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Hálásan köszönöm a gyülekezeteknek kitüntető.
bizalmát. E választás jelentöségét azonban nem sze",
rény munkárn felemelö velismerésében látom. E vá-
lasztás bizonyságtétel egy gondolat mellett, amiben
mindnyájan hiszünk s aminek megtagadását véteknek
tekintenénk. Részemről szintén bizonyságtétel, hogy
a választásban nyilvánült közakarat előtt meghajolok
és a szívembe irt, mindeneskünél erősebb isteni
törvénynek engedelmeskedem és annak teljes erőmből
szolgální akarok.

Ugy érzern magamat, mint fáradt szárnyú madár,
amidőn az alkony fátyola aláereszkedik a, földre,
és sietten siet a fészek áhitatott nyugalma felé, de
szinte már célja küszöbén hirtelen visszafordul, újult
erővel csapkodja szárnya a levegőt, ismét vonzza

! az élet és küzdelern varázsa. Ily érzelmi hullám bo-
rítja el lelkemet e pillanatban, amidőn nagy em-
lékű, barázdahasító elődök egyszerű utódaképen a
dunáninneni kerület püspöki székét elfoglalom.

Négy, évtizedre nyúló teol. tanári munka után,
az emberi dologbíró kor határán, amíg plántáltam
és vetettem a sáfánságornra bízott lelkekbe, fel-fel-
bukkant előttem, rnínt kecsegtető vágytárgy egy ár-
nyékos emlékliget képe, amelynek illatos hűsében el-
vonulva, csendes ' szemlélődéssel fejezhetem be sze-
gődségem idejét, - de 'az az égi akarat, mely földi
útamat eddig is egyengette, megállított azzal ac szó-
zattal: fordulj vissza az életbe, szánts, vess, és
küzdj tovább, mert nem pihenésre, hanem, munkára
rendeltelek téged; megújítalak, hogy elvégezhesd,
amit reád bíztam. Meghallám a szózatot, mint az
ifj,~ Sámuela templom rnélyén. »Hívtál engemet Uram,
imhol vegyok.« Eli'Íldulok az úton, ame-lyet kij'elöI-
tél nékem és hiszem szent erős hittel, nem engeded,
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hogy az én lábaim megbotoljanak és lelkem meg-
ántorodj-ék.

Itt állok, a kezembe adott kormányrud! mellett
és első tisztemnek tekintem, hogy hálás kegyelettel
emlékezzem meg azokról, akik Isten köve-teiképen
lelki fejlődésemet irányitották, hogy mindig több és
több bízatott sátárságomra; végre a bizalom fölemelt
a legszebb, de legfelelősségesebb helyig. Kevesen él-
nek már közülük, a legtöbbet néma sír takarja,

Titkos belső parancsot követve, áldá imádság-
gal teszern sirjukra a fejemre illesztett koszorút, te-
szem az élők lába elé, függesztem az iskolák kapuja
fölé, amelyen át boldogan jártam az élet forrásához.
Isten keze ültette a fát, de az ő kezök \on!tö~e,
ápolta és nyesegette. Áldás reájuk a szerétetért és
hűségért, amellyel haladásornat kísérték, útamat
egyengették.

Hálás kegyelettel áldozom az osztályrészemül
rendelt püspöki széken két közvetlen elődöm ernlé-

Kének. "_
At. első Baltik Frigyes, aki e gyűlekezetnek sze-

retett lelkipásztora v-olt. Ott állt éber bölcseségével
és atyai szeretetével .a kezdő tanár és kezdő iró
mellett, Olyan feszült figyelemmel nézte első dol-
gozataimat, ahogy Noé nézett a bárkából kibocsá-
tott galambok után. Együtt építgettük a Theológusok
Otthonát, hogy a lelkészi pályára készülő Timótheus
az első pillanattól fogva érezze egyháza körülölelö
szeretetét, tudva, hogy :e szer etetből- csak egyház-
szerétet fakadhat. A második Kiss István, férfikorom
igaz. meleglelkű barátja, akinek nagy lelki értékei
csak meghitt bizalmás körben nyíltak ki teljes szép-
ségükben. A sziv, amelyben fedelet talált mínden nagy
cél és emelkedett gondolat, mituien sajgó fájda]/om
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és bekötésre váró seb, mely elveszettnek tartotta
a napot, amelyen valakinek könnyét le nem tőrölj-
hétte, nem dobog többé. Meghatott szívvel gondolok
utolsó baráti kézszoritására és kincsként őrzöm utolsó
levelét. Érzem, hogy békét lehellő szelleme jelen
van közöttünk s áldását 'elküldötte a léghullámokon
által.

Az elköltözöttek után gondoljunk az élö szen-
vedőkre, elszakított véreinkre, akik idege'n iga alatt
sorvadnak, akik hordozzák a mí keresztünket, vi-
selik ostorozásunkat ; akiknek bűnül rójják fel a
könnyet is, arrrit hullatnak, a panaszt, mely hangt-a-
lanul kél a lélek mélyén és száll Isten felé, a vágyat.
amit a lemetszett tagok éreznek az élő szervezet és
test után, amihez egykor teljesen lélekben ma is
hozzátartoznak. Lél-ekben, imádságban bizonyára itt
vannak ők most is. mert amit Isten akarata egy ha-
zának s ,egy nemzetnek teremtett, azt erőlködő töré-
keny emberi akarat vagy pártos lázadó sárdölyf szét
nem szakíthatja. Együvé tartozunk és lelki kezünk
a mesterséges határokon összeér közös imádságra.
Visszavárjuk azokat ts, akik érzelemben 'elszakadtak
tőlünk; visszatérnek a :szülői hátba, mint a tékozló
fiú, miután az idegen tartományban minden javaikat
elvesztették, a hítetö ígéretek, álesillámúiesemények
hazug világából a megértő szeretet valóságába, ahol
az igazán megértő szívet igazán megbocsátó szülői
szív várja és fogadja. .

Az elhunytak emlékének, élő szenvedő véreink-
nek hódoljunk kegyeletes néma felállással. (E sza-
vaknál az egész gyülekezet felállott.) Az igazak
emléke áldott és aki keresztet hordoz, Isten orszá-
gát hordozza szívében.

* * *
Ez ünnepi pillanatban ki kell nyílatkoztatnom;

mínt lelkiismeretern követelését és kerületünk egy/-
értelmű hitvallását, hogy! a jogfolytonosság elvi alap-
ján állok, a kettészakadt részek'et,egM kerületnek
tekintem és vallom.' Épp ezért ragaszkodnunk kell
különállásához és teljes függetlenségéhez és ennek
elárulása, sőt puszta elhalványítása is bűn volna
nemzeti hagyományaink, a nemzeti jövő ellen és
megbocsáthatatlan nagy szolgálat ellenségeinknek.

Szentül hiszem, hogy megérem e csonka ke-
rület teljesen helyreállt épséget és boldogan tehetern
le tisztemet a helyreállt ép kerület gyülekezeteinek
kezébe, hogy ,egy 'akarattal válasszálc meg azt, akire
a kormányrudat bízni óhajtják.

* ,* *
Az egyház helyzete e romhazában, sőt rom-

világban, rommá vált oltárok, cél és remény nél-
kül bolyongó lelki romok, elhamvadt remények, ki-
elégíthetetlennek látszó vágyak úttalan rengetegé-
ben, egyre nehezebb. Mintha az egykor sokat igérő
tavaszi vírulást végevárhatatlan, egyre ismétlődő ke-
gyetien fagy derrnesztené örökös halálra. A régi,
már-már elhunyó nemzedék égboltozata, mely t,eloe
volt hintve nagy eszmények, égvívó törekvések csilla-
gaival, egyre felhősödik. A nagy eszmék diadalának hite
vízbuborék módjára elpattant, eltünt, vagy belepte
a hitelevesztettség. kiábrándulás enyészet-hirdető
moha ..

Elhalványult az Ifjúság lelkében is, mely a
jövendőnek reménytűzhelye volt egykor. A min-
dennapi kenyérkérdés szegényes szornorú sejtvilága
összezsugorította az emberöltő lelki szemhatárát. A
család a legmagasabb csúcs, ameddig fáradt, csa-
lódott szeme föl mer tekinteni. Régebben a család
talapzat volt, amire a hivő embernyom fölépítette a
haza és a nemzet, a társadalom és az emberiség
hatalmas nagy ideálját. Mennél magasabbra tekintett,
annál inkább megtelt lelke fenséges eszmék, él-
tető sugárzásával. Az egyéntől családokon, nem-
zeteken át 'emelkedett az út az emberiség boldog-
ságának magaslatáig. A kisebb cél rnindíg maga-
szánta eszközévé lett a. nagyobbnak.' Ma a nagy
célok válnak a kisszerű törekvésekeszkqz,eivé és ta-
karóivá. Az emberiség .magasra épített. oltáráról
lehanyatlottunk ugyanazon -az útam li kőztől'
egyre türelmetlenebbül s egyre több áldozatot köve-
telő egyéni önzés lápfenekéig. Csüggedés, kétség sürü
köde borul a lélekre: 'hite és erkölcse. támasza vesz-
tén imbolyog bizonytalan csapásokon, rnint vándor
a hófúvásban, babonás időtöl tések felé; szellemidé-
zéssel pótolja a vallást, amely már hidegen hagyja,
gyermekded, sz.inte betűkkel játszó bibliamagyaráz-
gatással teremt magának új hitet, mert a régiben
nem találja meg, amit keres. Művészet, tudomany
elveszté ideálját. Mint óriás Bábeltornya 'a sárbuckék
fölé egyre nagyobb hatalommá csúcsosödika Mam-
mon, az Aranybálvány. még ha bűn szerzi is IIlÍ8'g,

akár elbújva, titkon settenkedve. akár nyiltan, há-
nyaveti, kihívó merészséggel, Nem új a bűn a mai
világban, de csak most 'koszorúzzák :meg sz"3lgai
hódolással, az erő és siker szemfényvesztő látványá-
tói elbűvölve. Maholnap céda gúny, tárgya lesz a
hit, az erény és szeméremi s a fásult lélek egyetlen
álma talán csak egy-egy elröppenő percnek . felled-
ségbe ringató múló kedvtelése. Azonban hit és
erény nélkül sem egyház, sem nemzet nemi élhet.

Vígasztalan sötét kép: vonalait alig enyhíti egy-
egy véletlen résen át odavillant sugáro Várjuk-,e to-
vább, míg a jó és szép iránt való fogékonyság telje-
sen kihal s az ember tisztára' földtúró Iéreggé vé-
lik, amelynek egyetlen gondj a a zavartalan testi
életrend? Amikor sem 'egyházra, sem hazára ném
lesz többé szüksége s mint Madách végtelen hóvi-
lága az eszkimó színben eltemet mínderu nemesebb
törekvést, eszmét és érzelmet; - csupán a főkára
gondol, mely élelmét, ruházatát, fűtőszerét adja?

Várjunk-e még tovább ?Nem várhatunk. Minden
egyháznak százszoros erővel, idegfeszítéssel kell
munkához látnia, hogy megmentse az emberr lelket a
továbbsűlyedéstől. Ne egymás ellen tusazzanak a
számbeli hódítás olcsó sikeréért; míg szárrátgatják
nyereségeiket, a sokkal nagyobb kárt, a lelkek else-
kélyülését nem méltatják figyelemre. Szálljanak sík-
ra nem egymás 'ellen, hanem egymással szövetkezve
a lélek belső,' orozva pusztító ellenségei ellen) te-
rerntsenek a romokon új világot, aminek éltető ereje
a szépség, jóság és 'ígazság. E céltalan," gondatlan
versengés mintha felbukkanó fény jele volná annak
a párhuzamosan, egyidejűleg dúló' világháborúnak,
mely míg a fehér fajú nemzetek kicsiny' keneokért
öldöklik 'egymást, szemünk ,elé vetíti il k~1etéí. fé-
lelmesen. 'emelkedő világhatalII)akerejét, amelynek
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nyílt programmja, hogy elpusztítson mínden keresz-
tyén művelődést, templomot, iskolát, főkép költé-
szetet, hitet, ami a léleknek legékesebb virága.

Szántsunk mélyebben és vessük a magot porha-
nyított, tisztított földbe. Nem dolgozhatunk a XVII.
század eszkőz eivelvarnelyek egykor hasznos, célszerű
-eszközök voltak, de ma ha:sználni annyi, mintha
a traktorok korában faekékkel szántanánk. Meg kell
keresnünk minden lélek ajtaját, hogy behatolhassunk,
megérthessük. A tudás vágyát, mely szinte türel-
metlen vággyal óhajtja eddig nem sejtett titkok fá-
tyolának Iöllebbentését, nem olthatjuk el kővé der-
medt elméletekkel, rég holttá vált gondolatformákkal és
szabályokkal, mert lényeget keres; igazságot, ami-
ben megnyugodhatik. Lu.ther és reformátor társai
a lényeg föltárásával diadalmaskadtak a középkor
meddővé és vértelenné szegényedett forrnalmádata
felett, mely sokszor már egyetlen szívet sem tudott
lángra gyújtani, mert az egyházi intézmények, még a
templomok is nem a menny pitvarai voltak többé,
hanem az elhelyezkedés és érvényesülés kegyetlen
versenyterei. A reformátorok csapására kell vissz a-
térnünk,' hogy az élet harcát győzelmesém megviv-
hassuk. Nem az egyház földi uralma a cél, hanem
Isten szolgálata az emberek szenvedő szeretete ál-
tal. Egyházunk programmja mesteri tömörséggel van
megszabva abban, amit Jézus izen a keresztelőnele
tanítványaitól: })Menjetek el és moridjátok meg
Jánosnak, amiket Iáttok és hallotok. A vakok
szemevilága visszatér, a sánták járnak, a poklosok
megtisztulnak, a siketek hallanak, a halottak feltá:"
madnak és a szegényeknek az evangyéliom pré-
dikáltatik.« Az az egyház mondhatja magát igazán
Jézus tanítványának, a Krisztus testének, mely eb-
ből a nagy hivatásbóllegtöbbet tud 'életté és va-
lósággá varázsolni éspedig nem az uralomvágy önző

.számitásával, hanem önzetlenül, a krisztusi eszmény
odaadá szolgálatával, És akkor a hitvallás sem lesa
átlátszatlan burok, mely az isteni igazságot elta-
karja, hanem tiszta tükör, mely 'erejét százszoros
fénnyel tündökölteti a szívek felé. Az élő hit és
élet teszi azzá.

Egyházunk elé Isten ugyanazt a hivatást tűzte
életcélul. mint a törökvész és reformáció századában,
a nagy nemzeti összeroskadas után: az Igét, az evan-
géliumot beoltani az egyéni életbe, jelmondatok so-
rozatából életelvvé és élő hatalomma tenni; meg-
értetni a benne .kegyelmí ajándékul adott örömíze-
netet: 11~$ostorozlak, de el nem uesztelek! Isten
szeretetét hirdetni az emberiség iránt és az em-
berek szeretetét egymás iránt. Felébreszteni újra
a bizalmat, hogy fáradságunk nem vész kárba és
verítékünk nem omlik hiáb an. Meg kell kezdenünk a
harcot az ifjúság lelkéért, hogy érezze szereterünket
és bizakodva tekinthessen a jövőbe;egyháztartó osz"
loppá nevelni, hogy ha mi a természet rendje sze-
rint kidőlünk, legyen aki nyomunkba lépjen és 'építő
munkánkat tovább folytassa. Ha 'ezt a harcot el-
vesztettük, egyházunk, sle nemzetünk is szétmállik,
mint az esőáztatta vályograkás. Föl kell keresnünk
az elhagyott árvákat, hogy nyomortanyák gyerme-
'keiből bűntanyák martalékaivá ne sűlye djenek. Haj-
'dan az 'elrablott vagy adóban elszedett magyar
gyermekekből nevelő dőtt a janicsárhad, mely' érzé-

ketlenül vetett üszköt a szülői ház fedelére. ham-
vasztottael a falut, mely zsenge éveiben dajkálta;
ma gondatlanságunk neveli az apátlan-anyátlan gyer-
mekekből a társadalom; egyház és haza ellenségeit,
akikból gyökerestül kiszakadt még az anyai emlő
édes emléke is. Ne feledjük, hogy nem csak a mesz-
sze idegen Indiában vannak nevelésre szoruló ár-
vák; vannak magyar árvák is, akik szeretetre szom-
juhoznak. Vannak erdélyi, felföldi magyar árvák,
akiket idegen lelkű nevelés letör nemzetünk és
egyházunk életfájáról, akikből új janicsárhadat ne-
velnek ellenünk. Vajjon Erdély és a Felföld, a többi
elszakított végek távolabb esnének-e Indíánál, hogy
árváikat nem vesszük észre és csak ernberhulladék-
nak tekintjük, amire a kemencék tüze vár! »Aki egy
gyermeke,t betogdd az én nevemben, enqemet /0-
gad be.. I

Minden keresztyén lelket és keresztyén egyházat
hívunk 'erre az Istennek tetsző szent munkára. ÉS
ha hívó szavunkat meg nem hallanák, ha tétlenül
vesztegel nén ek az elmult dicsőség lombsátra alatt,
gond nélkül éldelve. amit egy derékabb nemzedék
kivívott és megszerzett, el kell indulnunk egyedül,
mert kevés kéz is többet építhet, ha lelke ös ösztö-
nét követve serényerr dolgozik, mintha millió és
millió kéz Isten parancsa ellen bűnös és halálos
munkátlanságba zsibbad. .

Hiszek egyház am isteni küldetésében. Ha nem
hinnék, nem' kerestem volna az, igehirdető göröngyös
útját és nem állanék most ezen a helyen, Ez a hit
avatja szent munkává minden lelkész és tanítá. mun-
káját, mínden egyházi.munkásét, bármely rendhez tar-
tozzék. Nem' önmagamért vagyok itt e sárvilágban.
lsten eszközének és szolgájának jöttem; nem babér-
özönt gyűjteni halántékornra, hanem, hogy az isteni
kegyelem sugarát ragyogtassam. E hitnek kell él-
nie az egész egyház köztudatában, mert enélkül
nincsen hódító ereje. E hit lángja égett a reformá-
torok lelkében. Nem mondunk le arról a jogról, hogy
az 'evangyéliom' világosságát elvigyük oda, ahol üd-
vözítő erejét még nem ismerik. De ezeket se keres-
sük most messze, idegen népek között. Itt a csonka
hazában tízezer számra élnek oly lelkek, 30-40
kilóméter távolságra templomtól, lelkésztől, akik
szomjuhozzák az evangéliuni világosságát; lelkök
megaszik a kietlen szárazságban és sok helyre még
egy Bibliát, énekeskönyvet, kátét sem küldhetünk
és néma fáj dalommal viseljük Iassú elvesztésüket.
Szórvány egyház vagyunk s nem tudunk. nem me-

_ rünk számot adni a ránk bízott lelkekről, mert szá-
muk apad-t-on-apad s lassanként egy árva korhadt
harangláb' éselnémult harang hirdeti, hogy ott hír-
veink éltek valaha, de elszéledtek. vagy eltüntek, -
kiáltó vádul azok ellen, akik nem törődtek sor-
sukkal. - Luther Társaságunkr-a vár az a feladat,
hogy 'áhítatos könyvekkel, hitvédelmi iratokkal táp-
lálja ők~telhagyottságukban. De erőforrás nélkül
mínden törekvés megbénul. Nem szabad visszariad-
nunk az áldozatoktól, hogy a szórványban élő lelke-
ket megmentsük. Hisz nem csupán egyházunknak ment«
jük meg, hanem nemzetünknek is, mert a, protesbán-
tizmusa magyar nemzetnek oly, erőtartaléka, amüt
gondatlan nemtörődömséggel eltékozolni halálos bűn,

Egy szórványegyháznak sokkal, nehezebb. hely-
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zete, több, kegyetlenebb élet-halál küzdelme van,
mint annak, amely törnegekre támaszkodhatik. Mi
éppen azokat a' területeket vesztettük 'el, ahol hí-
veink tömegesen laktak,. a Felvidéket a: Szepesség-
gel és bányavárosokkal, Pozsonnyal együtt, a Bács-
kát hatalmas arányú gyarmatosító 'és telepítö erejé-
vel, a nyugati végeket. Erdélyben a Királyföldet.
Veszteségünk megmérhetetlen, - mert nemcsak lé-
bekszámot vesztettünk, hanem iskolákat, könyvtára-
kat, ősi fészkeinket. Mégse riadunk vissza a küzdelem-
től,' mert egyházunks általában a protestántizmus
ereje nem lélektelen számokban van, hanem fajsú-
lyában, szellemi és erkölcsi értékeiben, Amíg lesz
gondolkodé ember a' földön, aki hisz, saját gondo-
lata igazságában, lesz eszmeharc is; legyen 'is, mert
azelmulás -'- sötét halál; - de ,amíg'ejSzm'ék,
világnézetek küzdenek egymással, - a küzdő lel-
kek ne gyűlöljék, hanem szeressek egymást; érez-
zék! meg, hogy az igazság tiszta s önzetlen kere-
resése testvérekke avat .és Krisztus nem gyűlöletet,
hanem szerétetet hagyott ránk örökségül. A mi fegy-
véreink nem testi fegyverek, nemis adatott nékünk
a fegyvernek hatalma,Krisztus nem arannyal és
ezüsttel, nem dárdával és paizzsal, hanem isteni
tanításával, tiszta szent életével, ártatlan szenvedé-
sével, és halálával hódított meg éSI tett tulajdonává
engemet, - én sem' harcolhatok más fegyverrel, aki
tanítványának vallom' magamat. Lehet, hogy az: ön-
védelem ránk kényszerit más eszközöket, de győzni
csak krísztusi fegyverekkel lehet, Hol vannak az Ö

'vádoI6i,a Kajafások és Annások. a farizeusok, .a
'hatalom gőgös I 'birtokösai ? Eltüntek;. a megbilincselt

, Jézus él és uralkodik. Bár a világhelyzet a szélsősé-
gel!! harca; pillanatnyilag nem kedvez a protestén-
tizmusnak, mely kezdettől fogva a tartalmi értékelés
útján jár és semmit sem vet el pusztán a régíaég,
semmit nem fogad 'el pusztán az u1ság .okán, a
győzelem nem lehet kétséges. A napfogyatkozások
nem tartanak örökké, s min'den-élő lény, még a 'pai-
rányi fűszál is a nap felé 'fordul' é:s világától várja
parányi élete gyarapodását, A sivatag folyója erőtör
az eltemető 'homoktorlasz a161.

Hisz'ekegyház,am isteni küldetésében, de épp
. úgy hiszek nemzetern isteni küldetésében is; e hi-
temtől még gyakran ismétlődő ostorozásunk és ke-
részthordozásunk sem tántorít el, - hiszen Isten még

.,egyszülött Fiát is kereszthordozásra ítélte. Szereti,
akit megdorgál és vrnegostorozza; akit szárnya alá
fogad. Vannak nagy történelmi célok, amelyeket
csak szenvedés .árán lehet elérni; az ,emibeb .nern
megváltésának is a legszentebbnek szenve dése és
halála volt az ára. E szenvedésből rendkívüli hódító
hatalom és erkölcsi fenség sugárzik.' A magyarság,
mint 'egy kis vándorraj- jelent meg Europa szivében,
de a rábízott küldetéshez való hűség magasabb er'-
kölcsi szintre ernelte és a beköltözött nagyobb ,m:ü-
veltségű népek, franciák, olaszok, spanyolok, néme-
tek örömest lettek rruagyarokká, mert vérezték, hogy
ezáltal felsőbb értékszintbe jutnak, mínt-egy- míeg-

. szentelö dnek a magyarság történelmi küldetésé'~ek
szolgálata révén.
.. Nemzetünknek soha nem volt szüksége ahata-
lom beolvasztó erejére, mert elvégezte azt szellemi
és erkölcsi fajsÚJtya. Szabadon . és .nyugodtan boésá-

totta a legmagasabb méltóságokba és hatalmi őrhe-
lyekre a jövevény népek fiait, lehettek nádorok,
pr ímások, miniszterek; a királyság az utolsó száza-
dokban a törzsökös magyarnak is elérhetetlen cél
volt. Ez a lélek él most is bennünk Az 'egy:hálzb:a(n,
'dszteljük az anyanyelv jogát, - de tiltakozunk mín-
den törekvés elleri, mely az anyanyelv jogának .örve
alatt békételenaéget szít gyülekezeteinkben, amikor a
határon átsurrant íelelötlen elemek zavarják az egy-
házi élet tiszta vizét. Ahol a nemzeti egység meg-
bontása nyelvi jelszavakkal nem sikerül, jönnek, .mint
»hivö« szekták, juhoknak iruhájukban, de belől raga-
dozó' farkasok. Ahol 'ez is kudarcot vall, megpróbálják
a családi béke megbontását, ékst ütnek a különböző
vallású házastársak közé, -akik előbb szerétetben él-
tek, Sokféle Jákób jár közénk hitegető, áltató vszó-
val,de a kezek mindig és ,mindenütt uq,.ija:l1Jan"ICl/': az
Ézsaunak' {l kezei . _ (

Mi itt állunk a gáton, - az Ige tegyverével,
- de teljesen csak állami törvény biztoséthatja <1
családi békét, mely a nemzeti belső béke .és szere-
tetegység alapja. Családvédelem nélkül 'egységbe forrt
nemzet helyett szétzilált, gyűJölködő,atómokra ""tö-
redezetteszménytelen néptörmeléket talál itt az el-
jövendő próbatétel és küzdelem vészterhes ideje ..
Voltaképen 'e? az ellenséges szövetség célja. Ha
mi magunk nem tudunk egylelkű nemzetté válni,
ami nélkül nemzeti jövőnket nem építhetjük föl,
hasztalan rimánkodunk Istenhez, hogy adja vissza
hazánk ~ységét. Vajha megszáüua bennünket ,e he-
lyütt 'a szécsényí sík -és a romhányt. öreg hárs. kö-
zött '-'a-'üágy ,R~kó'C'zi lelké'eSlSzembéJN,áfllfli hareos
felekből születnénk - úljjá: egymás mellett vverltékezö

'. versenytársakká, mint a Rákóczi-érem papjai a ha-
za, oltára körül: Concurrunt,' ut . alant.

Pár hónap hijján négy évtizede annak, hogy
egyházi közpályámat m~gkezdtem.Nemzétünk akkor
éppen a hona lapítás ezeréves nagy fordulóját ün-
nepelte. A levegő tele volt büszke s boldog harsa-
nazajjal, lelkünk emelkedett ünnepi érzésekkel, dial"
dalmas reményekkel. Azóta évtizedes erőfeszítések
és szornorú csalódások, megpróbáltatások hullámhe-
gyei zugtak át felettünk. Szinte végenyészet örvé-
nye felé sodort az. idők vihara. Az egykor erös,
minden csapással vívni kész ifjú most mint ősz·
harcos áll itt, de a remény és murikatűz nem halt ki
lelkemből. A felhős ég alatt avar mezőkön ú] öröm-

----.... ~
ünnepról álmotíom--celöre hallom -boldog mámorba
andalító hozsannait. Nz elszakított országrészek újra
egy hazává forranak, az elszakított .testvérek egymás
keblére borulnak s áldó szerit imádságbenvegyesül
minden sziv az újra közössé lett hazáért.., Boldogan
borulhatok akkor le az agg Simeonnal Isten előtt:
»Bocsásd el Uram a. .Te szolgádat békével, mert
látták 'az én szemeírn a te Idvezítödet,« .meglátták
Magyarország feltámadását.

.E hittel kezdem meg Isten nevében püspöki
munkámat. Ajánlom magamat atyafiságos. ,szerete-
tökbe.
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próbáltam bizonyítani, hogy Békésre missziói
lelkész ken! Ezt az áll ításornat kr,ntartomés
ezt támogatja a cáfolat is- Békés eddig Mező-

A »Hangos számok« Békés megyével foglal- bcn:nyhe~ tartozott, most Békéscsabáhoa iVE-
.koz.ó részére két válasz is érkezett. Az egyik ért ? Valósz inűleg azért, me.rt intenzívebb go,n-
aláírás nélkül, nyilván a szerkesztő tollából dozásban akarták részesítcni. Elismerern, hogy
a Békéscsabai Evangélikusok Lapjában jelent uagyjelentöségű dolog, ha békéscsabai hitek-
meg. A másikat Biszkup Ferenc mezőberényi tató Békésen lakile De kérdezem, hogyan le-
lelkész írta; az Evangélikus Élet 41. számában het 15 km-re délnek járni hitoktatásra és ugyan-
Békési szórvány címen. .akkor keletre, nyug~traé3észa:kra 20--~C: km.

