz, váltóját, sokszor a feleség
más vallású is volt, az örökösök .között ie.akadt
ilyen és az' a helyzet következett be,' hogy az
evangélikus egyházért más felekezetekhez tar-
tozók is .vállaltak készfizetőkezességet.

Meggyőződésem, hogy ha lett volna olyan in-
tézkedés, amely megtiltott.a volna, hogy az
egyházi kölosönöknéla híveket, mint készfizető-

.l<Jezesel<Jetvegyék igénybe, akkor a bankok
'Sokkal kevésbbé siettek volna a kölcsőn .nyúj-
tásával és ma nem volnának egyházaink any-
nyira eladósodva, Lehet, hogy takarékoskodni
.kellett volna az egyházaknak, építkezések, ja-
vítások talán el is maradbak volna,' de fon-.., - , , -.'"" - ,

tosabb az, hogy a hívek között ne. hlilntsük
el a békételenségnek a magvait. "

Ezért nagyon szeretnérn, hogyha a zsi-
naton Egyházi Alkotmányunk olyan tiltó ren-
delkezést venne be, amely szerint a!ZIegyházak
csak akkor vehetnek fel .kőlcsőnt, ha a pénz'-·
intézetek anélkül nyujtják azt, hogy az: egyház
vezetőségének és a híveknek vagyoni felelős-
séget kellene azért vállalnia. Mindaddig, mig
ez törvényerőre nem emelkedik, a felsőbb ha-
tóságoknak kellene felhivni az egyházmegyék
vezetőségének a figyelmét, hogy ne járuljanak
hozzá ilyen kelcsőnők felvételéhea, me rt bizo-
nyos dolog, hogy az ilyen eljárások egyházi
életünk elposványosodásához vezetnek,

h'1iclrgócs'y Emd.

Az ifjúság kopogtat,
Ideáljai annak az ifjúságnak vannak, ame-

lyik enősnek.-érai magát. Az erejében imegfo-
gyatkozott, Lelkében üres, célkitűzésében bi-
zonyralan ifjúság jővendőjét is reménytelenül
nézi.

A mi evangélikus .ifjúságunknak mindég
megvoltak s így ma is megvannak a mta;ga
ideáljai. Ezek megvalósítása nerncsak vrajtuk
rnúlik, hanem azon a közösségen és társadal-
mon is, alll.e1ynek keretébzn azt 'melgv.alós,ít'a,nj:
törekednek. 't '1 .

Esztendőnként, amikor újra megnyílnak
az Alma mater kapui, vissza-visszatérő kérdés.
hogy milyen eszmetartalommal töltsük meg,
cteegyben milyen eszközökkell segítsük elő
az ifjúság célkitűzéseit.

Evangélikus egyházunk, amely nagy
áldozá tok árán igyekszik fenntartani felekeseti
iskoláit és tovább fejleszteni művelődési igé-
nyeit, kell, hogy segítségére siessem az egye-
terni városokban szétszórtan élő egyetemi if-
júságunknak is. J

A budapesti evangélikus egyetemi ifjúság
egy része már tömörült at egyetemi Luther
Szővetség keretében, amelynek munkaprcg-
ramrnját az egyház vezetőségével egyepé.rtően,
nagy általánosságban kőrvonalaztuk is. Minden
hó első vasárnapján tartunk egyeterni istentisz-
teletet. Minden, hónap második : hetében hit.
védelmi és tudományos előadásokat: Minden
harmadik héten bibljaórát s a negyedik héten
ismerkedő ősszejöveteleket kívánunk .rendezni.

Ennek a munkámak az áldásai azonban
csak akkor fognak jelentkezni, ha mánden
evangélikus egyetemi hallgató megérti, hogy
a szükséges lelki indításokat. elsősorban a
saját egyházunk kebelében alakult Luther Szö-
vetségben szerezheti meg. Azt, hogy vagyunk
létezűnk, kőzős munká val nemcsak bizonyít-
hatjuk. hanem jelentőssé is tehetjiik.rNekiink
be ,kell muta:tkoznunk,. hogy szíves fogadta-
.t~'sr~ találhassunk.
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A hitet az akarattal, az igazságot az ész-·
szerüséggel kell párosítanunk, hogy személy
-ze rint, de felekezeti vhovátartozásunk szerint
is. helyt kapjunk, az életben. Élni pedig akarmj
kell! Nem az imparialis emh:;rak:aratávlall,
amely milliók .görnyedt hátán épül, hanern ~
szelíd és harmónikue.erő fegyverével, amellyel
Krisztus új világot tererntett al mi számunkra,
A ma, dúló világnézetek közötr szükség vanegy
megcáfolhatatlan gondohtmenetre, Lányekre
I~S mégis hitre épített öntudatra, aízt pedig
evangélikus ifj úságunknak csak a krisztusi esz-
1l10k követése adhatja meg. Minden korszak
megk ívánja, hogy a maga nyelvén szóljamak
hOZZ,é1, hogy '3J felvetett eszmék hódítólag has-
sanak reá, az evangéliumi keresz tyénség pedig
annál inkább igényeliezt az ifjúságról, mennél
műveltebb az.'

, Az egyetemi ifjúság nag y százaléka sú-
Iyú:-; anyagi gondokka~l- kiizd. Nincs megfelelő
lakása, ruházkodása, táplálkozása, A könyve-.
ket még valahogy megszerzi, de a s:zigorl:a1ti
díjak hiánya sokszor esztendőkre kitólja a
záró szig orlat letételét, sőt van es,et. amikor
anyagiak hiányában abba kell thagyrria tanul-,
rnányait. Ezen igények kielégítése, rendezése
a Luther Szővetség kenetében" természetesen
lehetetlen .. 'Ez -azonban nem' jelenti azt, hogy
egyetemi. ifjúságunknak ne siessünk minden
erőnkkel segítségére, Ezért arra kérjük evan-
gélikus hittestvéreinket, hogy ha, az év folya-r-:
mán kéréseinkkel felke ressük, tárnog assanak.,
bennünket nemes törekvéseinkben I Ha, felte-
szi a' ké.rdést ki-ki önmagának, mit tudok ten-
ni egyházam ifjúságáért, mindenki megtalál-
ja .sajátmaga számára a segítés módját,

Amikor elindulunk ez esztendő megoldain-
dó problémái felé, azzal a tudattal sze retnénk
küzdeni, hogyeva.ngélikus testvéreink báto rít.ó
sze retete és kitartó támogatása kísér röges út-
jainkon l ,.Dr. SzltchoViSj~k.y LIU.ifOiS.

A titkok titka.
Mikor a hit által való megigazulás ról

van szó, önkényteleoűl az 1. Ko r. 2,7, .jut
eszembe: »Istennek titkon való bölcseségét szól-
'juk, azt ,azeJrejtettet, melyet ö rőktől fogva
elrendeltaz Isten a mi dicsőségűnkre.« Mindig
világosabb lesz előttem,;· hogy itt valóban a
titkok titkáról van szó, melyre nagyon _talá-
lóanIllik a. Pál apostol által kiválasztott ószö-
verségi idézet: »Arniket szem nem látott, fül
'nem hallott és embernek sz íve meg se gon-
dolt, amiket Isren kész ít ett az őt :s<:zeretőknek«
(1. KüL 2,9.)

. Azok előtt, akik vebbe a' titokba mó r be-
pillantást 'nyertek,egyáltalában nem meglepé.
hogy ezt a titkot kevesen ismerték. Eszükbe
jut jézus szava: »Szo ros az a kapu és keskeny
az. 'arz út,' amely é4Z életre visz ~S kievies,elr:;
vannak.jakik megtalálják azt.« (Máté 7,14.) Az
azonban,' mindenesetre lesújtó felfedezés, hogy

még a' hit által való megigazulás egyházában
is kevesen ismerik ezt.~ titkot. Arndei e.zy he-
tegnek nem akkor .teszűnk szolgálaő J, ha azt
mondjuk, hogy nincs semmi baja, élhet. úgy,
mint az.-egészséges ernbe rek, rneírt, akkor nem-
csak a. gyógyulás útja-módja felől nem fog
tudakozódni, hanerrré letmódjával maga is 'elő- .
segíti. a betegs,égsúlyosbclClás:í1- és . a' katasz-
trófa bekövetkezését. Egyházunknak sem ak-
kor teszünk jó szolg álatot, ha amikor letért a
hit által való megigazulás alapjáról, mégis azt
mondjuk, hogy ez a letérés nem tőrtént meg.
Ezzel tévútra vezetjük a lelkeket.

,Egy másik súlyos kőverk ezménye is \'a,n
ennek a félrevezető magatartásnak, Csak a
hit által való megigazulás kincsének valósá-
gos birtokolása esetén,l:ithatom ezt akinicset
olyan drágának, hogy. érette örömmel. .i ldozok
mindent, ha kell) még az életemet is, Ha. m:eg-
erősitjűk 'az ernbereket abban a tévhitükbem,
hogya hiráltal való megigazulás kincsét való-
ságosa» bi rják, holott csak az értelmük dol-
gozta fel a hit által való megigaaulás velvét.
csak képzeletben bírtokolják ezt a kincset,
akkor magunk idézzük elő ennek a kíncsnek
a .leértékelését, azev.angélikus hit megveté-
sét. A 'valóságos' kincsuck is csak olyan ér"-
téket tulajdonítanak ezesethen, amilyent a
képzelt kincs bÍJ;. ' '. ,

Igy necsodálk'o.zzunk;. ha egy hitét meg-
tagáctpi. készülő evangélikus ernber előtt .3) hi- ,
tiikért inindeniiker feláldozó ősök vpéld.ijára
hivatkozva, ,~ZJt la; választ kapjuk, hOgy ma már
nem lehet ilyesmit k ívánni az emberektől. Ne
csodálkozzunk, ho,gyegy állás elnyerése, eg)'
nagyszerű parti megtartása többet ér aZI ern-
berek számára, mint az evangélikus hit.