N agyon örültem mind a két válasznak, körzetben »gondozni« kőz.el 3000 evarugcllkust:.
mert ezekből is csak azt láttam meg, amit De- Tiszteletet érdemel Abaffv Gyula minden rnun-
dinszky Gyulával untalan hang.oztatunk, hogy kája de hogyan végezhet ,egy ernber eriruyi
a szórványkérdést nem lehet egyes gyülekezetek munkát: tanít Békéscsabán, Békésen lakik,
lelkiismeretére, illetve 'lelkiismeretlenségére rá- ott rendszeresen istentiszteleteket tart, de
bízni, hanem eg yeternes szempontok sze rint kell ugyanakkor Kamutpusztán, Békésföldváron.
niegoldani.. 'Hélrnecryeren, sőt Dobozon és V észtőn is meg-

A kővetkezőkben kénytelen leszek rnind a fordut A válaszíró »rnegnyugtat«, hogy ö
két válasszal külön is foglalkozni, me.rt a ket- már több. mint 1500 evang élikust »kut atott«
tő egymástól hang, tárgyilagosság, tehát az fel. Mindezt »lassú, alapos és tervszerű« mun-
igazság szempontja sze.rint nagyon különbözik. kával. A cáfoló nem vels zi észre, hogy nekern ad

. Ami. a csabai választ illeti, mindcnek előtt igazat a több lélekszámot feltűntető ad atával,
igen sajnálorn, hogy ez a cikk nem az Evarigé- amikor önálló missziói munkás beállítását tar-
likus Eletben látott napvilágott. Igy kevesen Lom. egyedü] .a megoldás kiindulásának.
olvashattak' el a mi olvasóink kőzűl. Ha mulat- 3. Maga a válasz is elismeri, hogy »még

-ság os kedvernben volnék s ha' az Evangélikus mindiz nem történik annyia lélekrnentés és gon~
Eletezórakoatató lap volna - közölnék belőle dozás b terén, arne.nnyinek történnie, kellene«.
részleteket. Mint »statisztikai tudós«, kényte- Nos, a hangos számok nem is tartanak több-

-len vagyok meg állapítani , hogy a válasz há- re igényt: r.i akarnak rnutatni azokna, a pon~
rornnegyedésze csak gúny és csúfolódás. ~ tokra ahol evangélikus lélekrnentés szempont-
tatiszrikai adatokhoz, (cikkso rozatornnak: pedig jából; feladat van. Nem akarom én a. hí \·'ek~.t

,ezeJ(! fcltá,rása» a -eéljad) egy<8!tlen tárgyilagos- »rjesztgetni«, de jobb- félni- és--cHrerü±l1l-al- L~.ajt
.megjegyzést nem fűz, egyetlen adatot meg óvatos előrelátással, mint a bekövetkezett bajok
nem cáfol, de azért »f eliiletes statisztikának: felett kétségbeesni.
nevezi. Súlyos tévedéseknek. hozzá nem értés- 4. Még egyet. Rólam írja: »sí r a lel-
ral. tanuskodóknak, helytelen számadatoknak ne- künk gondolni azokra a nem szórványban élő
vezi a Magyar Kir. Statisztikai Hivatal köele- lelkekre akiknek vezető lelkészeik ilyen kis-
rnényeit, 'engem' meg fiatales nekibuzdulással. hitŰ<ek«.' Kishlitüségemmel maganl vagyok a
hangoskodással és egyenesen rosszindulattal legjobban tisztában, de azért ne sirasson a
vádol. Ha: az ügy nem volna '01Y-3,nig'eln ége- szórványok szempontjaból minke.t a válasz író.
.tően fontos' az egyházunkra nézve, ezt a vá- Adj én kis gyűlekezetern (alig 600 lélek') a
. laszt figyelembe sem vettem volna. Hála Is- mult évben is' több, mint 200 pengót adott
termek, hogy ez az egykor igen divatos g(UI1iYo- messze szórványternplomok építésére. Adott-e
lódó, . csipkelődő .stilus .aze.gyháú lapok ha- a békéscsabai e~gyház másoknak tizecer pen-
sábjain kiveseőben van. Nincsen szűkségűnk . gőt? Nekem .egy kis szórványom van, de egy-
erre a stílus ra. Tudnánk mi is így írni, házmegyei köegyűlésűnkön haragot, félreér-
de nemakarunI, ezzel a stílussal ro'ssz' rést és hosszú kemény vitát kellett kiállanorn,
szolgálatot tenni egyházunknak. hogy a szórványok gondozására adó vettessék

Arni a cikk érdemi részét illeti, arra a ki. Nem nagy dolog, tudom, de amikor mlá-
bivetke,Zőkben felelek. _ sok kishitűsége felett kőnnyeket hullatnak, ta-

l, Az' »öt évvel ezelőtt össeeállított nem lán vizsgáljuk .meg, hogy ami nagy hithűsé-
egyházi statisztikai adatok« heJyességét eddig günk mit cselekedett?'
senki érn vonta kétségbe. Tudjuk, hogy nem. 5. A gyulai rnissziói munkát egy szóval
felelnek meg 31 ma.i· helyzetnek, de ma, is' sem kritizáltarn. Arról nem tehetek, hogy »csak«
mégis ezek a:z egyedül megbízhatók; A sta" régi adatok állanak rendelkezésemre.
tisztikai adatok által feltárt egyházi munka- . A másik válasz ra nem sok a rnondaniva-
feladatok elől nem lehet azzal elbújni, hogy lórn.
a hivatalos statisztika helytelen. Köszönöm. Tárgyilagos, komoly vála..z, elő.

2. A válaszíró maga sern veszi iésene, hogy seg ít a tisztább látásra és rnegoldásra .. Csak
amikor egyetlerr-egy statisztikai adathoz nyúl, - néhány megjegyzést röviden. Tudom, hogy
akkor is nekem kénytelen igazat adni, tehát Békés helyzerét nem könnyíti meg egy átcsa-
mi jogon rneri mégis felüleresnek nevezni? tolasi művelet. Tudom, hogy önálló missziói
Amikor én a békési szórvány kérdését kiilön kő rzetté való átalakulása sok akadályba ut-
is szóvá tettem,·r 375 lelket feltűntetve.: allt kőzik. De hiszen ezzel tisztában vagyok magam

Felületes statisztika?
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is. Amikor a hatvani, majd az egri, stb. misz-
sziók megalakultak, ott is 'Volt nehézség elég,
de a misszió egy olyan munkást kapott, aki tel-
jesen a nehézségek legyőzésére forditotta min-
den erejét és ma virágzó missziókat látunk.
Nekem nem volt más célom, mint amit Bisz-
kup Ferenc említett cikkében is'fr: »Békésen
lelkésznek ken lennie. Nemcsak ideiglenes, de
végleges minőségben is.« A nehézségeket majd
meg fogja oldani. A sarkadi járás evangé-
likusságának gondozására is külőn ember kell,
rnert lelkeket menieni ét3' szervezni nern lehet
távolbalátó módszerekkel.

Lehet, hogy cikkemben talán élesebb vol-
tam, rnint kellett volna. Amióta 'azonban a
szórványkérdés el f.oglalkozom, annyi elkese-
rítő tapasztalatom. van, igazán nem csoda, ha
megkeményedik a tollarn. Akkor isern szemé-
lyeket támadtám, q3ak azt akartam kirnutatni.
amit újra él3 újra kénytelen vag yokhangoztatni:
-a szórványkérdést egyeternesen, új rnunkabe-
o-sztás és módszerek seg ítségével sürgősen llen-
dezni ken. . Zd.sz~aZ;qky Pál'.

Szavazataránv.
" A zsinat úgy jött, mint· az árvái hajós
lllentőcsónakja; sok-sok kiáltó, gyógyulás után
esengő kérdés várja, hogy beemeltessék e csó-
uakba, Sok, a történelmi fejlődés .sorárn fel-
merült jog-ügy int .a rendezésre. Óva intünk
uiinden szószóló tényezőt, hogy az ,egyházköz-
ség ek jogállomanyát megbo:n.tsa, nem, csorbítás
helyett inkább neveléssel, elhalványítás heilyett
inkább hangsúlyoz ással, elsz íntelen.ítés helyett
meggyarapítással kezelendő. A. rni napjaink
iránya, szelleme ugyan a középponti hatalom
kifejlesztésére, centralizáció ra törekszik, dik-
ratórikus törekvéseknek kedvez, rnert a háború
után lélektani, törvényszerűséggel jött aJZ el-
ernyedés, a fegyelem-áhítás, a vezetterés vAgya.
Láttuk, hogya tömeg mennyire széils6ségb'e
lendül, csak erős kéz kell, amelyik vezetni
tudja, mint gyeplőt-szo rító kéz' a. befogott pa-
ripákat. Látunk jeleket, jelenségeket, gyűjt-
hetünk adatokat, melyek logikai alátámasztói
lehetnek a középponsosításnak, mint. jogelv-
nek.

Mégis ... A mi egyházunk az individuum
sarkalatos jog- és hit-elvén épül fel; azeg'yén,
az individuurn ·a mi pedagógiánk, a mi szerke-
eetünk, a mi alkotmányunk fundamentalis té-
nyezője. Nem az' egyház üdvözít, hanem az
isteni kegyelem, melyet a hívő ember, mfint
mentőővet megragad. Nem .a nagy közösség,
el kifejlő egyetemes.ség a kormányzó hatalom,
hanem az alúlról kiinduló és a magasabb 'egy-
ségekben k.iteljesedő s felfelé megnövekvő aka-
rat. Alulról épül s felülről, a koHektív, össze.

. geződő céltűzések válnak egyetemes megmoz-
du lásaink j rányg ondolatá vá.

Belső szelleme a nemes és tiszta dernokrá- A,

eia. Ma. ez a .szó és a vele kifejezett gondolat
nem .rokonszenves.Mégis, 'h'a' Ielkimket, ön-
magunkat, multunkat és fejlődésünk vezető irá-
nyát nem akarjuk megtagadni, ez ősi elvhez
hűeknek kell maradnunk. Pars pro toto; ez a
kifejezője a belső szellemnek. A h'ívő egyén-
nek szabad és önkéntes társulása teszi ki az
egyházat. De a magasabb, szélesebb egységek
is ai egyes, alacsonyabb-egységet alkotó egy-
hazkőzösségekból tevőclnek össze. Egyenlőség
elve érvényesül az egyetemesség komponens,
összetevő tényezői, között; rninden egyházköz-
:,:ég, mi.nt egység, ug yanazzal a joggal, sZ.ar
vának és szavazatának ugyanazzal a súlyáva]
vesz részt nagyobb közösségek életében, akár-
mennyire kisebb. is a Iélekszáma, mint a
nagyobb egyházközségeké. Igy történhetik.
hogy az egyházközség, amelynek __o mondjuk
- So-r oo-adófizető, eg yházfenntartó tagja van,
ugyanolyan jogú, mint az, amelynek pl. rooo
adózója van.

Az e'gyenlőség· eszmény, fantórn, melyet
soha és sehol nem sikerült elérni ; m~ndiig és
mindenütt szűkséges valami kiigaz'ítás, vala-
mí okos korrekció, Érezte ezt előbbi zsinatunk
is, midőn az'egyház'ak szavazati jogát! éli lel-
készi állás ok száma szer int állapította meg
s ezért stipulált kettős szavazatot, hogy oa
közép- és főiskolákhoe mérten megrivja.azegy-
házko~égek szavának domináns erejét.
. 'Itt további, korekciónak van helye. [ern
tartható' és 'nem ·védhető az az álláspont, rrrely
szerirrt az intelligenciában és lélekszárnbanv .a
szellem és anyag szempontjából túlnyomóan
sú lyosabb egyházak a, törpe és szegény, se-
gélyekből élő. egyhfuakkalegy'enl'o elbírálás
alá essenek.

Zsinatunknak jó lesz e kérdéssel iSI fog-
lalkozni slemérni az igazságát-annakl al véle-
ménynek, rnely szerint rendes lelkészi állások
után két, a hitoktató és segédlelkészi állás ok
után egy-egy többlet szavazatot nyerjenek e.gy-
házaink. Vagy' pedig minden : 500 adófizető
után egy-egy plus-szavazatot nyernének. Te-
hát pl. az 1500 adófizető után 4 volna. a
szavaza.t;kettő a-z alap s az 500-On felűl Ievó
tagszám után I--I.. Ekként 'az' egyenlőség elve
-- noha a látszat éppen anruak me,gbion:tá,lsiát
mutatná - lényegileg inkább megközelí thető
volna.

Zsinatunk elé "tárjuk ezt 'a kérdést IS.

DU~í!.lk' Lafo«:

Aduná~inneni egyházkerület
beiktató közgyűlése,

'Október, 25-én Balassagyarmaton tartotta a du-
nánínnenl egyházkerület püspök-beiktató rendkívüli
közgyűlését. A vármegyeház feldíszített- közgyülé-
si nagytermében folyt le az ünnepélyes beiktatás.
rendkivüli közgyűlést Wenk Károly esperes,püs-
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pökhelyettes iruaja nyitotta meg, ezután Sztra-
nyavszky Sándor dr., egyházkerületi felügyelő, a
képviselőház elnöke mondott megnyitóbeszédet. Utalt
ana, hogya dunáninneni ev. egyházkerület még nem
is régen .a koronázó Pozsony városában tartotta
közgyűlését és hogy 'lélekben ma is sokan vannak
itt azok' közül, ,akik,' a~ Ipoly túlsó oldaláról só-
hajtanak ide. Ezeknek a helyét ma is fenntart juli
közgyű1ési termünkben és az ő számukra is meg-
építeni kívánjuk becsületesen és kítartással amagyár
jövendőt.

Az egyházkerületi f.elügyelő ezután beszámolt
a püspökválasztás' lefolyásáról és örömmel állapi-
totta meg, hogy az' összes püspökválasztó szavazatok
D. Kovács Sándor teológiai egyetemi tanárra estek.
Laszkáry Gyula egyházmegyei felügyelő 'vez~tésével
nagyobb küldöttség ment az új püspökért és ve>
zette a terembe. Sztranyavszky Sándor' közölte a
püspökkel az eredÍnényt,kifeJezvén azt a meggyőző.
dését, .hogy az egyhátkerület Isten sugallatát kö-
vette ezzel az egyhangú és osztatlan bizalommal
megnyílvánult választással. D. Kovács Sánda'r a
hozzáintézett kérdésre kijelentette, hogy Isten aka-
rata 'előtt megalázkodva és a gyülekezetek bizalmát
megköszönve, a választást elfogadja.

Ekkor az egész ünneplő közgyűlés elindult a
.balassagyarmatí templomba. A menet élén Nógrád
vármegye és Balássagyarmat zászlóit vitték. Azután
az egyházkerület lelkészei és lelkészvendégei követ-
keztek papi öltözetben, míntegy hatvanan. Utánuk
jött az új _pü~I2Qk_D~l\apLBéla. éLU, -RaffaY-S.á:n.do.L
püspökök, között. Utánuk az egyházkerület világi ve- .
zetöí és vendégei jöttek, sokan színpornpás disz-
magyar ruhában, közöttük az egyházi és világi ha-
tóságok és intézmények kiküldöttei és képviselői.
A teljésen megtelt templomban az istentisztelet a
Jővel Szentlélek Uristenk'ezdetű egyházl énekkel
kezdödött, ezután D. Raffay Sá~dor bányakerűlefi
püspök lépett az oltár elé Wenk Károly püspök.
helyettessei és Dr. Csengődy Lajos egyházkerületi
jegyzővel. A püspök-avató beszéd alapigéje II. Tim.

o ,

4. íejezet .5. verse volt: »Légy .. éber min denben,
tűr d ,a bajt, végezd az evangélista dolgát, töltsd
be szolgálatodat.« A szolgatársnak és a barátnak
a meleg hangján fejtette. ki az avató püspök e
szetitige igazságait. A püspökitisz-tség nem egyéni
érvényesülésre, nem kitüntetések hordozására, ha-
nem szelgálatra adatott, mondotta. A méltóságot a
püspöknek csak az adja meg, hogy elöljár a szolgá-
latban, a közélet forgatagában is,hívei között is,' de
még a másként hívők között 'is. Krisztus országában
a hadi rend még a régi: nem a vonal mögött, ha-
nem előlről vezetik a buzgó sereget. Ezután kiszol-
gáltatta az új püspöknek az úrvacsorát. Most az
eskütéte következett. Csengődy Lajos dr. felolvasta
az eskümintát, Az eskütétel után D. Raffay Sándor
csókkal köszöntötte' az új püspökö], majd az es'·
peresekkel együtt az 'iisi avató éneket: Confirma Deus
hoc opus -r énekelte. Azután a bibliai Igékkel -való
megáldás kővetkezett.> majd a protestáns egyházi
énekkar éneke után az .imrnér felszentelt .püspök
rnélyen megindító imádságot ,mondott, kérve Istent.
hogy gyerige ~mberi, erejét . fokozz~. fel a haza és
az egyház szolgálatában. B.efejezésül az új 'püs-

pök' áldást osztott és a templomi ünnepély ezzel
véget ért.

Abeiktató közgyülés ismét a vármegyeházán
folytatódott. Sztranyavszky Sándor dr. egyházkerü-
leti felügyelő átadta a püspöki pecsétet az új püs-
pöknek és meleg szavakkal köszöntötte őt. Min d-
kettőnknek ~ mondotra ~ de az 'egész egyházkerü-
letnek is komoly feladata végezni haza- és egyház-
szerétettel- az egyházvédő munkát és- megoltalmaz-
ni az egyházat minden olyan kísérlet ellen., mely
'a kerület további fennmaradását veszélyeztetné. Nem
tesz jó szolgálatot a magyar jövendőnek, aki azokat
a kapcsokat, amelyek a csonka 'egyházkerületet a
megszállott területhez fűzik, gyengíteni akarná.

Ezután D. Kovács Sándor püspök rnondotta. el
székfoglaló beszédét, melyet lapunk e: számában egész
terjedelmében közlünk. A kíváló hittudósnak, az ön-
feláldozó' egyházi munkában eddig is fáradhatat-
lan őrállónak és a ragyogó magyar stilisztának
minden erényét magában foglaló beszédet a kerületi
közgyűlés egész közönsége mindvégig kornoly figye-
lemmel és lelki gyönyörűséggel hallgatta és 'több
helyén! helyesléssei fogadta. A rnély hatást tett
beszéd elhangzása után az üdvözlesek hosszú sora
következett.

Tasnády Nagy András dr. kultuszállamtitkár a
korrnány nevében üdvözölte Kovács Sándort, han-
goztatva, hogy nagy megnyugvás a kultuszkorrnány-
nak, hogy az egyházkerület ilyen vezért kapott.

Radvánszky Albert báró dr. egyetemes felügyelő,
az Ev;angélikus'--Egyet-emes Egyhá képvíseletében,
majd Ravasz László dr. püspök, a Magyarországi
Református Egyetemes Konvent megbízásából mon-
dott köszöntőt. Meg vagyunk győződve, mondotta,

'hogy nemcsak a multban, hanem: a jelenben is mínden
.örömünk és rninden bánatunk közös az evangéliku-
sokkal. A magyar protestántizrnusra nemcsak az
egyháznak, hanem a nemzetnek is 'szűksége van.

Raffay Sándor dr., a Bányai Evangélikus Egy-
házkerület mevében vés a Magyarországi Evangélikus,
Lelkész Egyesületelnokeként üdvözölte, Kapi Béla
dr. püspök a Dunántúli Egyházkerületnek. az új
püspök szülőföldjének köszöntését adta át. Józan
Miklós püspöki helynök az unitáriusok nevében szó-
[alt fel. Soltész Elemér .dr. protestáns tábori püspö],
a kiváló tudóst, a fáradhatatlan mlsszionáriust kö-
szöntötte. Paczolay Zoltán dr., Nógrádmegye tisz-
tifőügyésze a !:.ómai katolikusok nevében mondott

~,üdvözletet. .
-Só1Qo~ Béla dr., Nógrád- és Hontmegye Iőispánja ;

mint a Tiszáninneni Református Egyházkerület ta-
nácsbirája szólalt fel és az általános felekezeti béke
védelmezésének az IÚj prófétáját ünnepelte az új püs-
pökben. Dr. Halasi a pécsi egyetem, Dr. Kállay Kálmán a
debreceni egyetem nevében mondott üdvözlést. Pod-
maniczky Pál báró dr., a soproni evangélikus teo-
lógiai kar, dékánja a volt tanártársak és tanítványok
érzésének adott, hangot. Trager Ernő dr. mlnisz-
terelnökségi tanácsos"egyházfelügyelő' pedig az új
püspök szülőf'alujának -nevében beszélt .és rámutatott
azokra az eröfeszítésekre is, amelyekkel D.Kovacs
Sándor a soproni .népszavazás . sike-rét biztositani
igyekezett Dr. Demel Aladár, az Országos Luther
Szövetség és a Bethlen r Gábor szövetség, Dr. Deák
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János egyet. tanár, a soproni Theűlógiai' Otthon,
Irányi Kamillné, a papnék szövetsége, Bielek László
ifj. elnök, a soproni theológia ifjúsága képvisele-
téhen üdvözölte az 'új püspököt.

Az üdvözlések elhangzása után D. Kovács Sándor
együttesen válaszolt a szerétetteljes jókívánságok-
ra, majd a közgyűlést imádsággal zárta be. A késő
délutáni órákban közös ebéd volt, amelyen egyetlen
Ielköszöntő hangzott el. Ezt Dr. Sztranyavszky Sán-
dor mondotta a kormányzóra. Abeiktató ünnepélyen
rés~tv'ett Tahy László dr. miniszterelnökségi állam-
titkár, mint Görnbös Gyula miniszterelnök személyes
kepviselője, Benedek Zsolt, a református 'konvent
képviseletében, Pesthy Pál dr. és Mesterházy Ernő
kerületi felügyelők, Feilitzsch Berthold báró, az
Egye .ernes Gyámintézet világi elnöke és a soproni
hittudományi kar képviselői között Dr. PrőhleKá-
ro ly, Dr. Jánossy Lajos és Dr .. Wíczián Dezső.

Az új püspök ebben a tanévben még megtartja
egyetemi katedráját. Lelkészi állásra az egyházke-
rület két gyülekezete hívta meg, a tatabányai és
a sámsonházi. döntés azonban még nem történt
arra nézve, hogy az új püspök melyik gyülekezet
lelkipásztorságát fogadja el.

A beiktatásról szóló tudósításunkat nem zár-
hat juk! be anélkül, hogy ki ne fejezzük örömünket
azon, hogy evangélikus egyházunk vezérférfiainak
sora az új püspök nagyértékű és az egész országban
tisztelt egyéniségével gazdagodott. Legyen az Egyház
Urának áldása és kegyelme minden szolgálatán" min-
den munkáján,
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SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 20-lK VASÁRNAP.
MfÍté ev. 22:1-14.

Emberi képeeleiünket [elülhaladja az utols 0,
ortast. lakoma, amelurot itt szó uan. Ez nem, is estida.
A vendéglátó Iniaga 'Isten s a hivatalosak: millio es
milliá téu.ely,qő, seomoru eorsu, elbukott, biinös ejm-
ber, Miruienki hivatalos tehát, csak mi emberek kény-
szerítjük Istent, hogy mJégLs kiilönbsége,t tegyen hj-
uatalosak és uálasetottak kö?ött, lsten dolgai-
ho".a hűiienek és a hűsé.fJlesek, engeda,llriesek kö;-
zött. Isten roséákin át hullanak ki, akik ne/Ti törŐid-
nek a meqhiuással, Mimde"gy, hogy miért: üzlet-e.
politikai amoicio-e, önzés-e, »[eluiláqosodotteáq«-e
vagyoni 'helueet-e; ami a nemtörŐ'dörr$éget létre-
hozza, (J közömbösség' piszkosan seűrke köntöse árulá
jelként borul az emberekre, Oh, micsoda szomoru
'Sokaság ... !

Kik a váJ,CMztottak? Azok, akik a nagy szo-
roncattatasokbó! jöttek és megmosták ruháikat és
megjehérUe,tték a Bárány vérében. Ezért uannak az
lsten királyi széke előtt· és éjjel-nappal szolgáln'ak
neki templomában és a kirdlyi Szélf,(~,n ülő sátort
terjeszt ki fe.letfük. Nem éheznek tÖ/Jb.é,sem meg nem
szcmiaenak, a nap heve, vagy más €1'Jyéb hőség
nem éri őket, mert. a királyt szék közepén ülő Bárány
leaeltett és vizek élő forrásai/oa vezeti őket és az
Isten minden kÖn!ny,et letöröl szemükről. (Jel. 7:
14--17.). Öh, micsoda boldog, örvendező sokaság .. ·, !

- A pusztavámi egyházközség temploma fel-
épitésének 150 éves jubileumi ünnepségét f. évi no-
vember hó 3-án, vasárnap d. e. Wórakor tartjá"
melYi alkalommal a szerit szelgálatot D. KQváCiS-Sán-

Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda,

dor dunáninneni egyházkerületi püspök végzi. Ugyan-
aKkor, leplezi le a gyülekezet- hősi 'halottainak ern-
lékmüvét, I

- Az Evang. Papnék Országos Szövetséga. no-
vember 13-14-én tartja az evang. nők országos
konferenciájával kopcsolatosan évi közgyűlését. Az ev.
nők orsz. konferenciáját nov. 13-án d. e. 9 órakor is-
tentisztelet nyitja meg a Deák-téri templomban, me-
lyen D. Raffay 'Sándor püspök végzi a szentszolgá-
latot. 10 órakor a deáktéri Iánygirrmázíum épüle-
tében a konferenciát me gniyitja D. Kapi Béláné,
előadást tart az evang. nők kötelességeírőr D, Kapi
Béla püspök, az alapszabálytervezetet ismerteti Irá-
rányi Kamillné, a megalakulás és a tisztikar meg-
választása után befejező imádságot mond D. Geduly
Henrik püspök. Délután 3 órakor Túróczy Zoltán
győrt lelkész tart írásmagyarázatot a közösség ere-
[érő) és áldásáról. majd zárszó és Himnusz fejezi
be a konfere:nciát. Este 8 órakor szerétetvendégség a
Deák-téri díszteremben. üdvözlő szavakat rnond D.

.Kapi Béláné, előadást tart Dr. Traeger Ernő, a ki-
sérö műsorban Jeney (Uhrin) Kiára, Sornorjay Sán-
dor, Kapi-Králik Jenő és Pálmai Kálmán szere-
pélnek. November 14-én délelőtt 9 órakor az Ollöi-
út 24. szám .alatti imateremben úrvacsoraosztás
vezeti be a papnek közgyűlé.s:ét,az istentiszteletet
Fábián Imre sárszentlőrinci lelkész végzi. A köz-
gyűlés konferencíaí része d. u. 3 órakor kezdődik,
elöadást tart Novák Rezsőné, Budaker Oszkárné és
Gyalog Istvánné. Zárszót mond D. Kapi Béla püs-
pök. Este 6 órak-or istentisztelet a Deák-téri temp-
lomban.

- A nyiregyházi evang. egyház október 31~én
evangélikus napot tartott, melyen a felnőttek szá-
mára tartott istentiszteleteken klvüi gyermekek-
nek, elemi és középískoíaí fiúk ~S leányoknak, ta-
nyaí hívőknek kűlön istentiszteletek és ünnepélyek
voltak. Kiemelkedő- része volt az ünnepségnek az
a jelenet, míkor a röístentísztelet keretében a bel-
mísszióí tanfolyam végzett hallgatói szolgálataíkat
az egyháznak feI.ajánlották.