"

Legfőbb ideje, hogy egyházunk 'tagjai vi-
lágos és félreérthetetlen bizonyságtételeket
kapjanak arról, hogy hogyan állanak hit dol-
gában. Az már magábanvéve óriási jelentő-
ség ű., lépés egyházunk mcgújhodása. fejé, ha
a cselekedetek vallásossága alapján álló egy-
háztag· nem fogja éppen lelkipásztorának al.
ajkáról, csupán azért, me rt szorgalmas temp-
10m1:>51. járó, me rt , buzgó bibliaolvasó. me rt
pontos .adófizető, me rt adakozó, mert .serényen
tevékenykedik műkedvelő el~Q3Jdások rendezé-
sében, mert sokat dolgozik valamelyik 'egye-

"sületben.c.azt hallani, hogy te nagyon. derék
jóievangólikus vagy. Öriási dolog' volna miá,f
maga. ;4'Z, ha az ilyen emberek megkapnak
rnindnyájan télreérthetetlenül azt az iizenetet,
hogy ti tarthatjátok magatokat jó állarnpolgá-
roknak azon az ab. pon, hogy esetleg az <maJm
mai képviselőinek ez is elég, tarthat játok ma-
gatokat jó katolikusoknak, me rt ilyen vallásos-
s;lg a -katolikus egyháznak. teljesen elég, de'
nem tarthatjátok magatokat jó evangélikusok-
nak, mert a titkok titka még nem tárult fel
előttetek, rnert az velreritett kincset .méz nem
ta 1,<1 ltátok nlleg:' nem állot ok .a: hit á lral vak
megigazulás alapján:
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Nem lehet elégszer és eJég. nyomatékosan
hangsúlyozni, hogy égéssen .más dolog a h1it
által 'való megigazulás elvét, mint tant, mint
elvet értelemmel elfogadni és egészen más ezen
az alapon állani, Nem mondanárru ezt ilyen
határozottan, ha magamon' nem tapasztaltam
volna, hogy megeshetett evangélikus lelkész-
szel is az, hogy' sok éven keresetul magyarázta.
tanítványainak, haillgatóimak a hit által való
megigazulás tarlát és ami a legkülönösebb, a
tanitásiteológiailag helytálló is volt és lTliég1is
egyszercsak ámulva és megdöbbenéssel ver-
t.e észre, hogy 'eddig nem állt valósággal a-
hit -által való megigazulás alapján, s hogy
ez .31 titok csak rnost kezd 'előtte ingyen, kel-
gyelernból feltárulni. Ez után a felfedezésern
után is sokszor zavarólag hatott rám olyan
ernberek 'esetle~.akik kérdéseimre készségesen
felelték, hogy bűnösöknek vallják magukat é~;
hiszik, hogy Jézus Krisztus érdeméért a bű-
nöket megbocsátja, ele mégis az voln a nyug-
talanító benyomásom róluk, hogy' bújócskái
játszanak velern .és a kifogásólhatatlan értei-
mű szavak mögött hitetlenség bújik meg. Fo-
kozta zavaromat, hogy mikor puhatolódzó kér-
déseket tettern abban az iránybanychogy va-
lójában rendben valll-ie náluk minden a, hit tJe-
kintetében.. makácsuligy!ek;eztek bizonygatni.
hogy igenils minden rendben van és bizalmat-
lanságom sokszor láthatóan ·ingerelt,eőket.
Sokszor . támadt fel bennem 'a kétely, hogy
helyesen, járok-te! el, -amikor ckétségbe "vonom
ilyen ernberek hitének valódiságát, akik sok-
szor olyan, szépen tudtak beszélni arról, hogy.
ők rnindig szerettek templomba járni, aBibliát
is sztvesen olvasrák és olvassák; szamos ha-
sonló, meggyőzőnek lát szó érvet hoztaki fel
annak bizonyítására, hogy ők nem tartósnak
azok közé a hitetlen és Istentől elfordult ern-
berek közé, akikkel szemben nekünk' lelké-
szekriek a lelkigondozói feladatok előtt még
missziói feladataink. vannak, ~aigyis akiknek
az ú'j életben' még ezután kell megindulrri.
Helyes-e az igyekezetern, hogy ezekkel az em-
berelekel észrevétetni óhajtom, hogy nékik még
keresni kell, mert még nem; találtak? A hosz-
bZÚ' küzdelem vége mindig az volt, hogy maga
az alap, laz igyekezet helyes, ha a: kiv~t!etlrnód-
ját tekintve nem rnondhatorn is, Ji:o.gy milnrdig,
helyesen jártam el.

A hit által való megigazulás, alapjára,
el.nem jutott ember, még ha mondj:a is, a való-
ság ban nem sokat tud az ő teljes romlottsága-
ról, teljes csődjéről, szavaiból minduntalan
kiűtkőzik az önVlagáv31l való megelég·edettség,
Beszél ugyan arról, hogy ő is bűnös, ez aJZüiI1'-
han olyair-értelemben hangzik az ajkán, mint
ami mentség űl és magyarázatul szolgál. Mint-
ha csak ezt mondaná: Bünós. viagyokj, tehát
nincs jóga senkinekfőlern jót követelni ; nem
lehetek-e hát nagyon megelégedve magammal,
amikor mégis, bűnős voltom ellenére is olyan
jó vagyok: hiszek Istenben, becsületes és szor-
galrnas ember voltarn tegészréletemberr; A,.z a

megrettent lelkiismeret, amelyik Luthert olyan
hosszúés gyötrelmes keresésre indította, tel-
jesen hiányzik belőle. Az ilyen-evangélikusok-
ra találóan illik a katolikus vád, ho'.gy3.1 go-
noszság ra felszabadí tva értzik magukat,' mert
hiszen ingyen, kegyelemből, a hit által úglyis
üdvözülnek. Ámde ezek az evangélikusok nem
állanak a hit által, való megigazulas alapján
még ezután kelt erre az alapra eljutniok, hogy
t''iket az Isten kegyelme a hit cselekedeteivel
ékes élettel megajándékozhassa. Ez, vezet arra
a másik paradox állítás na, hogy akinek a lel·-
kiismeretc nagyon nyugodt, aki olyami készsé-:
gesen beszélget -velern arról, hogy mjlyen rosz-
szak az emberek, mennyire elfordultak Isten-
től, hogyan rágalmazeák, hogyan csalják, lop-
ják egymást, azután pedig siet' rnegnyugtatni,
hogy látja, én nem tartozom ezek köz'é,' én so-
hasem voltarn ilyen; -- annak.' az embernek
a lelkében nagyon nagy baj van. Nem új's'á;g
ez. Ugyanerről beszélt Jézus af:ari.zeusról és
:1/ vám~z~dőről m?nd~tt. pé/ldá.zatá~a~, deké!-

~ ségbeejtően nehéz öszmtén, valóságosan es
nem csupán theátrálisan beismerni, hogy ez Q

farizeus én vagyok. Amikor látom, hogy meny-
nyire képtelenek' az ernberek valóságos hely-
zetük felismerésére, bűneik' meglátására, éle-
tük csődjének bevallására és amikor vissza-
emlékezern arra, hogy mennyire egyedül Is-
ten műve volt életemben, hogy lelken» rom-
lottságáfmegismerhettem, mindig világosabban
tárul "fef előttern Luther szavainak 'igazsága:
Hiszem, hogy saját értelmernmel vagy erőm-
mel nem tudnék' Jézus Kiis.z[tusban,arz: éln
Urambarr hinni, sem őhozzá eljutni, hanem: a
Szentlélek hivott 'engem. De ugyanaz! a Srz1elDt-
lélek, aki .a csodát, hogy felébresztetű helyze-
tem felismerésére, bennern véghezvitte, hatal-
mas arra is, hogy ezt a csodát másokban is
elvégezze, ha engedem, hogy bűneímtól vmeg
is szabadítson és eszközéül használhasson. Az
egyházunk elesett állapota miatti- vád- seúró
hegye tehát nem alvó lelkek felé, hanem fe-
lém fordul. .