- A Budapest - fasori jótékony nőegylet és
ifjúsági körök ez évi reforrnációi ünnepélyét emlékeze-
tessé avatta az, hogy azon az ünnepi beszédet D. Ko-
vács Sándor tartotta, akinek ez volt első nyilvá-
nos szereplése püspökke szentelése után. A ter-
met ,teljesen megtöltö hallgatóság hálás sztvvel fo-
gadta a reformáció történelmi jelentöségéről és LUr
ther egyéniségéről szóló előadást, melynek záróté-
tele. az volt; hogy Luther már négyszáz évvel ez-
előtt proklamálta azt-a meggyőződését, hogy egyedül
a lelki fegyver méltó a kultúremberhez ..

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

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

"

SZL E Z-Á K L Á S'·Z L Ö
Magyarország aranykoszorús mestere

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

8 aranuéremmel és 4 diseokleuéllel kitüntetuet

FONTOS ÉRTESITÉS! Tiszteletfel közöljük, hogy,
li nérnet könyvkia'dók áraikat Magyarország részére
ideialenesen 250jó-kal teseálütották. Kérjük az igen
tisztelt olvasókat, hogy ezt az átmeneti kedvezményt
igénybevéve, bennünket nérriet könyvrendeléseikkel
mielőbb megtisztelni szíveskedjenek.

SCHOLTZ TESTVÉREK könyvkereskedése
Budapest; IX., Fere'nc-körút 19,.....21. .

Budapest, VII., Damjanich-ti: 28-b. .: F.: Farkas L.
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Szerkesztöség és kiadóhivatal :
BUDAPEST VII. DAMJANICH-u. 28b.

Telefonszám: '33-5-92.

Kiadja az
ORSZAGOS LUTHER' SZOVETSBG

EGYH AZTARSADALMI,
BEI;..MISSZIOI.KULTURALIS BS

EGYH AZPOLITIKAJ HETILAP.
A szerkesztésért f,elelös:

KEMBNY LAJOS.

Megjelenik minden vasárnap..
EL OFIZETBSI ARA:

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

Felelős kiadó: Dr. FRITZ LASZLO.

TARTALOM: Megerősités. - Zászkaliczky Pál: Hangos számok. - Dr. Vető (Viszkok) Lajos: Egyedül tudo-
mánytalanság által? - Ruttkay-Miklián Géza: A halotti búcsúztatók ellen. - Figyelö. - G. L.: Könyvismer-

tetés, - Hirek.

különösen megnöveli a zsinat érdemleges mun-
kája előtti utolsó egyetemes közgyűlésnek la
jelentöségét. '

Véleményünk szerint ezen az egyetemes
közgyűlésen nem lehet mindezekben a fontos
kérdésekben azt az álláspontot elfoglalni, hogy
a zsinat majd megtalálja a jó megoldást biz-
tosító rendelkezéseket.rEppen az, hogy ,a zsinat
tagjai országos egyházunk törvényhozó testű-
letét képezik és laz, egész országos egyházunk
életére döntő hatású törvények alkotására vá-
lasztattak, megkívánja azt, hogy az egyetemes
kőzg yűlés határozott szempontok megállapítá-
sával legyen segítségéve a zsinati munkának.
Megnövekedik tehát ennek 'az egyetemes kőz-
gyűlésnek a jelentősége, ha tőle a közszűk-
séglet nagysága, mélysége és a valóságos kőz-
vélemény megállapítását várjuic

Me rt kétségtelen az, hogy egyházunknak
kívíil ~ belül, meg 'kell erősödnie e jelenvaló
idők kűzdélmeire. Azegyilázi adózások kérdé-
sét, .a külbírtokosok adózását és az egyházi
háztartások" rendezését, az iskola és tanugyi
kérdéseket nem önmagukban való fontosságuk
iniatt kell csupán elintézni, hanern csekély erő-
ink növelése céljából. Az egyháztársadalmi
egyesületekre és az azokat összefoglaló Luther

, Szövetségekre is nem azért van szükség, hogy
több egyesület legyen, hanem, hogya lelki
erők együtt dolgozzanak és építsenek. E ne-
héz világ minderr-ellenséges szándékú és gyen-
gítő fondorkodásaival szemben az. erők megnö-
velését várjuk tehát az egyetemes közgyűlés-
töl is és a zsmattól is..

MEGERŐSITÉS.
Az egyetemes közgyűlés a jövő héten ősz->

szeül, hogy számot adjon országos evangélikus
egyházunk egy esztendejéről és útmutatást ad-
jon a legközelebbi jövőre. Mindakét szempont-
ból várakozás szekta megelőzni ezt az évenként
egyszer megszólaló kőzgyűlést, mert szavában
mindig ítélkezésnek kell lenni az, 'elfolyt idő és
a jelen felett és felelősségérzetnek kell kicsen-
düini belőle a jövő iránt. Az egyetemes köz-
gyűlés mind a két várakozásnak meg is szo-
kott felelni.

. Ebben az évben azonban ebbe :a. várako-
zásban valami feszültségnek az érzése ils vegyűl.
Olyan n,agy kérdések vannak az egyházi élet-
ben, melyek különös jelentőséget adnak a mos-
tani országos gyűlésnek. A zsinat munkálatai
egész sor olyan kérdést hoztak a megvaló-
sítandó kérdések kőzé, melyek hosszú idő óta
tolódbak el 'egy majdan összeülő. zsinat irá-
nyába. Kétségtelenül ez az oka annak, hogya
belső egyházi élet megsz:ilárdításának kőrébe
tartozó olyan kérdések, mint az egyházi hata-
10m kérdése, az egyházi és világi elem egyén-
sulya, az egyház:tagok hűségének erőteljesebb
biztosítása, az egyházi törvénykezés reformja
most 'egyidejűleg kerültek a kezérdeklődés élé-
re, mert mindenki a, zsinattói várja; ezek meg'«.
felelő megoldását. De úgy a liturgiai mozgalorn
ügyének .mielőbbi befejezése, mint a szórvány-
kérdés teljes felelősségérzettel való megoldá-
sa annyira az egyház mindemnapi életébe Vág,
hogy itt nem csupán néhány szakaszos tör-
vényalkotásra Vian, szükség,. mely azután a
gyakorlati kivitel 'elvE;it állapítja meg, hanem
ezeknek a kérdéseknek éldbevágó fontossága
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Hangos számok.
VII.

(Országos statisztika.)

'Mielőtt jelen utolsó kőzlernényemben a
szórványok helyzetét országos megvilágításba
helyezném - hadd fogalmazzam meg köze-
lebbről a szórvány fog almát. Egy másik he-
lyen a következőkben fogalmaztarn meg: a
szórvány a Krisztus testéhez, az: egyházhoz
tartozó azon hívek összessége, akik ,a;lievan-
gélium hirdetésében nem részesűlnek. Ebből
nyilván következik az, hogy a szórvány lOIem
egyházkőzigazg atási beosztás dolga, hanem a
pásztori rramka mértéke szabja meg 'igazi mi-

,voltát. Közigazgatásilag sok hely megszerve-
zett gyülekezethez tartozhatik, de ha laz,evangé-
lium munkáját senki sem végzi ottan, akkor'
nem több az szórványnál. \

Az Alföld rengeteg tanyavilága, ahol az
evangéliuni hirdetésének munkáját ig;eln,gyé-
ren gyakorolja az egyház - bizony Diem
más szórványnál. Ez a megfontolás az, oka an-
nak, hogy az országos szórványstatisztika. öS!Z-
szeállí tásánál tekintette! voltam a tanyavilágra
is. Igen jól tudjuk, hogy a tanyavilággal ren-
delkező nagy gyülekezetek az adózás terén igen
rosszul, állnak. Ennek legnagyobbrészt oka az
is, hogy a tanyalakók gondozásban nem igen
részesülnek, Tanya-lelkésze a Iegújabb kísér-
letektől elte kin tve , csak Békéscsabának van,
ne óriási területen, 8-10 ezernyi szétszórf
tanyalakóra ,egy lelkész bizony eLégJ kevés,
Amikor tehát a szórványkérdést napirenden tart-
juk, akkor a tanyák gondozásáról sem szabad
megfeledkeznünk, hiszen 'a tanyavilág a: szór-
ványgondozás legfontosabb része.

Az alábbiakban kikerekített számokban fo-
gok! beszélni, mert histen a számadatok állan-
dóan hullámzanak.

A Bányakerűlet összes lélekszáma 282.555.
Ebből szórványhívő '15.577, tehát nernl több
5·5Ojo-nál. A kis százalékot a települési viszo-
nyok magyarázzák. A közigazgatási beosztás
szerint egy közigazgatási szerv kötelékéble tar-
tozikí 'a 20-30 krn-es körzetben elszórt tanya-
világ is. Köaigazg atásilag 'ez nem szórvány,
de a pásztori mamka, az evangélium hirdetése
szernpontjából mégis csak szórvány. Ilyen külte-
riileti, ,e.vangélikus tanyalakos a bányai ke-
rületben 64.873 lelket tesz ki. A kettő együitt
80-450, tehát a kerület evangélikusainak 29
%'-la. Igy csak látszólagos a jó stasisetikai
ofo 'arányszám, - a valóságos szórványkép .pe-
dig 'az, hogy minden harmadik-negyedik eV:3nJ~
gélikus távol lakik és él az evangéliunu hirde-
tésétől. 1

A Dunántúli egyházkerület összes lélek-
száma.176·937· Ebből szórványhívő '17.954, te~
hát nuntegy 100j0. Ezt 'azarányszármot erő';
sen enyhíti 'a rövidebb 'távolsigok kőzött e1~
helyezkedett falu-települési rendszer. A falu-

település a szórványgondczást kétségtelenül
erősen megkönnyíti, bár a csekély lélekszámú,
sok kisközségre megoszló szórványok kezelé-
se sem könnyű dolog. '

> Hasonlók a:-települési viszonyok JL Dunán-
innieni kerületben, de a szórványstatisztiká ja
már lénylegesen .rosszabb helyzetet mutat. t\
kerulet összes Iélekszáma 35.9°8, ebből szór-
ványhívő 7192,' tehát 19.8%.

Legnehezebb szórványfeladatok a Tiszai
kerületre várrrak.vahol a 39.375 összes lélek-
számmal szemben 8972 szó rvány hívő áll, ta-
nyalakókkal együtt pedig 19.827, ami 50·30/0-!
jelent. "

Az ősszes szórványhívek száma azeg,és2
országban kereken 5°.000 evangélikus: Ta,
nyálakó evangélikus kerülbelül 9°.000. A kettő
együ tt 14°,000 evangélikus! A magyarországi
evangélikusok száma 584.00ö. A gyakorlatban
e számok azt jelentik, hogy tehát rninden har-
madik-inegyedik evangélikus az egyház kegyel-
m'Í eszközei számára igén nehezen érhető et
( 2 6 0/O!~~_ _,._,_.__"_, _ ,._, •

Lehet e számok pontosságát tagadni, dc
elvitatni nem, Kell, hogy a zsinat Hgyelmét fél-
hívjuk gyors. cselekvésre. Az Egyház Ura az
Ur Jézus Krisztus még 'a századik juhqt is '
Ielkereste, - rettenetes lesz felettünk egyszer
az ítélet, ha mi még a harmadik és negyedik
juh! után sesrumegyűnk.

Ezeknek a, nagy számoknak a komoly
mérleg elése után bizonyára meg kell kérdezni,
hogy rniképen kell a megfelelő munkát meg-
indítani? Számdtásaim 'szerint a teljesen szét-
szórtan élő hívek gondozására az vegész Gir,
szagban 18 szórványlelkészt kell beállítani, a
határozott ·és rendszeres -egyházi munka pe-
dig -~ melyben a tanyavilág és a nagy gyiile-
kezetek intenzívebb gondozása is benntfogtal-
tatik, -- 45 újabb lelkészi erő beállítását ki-
vánjra meg: Zászlia1tictky Pál.

Egyedül tudománytalanság
által. . ,

A hit által való megigazulás tana egyhá-
zunk 'specifikus dogmája. Nem lehet kíván-
ni egyházunk életoéi'lek a hitvallások értelmé-
ben való elmélyülését - mint azt ra MELE,.
legutóbbi gyűlésén D, Kapi Béla püspök nagy-
hatás~ előadásában tette -, anélkül, hogy a
sola. fide következetes érvényesülését ne óhaj-

. tanánk. Igehirdetésünk tartalmi léiruy.eg"1e,ige-
felfogásunk alapja, ra, forrnai elv mellett art
egyedül hit által principiuma. A Szeritírás a
forrása, 'a Jézus Krisztusba vetett hitünk a
tartalma keresztyén vallásosságunknak. Más
szóval,' evangélikusnak Iényegileg csak a;ZJ ne-
vezhető, aki hiSZI,nevezetesen hívő lélekfuel fo-
gadja azt az isteni kijelentést, meiLyről a Szerit-
~rás tesz bizonyságot s melynek a középpom-
jában a testet öhött Ige. áll. . .
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...Az evangélikus lelkészi' munka .célja az,
hogy hívő oembereket »neveljen«, akik az Igé-
ből, arnint az. a Szentí rásban foglaltatik, v:a.gy
a' Szeritírás alapján prédikáltatik, kíhallják Is-
ten szavát sannak eng edélmes el- és befoga-
dásában látják ideig- és örökkétartó üdvös-
ségük zálogát. A lelkészi »hivatalc-nak éppen
abban van a felbecsülhetetlen értéke és jelenté-
sége, hogy az Isten igehirdetés által teszi hi-
vövé az embe rt.

Az igehirdetés azonban csak akkor felel
meg a kívánalmaknak, h:a az igehirdető vi-
lágos tudatában van egyfelől annak, hogy pré-
dikálásában és egyéb igehirdető tevékenysé-
gében, amilyen nagyrészben. a hitoktatás is,
nem: ő a. fő, hanem kizárólag Isten, hogy ()
csak a hivogató szolga, de a vendéglátó gae-
da, akiegY'edül ladhatja meg a lélek iglarli
táplálékát, az Ur, másfelől tisztában van ae-
xal is~"hogy igehirdető tevékenységének ered-
ménye kizárólag akkor van, ha anJniaJkrévén
I~rgy ő, mint hallgatói erősödtek ahithen.

-mely Istent mindenekfelett féli és sze.reti és
csak Obenne bízik.

Még rövidebben, az evangélikus lelkész
lsten Igéjét hirdeti abból a célból, hogya lel-
kek -hívő közősségbe jussanak a bibliai kinyi-
latkoztatás Istenével. E!z' a kőzősség ug yamis
kizárólag a kinyilatkoztatás előtt feltáruló,
megnyíló: hívő szív számára lehetséges.

Ebből nyilvánvaló, hogy egyházunk tag--
. [,ai,akkor evangélikusok igazán, ha van bennük
hit s az a bibliai, nevezetesen az újbestamen-
tomi kinyilatkoatatás Istenére irányul. Ha te-
hát meg akarom állapítani, adott-e Isten ál-
dást igehirdető munkámra továbbá: úgy vég-
zern-e lelkészi munkámat, ahogyan <Il nekern is
szóló Ige kívánja, akkor az egyedül megbízhaaö
mérték az, vannak-e a gyülekezetemben igazán
hívó vernberek s mekko ra azoknak a. tábora;
Hiszen egyházunk részeiben s egészéberu is
csak akkor állhat meg Isten előtt, ha a talgok
hitére s nem' tradiciótiszteletére avagye, z'se!-
bére, esetleg az államsegélyre támaszkodikl

Disztinkcióról lehet szó. AIz,egyháztag ok
közt előfordulhatnak olyanok,akik hisznek s
egyedül az Igében sannak U rában- való hi-
tüket tartják a legértékesebbnek anélkül, hogy
erről tudatosan számot adhamának. A hit által .
való megigazulás elvi álláspontját képviselik
-~ tudattalamil. Am egyházi öntudat szempont-
jából azonban kívánatos, hogy az evangélikus
ember tudatosan is vallja, hogy aZI ig1ajZ!em-
ber hitből él.

Olyan szempontokezek, melyeket az eVla,Ilgé-f
Iikus Ielkészf.mamkának szünteleauil szem előtt
kell tartania, ha tudatos akar mamadni s ha.
nem akarja, hogy az egyház eltávolodjékl ön- .
magától Ezekre óhajtotta felhívni a közfi-
gye.lmet az a pár icikkern, mely raugusztus óta
az Evangélikus Élet hasábjain napvilágot lá-
tott. Bennük felhasználtam azokat ajz eredrné-
nyeimet .is, melyeket a valláslélektan művelése
sót;á.i1~:nye rtem, ,H a. valaki jogos ultnak'<tartja;

lés méltán, hagy például a: s~órv:ánykérjdésti il-
letőleg a statisztika, tudományos úton nyert,
tiehát megbízható eredményeire támaszkodik,
nem láthat furcsaságot abban sem, ha más,
inkább. lelki természetű problérnánál.v a, lé-
lektan rnódszereit ,6$ eredményeit vesszük igény-
be. Minél alaposabb, 'annál jobb' a tudomá-
nyos megfigyelés. Alaposságban és pontosság-
ban való túlzást a tudomány nem ismer.

Fokozódó ámulattal olvastam azért la-
punk 4 I. számának »Hit vagy cselekedet?«
círnű cikkében az Író elkeseredett érvelését a
tudományos teológiai munka s általában a tu-
domány ellen. Azt olvassuk: »A fiatal teológiai
doktor úgy állította oda a kérdést, mintha
az evangélikus egyház végnapjait élné és ebből
a pusztulásból csak a legújabb teológiai tu-
domány pszichológiai kutatása volna képes
bennunket megrnenteni.« Rögtön az jutott az
eszembe, hát vajjon azt tettem én cikkern ci-
mévé : »Egyedül a tudomány által«?! Vagy
pláne: »Egyedül a pszichológia álual«v! Nem
inkább azt-e, hagy »Egyedül hit által«? Hiszen
azon az alapon ahogylan a cikkíró nekem .a/!J
»Egyedül a tudomány által« elvét tulajdonítja,
én még sokkal több joggal imputálhatnárn ner-
ki aa »Egyedül a tudornánytalanság által« ál-
láspontját! Ahelyett, hogya szerző az idézések-
ből eredhető félreértések elméletét fejtegeti,
inkább vigyázott volna! ana, hogy cikkeiru .ér-
telmét megértse és így félre ne magyarázza,
A'2J én -tudományos tevékenységem csupáru alá-
zatos szelgálatot akar teljesíteni egyházunk-
nak. Hiszen nem önmagát, hanem egyházunk
fundamentalis hitcíkkelyét állította a középre!
Hogy pedig! hasznos szelgálator teljesített, mi
sem mutatja inkább, minfhogy első cikkern
megjelenése óta alig van evangélikus egyHáizli
sajtómegnyilatkczás, mely valamilyen formában
ne Ierme tekintettel a sola fide elvére és egy'rle
job han gyérül azoknak' a cikkeknek a száma;
melyek ellentétben állnak' egyházunk kardinát-
lis tantételével ! Néazen bele bárki az! az~aőtti
Iapokba, nyomtatott prédikációkba, majd meg-
látja, hányszor nyilatkoztunk meg úgy, hogy
a sola fide-re nemcsak nem voltunk! tekilntJeJt.J
tel, hanem direkt ellentmondtumk' neki. Min-
denesetre gyanus a tudomány világossága el-
len ennyire harcolni. Kár addig 'egy szót is
vesetegetni .a tudományos munka túlzásaira,

- am:íg-E:1egnem állapítottak és meg nem Írtuk,
hogyan a11 a helyeet a: hitre 65 a lilit által,
való megigaeulás elvére vonatkozólag a' saját
gyűlekeeetünkben, illetőleg a cikkíró gyü1re'k:.e~
zetében. Ezt 'a kérdést egyszer már felvetet-
tem, ele a feleletre -ugy lácszík - hliába
várok .. Pedige:zl jobban érdekelne, rrrint a
tudományos munk'a elleni érvelgetés.

Lehet, hogy a cikk'iró ezek után iSI f~-
radhatatlanul támadja ra tudományt, rnelyből
mindöss:zieannyit képes felhasználni, hogy a
sola fide a buddhizmusban is megtalálható. (Ha
kedve tartja, me-g-találhatja a' japánoknál. a
sintoiamusban is, bár tudvalévő : a külőnbséget
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nem 'a hit formai, lélektani természete adja
meg, hanem a tárgya). A 'sola fide álláspontja
azonban egyre nagyobb tért hódít ra; Lelkészi
munka irányát illetőleg., Am ellenállás csak
fokozza álláspontunk erejét. jelenjenek meg
tehát akármilyen megnernértő hozzászólások,
a sola fide kamvánja nyugodtan, feltartóztat-
hatatlanul és diadalmasan halad elő.re.'

Ezért és nem: másért, bízom egyházunk
talpraállásában és megerősödésében.

Dr. Vető Lajos.

A halotti búcsúztatók ellen.'
A Iiturgia-rendeaés a bányai egyházkierii-

let ben végre megkezdődött, sőt bátran mond-
hat juk, hogy több-kevesebb zőkkenővel, de vé-
gül mégis sikeresen, már le is zajlott. Sok
véleménynyilvánírás elézte meg, vitatkozás
próbálta útját állni, ellenkezés szembeszállt a
tiszta! jószándékkal, végül mégis napvilágot lá-
tott éllZ! 1934. évi kerületi gyűlés azon bölcs
ha:tároz:a'ta,arúely a k'erületös.szes magyair
gyülekezetét kőtelezi atz: új liturgia bevezeté-
s-ére. Ma már ott tartunk, hogy a kerüleeben
rnindenütt egyöntetű istentiseteletet hallgathat-
nak, helyesebben egyöntetű istentiszteletben
vesznek részt híveink. Ennek 'aJ jelentőségé-
ről elég SilJ.Óhangzott el megelőzően. Most
csak 'ennek a bölcs. intézkedésnek sikerét: ál-
lapi tjuk meg jólesőleg.

De éppen :ailJ.új liturgiaez,en általános
ésa seűkséges egységet létrehozó elterjedése
új, meg új hiányokra eszméltetnek' rá, minket.
Évtizedek munkáját végeztük elegy,~két év
alatt, de még rengeteg megvalósítandó áll
előttünk. Egyréset ÖJZ egységesítés, másrészt
és főképen ÖJ tiszta evangéliumszerűség min-
dig jobban előtétbelépő gondolata Iépten-nyo-
mon ráirányítja figyelműnke.t.-eg'y-egy szertar-
tás beli, helyesebben liturgílous hib ira"az is-
tentiseteleten kíviil is. .

. Elengedhetetlenül szűkséges, hogy ÖJ ternp-
lomi istentiszteletek után egysége:stein'állö.ipítJ-
tassék meK a templomon kívüli liturgikus cse-
lekmények rendje is. Itt elsőserban a temetési
szertartás rendjére gondolok. Ez a terűlet ta-
lána legelhanyagoltabb, helyi és egyéni SJ)()i-

kások meleg ágya és va legtöbb helytelenség
kitenyésetője, "Elképzelhetetlen, hogy hányféle
temetési rend van gyakorlatban. Nem esünk
túlzásba, ha azt állít juk, hogy amennyi az
egyháeközség. VaJgy még több, amennyi a, let-
kész, .De legyen elég erre cSÖJk rámutatnil
Kőzelebbről ÖJ halotti búcsúztatók eléggé el
nem itélhető szokásával foglalkozzunk.

Legyünk tisiLtábanazzal, hogy »halotti
búcsúztató« alatt azt a könnyfakasztó, hatásra
utazó, ízléstelen és észseerűtlen frázistőmeget
értjük, amelyet valamikor a tanító, illetve a
kántor, újabban pedig a lelkész tár a gyászoló
gyülekezet <elé, felsoroiván a »gyászos kopon-

sóban előttünk fekvő« testvér egész: atyafi-
ságát, minden sógorát, komáját és szomszéd-
jár, gazdáját és cselédjét, a falu rninden lar
kosát, jelenlevőket és jelen nem' lévőket. lÉs
mindezt a »gyászos koporsóban előttünk fekvő«
halott testvér búcsújáriak keretei kőzőtt, SOl-

kan taláriél.JZt hiszik, hogy .a »Búcsúeorn, búl-
csúzorn alsó szomseédomtól« és hasonló kől-
tői remekekkel bővitett temetési szertartás már
a: multé. Eet a tévedést el kell oszlatnom.iMa
is vannak gyűlekezetek, amelyekben a temetési
szertartás egyedül megengedhető beszédanya-
gÖJ, az igehirdetés alig kap helyet, de annál
bőségesebben al »búcsúztató«. Ez pedig úgy
történik, hogy aJ halott bejelentéseker a hoz-
zátartozók; mindjárt magukkal hoznak egy lis-
tát, amelyen azoknak a nevei vannak felsorolva,
akikről a.z:elköltözött búcsúeni szándékozik. A
temető lelkész: azután ezt a vázat kitölti ,gyi)!-
nyörű szólarnokkal és a halott nevében elbú-
csúzik a felsoroltaktól. -- É>sha az igehirde-
tés alatt rninden szern szárazon maradt is,
a! búcsúztató csalhatatlan biztonsággal szólalí-
tatja meg la gyászolókat, akik rie.vűk említése-
kor egyenként hangos zokogásban törnek ki,
úgy, hogy ~ búcsúztató végére sír' az egész
gyülekezet. ,

A csanád-csongrádi egyházmegye egyik
-lelk:észért,e,koezleténelhatározták, hogy a halotti
búcsúztatókat <'l:.zegyházmegyében egyszer-
smindenkorra meg szűntetik. -- Ennek folytatá-
saképen Egyed Aladár' esperes java: latina az
1934. évi kerületi gyűlés határozatilág felhív-
téli a lelkészeket, hogy la halotti búcsúztatókat
»igyekezzenek elhagyni«. Abiztató kezdet után
azonban nem következett semmi. Mert hiába
igyekszik X. failuban Y lelkész elhagyni a
búcsúztatót, hla amellette fekvő M falubarr
N .lelkész aJ kerulet határozatát nem tartja
kőtelezó erejűnek ,(aJminthogy .nem is, az) és
tovább is »búcsúztat«. A nép kívánja a bú-
csúztatót. -- Y lelkész hiába hiv:atko;zika.: ren-
deletre, anindjárt kész a válasz: »hát N tel-
kész úrnak nem szól a rendeletv« Ilyenformán
állnak elő az; újab han hallott esete:k, hogy pl.
Y lelkész híve végrendeletileg meghagyja, hogy
őt N lelkész temesse, me rt aJZszép búcsázta-

. tót mond. Tessék elképzelni Y lelkész helyze-
tét, akinek egyedul az a bűne, hogy érvényt
alkar szerezni a k~ gyűlési határozat tenden-
eiajának.

Ezt a kérdést csak úgy l~het megoldani,
ha általánosan kőtelező, de legialább kerüleci
hatáskörű tiltó rendelkezés vágj,a ki ezt az '
észrevétlenül felnövekedett és fává erősödött

. burjánt.
Mert, ho.gy az, az kétségtelen. A halotti

búcsúztatókban nyoma sincs az evangéliumnak. /
A halotti beszéd tartalma köztudomás szerint
<ligyásztói porba sújtott ember felemelése az
evangélium biztatásaival. Vígasztaiás, . meg-
nyugtaJtás.· A búcsúzt.ató pedig a hangos jaj-
veszékélés intonációja, Elköltözó és _hátrama-



45, SZÁm EVANGÉLIKUS ÉLET 5. oldal

radottak dícsérete. HDl vagyunk a temetési
beszéd igazi Iényeg étől ?

A törekvés helyes irányát már vaílamelyik
MELE. gyűlés megmutatta abban, hogy a
temetési szertartás leghelye.ebb módja az,
amely csak énekből, imádságból és áldás ból
ril]. De, ha- ehhez az evangéliurnszerű igehir-
detést hozzá is vesszuk, akkor is halogatás nél-
kül a temetési liturgia pontos megállapítá-
s.iv al és kőrülhatárolásával eltő rlendő, eltil-
ta ndó volna a halotti búcsúztató, mint evangéli-
umellenes, rossz szokás.

Lesznek talán, akik kivihetetlermek gon-
dolják ezt? Hát az istentiszteleti liturgia hogy
lett általános? Csak nem kell az ilyen bármi-
lyen ősi, de helytelen szokásban tabut Uuni,
melyet érinteni szentségtörés.

Az pedig még megkönnyíti. a keresztül-
vitelt, hogy mindenki, maguk a búcsúztató
lelkészek is meg vannak győződve a. búcsúz
tarók helytelenségéről. Csak a »kőznek enged-
nek« »a szokást tisztelik«, die ha egy ren-
delerre hivatkozhatnának, nagy örömmel vi-'
lágosítanák fel a »közt« a szokás helytelensé-
géről. . Ruttkia,y-MikUrt"n Ohia ..

Figvelö.
Abból, ha; az .'ev. lelkészt róm .. kateli-

kusok plébánosnlak rrézik;' é'rC1:eke'sdolgők;"sz~'i{~
mazriak. Ezt igazolja az alábbi két eset,

1. Három évelőtt történt. A vonatfülkében
velem szemben egy úr leül, »Landeture-ral
űdvözől s beszélgetést kezd velem. Egyszer
csak rátér a rórn. kat. sérelrnekre. Beszél a
mirioritásban levő protestánsok problémáiról s
ag resszivításukról, majd így folytatja: »Fő-
tisztelendő plébános úr, ;~ protestánsoknak, de
kűlönősen annak .a Baltazárnak a támadása el-
lenünk armyira hatott reám, hogy én is PrQ~-
testánsgyűlölő lettem. Egy igen nagy üzem-
nél a munkásokat felvevő osztály főnöke va-
gyok. Ha kellembe került ,egy je:Lentke.Z:&l1Iek
munkakönyve, sohasem néztem meg vallását,
engern !a munkás vallása nem érdekelt. De a
Baltazárék támadása óta első dolgom meg~
nézni a. jelentkező munkakőnyvének vallásra-
vatát és ha protestáns, könyőrtelenűl eluta-
sitorn. Ezt érte el nálam Baltazár.«. -:-- Ilyen
leplezetlenül nyílt meg a' plébánosnak nézett
ev. lelkész előtt 'a róm. kat. olikusok testvér-
szíve. Nagy volt azonban' meglepetése,
amikor a kölcsönös bemutatkozás során meg-
mondtam nevemet és azt, hogy evang. lel-
kész vagyok.

2. Néhány napja történt. A Károly-kő r-
úton vártam: villamosra. Oda jön egy úr, »Lau-
derure-rad üdvözölés már is beszélgetünk. A
beszélgetést a villamoson is Iolytattuk. Hogy
hogy nem, Hóck Jánosra került a sor. Egy-
szer csak felém hajol és halkan, hogy a többi:
utas meg ne hallja,. azt súgja nekem: »Plébá-

nos úr l Ha Hock János prot. pap lett volna,
el se ítélték volna!« Ez úrnak a meglepeté-
se xnég az előbbinél is nagyobb volt, amikor
a Keletinél a leszállás pillanatában bemutat-
keztunk és megmondtam, hogy. evang. Ielkész
vagyok. ., Ch'. P.

*
É'pületes szemelvényt közlünk a Magyar

Ku ltú ra e hónapi számából. Előző sz-ámában
a Magyar Kultúra nagy vállalkozásba. kezdeti:
be akarja biwny[tani,' .hogy az erkölcstelen
életéről hírhedt VI. Sáridor pápa erkölcso-
sebb életet.' élt, mint Dr. Luther Mártori. A
cikk í rója Pezenhoffer .Antal.. Cikkének elké-
pesztő állí tásaival ezidősz erint még nem fog-
lalkozunk, be fogjuk várni a cikk befejező-
sér. De nem akarjuk megfosztani olvasóinkat
attól az, élvezettől, hogy addig is gyönyörköd-
jenek a Magyar Kultúrában megjelenő cikk
erkölcsi fölfogásában és valóban mesteri követ-
keztetéseiben. Kénytelenek vagyunk hangsu-
1yozni, hogy a szemelvényt szószerint kőzől-
jük .a M. K. 369--37°. oldaláról miriden ki-
hagyás nélkül. Eza kis rnutató így szól:

»Mindezekből látjuk, hogy Luther az
erkőlcstelenségek legkisebb fajtáját kővette el:
Egy nő oldalán élt haláláig, hat gyermeknek
adott élet,et, ezeket családban, apai és anyai
hatalom alatt nevelte. Gyermekeinek száma bi-

. zonyossá teszi azt is, hogy eggyel ole jött vi-
lágra kevesebb gyermeke; mint vamennyinekí
a: természet rendje szerint világra kellett jönnie.

Amde ugyanezt kell mondanunk VI. Sán-
dorról is. Luther 4 gyermeket nevelt fel (a
6 kőzül ), VI. Sándor hetet (lehetséges, hogy
ő is még több kőzűl, bár erre semmi tőrté-
neti adat nincs), VI. Sándorról t.ehát még
több joggal feltehetjük, hogy a tennésztet tör-
vénycit nem .játszotta ki s ha vétkezett, bette
következményét mindig viselte, Tárgyilagosan
elismerjük, hogy némi tekintetben mégis rioSZl-

szabbnak látszik Luthernél. Luther ugyanis
haláláig kitartott Bora Katalin mellett, míg
VI. Sándor 7 gyermeke legalább 3 anyátó]
származik. Ez Luther részéről feltétlenül na-
gyobb szolídság ra vall. Dernég ha eltekintunk
is VI. Sánqor feltétlen mentségétől, a' romlott
környezettől, akkor sem kell ebből feltétlenül

~az -ő nagyobb romlottságára következtetnünk.
Luther elhítette magával, hogy bűne nem 'bűn.
Lelkiismerete t-ehát nem késztette arra, hogy
Borw Katalinnal szakítson. VI.Sántclor is vagy
másfél évtizedig kitartott Vanozza di Catameís
mellett. Hogy végül mégis szakított vele, le~
het, hogy lelkiismeretfurdalása (vagy Van oZI-
za Ielkiisrneretfurdalása ) s javulási szándéka
miatt tette. Később azonban megint felűlkere-
kedtek szenvedélyei, újra; a bún útjára tért s
mivel a régi, megszakíto-tt ismeret éget újra
felvenni nem lehetett, újabbat kötőtt. Ha igy
történt --; 'már pedig kőnnyerr J.ehetség;es,.
hogy igy történt, mert pl. Vanozza a VI. Sári-
dorral való szakítás után, noha: még 'egyáltalán
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nem volt akkor idős (több, mint 30 é,vig édt
még), példásan szép és épületes életű volt
egészen 151 8-ban bekövetkezett haláláig -- ak-
kor az, hogy nemcsak 'egy nővel volt viszonya,
\'1. Sándorban nemcsak a körmyelműség, ha .•
nem az időnkénti megjavulni akarás, a
jobb útra térni törekvés következménye is
volt. Ezt bizonyítani nem lehet, de cáfolmi sem.«

. Könyvismertetés.
Martin Niemiiller : Vom lJ-8oot zur Kanzel

BerIin, 1934.
A nérner evangélikus egyház hitvalló cso-

portjának egyik harcos tagja e könyv szerző-
je. f\ nagy egyházi küzdelmek idején, mint
valami csoda jelenik meg al' egyházi életben
__ o legalább is a napilapok tudósításaiinak meg-

á llapítása szerint. Az ilyen váratlanul gyors
tempóban kifutott nagyságok igyekeznek meg-
örqkiteni multjukat és jelenüket is ..

A mult megörökítését szolg álta ez .a könyv
azzal a céllal, hogy katonai mivoltát megi:s,-
merve, tudjuk értékelni az egyház érdekéhen
elvégzett harciasságát. Amennyire értékelni le-
het azt, hogy a katonából pappá lett .férfi
tudott .harcolni halálos veszedelemben küzkö-
dő egyházáé rt, jobban szerettük volna, hja nem
írja n1'eg multját. KÖ11yve a háborús naplók
tömegsorozatában a Jeggyengébbek - egyike.
Szornorú rez iguáltságból indul meg lelkében
a papi pálya felé indulás. -

Ezen első kiadványa után már megjelent
egy kis prédikációs kötete is, melynek magyar
cí me az lehetne: »}-\J1'Ogyrni mellette mara-
dunk.« A legenyhébb kritikusa is úgy ismer-

. teti a fűzetet: elmondva sokkal értékesebb és
hatásosabb, mint olvasva. Ugy látszik, hogy
az egyházi harcok legendás hőse is azon tisz-
teletreméltó s bizonyságtevésre kész és jogo-
sult lelkek közül való, akiknek. jól áll a be-
széd, akiknek nem szabad i rni.

. Dr. Lippay Lajos: A protestantizmus.
Budapest. A .Szent István Társaság kiadása.

Alnagyar .katholicizrnus elég erősnek ér-
zi magát arra, hogy híveinek felvilágosítása
érdekében a protestantiimust ismertető köny-
veket adjon ki. A kiadó társaság Crizár : Luther
életrajza után megjelenteti a fenti művet is.
Igaz, 'hogy Orizár műve Lutherról nem ad
tiszta képei, sok igaztalan váddal is illeti -őt,
de mi azt hisszük, hogy a magyar ob-.
jekt.í v történelem-szemlélet sigazságra való
rőrekvés lchámozta Luther alakjáról mindazt,
ami a helytelen értékelés követkcztébenr á app-
li~~éílt.a.tott s meglátta Luthert, a hit egyetlen
hősét..

Lippay kőnyve is Lutherrel kezdi monda-
nivalójáts az ernber szinte nem hisz: a szemé-

nek, amikor olvassa azt a sok elismerést, ami
végre a katolicizmus lelkiismenetében is meg-
szólalt Lutherrel szemben. Az" amit még ma
is kifogásolnak az' ő munkájában es teológiá-
jában, az az olvasó közönség számlára érdek-
telen.

Maga a könyv lelkiismeretes munka s
őszinte törekvés abból a célból, hogy a tőbb-
száz denorninációra bomlott protestantizmus va-
Jamennyi megnyilvánulásának tortérielmét és
tanítását adja.

Azt is el kell ismernünk, hogya Iuthe rá-
niz must kivéve a többi egyházak statisztikai
adatait. is majdnem teljes hitele ségg'el közli.
Abban fcltünően téved a szerző, amikor a
Iutheránusok számát 64 es fél millióra te-
szi, hiszen eg észen megbízható egyházi és' v'i,-
lági statisztikai kirnutatás szerint a Világluthe-
ránizmus lélekszáma elérte már a 82 milliót.

Feltűnő a szerzőnek az a magatartása és
az az állásfoglalása, amit a külföldi methodiz-
mussal szemben elfoglal. A methodizrnusról
bátran azt állítja, hogy szervezkedésében
és élettevékenységében leginkább közel ítette
meg :a katolicizmust, a baptizrnus evangeli-
záló és puritán életét pedig nagy elismeréssel
értékeli.

Tul n.agy feladatot vállalt magára a SZlN-
z'ö akkor amikor nemcsak történetí rásra, ha-
nem 'egyúttal dogmatörténelem adásra is vál-
lalkozott .. De, ha az utóbbit mégis meg akarta
írni, megírhatta volna azt is, hogy ennek a
sok denominációban élő protestantizmusnak
van annyira ökumenikus jellege, mint az! 'eg)'j-
séges katolicizmusnak s ez az, hogy valamény-
nyien egyek Luther reformációjában. Minden
denornináció, akárhogy nevezi magát s akár-
milyen specialis vallási vagy egyházi életet
él: mégis Luther munkája és hite vezeti.

·a. t..
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SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 21-lK VASÁRNAP .
János ev. 4:47-54.

Ismét egy csoda. Jézus meggyógyítja a királui
ember fiát. Sokarr--azt mondják: Kellemetlen, hogy
a Bibliában minduntalan: csodákba ütközünk. Ha ezek
a csodák nem lennének az Irásban. sokkal hihetőbb
lenne az eaész.

Pedig éptien az teszi a hitet ker. hitté, hogy
csoda-hit. Nem csodaváró, hanem csoda ismerő,
amelunek a tudásánál nagyobb melfJgyöződése oasi
afélől, hogy az lsten korláilan ura a yilá.grw.k. Aki
bármit meqteheé, ha ugy tetszik neki, »még a kö-
vekből is támaszthat fiat Abratuirnnak:«

A csoaataot való ideqenkedés tulajdonképen nem
is . más, mint a hitetlenség tiltakozása az Ist$- ha-
talmával szemben. A természeti ember nem ismer
nagyobb erőt a sajátjánál. Oköllel szdrzi meg a
keruterét. e,rösz.akkal a vagyonát, minden bünét ter-
mészetes éle,tmegnll-ílvánlllásnak tekinti és rmni .leg-
föbb bíró, ezentesiti azokat. Ha szembekerűl a csa-
dákkal, mebjelc -ff#.ülmuljálf az- ő· erejét, . Ietaqadja
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őket, épp ugy letaqadia az ·/ste,n hatalmút is, mert;
ha, még nem teszi, az Ur hatalma alá kerül, Aki el-
ítéli egész életét.

De az itele,t ettől függetlenül is bekövetkezik. Ha
nem ma, hát holnap. És ebben tárul fel a világ
leanagyobb csodája: igaz az Irás minden szava, me!y
arról beszél, hogy az Isten Fia mg,ghalt a mi bűne-
inkért és feltámasztatott a mi Ineg,igazulcísunkra. /tt
megoldódik minden csoda, felragyog Isten végtelen ha-
talma, mellyeJ a tagadá, önző, istenieten, de m,eg-
térő ember bűnét: is ig.azságra tudja oáltoetatrü.

- Zsinati hirek. A zsinati bizottságok által el-
készített törvényjavaslatok anyaga nyomtatásban meg-
jelent és ezze'! a bizottságok előkészítő munkája be-
fejeződött. A nagy alakú; 82 oldalas füzetben az al-
kotmány és közigazgatási bizottság az E. A.
l-Uf. részeit 63 §-ban újít ja meg, illetve pótolja.
Külön törvénycikk van az egyházi közigazgatás ellátá-
sának ideiglenes' módositásárór és a nyugdíjintézet-
rŐI. A tanügyi bizottság javaslata 101 §-ból á'H.
/ll, pénzügyi bizottság javaslata 25, részben új, rész-
ben módosított §•..t tartalmaz. A törvénykezési bi-
zottság javaslata 183 §-t hoz. Az egyeztető bizottság
november 16-án tartja ülését s ezzei a zsinati anyag'
előkészítése befejeződik. .

- A Luther Szövetség javára szóló -offertoriurnot
a bányai egyházkerület ez évben november 10-re, Lu-
then születésének évfordulójára eső vasárnapra ran-
delte el. Felhívjuk az egyházközségek figyelmét al"
ra, hogy miután az oífertórtum az Országos LWher
Szövetség céljait szolgálja, azt mínden egyházközség
megtartaní. az offertórium összegét pedig beküldeni
tartozik! még· az esetben is, ha az egyházközségben
nincsen még Luther Szövetség. ; ,

- A reformáció országos ünnepét a Bethlen
Gábor Szövetség, az Országos Luther Szövetség,
Kálvin. Szövetség, Dávid Ferenc -egylet -é ilZ Orsz.
Prot. Diákszövetség szokásosan együttes rendezésé-
ben tartották meg. A pesti Vigadó melléktermeit
is meg kellett nyitni és azokat is mind megtöltötte
a közönség, melynek sorában az állami, fővárosi hi-
vatalok és társadalmi intézmények képviselői méltó
számban jelentek meg. Az ünnepélyt Tasnádi Nagy
András közokt. államtitkár nyitotta meg, az ünnepi
beszédet Dr. Makkai Sándor, erdélyi ref püspök
mondotta az evangélium szelleme és a világ szelleme

. közötti ellentétröl. Ifj Szász Károly Krísztus-verseiböl
olvasott fel, Ferenc József unit. lelkész az ifjúság
nevében szólt, Dr. Bencs Zoltán, miníszterelnökségi
államtitkár, az 'Országos Luther Szevetség elnöke
pedig' a záróbeszédet , mondotta. Az ünnep külsősé-
geiben is és magas színvonalában is méltó volt
a nagy nap emlékéhez. A vigadói ünnep után Bethlen-
szövetségí közös vacsora volt, melyen Szántó Róbert
kelenföldi lelkész mondotta felkérésre az egyetlen
pohár:köszön töt,

- A budafoki templom felavatása. A budaioki
missziói egyházközség, mely 26 éven át a buda-
foki ref. egyházközséggel együtt élt és 1928-ban
alakult missziói egy házzá és ekkor választotta meg
lelkészét, Petrovles Pált, nagy áldozatkészséggel szép
templomot emelt, melynek felavatása nev. 3-án tör-
tént meg. Az ünnepségre érkező felavató püspö-
köt, D. Raffay Sándort, Záborszky Nándor polgár-
mester, Kemény Lajos esperes és Petrovics Pál
helyt lelkész köszöntötte .. A gyülekezeti ének után,
melyet ez alkalomra a helyi lelkész írt, ·D. Raffay
Sándor püspök Jer. 7,4-7 .. versei alapján mély áhí-
tatot keltő beszéddel és áldással szeritelte fel a temp-
lomot. Az üdvözlésele hosszú sorára is D. Raffay
Sándor püspök válaszolt és válaszában a felekezeti
békességre és együtt munkálkodásra vonatkozólag
tett nagyfontosságú kijelentést, majd pedig hálával
tsmerte el az egyházközség eredményes és szép
munkálkodását. A templomot Sándy Gyula müegyete-
rni tanár építette, régi magyar és felvidéki. öreg ev.
templomok stílusának alapulvételévei. A külső fa-
lazat pilisszántói nemes terméskőből készült, az 01-

tár keményfából van, lriptichon-szerűkikép':zE~s"b~n.
Az oltárkép. a Getsernáné-kerti jelenetet I ábrázolja,
Szirtes Lajos rajztariár festmériye es ajándéka, CA
szép torony 30 méter magas. A templom 300 ülő-
hellyel készült. Osszköltsége 40000, P volt. Az ösz-
szesen 1500 hívővel bíró egyházközség ezzel .a temp-
lomépítéssel buzgóságának és hűségének nagy bio
zonyságát adta. Templomépítés munkájában a h:elyi
lelkész, Macskássy Sámuel városi főjegyző, egyház-
felügyelő, az egyháztanács és a nőegylet fáradozott
a legtöbbet. de a templom egész belső berendezése-
ben az egyházhívek versenyeztek az' ajándékozás-
ban. Sokat köszönhet az egyházközség Gömbős Gyula
miniszterelnöknek, aki az egyházközség területén la-
kik és akinek a felesége a templomszentelésen
megjelent.

- Alapvőletétel. Október 20-án helyezték el az
agárdi közös prot. templom alapkövét. Az ünnepé-
lyen 'Gulyás Péter gárdonyi ref, lelkész Igét Olva-
sott és imádkozott, evang. részről Magócs Károly
kerületi lelkész, ref. részről Varga Sándor : espe-
res mondottak áldást. . , .

- A balassagyarmatí evang. es református egy-
házak! reformációi ünnepén herceg 'Hőhenlohe Egon,
a bányakerületi Luther Szövetség elnöke tartotta az
ünnepi beszédet. A két egyház november 3. es 10.
között egyházi hetet tart, melynek célja bemutatni
a reformáció életét Emópaállamaiban. Előadók:
Kardos Gyula, Szilárd Gyula, Milán János, Fábry
Mihály ev. lelkészek, Antal Zoltán ref. lelkész és
Dr. Kiss Arpád tanár.

- A rákospalotai presbiterium november 3·an
tartotta meg idei presbiter-napját. Az ünnepi isten-
tiszteletre testületileg vonult be az egyháztanács. a
lelkész vezetésével. Az· igehirdetést Cnngyík Pál fő-
esperes végezte. A 2resbiter~ úrvaes,orá! vettek,
matd-~díszkozgyú1es Keretében konferenőíá volt.. me-
ly~n bibliaolvasás és imádság után ifj. Blatníezky
Pál egyházmegyei világr főjegyző tartott előadást
a presbiteri munkáról. Az ünnepség után a, presbi-
terium tagjai és a vendégek közös ebéden vettek
részt. '

- A Debreceni Evang. Egyházi Énekkar. reformá-
ció ünnepén Elef'ánty Sándor az énekköltő és ének-
reformátor Lutherröí tartott előadást. Az Enekkar
Luther négy első énekét, az Acht Liederbuchból,
Bach' letétben énekelte és Hauptmann 27, 'zsoltá-
ráto Póvácsay László és Jung Sebestyén, e korálok
orgonakompozicióit játszották Bach, Kittel, Stolze
Físcaertöl, s Bach két bravuros előjátékát. Fux V.U-
ma Kutass Kálmán versét, Szathmáry Károly Bach
es Veracini darabjait játszotta nagy' készséggel. Az
Enekkar sorozatos előadásokban mutatja be - .ne-
hány évre felosztva, -evang. egyházi énekejnket s
zenériket. Elöadása jövedelméből most iJS25, énekes-
könyvet osztott szét evang. iskolánk tanulói között.

- A kelenföldi evangélikus es református egy-
házak október' 31-én délután közös reformációi ün-

~ nepélzt, rendeztek a kelenföldi evangélikus, templom-
ban. Az ünnepi beszédet Sebestyén Andor ref. ld-
kész, a megnyítót Dr. Nemes Nagy Mihály .ref.
presbiter, a zárobeszédet .Belohorszky. Lajos· evang.
presbiter mondta. A bensőséges ünnepélyt] amely
Szántó Róbert ev. lelkész imádságával fejezödött
be, változatossá tette Nemes Nagy Agnes szavalata,
Weltler. Jenő karnagy orgonajátéka és a kelenföldi
ev. vegyeskar énekszáma Nosz Margit orgona kísé-
retével. .. I

- Az Evang .. Papnék -Országos Szövetsége bá-
nyákerületi csoportjának tagjait D. Raffay Sándor-
né elnöknö arra kéri, 'hogy a gyámintézet jubileuma

. alkalmából a Papríék Szövetsége aJtaI tervbevett
ajándékra 'önkéntes adományalkat Dr. "Gaudy Lász-'
lóné címére, (VIn., Damjanich-ú. 28-bJ beküldeni,
vagy azt Jegalább Jelezni sziveskedjenek.

- Síremlékavatás. . A rákospalotai.' evangélikus
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egyház október 27,-én avatta fel néhai Kovácsy Kál-
mán síremlékét. Az ünnepségén a testvéregyházak
és a polgármester vezetésével számos társadalmi

. egyesület jelent meg, hogy a síremléket megkoszo-
·ruzzák. - A sirernléket a rákospalotai egyház ál-
lította fel kegyelete [eléül.

- Felhívás Evangélikus hittestvéreim figyelmét
felhívom »A Kerepesi-útr- temető költészete« című
munkámra, mely az ország legszebb és legértéke-
sebb temetőjéröl nyújt hű és teljes monográfiát.
Magában foglalja a temető összes síremlékeinek fel-
iratait, melyek külön csoportosítva s magyarázva a
magyar temetőköltészet gazdag és változatos anya-
gát adják. A könyvet, mely szép kiállításban és
500 oldal terjedelemben jelent meg, hittestvéreimr
nek kedvezményes áron, 5 pengőért ajánlom. Szíves
pártfogást kér Károsy Pál író. Budapest, VIIl.,
Nagytemplom-'u. 18. sz. '

- Az Országos Evangélikus Tanáregyesület no-
vember 14-én, délután fél 4 órakor a budapesti ev.
gimnázium (VII., Vilma királynő út 17-21.) tanári
tanácskozó termében ülést tart, melyen Dr. Bogsch
Sándor: Herman Ottó, Dr. Belohorszky Ferenc: Luther
szelleme az iskolai nevelésben címmel tart felol:
vasást.

- Az Evangélikus Misszioegyesület nov. 12-én,
Spener Fülöp születésének 300 éves évfordulój a al-
kalmával emlékünnepélyt rendez a Deák-téri leány-
gimnázium disztermében. Megnyitot mond D. Kapi
Béla püspök, előadást tart Dr. Wiczián Dezső theol.
tanár: »Mit adott Spener e..ayJuízunknak?« címmel.
A záró bibliamagyarázatot Vapalahti Topi finn lel-
kész tartja Zászkáliczky Pál tolmácsolásával.

- Halálozás. Kesztler Arpad, a Magyar Leszárni-
toló Bank ny. igazgatója, egyháztanácsos, 66 éves
korában Budapesten elhunyt. Az elhunytban Kesztler
László, a Deák-téri testvéregyházak pénztári ellenőre
édesatyját gyászolja. '

Dr. Farkas Guuláné hosszas szenvedés után 64
éves korában hazatért az Urhoz. Dr. Farkas Mária
diak. főtestvér és Farkas László mérnök, lapunk
nyomdai vezetője azelhunytban édesanyjukat gyá-
szolják.

Alexy Emma diósgyőri polg. iskolai tanárnő Bu-
dapesten váratlanul elhunyt.

- A rákospalotai evangélikus nőegylet októ-
ber 31-én este, szépen sikerült reforrnációi emlék-
ünnepet rendezett a templomban. Az ünnepi beszé-
det Magócs Károly kerületi lelkész tartotta. Közre-
működtek Jeszenszky Mici énekművésznő, Fáy Fe-
renc orgonaművész és Kovácsi Kálmán szavalattal. A
v.allásos est után szeretetvendégség volt, rnelynek
bevételét a nőegylet szegények karácsonyára basz-
nálja fel. .

- Az aszódi prot. nőegylet tísztújító .közgyülé-
sén köszőnetet mondott az áldásosan működött tisz-
tikarnak, elsősorban Szabóné Jencs Zelma elnöknek
aki betegeskedése dacára 3 éven át teljes szívvel
szolgálta a nőegylet szent ügyét. Az· új tisztikar:
a következő: Elnök: Hamrák Béláné, ügyvezető el-
nök: Ferentzy Johanna, titkár: Róth Kálmármé.
jegyző: Burró Irma s pénztáros: Deér Erzsébet Ju-
liska. Díszelnökei lettek: gróf Ráday Gedeonné, Patay
Tiborqéés özv. Kreyzell Kálmánné. .

- Az Országos Evang. Tanáregyesület vallás-
tanítási szakosztálya folyó hó 15-én d. e. 8 órakor
tartja gyűlését. Előadást tart Danhauser László bu-
dapest! vallastanár a tanuló ifjúság egyházi meg-
szervezéséröl és Dr. Vető Lajos szoInokimissziói
lelkész: »Hit : és cselekedete címmel. Az elnökség
felkéri a négy kerület vaIIástanárait arra, hogy te-
kintettel .a két 'előadás nagy fontosságára IS a jövőben
érezhető kihatására, 'hogyha teljes számmal nem is tud
résztvenni aZion,' feltétlenül képviseltesse magát az
országos gyűlésen.

rebe evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda,

Az evang. Nöegyesü1etek országos konferen-
ciája, a papnék konferenciájával együttesen nov. 13-
án délelőtt 10 órakor kezdődik a Deák-téri leány-
gimnázium épületében. Este fél 8' órakor a Deák-
téri díszteremben szerétetvendégség. A nőegyesüle-
tek tagjainak érdeklődését és megjelenését kérjük.

- A budapesti Luther Otthonban okt., 18án
Sándy Gyula műegyeterní tanár előadást tartott a
templomépítészetrőI. Az előadáson a szépszámú hall-
gatóság élén megjelentek: báró Radvánszky Albert
egyetemes felügyelő, D. Kovács Sándor püspök, aki
a nagy ev. templomépítőt üdvözölte az előadóban.
továbbá Szigeti Lajos, Kuthy Dezső, Tauhinger Re-
zső, Magócs Károly, Dr. Szuchovszky Lajos.

- A Budai Evangélikus Ifjúsági Egyesület a
-bécsikaputéri ev. elemi iskolában lévő helyiségében

~A klasszikus zene Bachtói napjairukig« címmel elő-
adás sorozatot rendez.

- A sárbogárdi fiókegyházközség október hó-
napban megalakította az egyházközségi. Luther Szö-

. vetséget és annak igazgatójává Dr. Halasy-Rektortsz
Lajos ügyvéd, tb. ügyészt választotta. -

- A Bibliatársulat november hó 25-3D-ig bib-
liahetet rendez. Az e héten lelkészek és hivatalok
által közvetlen rendelt bármily .nyelvű vászonkö-
tésü Bibliák, Uj-Testamentumok és Evangéliumok
után (bőr vagy aranymetszetűkönyvek kivételéyel)
portómentes küldés rnellett 30 százalék kedvezmenyt
a d. A feltételek a következők .lelkész vagy lelkészi
hivatal bruttó 10 pengőt meghaladó és legalább
három példányt kitevő rendelése, az összegnek pos-
tai befizetesi lapori való előzetes beküldese mellett,
melynek hátlapján a megrendelés is eszközölhető.
(Biankó ~be.fizetésilap mínden postán kapható.) A
postatakarékpénztári csekkszámla száma: 36,858.