.A hit által való megigazulás ralapjára el
nem jutott embemek a mindennapi életben ke-
vés rnondanivalója vanjézusról. Nem ismeri azt
az állapotot, amikor csordultig vian a sz'ív bé-
kességgel ,~s örömmel és erről nem lelhet hall-
gatni. Kőjmyű felismerni, hogy kevés dolog
lehet, amrtolyal't--nieh'éz eltitkolni, m~n;t a túl-
áradó, örömet. Talán semmi sem maitatja olyan
világosan, hogy egyházunk mennyine letévelye-
dett a' hitáJtal való megigazulás a1ajpj,á,riól!,
mint az, hogy milyen ijesztően kivesztekl a, min-
dennapi életből azok a boldog, örömtől ánadó
vallomásokv jamelyek. a kegyelern r:Í1léíg1tlapasz-
talásának a csodáiról számolnak be. Sokszor
megdöbbentett, hogy olyan emberekben, akik
teljesen meg voltak győződve' arról, hogy éllel- .
lükben semmiféle belső változásra szükség
nincs, ine·np:yire nem volt megtalálható. a legi-
kisébb nyohÍa sem annak, hogya, keg'yelérn
elnyerése 'öröm és békesség A Ielkükból- ((IIő'-
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.rajzó gondolatok mindermel. el voltak foglalva,
csak J ézussal nem. Márpedig a sz ívnek tel-
jességéből szól a száj. Lehetetlen, hogy aki
valóságg,al megigazult, .ingyen, kegy,elemből,. a
Jézus .Krisztusba vetett hit-által, annaki egy jn
lakoma öröméről is több mondani valója le-
hessen; mint _[erről a c:sodáról. Ne gondolja
senki, hogy visszatasz itólag hat az emberekre,
ha .a hit által való megigazulás me gbajpl3lSzta-
lásának iőrőrnéról és a kapott békességről be-
szélünk .. Igenis visszataseitólag hat, ha airról,
ami nincs, úgy akarok beszélni, hogy azt a lát-
szatot keltsem, .mintha volna. Szernforgató ál-
szenteskiedés, kenettől csepegő kegyeskedés lesz
az ilyen beszédből, amelyről lerí a. természet-
ellenesség. Nos hát, -- gondolom! helytelenül
.-- hogy ilyen ne legyek, hallgatoki Beszélek
a munkáról, ;a gyermekekről, a lakásom be ren-

· dezéséről, a seórakoeásaimról, stb.". csak a
Krisztusban való kincsemről, a kegyelemnek
bennern végzett munkájáról nern, mert eizt na-
gyón bőlcsnek tartott felfogásom szerint tilt-
ja;a lelki élet-saemérmetessége. Kérni és ke-
resni kell kitartóan, arníg csak m.gy\ein;,ke-

·gyelemb-ől, meg nem kapjuk azt a Krisz'tusban
való' békésség et, amelynek a megmutatása
épp- úgy nem s'zel11lérmetlenség, mint a madár

;éne.klése, v,:agya .virág illatozása,
Annak,.ho,gyvilág.osan felisrnerjük; hogy

egyházunk meanyire . letért a hit által való-r
megigazulás ';alapj~ról, ,,.n~melrnéleti.c.hanem
gyakorlati nehézségei vannak. El: a felismerés
követelményeket állít fel velern szemben. Ami-

·kor becsületesen igyekeztem, keresni ' híveírn
lelkében a megig.azulás kincsét, az eredmény a
felismerés lett, hogy valóságosabb, lehetne' ez
a kincs bennern js. Emiatt évekeru át nem volt
békességem. De most tudom', hogy 'ezt a' bé-
kérlenség et az támasztotta, akié a teljes békes-
ség.' Engedek hát néki, vallást teszekibűne.im-
ról,' amint a Szentlélek azokat sorra elóhozza
és amint vallásra kényszerít, jóváteszek min-
dent, amit csak Iehet, s a: kiereszt felé nézek,
alionnét egyedül ragyoghat rám teljes fényé-
hen a titkok: titka. .Beldl: Idno«.
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- Ha a cs;.diíkl~ól van seo, á legtöbb, einber igy
gondolkqzik: ..~H.,át :igen, azt mondják, Jézus csodákat
tett. tn .nem .ldtlatn.lí:.ö?ülükegyet sem. Cselekedjék
velem is így, akkor én is hinni joqok,« -Igy nem
lehet az Ist~-nél. beszélni. Neki nem kitűntetés az
ember hite; hanem az. ember- számára a hit az egyet-
len menédék, Sehol sem olvassuk -:azt' az Irásban:
csodát tet: pedig Jézus, hogy az -emberek higYle-
ne:M benne," hanem mütde,nutt arról' v~nszó, hogy'a
hívővel {esz csodadolgokat az UI'. Erről van szó a

.. mai igében is .. f::s nekünk is ~meg kell. tanulnunk
uéqre, hogy előbb httttnknei: kell lenlli,csufi az-
után jönnek a csodák;

. Jo négyszáz éve annak, hogy egy remeqo egy-
szerű barát, Luther Márton sok' sebet látott, meg
nuomorusáqot, Nem volt már kiut, nem volt sege-
delem, csak, a végső menedék, Lather hite. ts
ezen CI mustármaqon [elépűlt az u] világ. Jöttek' a
látnokek meg CI próféták, biinösök és asekéták,
nem volt kincsűk, sem aranyuk, csak hitö/L Del ahol
hit volt, ott megjelent az Ur is és lettek csodá/c.