- "A Keresztyén Szövetségi Világkonéerencia
részletes történetét, Poling Dániel világszövetségi el-
nök/hatalmas záróbeszédét teljes terjedelemben, az
előadásoknak bö kivonatát, sok gyönyörű felvételt
hoz a 48 oldal terjedelemmel megjelenő Mustármag
októberi ünnepi száma. Megrendelhető : Mustá~~g
kíadóhivatala, VIlI., Gyulai Pál-uo 9. Ara 60 fillér:
Postabélyegekben is bekűldhető.

RIEGER OTTO ORGONAGYÁRA
Budapest, X" Sziqliqeti-utca 29. szám. (Rákosíalua).
Uj orgonák, valamint homlokzatsípok szállitását és

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

SZ L E ZAK LAs Z'L Ö.
Magyaror.szág aranykoszorús mestere

harang- és ércöntőde, tuiranqielszereiés- és harang-
lábgyár, Biuiapest-« VI., Petnehdeu-utca 78. szám.

8 ararujéremmel és 4 diszokleuéllel kitűntetuet

B lap olvasóinak könyvúj donságokat már 20 pen-
gös vásárlásnál folyószámlára, kedvező fizetési fel-
tétel mellett szállítunk. Jegyzékeket kívánatra kész-
séggel küldünk. .

SCHOLTZ TESTVÉREK könyvkereskedése
Budapest, IX., Ferenc-körút 19-21.

Valódi ezüst evőeszközök, tálcák, dísztár-
gyak, protestáns egyházI kegyszerek. Arany

ékszerek. Pontos órák. Javítások.
SZl GET I N Á N DOR É S. FIA

Budapest, IV., Kecskeméti-u. 9. Alapítva: 1867,

Budapest; VU., Damjanich-u, 28-b .. - F.: Farkas L.
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, Jelentés az Evangélikus Életről. - Hirek.

EVANGÉLIKUS -NŐK.
Az egyetemes gyűlés hetében az egyrnást.,

keresztező bizottsági és egyesületi ülések kö .•
zött ebben az esztendőban az egyik napot eg,!
új vállalkozás foglalta le: az Evangélikus N ö-

egyletek Országos Szövetségének megalakítá-
sa. Az vemberek már kezdik elveszteni érdek-
lődésüket az .egyesületi élet jelentősége iránt
és bizalrnatlankodásukat sokszor érthetővé tesz;
az, hogy hangzatcs címek alatt rnűködő egye-
sületek sokszor csak címból állanak, bennük
tényleges munkát nem végeznek, vagy pedig'
rejtett célokat szolg álnak. Sokan voltak legy-
házunkban, akik 'ennek az új egyesülésnek a
szervezkedését szintén bizalmatlanul nézték.

. Az alakuló közgyűlés azonban fényesen
megcáfolt minden bizalmatlankodást és kis-
hitűséget. Olyan nagy számban gyűltek egybe
az ország minden részéből az evangélikus nők,
olyan szerétetteljes testvériséggel ültek egy-
más mellett a népviselethe öltözött földműves
asszonyok és a városi uri nők, olyan tellelke-
sült érzésekkel hallgatták az egymásután kö-
vétkező felszólalásokat és a seövetkezés célját
és szükségét megokoló előterjesztéseket, hogy
az elfogulatlan szernlélő önkéntelenül azt érez-
te: itt nem alapszabályok elfogadására es nem
tisztviselők választására sereglettek egybe, ha-
nem munkát keresni, munkát végezni, tehát az
egyházban szolgálni akaró erőket egy akarac-
t;í. ésegy szolgálattá tenni.

Az alakuló közgyűlést bevezeté konteren-
ciánegy előadás volt, melyet D. Kíapi Béla
dunántúli püspök tartott. Bizonyária felejthetet-
len marad minden hallgató előtt, ahogyain ki.
fejtette azt, hogy' mit kíván az ev. nőtől. laz

Megjelenik minden vasárnap..
EL OFIZET ESI ARA:

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

Felelős kiadó: Dr. FRITZ LASZLO.

egyház, a család, a társadalom, hogy milyen
kiszámíthatatlan jelentőségű az, hogy ha a nő
az evangéliurn tanítása szerint tud ja kifej lesz-
teni egyéniségét és így tud szolg álni egyhaza
lelki közösségének,. családjával szemben való
kötclességeinek és a társadalmi élet által va-
latnilven vonatkozásban mindenkivel szemben
támasztott kötelességeknek. Komoly tanítás
volt, melynek magvetésétől az újegyesület éle-
tében jó termést lehet várni.

Egyházunk élete -szempontjából valóban
örvendetesnek kell látnunk, hogy mindazt az
erőt .és értéket, mely nőegyleteinkenkel1es7.-
tül sokszor nagyon is szétszóródva munkálko-
dik, közös forrásba kénysze rítik. Egészlen bi-
zonyos az, hogy különősen belső egvházi mun-
kában akkor 1éhet komoly veredményekre szá-
mítani, ha alátűzött -cél szolgálatában nem
csak a férfiak, hanern velük együtt az egy-'
ház népét akotó nők is fáradoznak. Mindazt

"a lelkesedést, jóságot és kitartást, amelyet női
szívek tudnak szívükbe fogadott munkáikért
áldozni, értékes verötényező gyanánt helyezik
most ennek a sok ellenségtől körűlvett és bel-
ső erőiben is sok tekintetben meggyengült egy-
háznak az életébe.

.Várakozással és sok reménységgel nézünk
tehát az Evangélikus Nőégyletek Országos Sző-
vetségének meginduló munkája elé, mert azt
hisszük, hogy, ha összesíreni tudja magában
mindazt az áldást, amelyet az eddig egymást
nem is ismerő nőegyletek jelentettek, sok és
nagy áldás fog származni belőle egyházunk'
életére.
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Luther a hit és cselekedetek
viszonyáról.

I.

A HITETLENSiEGROL. W. Tr. 1637.
Luther kertjében egy madárpár fészkélt.

Tanítványaival beszélgetve sétált al mcster s
valahányszor elhaladtak a fészek mellett, a
madarak elröppennek. Erre Luthe'r így szólt:
)E kis madárkáknak gyenge a hitük; nem Iiisz-
nek abban, hogy én szívből kívánorn, hogy .itt
lakjanak és hogy semmi I'OS,SZ!él:t sem szándéko-
&On1' velük tenni. Ok azonban ezt nem hiszik,
H'asonló.anrrri s,e 'hislszük Istennek, ho~y Ö
szívből javunkat akarja, nerrr ákar c5 minket
agyonütni, hiszen Fiát is odaadta értünk.«

*W. Tr. 5082fb.
A hit Isten adománya és ajándéka a mi

sz ívűnkben, hogy ezzel megfogjjuk és megra-
gadjuk Krisztust, aki érettünk a világra jött,
meghalt, feltámadott s felment a mennyekbe,
s akiért elnyerjűk' bűneink' bocsánatát, az örök-
életet és üdvösséget, kizárólJag kegyelemből,
anélkül, hogy erre érdemesek, vagy mél'tók
lennénk.

*
A HIT FORRASAIRÖL. W. Tr. 3124.

N. hit igazi forrása (oka ) a Szentlélek, .aId
a hitet felébreszti és megtererrsti s ez kízárólag
Isten adománya és ajándéka. (Csaki) ezután
jönnek (a hit) gyűrnőlcsei. A jócselekedetekkel.
kamatot fizetűnk' Istennek, a hit .által pedig
az örökséget kapjuk meg.

*»: A. Tr. 1200.
Az igaz 'ember nem kényszerűségből, ha-

nem természeténel fogva cselekszi la jót.

W. Tr. 3377.
pi. hit pecsétje és próbája a jócselekedet,

Amint a leveleken pecsétnek' kell lenni, me-
lyekkel azokat hitelesítik, ugyanígy kell, hogy
a hitnek jócselekedetei legyenek.

*W. 1199.
A jót szűkségképen kell-Ie cselekedni azok.

nak, akik a hit által megigazultak? Nem; elő-
ször azért nem, mert »a törvény nem az, igaa
ernberért van«. (1. Timót. 1,9.)

Ebből 'következik, hogya jót cselekedni ,
nekik nem »kell« és nem »szűkséges«. .

Másodszor pedig tévednek, .akik azt állít-
ják, hogy »az igaz embemek kell cselekednie
a jót,« me rt ezek a dolog (természetes) .seük-
5'égsz!erűségétra törvény szükségseerüségévé
változtatják. (Elóírásként tűntetik fel azt, ami
a dolog belső természetéből magától követke-
zik.)

S amikor azt mondják, hogy ali Í,g1aIZiem-
bernek cselekednie kell a jót,ez épp oly kéjp.
telen és dőre beszéd, mintha, azt mondanák,
hogy Istennek jót kell tennie, ,a napnak .világí-
tania kell, a körtefának körtét kell teremni,
három és hét összegének tíznek kell lenni, -
hiszen mindez ía.dolog belső természetéből szük-
ségszerűen következik. (Vagy pedig') , hogy
még világosabban és érthetőbben fejezzem' ki
magam, mindez a tőrvény parancsa és kőve-
telése nélkül, természetesen, önként, kényszerí-
tés nélkül lesz így.

Me rt tőrvény és kényszer nélkül teszi
minden dolog, azt, amire te remtetert : A nap
sűr természeténel fogva, nem pedig rparancs-
ból; a körtefa magától termi a kőrtét kény-
szerítés nélkül; hja 3 és 7 összege nem la lenne,
ott valami baj ivari. Szükség te len Istennek: azt
moridanunk, hogy jót. cselekedjék, mert Ö
szünet nélkül azt teszi, magától, önként és
szívesen. •

Hasonlókép az igaz ernbernek nem kell
megparancsolni, hogy cselekedje a jót, mert
anélkül is teszi, parancs és kényszer nélkül is,
mert ő új teremtmény és jó fa, (rnely nem te-
remhet rossz gyümölcsöt.) (Máté 7,18.) Amin!
Pá] :apostol is az efezusiakhoz írt levele máso-
dik részében (10. v.) 'ezt tanítja: »Isten alko-
tása vagyunk, teremtetvén Altala a Krisztus
jézusban, jócselekedetekre, amelyeket előre el-
.készí tett az Isten, hogy azokban járjunk,«

Mivel mi emberek' most nem (azt tesz-
szük, amit és ahogyan kellene az első teremtés
szerint, .amikor Adám és Éva igazságban és
ártatlanságban teremtettek, - lazért adta Is-
ten a törvényt, hogy azáltal megmutassa és
ránkbizonyítsa, hogy most már nem Isten mű-
ve v:a,gyunk, hanem az ördögé.

De ezenfelűl elküldte Krisztust is, aki :a
bűn átkátó-I megváltott és megáldott mindenldt,
aki Benne hisz, úgyhogy ők ig.azakés bol-
dogok .a hit által..
(Foly tat juk.) (Közli: Vitrí:g /eV?)f;":)

Párisban
az evangéliuru ügyéért.

Amikor ~któber folyamán, a még szinte
nyá rias an szép őszi napokban, ,egy új világ-
háború veszedelmeivel terhes viharfelhők ka-
varogtak az alig elmult világháborútól unost
is válságosan beteg, ven Európa fölött é\s tar-
tották lélekzetfojtó nyugtalanságban az igazi
békét már rég nem ismerő népeket, akkor
gyűlekezték össze Párisban a világ minden ré-
széből, 20 országból az evangélikus egyhá-
zak kiküldöttei, a 80 milliónyi . evangélikus-
ság képviseletében mintegy százan, hogy meg-
tartsák erre az évre esedékes harmadik egye-
temes közös tanácskozásukat, Nemi messze a
híres Quai d'Orsay-tól, ahol a világpolitika



46. szám EVllNGÉLIKUS ÉLET 3. oldal

szálait francia kezek fonják, oldják, bogozzák,
egy szerény, de finom ízléssel, román stílben
épült ternplorru samellette levő egyszerű gyű-
lésterem az a hely, ahol a világváros forga-
ta:ga közepette az evangéliurn emberei az, új
idők rendkívüli kornolyságának érezhető ha-
tása alatt, de csüggedetlen bizakodással, egy
szerit ügyrért hevíilve, csendesen, testvérie ren ta-
nácskoznak. Mindazok a T).ragykérdések, ame r-

lyek korunk válságának anyagát alkotják, a
nemzetiség és fajiság ellentétei a szociális kér-
dés, a nemzedékek problémája, az istentelen-
ség, az erkőlcstelenség , a pogányság térhódí-
tása, ezzel együtt a vallásos-erkölcsi megújho-
elás utáni vágy - rnindez visszhangra talál
ebben a csendes kis gyülekezethen éSI rnind-
ez nem szűkkeblű felekezeti szernpontok, ha-
nem' az evangélium világ'ításába kerül, mert
itt nem az önző hatalmi érdek, hanern az, Ur
Jézus Krisztus lelki-szellemi királyságának, a
lelkek felett való uralomrajutásának szerit ér-
deke hevíti a lelkeket. ,O, az istenemberi Meg-
váltó az egyedüli orvosa a népek és az embe-
riség bajainak. Ha Oreá nézünk és Öbenne bio
zunk, aikkor nem csüggedünk, ha, még nehe-
zebb idők törnek is reánk, aJ Krisztus siZolg',á.
lata, a Vele és érte való küzdelem nem ]ehlejt
hiábavaló ebben a világban, mert a végső dia-
dal csak Krisztusé 1ehet s az a diadal, mely
János apostol szava sze rint in principio rnáris-
»meggyőzte aJ.világot,« »a nu hitünk,« az ele-
ven Krisztushit, Ez aJ szellem hatotta át a
tanácskozásokat s az ebben való megerősödés
volt a nagy lelki nyereségre mindazoknak, akik
bennük résztvettek.

Megható, volt látni, hogy ez a pünkösdi
szenem hogyan tűntette el az 'ellooté,tJeikletae
ott képviselt kíilönböző nagyszám II nemzetisé-
gek, mé.ga franciák rés németek közőtt is.
Hasonlót Tehetett tapasztalni a gyűléslen kívűl
is. Megismerkedtérn egy párisi középiskolaá
tanárral, aki valamikor mint beteg hadifogoly
egy gottingeni kórházban sinylődőtt, ahol Stan-
ge teol. professzor vette emberszerető gond-
jaiba. Stange., aki különben nekünk magyárok-
nak is egyik legjobb barátunk, - fakültásunk-
nak diszdoktora -- szintén ott volt a kongresz-
szuson. Hogy az a francia tanár micsoda .há-
lás rag aszkodással vette kö rűl egykori nérner
jótevőjét, azt igazán mélyen megható volt Iát- -
ni. Ilyen tapasztalatok' közőtt az ember önkény.
telenül felsóhajtott: Istenem, ha ez a két nagy
nemzet,a nérnet meg a francia, megéntené Ujabbari figyelemreméltó cikksorozatok
egymást és ősszebékűlne, rnicsoda nagy áldás foglalkoznak: egyházunkelZ'en nehéz! probléma-
származnék iebból aJZemberiségre 1 jával. Lelkészeink' időt, fáradságot nem kí-

A kongresszusnak. egyébként kicsisége elle- mélve kutatnak, leveleznek, a statisztikai ada-
nére. is része volt abban a közmegriseteltetés- tokat tanulmányozzák s nem egy egészséges,
ben, mely belső jelentőségénél fogva megillette. életrevaló gondolatot vetnek fel, hogy mentsék
A· kéztársaság elnöke fogadta a k011ignes:se11lsa rnenthetőt. i'

vezetőségét, Páris főváros polgármestere pe· Ugy látszik azonban, hogy elZimeglehe-
dig aJZegész kongresszust, melyet gondosan ki- tősen hálátlan 'foglalkozás lehet (lásd pl. az
dolgozott szép beszéddel, igen rokonszenvesen Evangélikus Elet 44. számának 5-6. olda-
üdvözölt, kiemelve a lutheri reformációnak'és lát), pedig nagy kár lenne" ha a túlszigorú

az evangélikusságnak az emberi .szabadságjo- kritika miatt bárki is kedvét vesztené és fel-

gok kivívása rés az emberi kultúra előmozdí-
tása körüli érdemeit.
, Mag yarok hárman vettünk részt a kon-
gresszuson, kívülem, mint hivatalos megbízot-
ton kívűl, Kemény Lajos budapesti esperes és
Caudy László dr. hitoktatási igazgató. Jól esett
azoktól, akik nálunk már megfordultak, ha-
zánk, Iővárosunk s a magyar vendégszeretet
dícséretét hallanunk és természetesen minden
alkalmat felhasználtunk arra, hogy új baráto-
kart is sze rezziink haz:ánknak, nemzetünknek,
vagy legalább felvilágosítással irtsuk' a tájé-
kozarlanság érs megnemértés dudváit, ahol
ilyesmi útunkba akadt.

A kong resszus rendezősége az ÖiS~SZle,Srészt-
vevők számárai vett tervbe közös kirándulást
Versailles be; de am.inta nérnet megbízottak
külön tették meg ezt a ki rándulást, úgy mi
magyarok is jónak lá:ttuk kivonni magunkat
ar közös rendezésből, -egy Pánisbari mű-
kődő református honfitársunk vezetésével te-
kintettűk meg csendesen rnélázva Versaillest
és a gyászosem1ékű trianoni kastélyt, - hogy
a magyar fájdalomnak és a vele viaskodó
magyar dacnak ne Iegyenek kiváncsi ideglen
tanui. .

Páris érdekességearól itt nincs mit regél-
nem. Négy évvel ezelőtt rövidebb idő alatt,
többet láttam belőlűk, mint most, mikJor lieg"
geltől késő· estig tanácskozások foglaltá.k le
időmet. CS'aJkNapoleon sí remlékéné], a Dome
des Invadidesban, a LOUVlieritkaságainál, meg
a Norre-Dame boltozatai alatt méláztarn, tü-
nődtern el újra. De fent voltam', ahol még nem
jártarn .az Eiffel-tornyán is. Amikor 'Onnan
300 rnéter magasságból nézegetrem ra renge-
teg háztengert, hogyan-hogyan se - Spengíer
jutott eszembe, aki a kimerűlt nyugati kul-
túra fényes nagy centrurnainak, a sok mil-
liós világvárosoknak. cmelyekben a kultúrem-
ber nornadizál, Ninive és Babilon sorsát jó-
solja .. Mi lehetne, ami a »rnűvelt nyugatore
még ' megmen thetri é aJ végkges lealkonyodás-
tól ? Csak ,egy: a kereszt, - de nem, rnint ile...
lekezeti jelvény, hanem, mint az isteni megval-
tásnak és a belőle fakadó új életnek diadaljele.

(Soproni Hirlap vezércikke.)
D. Dr· Pröhle Károly.

Szórvány kérdés.
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hagyna értékes és szükséges tevékenységévei.
Mert 'ezen a téren csak az első lépéseknél tar-
tunk, tehát igen sok: még a tennivaló.

A szórványkérdés nem. kizárólag a lel-
készek, hanem a hívek, ami ügyünk is,
éppen ezért hasznosnak tartanám ha kőzulűnk
is minél többen hozzászólnánák, mert mi is so-
kat gondolkozunk a megoldási lehetőségeken.

Nem, tudjuk például megérteni, hogy mi-
lyen nehézségekbe űtköznék annak az egész'sé-
ges elgondolásnak a megvalósítása, hogy az
egyes anyaegyházak bizonyos minimális, szá-
zaléksze rű hozzájárulással szórványalapot léte-
sítsenek? Vajjon az a la fillér, amelyet az
egyes adófizető hivek er re a célra áldozná-
nak, kárbaveszne ? Bizonyára nem s ezersze-
resen megtérülne ev csekély áldozat, amely
egy~egy adófizetőre jutna. Ugy gondoljuk, hogy
a filléres adófelernelést a legtöbb hívűnk nem
is kifogásolná. Tisztában vagyunk azzal, hogy
sok anyaegyház is nehéz anyagi kö rűlmények.

. között sínylődik, mégis úgy érezzük, hogy szór-
ványgondozási célokra áldozni kell!

Erhetetlen előttünk az is, hogy legalább
a tehetősebb anyaegyházak miért nem mon-
danak le a szórványhívek adói ról ? Miért nem
hagyják, hogy a beszedert adójövedelmet laI

szórvány saját maga kezelje? Hadd ,gyűjtse-
nek ?k is egy k'is tŐ~,ét, gau;iál~odj\ana~ '::
természetesen megfelelo vezetes es ellenőrzés
mellett - maguk, erősödjenek, lelkileg és
anyagilag is s .mindjárt nagyobb ambicióval
fognak munkálkodni, mintha minden jövedel-
m iiket elszedik tőliikl Lehet ilyen körülmények;
kőzőtt egészséges fejlődésre még csak gon-
dolni is? Addig pedig, amíg az Egyházi Al-
kotmány idevonatkozó szakasza érvényben van,
mondjon le nagylelkűen az anyaegyház a tör-
vényben biztosított jogáról s jó szolg álatot tesz
vele evangélikus egyházunknak.

A harmadik kérdéssel is úgy vagyunk, hogy
a. jelenlegi gyakorlatot nem, tartjuk megfelelő-
nek. Az egyházi Iőharóság úgy Iátja például,
hogy 3-4 szom,szédos fekvésű seórványból,
kis anyagi támogatással .missziói körzetet }e-
hetne alakítani s ebben az esetben a jelenle-
ginél kielégítőbb lelki gondozást nyernének
a hívek. Ahelyett azonban, hogy legyszerűen
kirendelnénekíegy ambiciózus, nagy munkabí-
rású fiatal lelkészt, - megszavaatatják aJ hí-
veket, hogy vaijjon mit szólnak a tervezethez.?
Mi pedig, az érdekelt hívek ugyan mit mond-
hatunk ? Ha azt mondjuk, hogy hozeájárulnnk
cll missziói körzet felállításáhoe, bármennyire is
méltányoljuk aJ mi régi lelkészunk eddigi mű-
kődését, szavazatunkkal mégis azt bizonyítjuk
be, hogy az eddigi lelki gondozással nem, vol-
tunk megelégedve. Tehát akaratlanul is meg-
bántjuk a mi lelki vezetőnket,. aki annyat fá-
radt, dolgozott, küzdött érettünk. Ha ezt nem
akarjuk, - pedig nem, akarjuk - akkor más-
ként nem, szavazhatunk, mint úgy, hogy nem
.kell a: missziói megoldas, mert a jelenlegi
helyzetet kielégítőnek tartjuk, holott I1Jem az!

Az érdekeltek kőzül bizonyára többen már
csak az esetleges újabb terhek miatt sem mer-
nek a javaslat mellé állni, bár a missziói kő rzetek
már fényesen kiállták a próbát! Gondoljunk csak
a nagy lelkesedésre, a szinte példátlanul álló
áldozatkészségre, amit ilyen helyeken tapasz-
talhatunk, gondoljunk a pár év alatt megé-
pített. templomokra!

Azt pedig,' hogy mit jelenj egy szórvány-
ban az evangélikus templom, csak mi tudjuk,
akik forró napsütésben, hóban, esőben órá-
kat gyalogolunk, hogy evangélikus istentiszte-
leten vehessünk részt. Hogy milyen fel becsül-
hetetlen érték a templom, azt csak mi tudjuk
igazán, akik sokszor csak a legnagyobb erőfe-
szítéssel bírjuk elérni azt, hogya másvallású

. menya;sszony, vagy vőlegény eljőjjön hozzánk,
az elemi iskola rozoga, szűk padjai elé -
eskuvőre l De hány 'esetben hiábavaló minden
fáradozás! Pedig egyházunk jövője szempont-
jából nem mi, az öregek, hanem a házasulan-
dó fiatalok a fontosakl

Legjobb meggyőződésünk szerint állít juk,
hogykáJ megszavaztatni a híveket ilyen eset-
ben, kár közőttuk egyenetlenséget előidézni.
Egyszerúen ki kell kuldeni a missziór lelkészt
s mindjárt nincs széthúzás, nem lenne harag,
nem lenne neheztelés, ele lenne ezek helyett
új ievangéliku s paróchiánk, lenne pár év alatn
új vevangélikus templomunk, í1.iabb erős vá-
runkf .... O.P. (szórványhívő.)

Állástalan segédlelkészek
elhelyezkedése.

Amit többen évekkel ezelőtt számtani pon-
tossággal megjósoltak, az már ebben az év-
ben bekövetkezett: a Hittudományi Kar ebben
az évben olyan hatalmas csapatban küldötte ki
Timótheus testvéreinket, h'Ügy magában a Du-
nántúli egyházkerületben tizenkét segédlelkésst
nem lehet elhelyezni.

Legyen szabad megjegyeznem, hogy a
Hittudományi Kar az utóbbi években a maga
részéről olyan mérték alá állította az utolsó
vizsgák előtt hallgatóit s az egyes évfolyamok
közbeeső vizsgáját és kolloquiurnait olyan ala-
possággal tartja meg, hogy ennek rnindenki
csak örülhet. El kell tehát vetnie mindenkinek
magától azt a gyanut és gondolatot, mintha
a teológus többtermelés a rnennyisége miatt
minőségben gyengébb lenne, mert nékem sze-
mélyes tapasztalatom van arról, hogy ennek
éppen az ellenkezőjét lehetne bieonyítani,

Nem ennek a cikknek a feladata ez a
megállapítás s Fakultásunk nem szorul er.
re a. védőbeszédre. s nem is tettem .volna iSZÓ-
vá, hanem mindjá rt az elején - miko r.raz ál-
lástalan seg édlelkészek elhelyezése ügyében ja-
vaslatot szeretnék ajánlani - rögtön ki szerét-
ném zárni azt a kényelmes megoldási lehető-
séget, hogy valami újfajta numerus clausussal
egyszerűen úgy oldjuk meg a dolgot, hogy a
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Hittudományi Kar professzorainak iratlan tör-
vényként azt ajánlhassuk : buktasslantakel ~gy-
szerüen mindenkit és valahogy csak annyinak
adjanak diplomat a kezébe, amennyinek ke-
nyeret is tudnak a kezébe nyujtani. ,EzL .a gon-
clolatot még akkor sem volna szabad telvet-
niink, ha máskép nem tudnánk rajta segítenil .

De tudunk segíteni! Az úgynevezett régi
jó világban volt a mesterernbereknek egy: be-
csület-törvényük: minden vándoriparos legény.
nek legalább egy hónapig kenyeret és szi llásr
adtak a munkájukért. Vajjon nem tehetné ...'"
lncg az evangélikus papság ezt, amelynek el-
sősorban kell megérteni, mit jelent lelkészi
diplomával odahaza várni-várni, mit jelent a
szegény szűlőknek aggodalma s mit . jelent a
meg nem érdemelt néma vádaknak az a fáj-
dalma, hogy valakire talán azért nem jut se-
gédlelkészi állás, mert talán nem megfelelő
erre a szolgálatra.

Orűljűnk annak) hogy sok a munkás, me rt
ezzel Isten a sz.ívűnkre akart ütni, hogy lássunk
meg olyan munkát gyülekezetűnkben és egy-
házunkban, amit nem aka.rtunkeddig észreven-
ni. Ugy vagyunk egyházunkban a szórvány-
kérdéssel, mint az állam az egykekérdésseb
belesiko It egy-egy fiatal sírás e, lap hasábja-
in szívünkbe ... s azután s:zépenegym.áIS'r'a vá-
runk és valami babonás csodáról várjuk.
hogy a megoldás az ölünkbe fog hullani. Sz-6-
székeken dübörög a vád a ma élősdiei ellen,
akik a nagy kenyérből kis kenyeret, a .két ti.
zerésből egy fizetést nem akarnak másoknak
Krisztus-kcnyé rül les.zelni... nos hát lelkész
testvéreim, itt az alkalom, hogy mi, akik annyit
beszélünk :a testvéri szeretetről , próbáljunk' la
valóságos gyakorlati életben is testvérré sze-
retni valakit, ki nékünk szolgatársunk. Nem
ismerek olyaneva:ngélikus lelkészt, aki ne
tudna vendég űl fogadni legalább pár hónapra
egy állástalan szolgatársat, nem is:merd<:gyü.
lekezetet, amelyre azt moridhatnám, hogy nincs
szűkség ana, hogy még több léleknek ere:jé·
vel meginduldon a lélekmentő rnunka l

Minden egyházmegyéhen van gyülekezet,
amely külsőleg talán pirosalmaként díszeleg,
de ha belső hitéletét boncolgatnánk, hullarnér-
geket látnánk, s azt kellerre mondanunk : Az
a neved, hogyé.lő, pedig halott vagyi .

Ha az egyházmegyék é.s eg yházketriiletek ~
e lnőksége rninden egyes gyülekezeti lelkészt
megkérne, hogy pár hónapot ajánljon fel áldo-
zatul ifjú testvéreiért, meg vagyok arról győ.
ződve, hogy egy hónapon belül nem lenne ál-
lástalan segédlelkész. Testvére'im l Ne várjunk
egymásra, ne várjunk mimdig a másikra, ne
emlegessük és montegessűk -magunkat, hogy
előbb megvánjuk, hogy a szornszéd-pap, aki.
nek szerintünk nagyobb .jöV'eddme vian, mit
fog tenni, hanem magunknak prédikálván -
velem együtt - kezdjük el önmagunkon, mert
ezt meg Lehelt tenni s amit meg lehet tenni,
azt kötelességünk meg is teínni l

Bácsi Sándor-.

Luther Szövetségi közgyűlés.
I

November 13-án tartotta ürszágos Luther Szö-
vetségünk ez évi közgyűlését. A közgyűlést Dr. Bencs
Zoltán elnök nyitotta meg. Fájdalommal emlékezett meg
D. Kíss István püspök elhunytáról, aki mindig me-
legen érdeklődött szövetségünk ügyei iránt. Örömmel,
tolmácsolta a közgyülés üdvözletét Dr. br. Radvánszky
Albert, D. Geduly Henrik és Dr, Sztranyavszky Sán-
dor személyét ért kitüntetések és- D. Kovács Sándor
püspökke választása alkalmából. Megállapította, hogy
az elmult év a belső munka és a szervezés jegyében
folyt le. Uj alapszabályaink megerősítés után élet-
be léptek. Ezeket az alapszabályok at rövid időn belül
minden gyülekezet megkapja. Az üLSz. központja
már át is alakult az új szabályzatnak megfeleliően.
Megalakította az egyházvédelmi és kultúrális szak-
osztályokat, a szociális szakosztály élete is meg-
kezdődött. A szakosztályt ügyrendek és munkater-
vek elkészültek. A szövetség ezeket is megküldi
az egyházközségeJmek.

Az üLSz. sajtó útján az Evangélikus Élet által,
személyesen pedig az »Evangélikus napok« által
szolgálta egyházunk ügyét. Az Evangélikus Életről
külön jelentést közlünk. Az »Evangélikus napokat-
Szántó Róbert vezetésével Szarvasen kezdettüle meg,
maj d Szegeden, Rákoshegyen és Gödöllőn foly tat-
tuk. A legközelebbi evangélikus nap Pécsett lesz.
A '"Szövetség köszönetet mondott mindazoknak, akik
e nagyjelentőségű munkában segítségül voltak. El-
ismeréssel emlékezett meg az elnök a kultúrális
és egyházvédelmi szakosztály munkatervéröl és eddig
végzett munkájáról is.

Az elnöki megnyitót és beszámolót, melyet meleg
egyházszeretet és Istenben való bizalom hatott át, a
közgyűlés nagy figyelemmel és együttérzéssel fogad-
ta. Ezután Dr, Fritz László ügyvezető igazgató ter-
jesztette elő a részletes évi jelentést, melyet Kemény
Lajosnak az Evangélikus Életről, Szántó Róbertnek
az evangélikus napokról szóló részletes jelentése kö-
vetett. A pénztárosi jelentés megnyugtató képet adott
a szövetség anyagi helyzetéről, a bevételek mlInd~n
tételben növekedtek és így több lehetőség volt a
szervezési munkák erősítésére. Miután a választmány]
tagok számát a közgyűlés 30-ról 50-re emelte felJ
Dr. Kankoly Elemér javaslatára a közgyűlés meleg'
köszönetet szavazott a szövetség elnökének, akinek
csüggetlést nem ismerő munkakedve segíti a szö-
vetség összes munkásait a szövetség szemmal lát-
ható fejlődésének szolgálatára.

Indítványok során az elnök szóvá tette a Magyar
Kultúra legutóbbi számaiban megjelent VI.' Sándor
és Luther cimü cikk tendenciáját és hangját. A köz-
gyűlés megdöbbenéssel vette tudomásul a bejelen-
tést és a következő határozatot hozta: »Az Ol.Sz, a
cíkkíró által VI. Sándor és Luther között felállatott
párhuzamokat erőszakoltnak, gyűlöletesnek és a krisz-
tusi egyház lapjához méltatlannak tartja, azt elítéli,
a cikket a felekezeti béke veszedelmének, megírását
az önmérséklet és ítélőképesség hiányának, megje-
lenését 'Pedig a sajtószabadság szégyenének tekinti.«
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Evangélikus Nőégyletek
Országos Szövetsége.

"
Az Evangélikus Nőegyletek Országos Szövetsé-

ge november 13-án tartotta alakuló közgyűlését az
ev. papnék országos szövetségének közgyűlésévei
kapcsolatban. A teljesen megtelt Deák-téri templom-
ban D. Raffay Sándor tartott bevezeto istentiszte-
letet. Innen . a közönség a Deák-téri dísz-
terembe ment, melynek karzatait is egészen
megtöltötte. A közgyűlést megelőző konferenciát
D. Kapi Béláné nyitotta meg, megállapitvan azokat
az okokat, amelyek szükségessé teszik az ev. nők
országos megszervezését. Helyeslés közben mutatott
arra, hogy a férfiaké ugyan az életküzdelrnek vna-
gyobb része, de nők nélkül nem arathatnak gyözelmet.
:\ll ez az egyház életében is és ezért szükség van
arra, hogy az ev. nöegyesületek is tömörüljenek az
egyházban való segitő munkára .. D. Kapi Béla du-
nántúli' püspök nagyértékű előadást tartott arról, hogy
mit kíván az ev. nőtől az egyház, .a család és a
társadalom. Előadásának alapgondolata az volt, hogy
a nö mind a három közösségben csak akkor telJe-
sitheti igazán és áldásthozóari hivatását, ha női egyé-
niségét az ev .szellernnek megfelelően alakítja ki.
Sem az elnöiesített férfi, sem az elférfiasított nő nem
tudja igazi hivatását betölteni, Legyen a nőéllő
tagja egyházának, egyháza lelki közösségének, ne a
házaséletben is lelki közösségben élő társ legyen,
eki anyai kötelességét is magasabb vonatkozások sze-
rint tudja betölteni. Legyen őre, főleg erkölcsi te-
kintetben a család közszellernének és ne vonja .kl
magát a társadalmi élet segítő munkájából sem,
hanemJ legyen tisztitó erő és egyéniség a társada-
lomban is. Az előadáshoz Vörös Ferencne, Dr. Ittzés
Zsigrnondné és Dr. Bruckner Győzőné szóltak hoz-
zá. Ezután Irányi Kamlllné előterjesztette a szö-
vetség alapszabálya it, melyet a közgyülés 'elfoga-
dott. Elnökké Dr. Pesthy Pálnét, társelmököknek
D. Kapi Béláné, D. Raffay Sándorné, 0,. Geduly
Henrikné, D. Kovács Sándorné és D. Kíss Istvánáét
választotta meg a közgyűlés. Ügyvezető elnök Krén
Margit, alelnök Dr. 'Keserű Béláné és Irányi Kamillné,
Jegyző Lengváry Júlia, főtitkár Dr. Zelenka Margit,
pénztáros Dr. Jákóné Krepuska Zsazsa. Ezután az inté-
zőbizottságot saszakosztályok tagjait választották meg.
D. Kapi Béláné szép és meleg szavakkal üdvözölte
Dr. Pesthy Pálnét és adta át neki az elnöklést, r».
Pesthy Pálné megköszönte a bizalmat és megállapí-
totta, hogy a szövetség célja: megalkotni az .ev,
nők nagy családját. Elfogadja és megtiszíeltetés-
nek veszi a megválasztatást azért, mert kötelezettsé-
get érez arra, hogy egyházának és nemzjetének itt
is szolgáljon. Felhívja a nem képviselt nőegylete-
ket, csatlakozzanak és vegyenek részt a rrrunkában,
Végül .üdvözlések és inditványok következtek, majd
a kőzgyűlés D. Geduly Henrik áldást kérő imádsá-
gával ért véget. A nőegyletek országos szövetségé-
nek megszervezése a papnék országos szövetségé-
nek indítására és vezetésére történt, a megszervezés
munkájában a legnagyobb érdem Irányi Kamillnét
illeti, aki önfeláldozón fáradozott a szepen sikerült
alakulás létrehozatalában.

Jelentés az Evang. Életről.
Az Ol.Sz. elnöksége Szántó' Róbert Budapest-

kelenföldi lelkész az Evangélikus Életnek az első
ket éven át önfeláldozó és nagy hálára kötelezö szer-
kesztői munkájáról történt lemondása után kért, hogy

"a lap szerkesztését ez év január I-től átvegyem.
Az átvételt elvállaltam ,egy évre azzal a céllal hogy
az alatt segítsek az üLSz-nek a lap fenntartása
tekintetében fermálló neliéz anyagi helyzet megol-
dásában. Az Evangélikus Élet első két esztendej ••
ugyanis, a kezdeti nehézségek miatt, de legfőké-
pen az egyházi sajtóval szemben nagymértékben mu-
tatkozó közöny miatt 3631 P. 46 fill. nyomdatarto-
zással végződött. Kettős feladatot kellett tehát meg-
oldani: egyfelől Iebetségessé tenni az Ol.Sz-nek,
hogy ezt a tartozást kiegyenlítse, másfelől pedig
úgy rendezni be az Evangélikus Élet helyzetét.
hogy újabb nyomdatartozások keletkezése elkerül-
hető legyen. Ezért azt a javaslatot tettem a szövetség
elnökségének, hogy hozzájárulását .adja ahhoz, hogy
a pesti magyar egyház kiadásában és szerkesztésében
megjelenő 10.000 példányszámon felüli Evangélikus
Családi Lap címü. budapesti gyülekezeti lappal át-
menetileg olyan cooperálás létesíttessék, mely a ket-
tős cél megvalósitását lehetövé teszi. Az elnökség
hozzájárulásával a .lap az Evangélikus Családi Lap

'nyomdájába került és a pesti magyar egyház veze-
tőségének Jekötelező megértése folytán lehetövé vált,
hogy a két lap anyagának egy része kőzössé tétes-
sék! oly' módon, hogy .a közös anyag szedési díja
egészen az Evangélikus Családi Lapot terhelje, vi-
szont az Evangélikus Életet ugyanazon anyagnak
csupán a nyomási költsége. Ezzel a lap előállítási
költsége hetenként átlag 32-35 O/o-kal csökkent. Igy
fel lehetett állítani azt a tervet, hogy egyfelől az
előfizetők számának növelésével, másfelől a nyomdai
költségek csökkentésével a lap az előfizetési dí-
jakból fenntartsa magát LS ezzel lehetőséget nyújtson
a szövetségnek arra, hogy alap támogatása tekin-
tetében felszabadult összegeket a régi tartozások
kiegyenlítésére fordítsa. Ugyan e cél érdekében en-
gedélyezte az elnökség négy hirdetés felvételét.

Hálával kell megemlékeznern arról, hogy egy-
házkerületcink püspökei a válságba jutott lap ügyét
szerétettel felkaroíták. A szerkesztő változással kap-
csolatban újból felhívták kerületüle lelkészeit és a
vezető világi férfiakat a lap előfizetői és erkölcsi
támogatására. Külög~sen eredményes vo}t az a se-
gítség, . amelyet a dunántúli kerület püspöke, D.
Kapí Béla nyújtott, akinek közbelépése lényegesen
emelte a dunántúli előfizetők számát. A lapot 802
előfizetővel vettem át. Ma 956 előfizetője van, he-
tenként 1100 példányban jelenik meg, a többletszámok
cserepéldányok címen, propagandára és szórványte-
rületen történő ingyenles szétosztásra használtatnak.
Az eddig elfolyt tíz hónap alatt a lap összes be-
vétele előfizetésekből és hirdetésekből 3909 P. 35 Iill.,
kiadása 3526 P. 22 fill., készpénze 383 p. 09 fillér.
Előfizetési és hirdetési díj akból ez év dec. 31-ig még
esedékes 1.300 P., rnely az év végéig még szük-
séges nyomdai kiadásokat teljesen fedezné. Tekin-
tettel arra, hog~ pontos kartoteket állítottunk fel
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és arra, hogy az előfizetési hátralék ez ideig ked-
vezőnek mondható, "valószínűnek látszik, hogya lap
önmagát fenntartó terve ebben a tekintetben meg-
valósítható lesz. Ugyancsak ez' esztendő eddigi 10
hónapja alatt az üLSz. a régi nyorndarartozasra
két tételben 1500 pot törlesztett és ez év folyamán
még egy harmadik tétel fizetése fog megtörténní,
mely esetben a nyomdatartozás 60-650jo-ának tör-
lesztését lehet számításba venni. Összegezve a kérdés
mindkét részét, az Evangélikus Élet anyagi helyzete-
'nek megjavítására indított kísérletet nagyobb részé-
hen eredményesnek mondhatjuk.

Meg kell Itt említenem, hogya lap kiadásai
alatt kizárólag nyomdai és postai kiadások, valamint
a kartoték bevezetés dologi kiadásai ertendöli.

E beszámolás után kénytel-en vagyok megálla-
pítani azt. hogy ámbár a lap az Ol.Sz. lapja, ámbár
egyetlen országos jellegű közigazg:atási és egyház-
politikai hetilapunk, ámbár egyházunk menden : ve-
zetője. élűkön püspökeinkkel. szükségesnek es tenn-
tartandónak ítélik a lapot és klvánják azt, hogy
megerősödjék, mégis elszomorftó jelenség az, hogy
előfizetőinek száma nemcsak azt a mértéket nem
éri el, melyet jellegénel fOgNa lgényelhetne, hanem
minden jóakaratú támogatás ellenére is alul marad
az első ezren is. Számításom szerint a lap 1500 tény-
leges előfizetővel önállóan is el tudná magát tar-
tani és' ennyit önmagunktól igazán elvárhatnánk.
Hiszen a lap nem áldozatot és szívességet kér, ha-
nem 4.40 P. előfizetési árának bőséges ellenértékét
adja az esztendő minde'n hetében pontosan' megj-ele-
nő számaiban. Az, hogy a nyári két hónapban négy
összevont számot adott, nem is annyira takarékos-
sági érdekből, mint inkább Ú. n. ho Itszezo nr a való
tekintettel történt.

A lap szellemi részét illetően hivatkozom arra,
hogy természetszerűen propagálja a L. Sz-i gondo-
latot, mint az egyháztársadalmi szervezkedés és ösz-
szetartozás felette szükséges gondolatát. E lap ha-
sábjain kell megnyilvánulni az általános elvi kérdések-
ben és az aktuális eseményekre vonatkozóan kifeje-
zést kereső egyházi közvéleménynek. Sem gyülekezeti,
sem belrníssziói lapok nem alkalmasak arr a, hogy
ott közigazgatási és jogi kérdések tárgyaltássanek.
Viszont az egyházi élet minden numkásának ismerni
kellene az ilyen kérdések szempontjait és megbeszé-
léseit. Ez az oka annak, hogy Iapunk ez évben, szí-
vesen nyitott taretez egyházi és világi elem egyén-
súlyáró] folyatott vitáknak ; hogy szelgálatot kívánt
tenni a zsinati kérdések bármelyikének nyilvánosság -
elötti megbeszélésével és így a közvélemény Ielderí-
tésevel. Véleményünk szerint· nagy szolgálatot tett
a szórvány kérdésnek egészlen részletes tárgyalása-
val. Végül pedig a hit által való megigazutás elvé-
nek gyakorlati értéke felől értékes vitát indított meg,
melynek előréláthatőan továbbélő következményei
lesznek. A lap nak állandó rovata, a »Figyelő«, mely
a felekezetközi helyzet és saját egyházi életünk
visszáságait tartja számon, továbbá az Evangélikus

.Arcképek, 'ahol egyházi multunk értékei emléket ele-
venítjük fel. A lap vezércikkei természetesen aktuális
egyházi kérdésekkel foglalkoznak.

Befej-ezésül és jellemzésül meg mellemHtenem
azt, hogya lap hirrovata nehezen küzd azzad a ké-

nyelmességgel, amellyel az érdekeltek vagy későn •.
vagy csak kérésre, vagy pedig egyáltalán nem ad-
nak hírt olyan egyházi eseményekr-ől, amelyek pedig
az olvasókat is érdeklik és országos egyházi él-e-
tünkhöz is odatartoznak. Éppen így sajnálattal kell
megállapítanom azt, hogy úgy a világiak. mint a
lelkészek között sokan vannak, akik elmulasztják
azt, hogy értékes gondolataikkal saj tó útján is szol-
gálják egyházunk érdekét.

Végül a lap előfizetőinek kerületenkéntí meg-
oszlását a következőkben mutatom be: bányai egy-
házkerületböl 589, a dunántúli egyházkerületból 214,
a dunáninneniböl 62, a tiszai egyházkerűletből 72,
előfizetője van alapnak, 19 példány pedig megszállt
területre és kűlföldre megy.

Tisztelettel kérem továbbra is egyházunk veze.
töínek, lelkészeinek és világi munkatársainak közöttük'
külön is mindegyik munkatársamnak megértő támo-
gatását és kérem jelentésem tudomásuJvételét.
Budapest, 193'5. november 9.

Kemény Lajos
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SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 22-lK VASÁRNAP.
Máté ev. 18:21-35.

-flz euanqéüum sok mindent tál' e,lénk, ami vég-
telen.' Nincs hátára az igaz seeretetnek, jóságnak
remenuseqnek, hÚmf.Jc

Ez a példásat azt bizonyítja, hogy, sajnos, term-
áll a lehetősége annak is, hogy nemicsak sokszor és
sokat, de végteV.en sokszor, - »hetuenseer hétseer«, 8

uégtelen sokat uétkezhetűnk Isten és em'berfársdink
ellen. Min'de..,n bünűnkkel szaporít juk adósságunkat,
amelyről szóló pontos levél ne.111az embereknek,
/WIIl is az egyháza~nak, hanem Istennek a kezében
UGn. Ez a végtelenség a határtalan bukásba, sötét-
ségbe, kárhozatba taszít.

,4z itélet is végteü!(/.. Nincs a bünökbe való el-
merülésnek olyan mélység'e~ ahol utol nem' érne.
Nincs az életnek olyan rejteke, ahol me;g nem. ta-
lálna. Nincs Dll/an »aprá«, titkolt adósságunk, anielu-
ről ne tudna s végre, nem hajtaná,

A kegyele.,m is végtelen. A Király minden adós-
ságot eleng~á, mindent megbocsát, mert a kereszt"
/11Jagassd,g'lJ.és mélysége, hosszusága és szélessége
mindenkit maqához ölel es befogad, aki a kereszt
tövéből' gyakorolja a »kequelme;«, embertársaiual
szemben, .

Sokszor szédűlűnk a bünök végtelen mélysége
mellett, p~r}ig a kegy.elem gyakorlásának Mestere
már régen vár, hogy Hozzá menekűljűnk s a Kar-
jába vessük ntaqunkat ...

- Az egyetemes közgyülésről és a vele egyide-
jűleg lefolyt többi gyűlésről, mlvel azok lapunk
e heti számának lezárása után folytak Ie, legköze-
lebbi számunkban adunk tudósítást .

- Jubileumi hónap Győrött. A győri templom
ádvent első vasárnapján lesz 150 éves. Ebből az
alkalomból agyülek,ezet a reforrnácíó emlékünnepe
előtt való vasárnaptól ádvent első vasárnapjátg ju-
bileumi hónapot rendez. A jubileumi hónap reformá-
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ciá.i hetében minden nap van előadás, utána mínden
vasárnap vallásos estélyt tart a 'gyülekezet. A ve..
rormáclói hét előadásainak központi címe: Magyar
retormátorok, a vallásos estélyekre pedig a györi
templomok történetet dolgozza lel a lelkészi kar. 'Az
előadások kísérő zenei műsora ugyanazon kor szel-
lemi terméke, melyből az előadásban szóbanforgó
templom való.

- Uj esperes és zsinati tag. A soproni alsó egy-
házmegye Mikolás Kálmán örökébeesperesnek Bőjtös
László vado:sfai lelkészt, zsinati tagnak pedig. Gyar-
mathy Dénes rábaszentarudrási lelkészt választotta
meg.

- Köszeg. Áldozatkész egyházszeretetéről tett
bizonyságot Glaser Frigyes és Ferencz Cecilia kőszegi
hittestvérünk : két, mintegy 16.000 pengő értéket kép-
viselő házukat a kőszegi gyülekezetnek ajándékozták.
Legyen az Ur áldása az ajándékozök életén.

- A diÓsgyőr-vasgyári egyházközség temploma
alapkővének letétele november hó lO-én, délelőtti
istentisztelet keretében történt a hívek nagy töme-
gének jelenlétében. Az istentiszteleti szertartást Du-
szik Lajos föesperes és Topscher Zoltán lelkész
végezték. A gyülekezet örömünnepén .résztvett Szir-
may László egyházmegyei Ielügyelő ; a politikai köz-
ség előljárósága és a vasgyár vezetősége. A temp-
lomot Sándy Gyula templomépítő. professzor tervez-
te. Építi 'Andrássy Istvánt helybelieva;ng. mérnölo-
vállalkozó. A templomépítés ügyének lelkes mun-
kása Hibbey-Hosztják Albert- műszaki főtanácsos, egy-
házfelügyelő.

- A kelenföldi Evangélikus Nőegylet november
s-én tartotta havi műsoros teadélutánját, amelyen
Szántó Róbert lelkész tartott előadást. Szerepeltek
még: Scholtz Eta, a m. kir. Operaház tagja, Alapi
Endre és Molnár Margit.

A Blldapest~kelelnföldi Evangélikus Leány-
kör november 10-én rendeztie a háztartási alkalma-
zottake havi szeretetvendégségét, amelyen Szántó
Róbertná tartott előadást. Utána Szántó Róbert lel-
kész verseiből olvasott felés Weltler Jenő karnagy,
zongoraszámot adott elő.

- A Bethlen Gábor Kör tisztujitó közgyűlése,
A protestáns egyetemi- és főiskolai hallgatók Bethlen
Gábor KÖT·eoktóber 28-án este tartotta ez évi tiszt-
újitó közgyűlését, Knézits-utcai 'díszes, új helyisé-
geiben, amelyeket a különbözö fakultásokról össze-
sereglett tagok zsúfolásig megtöltöttek. A ritka er-
deklődéssel várt közgyűlésen megjelentek: Dr. Tor-
day Géza János ügyvéd, a Bethlen Gábor Kör Szenic-
rátusának elnöke, továbbá az Országos Magyar Pro-
testáns Diákszövetség, a Magyar Nemzeti Diákszö-
vétség, a Hungária és a Mefhosz, végül a testvér-
egyesületek elnökei, illetve vezetői közül számosan.
It, nagy tetszéssel fogadott beszámolók után, a köz-
gyűlés a folyó tanévre a következő tisztikart válasz-
totta: Gönczi Sámuel elnök, Steiner Lajos társelnök.
Balogh Sándor belmíssziós, Szikszay Baskay András
irodalmi, Bölöni András segélyügyí, Szöllőssy M-
pád pénzügyi, Váróczy István társadalmi. Debreczení
.Árpád sportügyi alelnökök, Kiss Lászlo főtitkár. Dr.
László Csaba főjegyző, Bélei Gyula íöpénztáros, Dr.
Baráth Károly ellenőr, - akikre a Kör 35 éves
.fennállásának jubileuma folytán fokozottan nehéz fel-
adatok! megoldása vár. '

- A veszprémi evangélikusok is megürmepelték
a Hitjavítás évfordulóját. Az évforduló hetében
míndennap esti ístentísztelet . volt, melynek kereté-
ben .a magyar reformátorokról tartottak előadáso-
kat Gálos Gyula ig. tanító, Obetkó Vilmos gondnek
és .a lelkész. Október 31-én délelőtt ünnepi isten-
tisztelet volt, Urvacsoraosztással, melyen a presbi-
terium testületileg vett részt, este pedig: közös erru-.
lékünnepet tartottak a ret. gyülekezettel, amikor ün-
nepi szónokok dr. Mohác:sy Lajos marcalgergelyl-i
lelkész és dr. Veres' Jenő tábori alesper.es voltak.

Fébe Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda,

- Füzfögyártelepen ugyancsak okt. 31-én volt a
reformátusokkal közös istentisztelet, Éalatonalmádi-
ban pedig' nov. t-éri adták hálát a hívek a Hítjaví-
tás áldásaiért. - Nov. 3-án családias hangulatű ün-
nepség keretében avatta fel a lelkész a gyülekezet
áldozatkészségével újonnan létesítettegy,esületi he-
lyiséget Dr. Zauer Róbert ·egyhk.. felügyelő vette
át a cgyü!·ekezet nevében a helyíséget, a Nőegylet
nevében dr. Belák Imréne alelnök, a Leányegylet
nevében Nöthíog Györgyielnök. a Diákszövetség ne-

.vében Marecsek Angyalka tanítóképzőbeli V. oszt.
növ. társelnök, a KIE, nevében Horváth Imre elnök
köszönték meg a gyülekezetnek az új helyiséget
es örömüknek adtak kifejezést, hogy most már min-
den egyesületnek van 'Otthona, ahol az eddiginél
élénkebb és eredményesebb tevékenységet lehet ki-
fejteniök, amire a gyülekezet mind a négy egyesü-
letének szónoka igéretet DS. tett. Obetkó Vilmos, mimt
a gyülekezet igazi gondnoka fáradozott legtöbbet
azon, hogy a helyiség szép és megfelelő bereride-
zéssel várja, a benne meginduló életet. - Nov. 8-án a
Nöegylet az új helyiségben szépen sikerült szerétet-
vendégséget rendezett, melynek tiszta jövedelime az
enyingj evang. templom építési költségeít gyarapít-
ja, Ezt megelőzően vallásos-est volt a templomban,
Szántó Robert kelenföldi és Kornjáthy Lajos enyin-
gi rnissziói lelkész közreműködésével. Az itt össze-
gyűlő perselypénz is a szerétetvendégség jövedelmé-
hez csatoltatott. - A balatonalmádi-i fíókgyülekezet
a november l-i istentisztdet után lefolyt kÖ4-
gyűléseben dr. Hazay Árpád min .titkárt választotta
meÉÍ íelügyelöjévé és elhatározta, hogy a felügyelő-
beiktatás napján szerétetvendégséget rendez, mely-
nek jövedelmét az Almádiban tervezett evang. temp-
Imri építési költségeíre teszi félre.

-Eljegyzés. Raskó Erzsikét. Raskó Kálmán szar-
vasi ey.Lgimnázlumi igazgatónak leányát eljegyezte
Vásárhelyi József> dr. Békés cvármegye szolgabírája.

- A nagylaki ev .egyház f. hó 3-ánáldásban
gazdag koníerenciát tartott néhány megyei lelkész
és a szegedi xiiakonissza-testvér bevonásával. A kon-
ferencia tárgya a tíz parancsolat volt.

PÁLYÁZAT.
A nyiregyházi evangélikus leánygimnáziumban

lemondás folytán megüresedett latin-magyar rend-
szeresttett állásra pályázatot hirdetünk. Az állást
.egyenlőre óraadóval vagy helyettesseí ' töltjük be.
Evangélikus, okleveles középiskolai tanárok az igaz-
gatótanácshoz vcímzett pályázatukat alulírott igazga-
tóhoz adják be december t-íg. Az állás rögtön el-
toglalandó. \
Seokor Pál S. k. Weiszer Gyula s. k.

felügyelő. igazgató.