. De a m~ életiinkbe.n nincsenek.' Ez pedig n~m
Jézus tehetellenséqét mutat]a, hanem a mi nitetlen-
séqűnket, Mirulez azt üzeni nekünk, tanuljatok meg,
mig nem késő, imadkozni a Lélekért, hogy legyen
mustármaoruji hitetek ...

- D. Kovács Sándor püspök beiktatása A -dunán-
i~~ep! egyházkerület egyhangúlag megválasztott püs-

. poket, D. Kovács Sándor egyetemi teológiai tanárt
okt6b,er 25-én iktatják be rendkívűli kerületi közgyűlés
k.er,eteben Balassagyarmaton. Az ünnepélyes isten-
tiszteletet és a felavatást D. Raffay Sándor püspök
végzi. A közgyülésről és beíktatásréi - mivel ekkor
Iapunk már nyomdában van - legközelebbi szá-
munkban hozunk részletes beszámolót. .

- Budafok, A budafoki misszióí egyházközség
templomának felszentelése november 3-áll! d. e. 10
órakor lesz. A felszentelést D. Raffay Sándor püs-
pök végzi. '. \ '

. -'- A magyarhoni Gusztáv Adolf Gyámintézet
75 éves jubiláris ünnepét és közgyűlését közbejött
akadályok miatt nem Orosházán - mint ahogy ter-
vezve .volt -, hanem. Budapesten. f: évi november
hó 14-én délután fél 5 órától kezdődően tartja.

--,.A galgagyörki egyház a' Liptay La10s elhuny-
tával megüresedett lelkészí állást okt. hó' 20-án
meghívás útján Médvegy Mátyás adminisztrátorral
töltötte be. A pestmegyeí felső egyházmegyében ez
évben ez már a harmadik egyház, ahol od, lelkészi
állást egyhangú meghívással töltötték be.

- A szegedi egyházközség jubileuma. A szegedi
egyházközség most ünnepelte fennállásának 75. év-
fordulóját. Ebből az alkalomból okt. 13-án hálaadó
ístentíszteletet . tartott Egyed Aladár 'esperes.v helyl
lelkész. Okt. 16-17~én pedig az Országos Izuther
Szövetség tartott evangélikus napokat. Ebből az al-
kalomból D. D'. Raffay Sándor püspök is meg-
jelent az egyházközségben, valamint az Országos
Luther Szövetség kiküldöttel. Külön összejöveteleket
rendeztek" az egyházközség egyes csoportjai részére.
Az. Egyetemi Luther Szövetség tagjai számára Keken
Anarás hódmezővásárhelyi lelkész, a nőknek Szá:ntó
Robert budapesti lelkész, a leányoknak t Németh Irén
budapesti tanárnő, a gyermekeknek. Szabó Marian-
n.a diakonissza tartott előadást. Ebből az alkalom-
ból -pres-i:liter,konferencia is volt, melyen dr. KOIll~
koly . Elemér budapesti ügyvéd ~s - Marcsek János
ózd] lelkész tartott előadást. Két estén át a nagy-
közönség számára vallásos estély rís volt.~s·ezek
közül ' az elsőn Németh Károly lébényi esperes, a
másodikon Raffay Sándor püspök tartott előadást. A
kísérő müsorból kiemelkedik Dullíen Klára rhegedű-
játéka és Remport Elek saját. szerzeményű versei-
nek az előadása. A helyiele kÖZÜl Pazár Béla az egy-
házközség történetének az ísmertétéséveí és Dr.
Gerlel 'Ferenc és Kertész Lajos értekszámaival .mű-
ködött közre. A helyi énekkar Magyal' János veze-
tésével Egyed Aladár énekdarabjait adta elő. Köz-
reműködtek még Weltler' Jenő budapesti karnagy
és dr, Polner Odön felügyelő. A püspök és kísé-
rete meglátogatta a. híres - Csillagbörtönt, )s, . a,~()1
'a' 'püspök a szornorú helyen sinylődö raboknak IS-
tentiszteletet tartott.
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.., - Mezöberény. 'A .. magyar ~vang. külmdssziö
ügye ismét egy lépéssei jutott előbbre. a rnezőberényi
kenferencián. A kétnapos konferencia állandóan, nagy
éi-deklödéssel kísért összes előadásai, a közgyűlésen

elhangzott összes üdvözlések, mind bizcnyitották a
koní erencía föigazságát: a mísszió Urának van és le-
het a magyar evangélíkusságtól várnivalója, Az ál-
lornáscn ::1 gyülekezet lelkészelver és vezetőival az
élen óriási tömeg várta a konferencia vendégeit.
Bárdy Ernő elesperes ff vendégeket, egy magyarruhás
leány. Vapalahti Topí finn Ielkészt köszöntöne.
Hosszú kocsisorban vonultak be a vendégek. Rögtön
'kezdődött a konferencia Németh 'Károly misszió
egyesületi elnök megnyitó-áhítatával. A konf'erencra