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

orgo~javításokat mér s é kel tál' ban
szakszerü-és -művészi kivitelben vállal.

SZLEZÁK LÁSZLÖ
Magyarország aranykoszorús mestere

harana- és ércöntőde, harangfelszerelés- és harang-
lábgyár, Budapest, VI., Petneluisu-utca 78, szám;

8 aranuéremmel és 4 diszokleuéllel kitűntetoe!

EJ lap olvasóinak könyvújdonságokat már 20 pen-
gős vásárlásnál folyószámlára, kedvező fizetési f.el-
tétel mellett szállítunk. Jegyzékeket kívánatra kész-
ség gel küldünk.

SCHOLTZ TESTVÉREK könyvkereskedése
Budapest, IX" Ferenc-körút 19-21.

Budapest, VIl., Damjanieh-u. 28-b. - F.: Farkas L.
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"CUM DEO PRO ·ECCLESIA."
- D. báró Radványszky Albert egyetemes közgyűléstjmegnyitó beszédéből. -

Amíg mi itt az egyház építését és ily módon a
nemzet és az emberiség javát és elörnenetelét is szol-'

. gáló békés munkára gyűltünk egybe, egy távoli vi-
lágrészen véres háb-orú pusztít és népek rrállíóinak
szíve abban a kívánságban dobban össze, vajha ne
fulladnának sikerrelenségbe a népek sorsát irányító
hatalmaknak arra irányuló erőfeszítései, hogy meg-
akadályozzák a világ felett lebegő Dámoldes-kard
alázuhanását, amely végkép szétvágná a világ béké-
jének laza kötelékeit és egy minden eddiginél rette-
netesebb háborút zúdítana a világra.

Mi is sokszor aggódva tekintünk a világ felett
kóválygó, korrsor felhökre :s figyeljük ennek a kard-
nak vészt jósló villanását, arra kérve az Istent, ment-
se meg népünket és az egész errubervilágot attól a
katasztrófától, amelyet a modern technika félelmetes
fegyverzetével megvívott újabb világháború az egész
embernemzet számára jelentene.

Nem a mi feladatunk, hogy a világhelyzet felett
szemlét tartva, kutassuk, megvizsgáljuk és alkalmaz-
zuk mindazokat a médokat és eszközöket, amelyek a -
a fenyegető világkatasztrófának 'elejét vehetnék, meg-
oldanák és végkép kiküszöbölnék azoka t a problé-
mákat, amelyek ilyen veszedelmek hordozói. Ez azok-
nak' az államférfiaknak tiszte, akiket népük bizal-
ma sorsuk irányítására elhívott és akik Isten, nér
pük, önlelkiismeretük és a történelem előtt felelnek
azért, amit tettek, vagy tenni elmulasztottak.

De mi tudjuk és hirdetjük is, hogy a helyzet
megoldásának egy az alfája és az omegája. Az,
hogy minden lobogón, amely alatt népek és nemzetek
a maguk és mások boldogulásáért küzdenek, ugyan-
az a jelszó ragyogjon, amelyet II. Rákóczi Ferenc,
akiről halálának 200-ik évfordulója alkalmábóL ke-

'gyelett'el emlékezünk, az emberi jogokért, a nemzeti

és vallásszabadságért kibontott zászlaj ára {rt:
»Cum Deo« - az Istennel.
Képzeljunk el egy olyan világot, amelyben csu-

pán ilyen zászlók lengellenek és amelyben ez 8

jelszó nem üres beszéd volna, hanem minden mun-
ka és törekvés elindítója, lendítő ereje és céltű-
zése.

Ebben .a világban a nemzetközi problémák bi-
zonyára simán megoldódnának a kölcsönös szerétet
jegyében. Elnyomás helyett felemelné abban az erős
a gyengét. Gyanakvás helyett kölcsönös bizalom hatná
át abban a népeket. Gyülölet helyett a szerétet dia-
dalmaskodnék abban. Háborúk kísértő réme helyett
a béke szórná abban áldásait. Egy ilyen világban
eltünnének a hazánk testét szétdaraboló, mesterséges
országhatárok is és újból eggyé lenne az, amit a
természet is egynek alkotott.

*
Ha nemzeti lobogónkat a cum Deo jelszava di-

szitené, hazánk határain belül is meg változnék mind-
az ami nyugtalanságra szolgáltat okot és orvoslásra
vár. Vége érne a felforgató törekvések szivós ak-
namunkája s megszünnék a hol nyíltan hangoskodó.
hol titkon lappangó kultúrbolsevizrnus veszedelme.

De elülne a felekezetek már-már kultúrharccal
fenyegető versengése is.

II. Rákóczi Ferenc Mag~arországán, amelynek
egen a cum Deo vol tavezércsillag, a felekezetközi
viszonyok akkori állásához viszonyítva az egyházak
olyan összefogása született meg, amely ma is pél-
daképül szolgálhat. A szécsényi országgyűlés ernlék-
érmén megrajzolt kép: a közös oltár" amelyen há-
rom egyház papja együtt áldoz és az ernlékérem fel-
iratában kifejezett tény: »concurrunt ut alant« ma
szinte elérhetetlen ábrándnak tünnék fel, ha a kom-
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munizrnus bukását követett nemzeti ébredés, sa]-
nos, rövidéletű keresztyén összefogása nem tett vol-
na bizonyságot amellett, hogy a kép és jelmondat
egyaránt valóság lehet, csak akarni kell. Csak ha-
talmi érdekek szolgálata helyett alázatos istenszolgá-
lat legyen minden egyház legföbb törekvése. Csak
egymás szerétetlen bírálgatása, kírnéletlen és igaz-
ságtalan ítélgetése helyett mindenik a maga igazai-
val igyekezzék minél hívebben sáfárkodni. Csak a
maga sajátos karakterének ápolása s kidomborítása
mellett mindenik megtanulja felismerni s értékelni
a másik sajátos értékeit és isteni küldetését,

Ez a szellem lehetetlenné tenné, hogy egy há-
zasság érvénye bármely egyház részéröl kétségbe-
vonható legyen csak azért, mert a házassági eskü
más templom oltára elött hangzott el. Ez a szellem
azt eredményezné; hogy a családvédelem nélkülöz-
hetetlenül fontos és üdvös munkájára - a vegyes
házasságok erkölcsi értékének egyoldalúan elfogult
megítélésalapjáp a közvélernény 'előtt való leszál-
lítása helyett - mindaz, akí a házasságot Isten
rendelésének, a gyermeket Isten áldásának és a
családot minden emberi közösség fundamenturnénak
tartja és vallja, fenntartás nélkül, legjobb erőinek
latbavetésével szövetkezzék.

*
Miként a népeknek és a nemzetnek, úgy egyhá,-

zunknak életéből is kiküszöbölődnék minden, ami-
tő] azt' mentesítve szerétnők látni és bizonyára ha-
talmas lendületet venne egyházunk belső megerő-
södése, ha templomaink, gyűléstermeink és családi
házaink ormán ott lengene a cum Deo feliratú
lobogó.

II. Rákóczi Ferenc kora ebben a vonatkozásban
is gazdag tanulságokkal szolgál. I

A fejedelern első generálisának, gróf Bercsenyi
Miklósnak, vezetése alatt megtartott rózsahegyi zsi-
nat története kétségkívül sok emberi gyarlóságat is
tál' elénk. Viszont azonban kétségtelen, hogy azt a
zsinatot a cum Deo pro ecclesia szelleme hatotta át.
Szinte csodálatos, hogy az ezen az első magyarhoni
egyetemes zsinaton tárgyalt problémák nagy része
mint vált napjainkban újra időszerűvé és várja a re-'
ményünk szerint áldással végződő zsinattói és egye-
temes közgyűléseínktöl a korszerű rendezést, illetve
megoldást.

A rendezés természetesen nem a hit dolgaira,
hanem csakis a szervezetre terjeszkedhet ki. A
semper reformari debet, az örök reformáció elvét
ugyanis én nem úgy értelmezem, hogy az evangé-
liumi hit igazságai függnek az idők változásátél és
azokat a változó korok felfogásához és szükségle-
tejhez kell alkalmazni. Ezek az igazságok úgy, amint
azokat' Dr. Luther Márton az Isten Igéjéből napr
fényre hozta, változhatatlanok és örökérvényüek. Csu-
pán a hit megnyilatkozási formáinak és külső 'kere-
teinek kérdése lehet rendezés tárgya, A hit dol-
gában a zsinatnak csak egy feladata lehet: élt hít-
vallás minden kétséget kizáró módori való lerög-
zítése.

A kultúrprotestantizmus, amely talán jó szolgá-
latokat is tehetetf a maga idején, feladatát elvé gje,zte,
helyét szükségképen a hit protestantizmusa foglal-

ta el, amely a reformáció hittartalmáre helyezi a
súlyt és annak kincseivel gazdagítja a lelkeket.

Bízó reménységgel szemléljük ennek térfogla-
lását. Ez hajtja át igehir detesünket. Ez támaszt lel-
késznemzedékünk körében ifjú apostolokat. Ez hoz
létre a semmiből szebbnél-szebb templomokat. Ez
hív életre eddig elhagyott szórványterületeken vi-
rágzó egyházközségeket. Ez tette legégetőbb Iela-
datunkká a szórványkérdés megoldását. amelyből ter-
mészetszerűleg az egyetemes egyház is készséggel
vállalja a reá eső részt.

Ez kelti bennünk azt' a lelkünkben megdönt-
hetetlen meggyőzödéssé izmosodott reménységet,
hogy! egyházunk II. Rákóczi Ferenc jelszavával dí-
szített lobogója, mint a multban, a jövőben is min-
den küzdelmen át diadalról-diadalra jut.

Az egyetemes egyház
jelentéséből.

, .evi

A cum Deo pro ecclesiaelv,e, amelynek 'egy;-
házunk életében való érvényesülését elnöki megnyitó-
beszédemben :szükségesnek jeleztern és amelynek
egyházunk: életét tényleg átható és irányító munká-
jára egyházunk egyes jelentős életmegnyilvánulásaí-
ban rámutattam. vezérlő elv gyanánt lebegett az
én szemern előtt is abban a munkakörben, amlely-
nek betöltésére "és irányítására egyetemes íelügyelőí
mlnőségemhen az Isten kegyelme és híttestvéreim
bizalma elhívott. Ennek a ténynek tulajdonitorn,
hogy; az 1934-35. közigazgatá:si év határán a szám-
adás napján a végzett munka útjában torlódó rend-
kívülí nehézségek ellenére is tudok eredményekre
rámutatni s hogy amikor egyházunknak erről a legfőbb
őrhelyéről tekintetemet egyházunknak nemcsak a ma-
gam közvetlen, de felügyeletem alatt álló egész
munkaterületén is végighordozom, olyan örvendetes je-
lenségek egész sorozatát látom magam előtt, amelyek
alkalmasabb> idők kedvezőbb körülményei között is
jelentős eredmények számláján volnának elkönyve-
lendők. Beszámolórn élén álljon az esztendő leg-
fontosabb kérdése, kerszakos jelentőségű eseménye.

Egyházunk! életében új kerszak hajnalhasadását
reméljük és várjuk az 1934. évi november hó 10.
napján megnyílt zsinattól. \

Törvényszerű megalakulás után a zsinat két
irányban fejtett ki. egyelőre inkább csak előkészítő
jellegű tevékenységet; Egyrészt ugyanis egyházunk
körében már előzetesen megnyílvánult közóhajnak
megfelelőerr néhány szakaszos törvényt alkotott a
zsinat 12 választás útján behívandó taggal leendő
kiegészítése tárgyában, másrészt megalakította a
szükségesnek mutatkozó szakbizottságokat és azokat
utasította, hogy az egyetemes közgyűlés által már
évekkel előbb kiküldött zsinati bizottság előrnun-
kálatainak s tervezeteínek, valamint az időközben
hozott egyetemes közgyűlési hatá:rozatoknak' és be-
érkezett indítványoknak figyelembevételével készítse
el \a zsinat elé terjesztendő törvény javaslatokat,

. örömmel jelenthetem, hogy a lefolyt esztendő
alatt várakozásaink míndkét irányban beteljesedt-ek.



47. szám EVllNGÉLIKUS ÉLET 3. oldal

A zsinat tagjainak kiegészítésére vonatkozó tör-
vényünket a Kormányzó Ur ófőrnéltósága 1935. évi
február hó 6. napján legfelsöbb jóváhagyással és
megerősítéssel ellátni méltóztatott.

A zsinat által kiküldött alkotmány- és közígaz-
gatási, tanügyi, pénzügyi és törvénykezési bizottságok
javaslataikat elkészítették. Ezeket a javaslatokat a
zsinat elnöksége nyomtatásban sokszorositotta s a
folyó évi november hó 16. napján ülésező zsinati
egyeztető bizottság 'btrálata alá bocsátja, egyben
megküldötte az összes zsinati tagoknak is.

Az egyeztető bizottság észrevételeit és határo-
zatait a zsinat tagjai külön füzetben kapják kézhez
6s ily rnódon mínd nekik; rnind a sajtónak mód-
[ában áll majd, hogy az egyes szakbizottságok ja-
vaslatait a maguk eredeti szövegének, valamint az
egyeztető bizottság észrevételeinek figyelembevéte-
lével tanulmányezhassák és észrevételezhessék.

Mindezekre való tekintettel az elnökség a zsi-
natot előreláthatólag a jövő év elején fogja újabb
ülésszakra egybehívni, amikor is elsősorban a zsi-
nat kiegészítéséről szóló törvényt hirdetjük lci és
megejtjük a választásokat.

Folytatólagosan újabb ülésszakban érdemben le-
íárgyalja a zsinat az összes javaslatokat.

Ez az elgondolás és munkaprogram -, vélemé-
nyern szerint - biztosítani alkalmas annak a mind-
annyiunk szeme előtt lebegő célnak elérését, hogy
történelmi jelentöségű zsinatunk a lehetőséghez ké-
pest helyes és evangélikus anyaszentegyházunk üd-
vére szolgáló törvényeket alkosson. ~

Mulasztást követnék el, ha köszönetet nem mon-
danék a zsinati bizottságok elnökeinele és előadóinak
az alapos munkáért, amelyet végeztek. Különös há-
lával. adózom a zsinat főelőadójának, Dr. Mikler Ká-
roly egyházmegyei felügyelőnek, aki átfogó, nagy
jogi tudásával. rendkivüli munkakészségével és mun-
kaképességével a zsinat ügyének valósággal nélkü-
lőzhetetlen szolgálatokat teljesit. Jutalma elismeré-
sünk és hálánkori kivül az a tudat legyen, hogy tör ..
ténelmi feladatot végez,

A felekezeti békét az államnak kellene erős
kézzel biztosítania. Meg kellene akadályoznia, hogy
a tételes magyar törvények értelmében érvényes
házasságok ágyasságnak legyenek bélyegezhetök. Nem
szabadna türnie, hogy egyik felekezet felelős, vagy
felelőtlen tényezői a másikat szóval vagy írásban
becsméreljék, ami nemcsak a megtámadott, de aJ tá-
madó félnek is erkölcsi kárával jár, mert lejáratja
az egyházak tekintélyét és egyben a legérzékenyebb
ponton bontogat ja a nemzet egységét is. El kellene
foj tania azt az irányzatot, amely az állások betöl-
tésenél az arravalóság mérlegelésének egyedül helyt-
állói szempontja helyett a felekezeti arányszám ér-
vényesítését követeli, bármely oldalról hangozzék is
el ez a követelés.

Pénzügyi vonatkozásban nem volna szabad az
államnak megfeledkeznie arról, hogy az államsegé-
lyek jelenlegi, sőt békebeli mérve sem kíelégítő. Az
ország szétdarabolása, a gazdasági válság és az
idők parancsszava fokozott követelményeket támaszt
egyházunkkal szemben. Pedig egyházunk anyagi ereje
leromlott. Alap itványaínk és alapjamk tönkrementek,
Harangjainkat és orgonasípjainkat elvitte a háború.

Népünk jólétet megsemmisítette il. mezögazdaságí vál-
ság, a munkanélküliség, az ipar és kereskedelem pan-
gása, a Bvlista, a fizetésredukció és 31 szabad ér-
telmiségi csődje. Híveink adózó és adakozó képes-
ségét és kedvét tönkretette az adóterhek megnoveke-
dése és az adók behaj tásánál alkalmazott szígor,
Itt rombadől a templom. Ott beszakad az iskola tle:-
teje. Az egyik egyházközség ingatlanaí felett meg-
perdül a dob, a másikban üres a pénztár, nincs
lelkészi, tanítói fizetés. Rozoga paplakokba, ame-
lyekből századokon át a' magyar életnek sok Jelese
rajzott ki, beköszöntött a nyomor, ískolázatlanul lé-
zengenek otthon a gyermekek. Sok jobb sorsra ér-
demes tanító terményjárandóságának túlértékelése rni-
att a nyomor szélére sodródott. Ilyen helyzetben
az állam kötelessége a helyzetet IÚjrnérlegelés targyá-
vá tenni és amint arra rnódja nyílik, gyökeresen
segíteni.

A felekezetközi helyzet egyes fájó sebeinek orvos-
tását is az államtól várjuk.

A református testvéregyházhoz való viszonyun-
kai ez évben is változatlanul a hagyományos meg-
értés és szeretet szelleme hatotta áto

Az esztendőnek a külföldi összeköttetések feje-
zetében legfontosabb eseménye a Párisban megtar-
tott Ill. Lutheránus Világgyűlés. amely a kedvezőt-
len nemzetközi viszonyok között az eddig inél szű-
kebb keretek között, de ugyanolyan áldással 1935.
évi október hó 13-20. napjain folyt le. Egyházunk
hivatalos képviseletél D. Dr. Prőhle Károly, egye-
terni tanár, látta el. Rajta kívül egyházunk részéről
résztvett a világgyűlésen Kemény Lajos, esperes és
Dr. Gaudy László, vallástanítási Igazgató is. A zsínat
előkészületeire való tekintettel, sajnos, le kellett mon-
danom arról az eredeti tervernről, hogy a Luthe-
ránus világgyűlésen én is jelen leszek, miért is
egyházunk helyzetjelentését és a népélet válságában
a lutheránizmusra váró rn:isszióról szóló előadást,
amelyet a Világgyűlés programmjan a vezetőség
nekem szánt, D. Dr. Prőhle Károly egyetemi, ta-
nárnak kellett átadnorn, aki a kettos feladatot szí-
vesen vállalta és úgy oldotta meg, hogy nemcsak
egyházunkat kötelezte hálára, de a világ lutherá-
nizmusa ügyének is a külföld egyházi sajtója álo
tai is való értéke szerint méltatott szolgálatot tett.
Elöadásában a népek életében jelentkező s a lu-
theri keresztyénség helyzetére is kiható válságnak rö-
vid rajza után nyomatékosan kiemelte annak szüksé-
gét, hogy a lutheri keresztyénség mind egészében.
.rnind részeiben minél teljesebben eszméljen rá a
maga eredeti evangéliumi reformátor! alapjára és
életforrásaira s egy nagy lelkiegy:séggé tömörülves az idők jeleit megértve, teljes odaadással és tör-
hetetlen bizakodással igyekezzék betölteni Isten ren-
delte hivatását a népek és az emberiség .életében.

D. Dr. Prőhle Károly értékes szolgálatainak el-
ismerése volt, hogy a Világgyűlés a tíztagú szer-
vezö bizottság tagjává választotta, miáltal módjában
állott a Világgyűlés IÚj szervezetének kidolgozásá-
nál értékes elgondolásait érvényesíteni. Indítványára
a Világ gyűlés az ifj úsági kérdésben általános irány-
adásra alkalmas javaslat kidolgozását ha,tározta'el
és ezzel a kával őt bízta meg'. A Világgyűlés
pl~numában is erőteljesen állást foglalt amellett,
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hogya világ lutheránizrnusának három nagy, német,
skandináv és am'erikaicsoportja mellett al választ-
mányban a kis egyházak képviseletéröl is gondos-
kodás történjék. _

Megnyugvással állapítom meg tehát, hogy kép-
viseletünk tökéletesen volt ellátva és eredményes
munkát végzett.

Luther a hit és cselkedetek
viszonyáról.

II.
(Az idézetek Luther összes müvemek weimar! ki-

adású »Tíschreden« köte1eibőlvaI6k.)

W. Tr. 3600.
T 542-ben mondotta Dr. Luther Márton az

Isten előtt való meg igazulásunkról szóló cik-
kel ikapcsolatosan, »hogy ez (la megigazulás)
'a fiúnak ügyéhez hasonlóan megy végbe, akii
az összes atyai javak őrököséul seiiletik. és nem
érdemei révén lesz örokőssé ; ő kővetkezik aty-
j:a vagyonában. Atyja azonban inti, hogy ezt,
vagy amazt szorgalrnasan tegye vagy végezze
el, sőt adományt és ajándékot is igér neki,
hogy; annál készségesebb legyen és annál szí-
vesebben. kőnyebben és jobb kedvvel telje-
sítse azt, Mintha azt mondaná a fiának: Ha
Istenfélő leszel, hallgatsz rám, engedelmeskedel
és szorgalrnasan tanulsz, veszek neked szép .ka ..
bátot. Vagy pedig: Jőjj ide hozzám, adok egy
szép almát. -- Igy támogatja gyönge fiát, jól ..
lehet egyébként is, enélkül is reá száll, termé-
szetszerűleg őt illeti la:z:örökség; al. atya, ígéretei
által mégis kedvet akar csinálni gyermekeinél
(annak a vég hezvitelére, amit ő akar,) az ()
akaratának teljesítéséhez. De ;ez nevelés cél,
jából történik.

'Isten így tesz velünk. Szíves hoezánkvédes .•
kedves' szavakkal igér nekünk lelki, örökkévaló
és testi, ideigvaló javakat. Holott tisztán ke-
gyelemből, könyörületességből és ingyen min-
den érdemünk, jócselekedeteink és méltó vol-
tunk nélkül is odaajándékozzaa~ örök életet
'azoknak, akik a, Krisztusban hisznek, mint örök-
befogadott gyermekeknek, akik víz és szent
Lélek által jönnek hozzá.

Az egyházban is azt kell tanítani, hogy
Isten valódi jócselekedeteket akar, melyeket O
parancsolt és hagyott meg, nem olyanokat,
melyeket mi magunk saját választásunk, ájta- \
toskedásunk vagy jótetszésűnk ialapján tűzünk
kiés hajtunk végre, ahogyan a szerzetesek .és
'C3j papok tanították a pápaság alatt, Mert ezek
nem tetszenek Istennek, 'amint Krisztus mond-
ja Máté evangéliumának IS, 'vésze (9. vers) sze-
rint: »»Hiába tisztelnek engem, ha oly tudo-
mányokat tanítanak, melyek ernbereknek pa-
rancsolatai.«

A jócselekedetekre vonatk~ólag tehát,
mindenütt azt kell (tanítani), hirdetni, hogy

a megigazulásról szóló tanításnak, mely
sze rint egyedül a Krisztusban való hit tese iga-
zakká és boldogít, - tisztán éshan:1)tsítaÜa-
nul kell megmaradni, mert ez a fődolog, ez:
az,alapjaés forrása minden más igéretnek. .Ha
ez tisztán megmarad és fennáll, az egyház: is
tiszta marad.

*
W. Tr. 4812.

»Ha be' akarsz mcnni az életre ... «(Máté
19,!7·) a tíz parancsolatot meg kell tartani,
különben nincs élet, .csak halál, inert a hit
is semmis ott; az 1. Korinthus-i levél 13. része
szerint, ahol azt nem követi a szerétet .t. i. a
parancsolatok betöltése. Mert Krisztus Isten
Fia nem azért jött, sem nem azért halt meg,
hogy mi a parancsolatok kőtelezését magunkról
le rázva engedetlenségben éljünk, hanem, hogy
a parancsolatokat az O segitségével éSi támo-
gatásával betöltsuk. Ezért mondjuk, hogy: A
jócselekedetek hit nélkül semmisek. .S' viszont
azt is, hogy: A hit jócselekedetek nélkül szin-
tén semmis. A hit nélküli jócselekedet ugyanis
bálványozás, a jócselekedetek nélküli hit pedig
hazugság és nem hit.

*.
W. Tr. 5-570.

A hit tesz ig azzá, nem pedig. a jócsdek,e-
detek. Dr. Luther Márton 1542-ben az asztalnál
(beszélgetve ) az t mondta, hogy az, ő rőki életet
és az üdvösséget nem jócselekedeteinkért kap-
juk, hanem Isten kegyelméből. Ez kiviláglik ab-
ból, hogy nem jócselekedetekben áll a. lelki új-
já.születé.s,ez'ek csak gyümölos'eiaz újjászü-
letésnek. Isten gyerrnekeivé, a mennyek orszá-
gának örököseivé, igazakká, szcntekké, Krisz-
tus követőivé, keresztyénekké nem jócseleke-
detcink révén leszünk. Csak, ha már Isten' gyer-
rnekeivé tétettűnk, teremtettunk és újjászület-
tűrik, csak akkor cselekszünk jót. Igy, hát
már a jócselekedeteink előtt birtokában kell
[ennünk az örök életnek, Isten kegyelmének és
az üdvösségnek. Ugyanis egy fa sem lesz jó
gyümölcseitől jóvá,. hanem már eleve jó az
'a fa, amely jó gyümölcsöt terem. A Jának kell
jónak lenni. Mi is a kegyelem Igéje .által le-
szünk igazakká és újjászülöttekké, nem pedig
az ilyen, vagy olyan jócselekedetek révén. Erre
magának Istennek kell bennunket képesekké
tienni az UIgéje-által, hogy mi .Öelőtte isten-
f,élőknek és igazaknak tekintessűnk úgy, hogy
o. a mi bűneinket kegyelemből megbocsátja
az Ö szeretett Fiáért.

A törvény és a jócselekedetek által nem az
üdvösségetérdemeljük ki, hanem egészen mást,
tudniillik dícséretet, jó hí rnevet, és kedvelt-
séget az ernbereknél. Ezek már kűlőn ajándé-
kok; amint a jó fa is jógyümökseinek termésé-
vel érdemli ki, hogy szevetjük és megbecsüljük.

Ha a keresztyén ernber újjászületését tS,,,
lényegét jól megvizsgáljuk, a jócselekedetek
által sze rzett érdemeknek az üdvösség szem-
pontjaból való szükségességét azonnal elejt-
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jük és azok megsemmisülnek előttímk. Az
ugyanis bizonyos, hogy a gyermekek üdvö-
zülnek jócselekedetek nélkül is, egyedül a hit
által, mert a keresztség révén a Szeritlélek
hat bennük, ha nem is látjuk, me.rt Krisztus
parancsolja, hogy vigyük Hozzá őket. Ebb61
cáfolhatatlanul 'következik, hogy ők 'egyedül
hit által üdvözülnek, minden jócselekedet nél-
kül, hiszen erről náluk nem lehet szó. S ha
ezt Isten ereje véghez tudja vinni az, egyik
emberben, akkor képes erre a másikban is. Ez
ugyanis nem a gyermek ereje, hanem a hité;
nem is a kisgyermek tehetetlensége viszi ezt.
véghez, kűlönben az ilyen tehetetlenség má r
magában véve is érdem volna, v.agy érdemnek
számítana. Isten nem tűri, hogy mi jócseleke-
deteink által akarjuk elérni a megigazulást és
az üdvösséget.

* •
W: 1083.

Ha hiszel, szólani fogsz; ha bi zonysá gat
teszel, szcnvedned kell.

Ha szenvedsz, meg fogsz vígasztalrami.
Ugyanis hit, hitvallás (bizonyságtétel) és ke-
reszt összetartoznak.

Közli: Virág Je.nő.

Zsinat előtt,
• A, zsínati- erömunkálatok jelentős fordulóponthoz

jutottak a nov. 16-án, D. báró Radvánszky Albert
elnöklete alatt megtartott zsinati egyeztető bízott-
sági ülésen.