"programm szerint folyt le.. .Minden, akár templomi"
akár máshol tartott összejövetelen nagyszánur !'észt-
vevő közönség ' jelenlétében hangzottak ela misszió
nagy igazságai. Altalános őrömet keltett, hogy D.
Rarfay Sándor püspök is ott volt - és határazajttan
foglalt állást a misszió ügy,e rnellett. Nagy sze-
rétettel hallgattuk Vapalahti Topi finn lelkész test-
vérünk .határűzott bizonyságtételeit; Sok-sok öröm.
sok bizonyság kisérte az egész kohferencíán ~at a
résztvevőket. Külön is meg kell emlékezni a vendég-
látó mezőberényiek nagy szeretetéröl. A vendéglá-
tásban olyan hatalmas sereget szerveztek megés
annyi figyelemben részesítették a vendégeket, hogy.
min denki ;,zámára felejthetetlen 1'3'SZ: A legfelejthe-

. tetler.eob pedig a két vallásos estélyen az a h3itéll1-
mas, az Igére feszült érdeklödéssé, Iigyelő tömeg,
arnilyet ritkán láthat az ember. Vajha, az elvetett
magból legalább harmincannyi termést adna az Isten.

, --: Tanügyí választások A .·m~s:kol~i"ey.; jogakadé,
mia dékánja újból dr. Bruckner Győzö lett. - Ger-
hard Béla címzetes főigazgató nyugalornbavonulásá.,
.val a miskolci evangélikus tanítóképzőintézet igaz-
'gatój állására' Molitor Gtisztávot választották meg.
A megürese détt tanári állást Raisz István műegyetemi
tanársegeddel töltötték be. .' .

- Luther Otthon. Szépen kiállított és érdekesen
szerkesztett »Táj ékoztatót« adott ki az egyetemi .és
főiskolai Luther-otthon internátusról Kuthy Dezső,
.az otthon igazgatója. A kíváloan sik:efült képa-
ket gazdagon díszített tájékoztatóban mindent IDeg
lehet találni a Luther-otthon történetéről, életéről,
szervezetéröl, amít : errő!' a' mintaszerűen vezetett
intézményről tudni kell és tudni illik. A füzet az Otthon
igazgatóságánál szerezhetö be VIli:,' üllöí-út 24.

- Brassó. 'Az »Evangélikus örszem« címen Bras-
sóban magyar nyelven Bíró Lajos esperes szerkesz-
téseben megjelenő egyházi lap októberi számában
~Egy nemzet - egy vallás« címmel határozott han-
gú vezércikk van, mely szembeszáll azzal a hivatalos
törekvéssel, mely hivatalos valIássá akarja terini az
orthodox hitet. Magyar evang: nagyjaink c•• rova-

'vataban Róth Johanna, Teleki grófnőről íro érdekes
'eikket. -.A brassói magyar egyházmegye szeprem-
berben tartotta évi közgyűlését, mely az 'iskolai j,e-
lentésbenelszomorító képet kapott a magyar' nyel-
,vű oktatás nehézségeiről. '.....;'A 'nagyszentrníklósí egy-
.házközség .oktéber . 13,-an ünnepli száz éves fenn-
álIását .. --: A magyar egyházkerület szepternber 25-
26-án tartotta évi közgyűlését Frint Lajos szuper-
intendens és 'Purgly Lászlo. egyházkerületi Télügyelő

.elnöklete.ialatt. Itt is :3000 magyar evangélíkus gyer-

.mek 'románnyelvű iskoláztatását' kellett panaszolni,
"':'" A Budapest":" Kelenföldi ' Evang~likij,sLeány-
kör október- 19-én jólsikerült teadélutánt ren dez ett,
.amelyen Szántó RobertTelkész »Ategnap ,és. arnol
ifjúsága« címen. tartott előadásában . a mult és .j~j,en

.if:Í'úságának e rénye it éshibáit· .állította 'a nagyszámú
hallgatóság elé .. Szántó Róbertné szavalt, H. Lukács

.Judit . énekelt Weltler JeJlŐ karnagy kíséretével,
Kelticska Matild zongorázott. ' r- •

, -e-. A Ltrther-naptár , .e'vángélikus népünk '24 év Óta
-megkedvelt és .mégbe csült, n,a~tár:l'!:}~'émetJi Sámuel