Dr. Mikler Károly budapesti egyházmegyei fel-
ügyelő, zsinati előadó, ekkor mutatta be a zsinati
szakbizottságok (alkotmány és közigazgatási, tan-
ügyi, pénzügyi és törvénykezési) munkála.tait, meg-
tette azokra vonatkozó észleleteit s indítványokat
terjesztett a bizottság elé a négy - önállóan készült
- javaslat egységbefoglalása és a netán mutatkozó
ellentmondások mikénti kiküszöbölése tekintetében.

Különösen beható vita tárgyát képezte az al-
Iwtmányjogi bizottság által kjdolgozott s »az egy-
házi közigazgatás ellátásának ideiglenes módosítá-
sáról szóló külön törvénycikk« javaslatának bírálata,
főként abból a szempontból. hog~ a javaslat - tar-
talmánál fogva '- nem lépi-e túL a zsinat megálla-
pított tárgykörét. A javaslat szerint ugyanis a zsinat -
felhatalmazza az egyetemes közgyűlést arra, hogy
- amennyiben szükséges - egyházmegyék területi
beosztását megváltcztassa, egyházmegyéket egyik ke-
rületből a másikba osszon be, egyházkerületek köz-
igazgatását ideiglenesen egyesítse, stb.

Az előadón kívül főként D. Geduly Henrik, Dr,
Sztrányavszky Sándor, báróPrónay György, Dr. Pol-
ner Odön, Dr. Vladár Gábor és Dr. Zsedényi Béla
vettek részt a vitában, s a bizottság - szemben
báró Pronay György elIenindítványával - egyhan-
gúlag elfogadta Dr. Zsedényi Béla indítványát,
amely szerint az egyeztető bizottság felkéri az al-
kotrnány és közigazgatási bízottságot, hogy a vi-
tában elhangzottak figyelembevételével, új ból fog-

lalkozzék a szóbanforgó kérdéssel. Egyébként a bi-
zottságok többi munkálatait az egyeztető bizottság
a jövő év elején összeülő zsinat elé terjeszteni ha-
rározta, annak kiemelésével, hogy az alkotmány és
közigazgatási bizottság javaslatának elején: Első rész,
Altalános határozatok alatt felvett »Hitelvi deklará-
ció« emeltessék ki a jogszabályok foglalatábál s he-
Iyeztessék az összes megalkotandó törvények elé,
anélkül, hogy államfői jóváhagyás alá bocsáttatnék.

Egyértelműleg megállapodott az egyeztető bizott-
Lág abban, hogya szakbizottságok javaslatai alapján
a zsinat által megalkotandó törvénykönyv cime a
következő legyen: » A magyarországi euanqelikus egy-
ház 1034. évi nouembes hó 10. napján /J7e(JI1,ljiLt
hormadil« budapesti orszáeos zsinata tiltal meaalla-
IJÍ/OU törvéllyctikkek« magában foglalná pedig a tör-
vénykönyv a következő törvénycikkeket:

1. Az Egyházi Alkotmány I-lII. része, valamint
az 1894. évi egyetemes nyugdíj intézeti és az egy-
házkerületek arányosltásáról szóló törvény kiegészi-
téséről, illetve egyes rendelkezeseik módosításáról.
~. tvz egyház iskolátról. 3. Az egyházi pénzügyről.
4. Az egyházi törvénykezésröl. 5. Az egyetemes
nyugdíjintézetről s esetleg - amit a bizottság ja-
v.asol is a zsinatnak, - 6. külön törvénycikkbe fog-
laltatnék a protestáns tábori püspökség felállításá-
nak törvénybeiktatása. (Aik. és közig. biz javaslat
2. §.)

Az egyes törvénycikkek szakaszai külön-
külön önálló sorszámozast nyernek s minthogy az al-
kotrnányí részt, (E. A, l-IIL) valamint a pénz-
ügye; szabályozó törvénycikk novelláris jellegű,' en-
nélfogva záróhatáruzataikban taxative megjelölen-
dők a mcstaní Egyházi Alkotmány vonatkozó re-
szeinek ama szakaszai, melyeket 'ezek a novellák hatá-
lyon kívül helyeznek, va.gy megváItoztatnak. Igy mellöz-
hetők lesznek az alkotmányjogi biz. javaslatában fog-
lajt kiegészítő, vagy módosító szakaszok utaló cím-
feliratai,' nemkülönben a pénzügyi. bizottság javasla-
tának utaló címfeliratai is. Egyébként az egyeztető
bizottság megállapította, hogya pénzügyi bizottság
munkálatában is - épp úgy, mint a többi, bizott-
ságok javaslataiban - »presblterlum« kifejezés hasz-
náltassék »egyháztanács« helyett. A tanügyi és a
törvénykezési bizottság a teljes anyaget felölelő,
szerves javaslatot készítettek. Ezt az egyeztető oi-
zottság - jóllehet az eredetileg, kitűzött tárgykör
keretet túlIépték - a maga részéről tudomásul
vette s ennélfogva ezek a részek kádex-jellegű tör-
vénycik.ke..k lennének és ehhez képest záróhatároza-
taik kifejezésre juttatnak, hogy a mostani Egyházi
Alkotmány vonatkozó részeit egészben véve hatályon
kívül helyezik.

A bizottsági javaslatok egységbe foglalása és
a netán mutatkozó ellentmondások kiküszöbölése, va-
lamint az Egyházi Alkotmány hatályát vesztett.
vagy módosult szakaszainak a záró határozatok re"
szére való összeállítása céljából Dr. Vladár Gábo r
elnöklete alatt a bizottsági előadókból álló, szűkebb-
körü albizottság küldetett ki azzal a f'elkéréssel, 'hogy
munkálatát egy hónap leforgása alatt készítse el.
Felkérte a bizottság a zsinat összes tagj ait is, hogy
ebben a nagyfontosságú munkában támogassák a
bizottságot olyképen, hogy a nyomtatásban közzétett
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bizottsági javaslatokat tanulmányozni, s az egyes
iavasla tok rendelkezései között netán észleltellent·
mondásokra (és csakis ezekre) a figyelmet felhivni s
észrevételeiket lehetőleg f. évi dec. hó 15-ig Dr.
Mikler Károly zsinati előadóval levélben, (Budapest.
V. ker. Vigadótér 3. sz.) közölni szíveskedjenek
Végül szükségesnek jelentette ki az egyeztető bizott-
ság a zsinat elé olyan javaslat terjesztését, amely
szerint a zsinat a jövőben 10. évi időtartamra hivas-
sék . egybe.

Az »Evangélikus Elet« szerkesztősége a maga
részéről is felkéri előfizetőit, olvasóközönségét s .ál-
talaban véve egyházunk tagjait, hogy a zsinati ja-
vaslatok elvi jelentőségű rendelkezéseit méltató cik-
keiket a szerkesztöséghez, közlés végett mielőbb
beküldeni szíveskedj enek,

========================---
Az egyetemes közgyűlés hete.

Az egyetemes közgyűlés, amely a meghozandó
zsinati törvények előtt előreláthatólag az utolsó volt.
ehhez a különös jelentőségéhez illő ünnepályességgel
és méltósággal folyt le. A Deák-téri leánygimná-
zium disztermét és karzatait egészen +megtöltötték
a közgyülés tagjai és az érdeklődő közönség. D.
báró Radvánszky Albert, egyetemes felügyelő évi

-jelentésének általános részét lapunk jelen számában
közöljük. A közgyűlé st megelőző és egyben gyám-
intézeti jubileumi ünnep előző este folyt le a Deák-
téri, templomban. A közgyűlést D. Geduly Henrik
püspök imája nyitotta meg. Az érdemleges tárgya-
lások során Dr. Rásó Lajos előterjesztésében meg-
újította a közgyűlés az 1848. évi 20. t.-c. végrehaj-
tásának sürgetését, a zsinat elé utalta az egyházke-
rületek kérdésében érkezett Ielterjesztéseket, az OSZr

tályezott paróchiák intézményének kérdését, újból
felterjesztést intéz az 1868. évi 53. tc. 12. §,.-ának
visszaállítása, vagyis a reverzállsok megszüntetéso
tárgyában. E pontnál felszólalt Jánossy Gábor, volt
országgyülési képviselő, aki a vegyesházasságok köz-
életi rendetlenséget és egyoldalú értékelését jog-
gal nevezte a XX. századhoz nem méltó állapotnak.
Foglalkozott a közgyűlés a 7-18 éves gyermekek
vallásváltoztatása tárgyában a vallásügyi minisz-
ter-től érkezett átirattal és az eddigi gyakorlat meg-
változtatása ellen foglalt állást. Tudomásul vette 8

a bányai egyházkerület bejelentését az egyházi tiszt-
viselők nősülése kérdésében elhatározott szigorítás-
ról. Jóváhagyta a Johannita-rend és a Szigethy-e-Halász
+Brósz alapító levelet. Tárgyalta a dunántúli egy-
házkerület felterj esztését lelkész-í avadalmi kérdések-
ben.

Ezután meghallgatta a Gyámintézet, a Luther
Szövetség, a Lelkész Egyesület és a Papnek Szö-
vetségének évi jelentését. Az egyetemes egyházi tiszt:
viselők lrőzé választotta Dr. Konkoly Elemért aljegy-
zőnek, Wenk Károlyt, Dr. Streicher Andort s Dr. Koch
István tvszéki bírónak, Dr. Gaudy Lászlót a vallástani-
tási bizottság elnökének és kiegészítette az egyes 'bi-
zottságokat. Dr. Pétery Aladár reférálásában az egyes
kerületi' felterjesztéseket tárgyalta. Ujból határoza-
tot hozott a vasárnap teljes megszentelése kérdé-

sében azzal, hegy kérelmezt a vásárok megtiltását
és a keresmák vasárnapi, zárva tartását. Kardos Gyula
referálásában elfogadta az Erős vár fordításának
credménytelenségéről szóló jelentést, elhatározta,
hogy egyelőre a dunán túli énekeskönyv szövegét
fogadja el hivatalosnak. A liturgiai bizottság javas-
iatára ebben a nagyfontosságú kérdésben is megtör-
tént a döntés, az egyetemes közgyűlés elrendelte
az egész or.szágban a magyar nyelvű istentisztelet-
re nézve a O. Raffay Sándor által készített ú, n.
oudapesti liturgia bevezetését azzal, hogy a Lel-
kész Egyesület által összegyűjtött észrevételek Ie-
lülbírálatát és mérlegelését a püspöki karra bízta.
Engedélyezte a közgyülés Barto.s Pál szarvasi lel-
kész által összeállított új énekeskönyvet, amelyet egy
szűkebb bizottság még átvizsgál. Zongor Béla re-
ferálásában a közgyűlés a szórvány ügy rendezese-
re vonatkozó négy indítványnak a zsinathoz való
felterjesztését határozta el. Ezek a javaslatok meg-
egyeznek abban, hogy a szórványkér dés rendezésében
az egyetemes egyház vagy a közalapnak a szór-
ványgondozás részére való emelésével, vagy az egy;-
házközségek adóbevételének megadóztatásával ve-
gyen részt. E javaslatok jelentöségét abbapj látjuk,
hogy az egyetemes egyháznak a szórvány kérdésben
való hathatós részvétele biztosítottnak látszik és an.
nak formáját és megvalósitását a zsinat határozza
meg, illetve iktatja törvénybe. Mint új gondolat
kapcsolódik az eddigi kérdésbe az, hogy ezzel együtt
a szórványokban épitendő templomok kérdésének a
megoldása -is elősegíttessék. Ezután a lelkész-tanitói
képesttes ügyével, a teológusok német és tót nyel-
ven val5 oktatásával és a lelkészi pályára való al-
kalmasság elbírálásának, valamint a vallástanár i ké-
pesítés ügyével foglalkozott a közgyűlés. A Tanügyi
Bizottság jelentését dr. 'Bánkúti Dezső terj esztette elő,
a számvevőszékr jelentést Dr. Damján Elek, a kér-
vényeket, a kőzalap és adóalap ügyét dr. báró Rad-
vánszky Antal, a Luther Otthonról Kuthy Dezső, az
Egyetemes nyugdíjintézetről dr. Scholtz Oszkár tett
jelentést. Nagyobb vita volt a nyugdíj intézet és
a Luther Társaság jelentésénél.:

/ A közgyülésnek vendége is volt: dr. Gerber Já--
nos, a németországi Gusztáv Adolf Egylet elnöke,
aki O. br. Radvánszky Albert egyet. felügyelő üd-
vözlő szavaira hálásan viszonozta a testvéri hangot
és kijelentette, hogy a német nemzet együtt érez a
trianoni átok alatt szenvedő magya.rsággal,Német,-
országban szerétettel emlegetik a magyar kormányzó
nevét és teljes bizalommal varrnak a jobb magyar
jövő iránt. Beszéde vegen a közgyűlés spontán el-
énekelte az »Erős vár--unkat. »

A közgyűlés az esti órákban O. Geduly Henrik
püspök imáj ával ért véget.

Az egyetemes közgyűlés hetében tartották köz-
gyüléseiket országos intézményeink is. A M!::rrmar-
honi Evangélikus Lel/tész Egye'sület bevezető isten-
tiszteletét O. Raffay Sándor püspök, az 'egyesület
elnöke, tartotta. A közgyűlést megnyitó elnöki beszéd
a lelkészi hivatás korncly kérdéseivel foglalkozott,
rámutatott a legfontosabbakra,' bejelentette a lelkészi
becsületszéknek a MELE. keretében történeridő íel-
állítását, hangsúlyozta annak szükségét, hogy a lel-
kész és tanítói, tanári karnak úgy az egyházi, mint a
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magánéletben kölcsönösen melegebb és támogatóbb beszéde nyitott meg, aki hálásan emlékezett meg
viszonyban kell állni egymással. Beszámolt a szernélyí a gyámintézetet alapító Székács József püspökről
változásokról, örömmel állapította meg aMELE. és bejelentette, hogyagyámintézet koszorút helye-
és az egyes egyházmegyei lelkészér tekezletek ered- zett alapítójának sírjára. Az ünneplő közgyülést a
ményes munkálkcidását, végül pedig a jövő évi mun- kormány és a kultuszrniniszter nevében Tasnádi Nagy
kaprogrammot ismertette. A Református Lelkész András államtitkár üdvözölte és a kormány nevében
Egyesület részéről Szabo Imre budapesti esper es átadott 2000 P-t a szeretetmunkára. Dr. Gerber Já-
üdvözölte a MELE-t, majd pedig -Vapalahti Topi ·nos, a németországi G.A.E. elnöke méltatta a ma-
finn lelkész mondott üdvözlő szavakat, melyre az gyarországí G.A.Gy. munkáját és bejelentette a
elnök malegen válaszolt. Ezután Németh Károly, a németországi központ adományát. D. báró Radvánszky
győri egyházmegye esperese tartott előadást a né- Alber t az egyetemes egyház, D. Geduly Henrik, D.
metországi ev. egyház helyzetéről, Túróczy : Zoltán Kapi Béla, D. Raffay Sándor püspökök és Dr. Sztra-
győri lelkész a MELE. főtitkára fínnországi tanul- nyavszky Sándor egyházkerületi felügyelő egyház-
mányútjának tapasztalatairól. Indítványozta, hogy kerületeik adománya rnellett üdvözlő es áldást kérő
időnként a finn és a magyar lelkész-egyesületek jé:kívánatokat adtak át. Dr. báró Podmaniczky Pál
közös tanácskozásokra is üljenek össze. A harma- a soproni hittudományi fakultás, D. Kapi Béláné
dik előadást Dr. H, Gaudy László valléstanítási igaz- a papnék szövetsége, Kemény Lajos a budapesti egy-
gató tartotta a Ill. Lutheránus Világkonferencia is- házmegye egyházközségei, Broschkó G. Adolf a
mertetéséről, illetve 'ennek keretében a lutherániz- német egyház, Huber Etelka a győri evangélikus
mus világhelyzetéről. Mind .a három előadást a népes szeretetház, Pazár István a diósgyőri, Dr. Deák Já-
közgyülés nagy figyelemmel és tanulságokban gaz- nosné a soproni leányegylet, Hanzmann Károly egy
dagodva hallgatta. Kemény Lajos budapesti espe- soproni hívő, végül a budapesti leány és fiúgímné-
res összefoglalóan bemutatta az egyházmegyei lel- zium, a soproni tanítóképző és a békéscsabai gímná-
készértekezletek mult. évi munkáját, .különösen a ztum képviseletében üdvőzölték a gyámintézetet és
liturgia, a szórványkér dés, a vegyesházasságok, pres- ajánlotrák fel egymásután a szegény és küzdő egy-
bitert konferenciák, továbbá az egyetemes énekes- házak részére szóló szerétetadományaikat. Zier-mann
könyv és Agerida kérdésében kifejtett különböző vé- Lajos egyházi elnők meghatottan köszönte meg a
leményeket. Ezek összesítésévei határozta meg il sok ajándékban megnyilvánuló szeretetet és tárno-
MELE. az egyes kérdésekben elfoglalt álláspont- gatást. A közgyűlés után gyám'intézeti isten:tisztelet
[át, Örömmel állapította meg a közgyűlés, hogy='a volt a Deák-téri templomban, melyen Németh Ká-
MELE. komoly és rendszeres munkája sok nagyfon. I'oly~~res hirdejte az Igtt. _
tosságú kérdésben olyan előkészítést és segítséget Az eWif!{!emfes egyház oallástanitási szakosztálya
ielentett, amí lényegesen hozzájárult azok megoldása- Dr. H. Gaudy László elnökléte alatt tartott ülesén
hoz. Az egyesület pénztárosává Dr. H. Gaudy Lászlót Dr. Vető Lajos tartott előadást »Hit vagy cseleke-
választották meg, majd az egyházmegyei lelkészérte- det?« CÍmen. Az előadást élénk vita követte, me ly!-
kezletek több indítványának megbeszélése után a köz- röl még beszárnolunk. ,'-
gyűlés véget ért. Az Országos Euarujélikus Tonárequesűlet a fa-

A.z Evangélikus Papnek Országos Seooetseqe ez sorí gimn. tanácstermében Dr. Domanovszky Sándor
évben D. Kapi Béláné elnöklete alatt tartotta köz- budapesti egyetemi tanár elnöklésévei felolvasó ülést
gyűlését, melyet megelőzően Fábián Imre sárszerit- rendezett. Dr. Bogsch Sándor a száz éve született
lőrínci lelkész osztott úrvacsorát. A meleg és emel. Herman Ottóról, Dr. Belohorszky Ferenc »Luther
kedett hangú elnöki megnyitó után Irányi Kamillné szelleme az iskolai nevelésbene címmel értekezett.
terjesztette elő főtitkári jelenté:sét, majd a kerületi A Herman Ottőról szóló 'emlékezéssel kapcsúl-
csoportok jelentései következtek. D. Kovács Sándorné latban a tanáregyesületnek új szakosztálya alakult
az özv. papnék otthonáról tett jelentést. A délutáni meg: a természetttudományi és mennyiségtani szak-
ülésen Novák Rezsőné, Budaker Oszkárné és Gyalog osztály.
Istvánné tartottak előadást. A közgyűlést D. Kapi Az Országos Euanqélikus Tanító egye,süfet ugyan-
Béla püspök záróbeszéde és imája fejezte be. csak évi közgyűlését tartotta a Szentkirályi-utcaí'

Itt említjük meg, hogy az Evangélikus Nöegy- Tanítók Háza disztermében. Somogyi Béla körrnendi
letek Országos Szövetségének megalakulása alkalo ~ . igazgatódanító, országos elnök mondotta al megnyitót.
mából, melynek délelőtti közgyűléséről előző sza- Vitéz Szügyi Károly országos titkár jelentése-
munkban részletes tudósítást adtunk, a délutáni kon- ben a közerköles általános sülye déséröl szólt. Prog-
ferencián Túróczy Zoltán györi lelkész tartott írás- rammula főiskolai tanítóképzést s az állástalanole
magyarázatot a közösség erejéről és áldásáról. A elhelyezését jelölte meg. Szükséges, hogy a taní-
Papnék Országos Szövetsége pedig szerétetvendégsé- tóság is képviselethez jusson a parlamentben.
get tartott, melyet üdvözlő szavakkal D. Kapi Bé- Kuszák István anyoleosztályú népiskolaról t~r,-
láné nyitott meg, Jeney Klára Kapí-Králik Jenő tott értékes· előadást. Rozsondaí Károly tanítókép-
kísérete mellett énekelt, Traeger Ernő miniszteri ta- zői tanár »Falumunka és tanítóság« címmelolvas-ott
nácsos »Szeretetmorzsák« címen előadást tar- fel. '
tott, hegedűszámot adott elő Somorjay Sándor és A Mtflg!/arhoni Kűlmisseiái Egyesület emlékün-
szavalt Pálmai Kálmán. nepet tartott Spen-er János Jakab születésének 300.

A M!agyarhoni Gusztáv Adolf Gyámintézet 75 évfordulóján. Németh .Kár,oly bevezető imája után
éves jubiláris közgyűlését tartotta, melyet D. Geduly D. Kapi Béla püspök nyitotta meg az ünnepet és Spe-
Henrik püspök imája után báró Feilítzsch Berthold nerről úgy emlékezett meg, mint reformátorról a refor-
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A világ egészen a magáévá tette Krisztus vá-
laszának első részét: adjátok meg a császárnak,
ami a császáré .. K önyörtelenül behajt.ia minxiaeokat
aZ udúkat, amik a földi élethezsziikség.eseknek lát-
szanak.' behajtja pénzben, munkában, életerök kihasz-
nálasában. minderi közösséggel szemben való köte-
lességekben. Harsoqua kiáltja: add meg, amivel tar-
tozolt

lsten is kívánja tőlünk, hogy adjuk meg mind-
azt, ami az Istené. Kiuánstiqa azonban nemcsak ab-
ban különbözik, hogy kegyelmlesen néz'! vallási, sze-
retetbeli, hitbeli fogyatkozásainkat és adósságainkat
s ad egI/-egy ujabb esztendőt meqtérésre, törte/sz-
tésre, hanem ez a parancsolat szeliden és hiuoqa-
téan hangzik és még a benne lévő sz.igo1'llság is CI

ezereteti hangján hangzik el.
S~nki .k: nem térhet annak megállapítása elől

hogY, amint meqseokta ez a világ a kérlelhetetlen
emberi követelések eniredetmes teljesítését, éppen
ugy. megszok~a a jóságos kérések és figyelmeztetések
semmibeoeuesét, megkerülését, elhanuaqolását. Jó tel-
hát ezen a vasárnapon, nükor u/ból ddoeni felé for-
dulunk, elgondolkozni a jogos kérdés [eteti: ki-
nek a 'képe van az é~etünkön: a uiláqé-e, vagy Istené?

- A pécsi evangélikus napok, melyeket az Or..
szágos Luther Szövetség rendez, november 23 és
24-én lesznek. A gazdag programtrni két nap ün-
nepélyeíról be fogunk számolni.

- Adomány a lelkészegyesületnek. Blatniczky
Pálné, cinkotai esperes özvegye elhunyt férje em-

. lékére 100 pengőt adományozott a lelkészegyesület-
nek azzal a rendeltetéssel, hogy aza.lapját képezze
a Balatonfűreden gyógyulást kereső lelkészek segé-
lyezésének. A lelkészegyesület köszönettel fogadta
a szeretetből fakadt gondolatot és a hozzá kapcsolt
adományt. \

- Halálozás. Máté Márta, néhai Máté Károly
kispesti lelkész leánya évekig tartó betegség után
24 éves korában elhunyt. Valódi ezüst evőeszközök, tálcák, dísztár-

_ Bokod. Bensőséges, meleg ünnepségekben gy.ak, protestáns egyház'l kegyszerek. Arant)
volt része a bokodi gyülekezetnek. Október 27-én az ékszerek. Pontos órák. Javítások.
istentisztelet . keretén belül iktatta be Podhradszky
János főesperes, a gyülekezet egyhangú lelkesedés- SZl GET I N Á,N.DOR É S . FIA
sei megválasztott fe.Jügyelőjét, Dr. Belcsák Sándor Budapest, IV., KecskemetJ-u, 9. - Alapítva: 1867.
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máció után. Spener tehát olyan reformációt reprezentál,
amelyik nem ért véget. Emlékezése akkor válik áldá-
sossá, ha az lelki örökségének megbecsülésében
mutatkozik meg. Dr. Viczián Dezső, a soproni hit-
~udomál1yi fakultás intézeti tanára igen értékes fel-
olvasást tartott Spener jelentőségéről, melyet lapunk-
ban közölni fogunk. Befejező beszédet Dr. Molnár
Gyula táblabíró és záró imát Gáncs Aladár mcndott.

Általában örömmel kell megállapítani, hogy az
egyetemes közgyűlés hetében minden ünnepély, isten-
tisztelet és tanácskozás az érdeklődők nagy, részvé-
tele és figyelme mellett folyt le. Legyen áldás min-
den munkán, amelyet buzgón végezni igyekeztünk.
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kir. körjegyzőt. Az istentisztelet utáni díszközgyűlé-
sen Pohánka Sándor helybeli lelkész meleg szavakt-
kal üdvözölte az egyházközség nevében a beikta-
tott felügyelőt. A beiktatott felügyelő evangéliumi
hittől átitatott lelkes érzéssel szólt az egyházfelügye-
lői tiszt felelősségtelj es kötelességéről. - A ref.
testvéregyházzal 'Való együttérzést és munkálkodást
igazolta okt. 31-ének bensőséges ünnepe, melyet a
két egyház együtt rendezett. Az estély előadója a két
lelkész volt, mindkét egyház énekkara szép és nehéz
énekdarabokat adott elő, mindkét egyház ifjúsága is
szerepelt az estélyen. - Okt. 31-évei megkezdődtek
a bibliaórák. a nő és leányegylet, ifjúsági egyesület
munkái, rnelyek ez idén is buzgalommal kezdtek
a szegények karácsonyi felruházásának és a szere-
tet-vendégség műsoros estélyének készülődéseihez.

_ Felvidéki hirek. Albrecht Géza hodrusbányai
ev. lelkész 62 éves korában elhunyt. - Chriastely
Gyula ratkóbeszterceí alesperes nyugalombavonult. -
A besztercebányai gyülekezet lelkészévé nagy szótöbb-
séggel Bak as Jánost .választotta. - A modori egyház
120 ezer csehkorona költséggel úrj orgonát állított.
~ A pozsonyi német gyülekezetek evangélikus na-
pot rendeztek. I

. _ A Keresztyén Igazság novemberi számában
a következő tanulmányok jelentek meg: Viczián Dezső:
»Lényeg és forma az evangélikus keresztyénség-
ben.« Vető Lajos: »Lélek, lelki éhség, lélektáplálás.«
Kring Miklós: »Magyar szemmel osztrák problémák-
r ól.« A »Hit és Elet« rov.ata a nemzeti élettel, a
»Krónika« a párisi lutheránus világgyűléssei foglal-
kozik. f

_ Beküldött könyvek. Dunántúli belrnisszióí mun-
kaprogramm az 1935-36. évre. Dr. Neményi Imre:
»AI magyar tanítóképzés és tartozékaí.« - Kunst Irén
önéletrajz töredéke. - Vargha Gyuláné: »Egy lé-
lek arcképe.« .- A szegedi egyetemi Luther Szö-
vetség munkajelentése. - Dr. Thirring Gusztáv: »Dr.
Schwarz János Mihály életrajza és a Schwa.rz nem-
zetség multja.« - A városi mérnökök orsz. szö-
vetsége működésének legutóbbi tíz esztendeje.
E könyvek ismertetése sorra kerül.

RI EGER OTTO ORGONAGYÁRA
Budapest, X., Szigligeti-utca 29. szám, (Rálwsfalva).

Uj orgonál" valamint homlokzatsípok szállitását és
orgonajav'ítások~t m é r s é kel t á r ban

szakszerű' és. müvészi kivitelben vállal.

SZLEZÁK LÁSZLÓ
Magyarország aranykoszorús mestere

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

8 aranyéremmel és 4 dtseokleuéllel kitűntetuet

E lap olvasóinak könyvújdonságoka,~ ~ár ~~ pen-
gös vásárlásnál folyószámlára, kedvez? }lzetesl !eJ-
tétel mellett szállítunk. Jegyzekeket kívánatra kész-
ség gel küldünk.

SCHOLTZ TESTVEREK könyvkereskedése
Budapest, IX., Ferenc-körút 19-21.