Fébé Evangélikus Diakonissza" Any'aházi' Nyomda,

szerkesztésében a jovo eyre már megjelent. A "gaz-
·dag· naptári részen és közérdekű tudntvalőkors- kívül
ki kell emelnünk Németh· Károlynak a keresztyén
válság ról, vitéz, Maga:ssySándornak az élő. Luther-
röl, Kiss Samunak . az evangélikus népröldrajzról.
Zászkaliczky ..Pálnak a .szörványgondozásról, Dr. ,Sán-
dy Gyulának .az evang. templomok építéséről,.' Dr,
Payr Sándornak Gárdonyiról írott érdekes cikkeit.
Horeczky Béla' a C.E. világkonfereneiáról, Németh
Sámuel a Berzsenyi [ubileuniról, Harizmann Károly
a zsinatról íro Dr. Szlávik Mátyás alkalmi rnegemlé-
kezések címen Lichtenstein László,' Dr. Sándy Gyula
és Duszik Lajos életrajzi méltatását közli. Költe-
rnényeket írt Hamvas József, Vathy Remport Elek
és .Missuray Kruy Lajos. Az esztendők halottairól
szóló rovat, a tiszti. névtar ésaz eklézsia .humora
teszi ez évben is teljessé az angagot. A záró cikket
Budaker Oszkár írta »Mit kerestek?« címmal. 'A
változatosan szerkesztett, szép kiállítású . és magas
,színv·analú· naptár· ára csak ·70 fillér, mely árért
minden evangélikus család megszerezheti magának

mindazt az értéket, melyet a szerkesztö 'és a mun-
,l,atársak a Luther-naptár 1936. évi évfolyamában is
.össz egyűjtöttek. A Luther-naptár a lelkészi 'híva-
-talokban szerezhetö 'be; il lelkészí hivatalok pedig
:a naptár kiadóhivatalánál, Sopron, Gensei Adám-u. 3.

- Megjelent a' Febé-naptár az 1936. évre. és
kapható a Fébé Ev. Diakonissza Anyaházi könyvke-
reskedésben, Budapest, VII .. Damjanich-utca 25,,30.A
naptár háromféle kívitelben készült: Fekete egész-
vászon könyv P 1'.60, felakasztható tömb, hátlap-
pal P 1.40, csak" a tömb, hátIap ,nélkül P: 1.20. Vi-
szonteladóknak árengedmény.. '

- ft. Virágszövetség, (a Bethánia Iiókegylete)
.középosztálybeli idős embertársai számára meleg,
-evangélíumí szellemű otthonokat': akar létesíteni. Az

· ö nevükben fórouI a rtársadalom megértő tagjaihoz.
: Csak azoknak a virágszálaknak -az árát kéri, ame-
, lyeknek a hiánya szinte észre sem vehető. Mmden-

kit értesítünk az így küldött szeretetadományról -
· összeg megnevezés nélkül .:: akinek címét megkapjuk
· Halotrak napján, temetések, születés és más ünnepi
alkalmakkor ne mulásszunk el virágmegváltássaí ró-
ni le öregeínk ügyének. -adöját. Pénztáros Mokry
Eszter, XL, Társ-u, 6.

R'IEG ER' OTTO ORGONAGYÁRA
Budatiest.; X,~ Szigli(Jeti;utca 29. szám. (Rákosjalua).
-Uj orgonák, valamint' homlokzatsípok szállitását és

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

'sz L E Z Á K L Á SZ L O
Magyarország arany koszorús mestere

harang- és ércöntőde, huranqjelseereles- és haranq-
láúgyár, Budapest, VI., Petneháetj-utca 78, szám.

8 .oranuéremmei és 4 diseokleuéllel Ieitűntetue!
FONTOS'ÉRTESITÉS! Tisztelettel közöljük, hogy

a nérnét 'könyvkiadúk áraikat MagyaJtórszág részére
ideiqlenesen 25°jo-lial leszállitották, Kérjük az igen
tisztelt olvasókat, hogy ezt az átmeneti kedvezményt
igénybevéve. ,bennünK'et német könyvrendeléseikkel
mielőb bmégtisztelni szívesked] enek.

" .SCHOLTZ TESTVÉREK könyv kereskedése
. Budapest, IX., Ferenc-körú1·19-21.~~----------~~--~-----------Valódi ezüst evőeszközök; táléák, dísztár- "

gyak, protestáns egyházf kegyszerek. Arany
ékszerek. Pontos órák. Javítások. ,

SZIGETI NANDOR 'ÉS FIA
Budapest, IV., K;é~skeméti-u.9. ,.Alapítva: 1867.

Budapest, VIL, Damjanieh-u, ,28-b. F.: Farkas L


