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~ÁDVENT.
Isteni ajándék minden ünnepünk. Isteni ki-

jelentésszerűséggel iktatták be egyházi eszten-
dőnkbe. Milyen j.ó, hogy a husvét n em most
van, amikor sze.nnyszínű lsödfüg,gönyöket to-
logat, -- mint fényhatást kereső fobog rafus -
az őszi szél. Milyen isteni bölcseségre taníta-
naka megnövekvő decemberi éjszakák, melyek-
ben angyalokról, mennyei fény özőnléséról s
égi kincsekről álmodik a rnese-hintójában álom-
baringatott gyermek.

Advent a várás, a remény, a megtérés iin-
.nepe. Ennek .az . ünnepünknek vallástörténeti
kialakulása is megható. Mikor a kettészakadt
Izráel mindkét fele idegen hóditás fekete hul-
lámaiba temetkezik, mikor már nincs temp-
lom, nincs az áldozathoz lehetőség, csak édes-
bús, fájdalmasan. drága emlékek és vágyak
szárnyain repül vissza a fogság népének lel-
ke, vissza a bűne és hitetlensége, hűtlensége
és fertőzöttsége miatt elvesztett temploma rom-
jaihoz, a próféták keze felmutat a sötét, de
kihajnalodó , égre: »[ön a Messiás«.

Nincs semmije, csak reménye: de az ma-
ga. az élet, maga az :erő; az 'elég, hogy új fe•.
jesetet kezdjen elrontott, félbenszakadt életé-
ben; elég, hogy feltámadjon. A, multból meg-
látja bűneit s e tükörhet-pillantással döbben rá,
hogy egyetlen életlehetősége van: a megtérés.
Ezért szól ~ próféta: »Térjetek meg, me rt
elközelített a mennyeknek országa«,

Baj és romlás, hogy az ádvent e rnély-
ségcsen komoly intelme és jelentősége csak
gyermek-ámítássa lett az emberek között; csak
gyermekeinket riogat juk a tövis-vesszővel, csak
tőlük kívánjuk a megjavulást,. de a magunk
szívétől elhárítgatjuk az ádventből felénk szállá
intelmet: »Térjetek meg«.

Istenét várja vissza" a Biblia népe; azt,
akit bűnei űztek el tőle, akinek széttépte ki-
rályi köntösét, sárba taposta ko ronáját. .

De nincs' elveszve minden. Van inég lehe-
tőség az életre: ez a lehetőség 'a megténés. A
megbántott Isten visszatér népéhez, csak tisz-
tul jon meg. Mert O jön. »Kész ítsétek az Ur ...
nak útját, ösvényt egyengessetek neki akiet ..•
lenben.«

Mennyi örökké élő gondolat, mennyi so-
ha aktualitását el nem vesztő eszme, mennyi
folyton harangozó intelern. Es mennyi bízta-
tás. Jön a holnap. Bús magvetésre jöri a ka-
cagásos aratás. Kelserves igavonás után a fel-
erneltetés. Sorvasztó rabság után a verőfény-
be állás.

Jön az Isten ... Csak a szívek tisztulj an ak,
a lelkek társuljanak, hogy befogadhassák. Oh,
az Lesz az élet, amikor minden térd meghajol
az Ö dicsőségére s »teljes lesz a föld az Ur is-
meretével, mint ahogy a vizek a tengert bebo-

_ rítják.« Akkor nem Lesz mcssze fent, maga-
san az ég, a mennycrszág, hanem itt lesz: a
szívekben.

Áldott, égi örömöket hozó Holnap, té-
ged várunk. Minden szív "sóvárog utánad ...

Arcul vert nemzetünk, magadat kercsó
\egyházunk: a ti holnaptckat várjuk. Fekete
hollók szállnak még fejünk felett sa. szívünk
megvonaglik, amint diadallal kárognak. éjsza-
kát, sötétséget, pusztulást ....

Del mi fényben állunk, Fekete barázdák
ölén sarjad már a vetés. Jön az Élet, jön az'
Igazság, jön a Feltámadás. Jön Jézus, térjetek
meg t Mert 'csak úgy jön el hozzánk.

Dúszik Laios.
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A zsinati törvényjavaslathoz.
A j.avaslatok círnénél ~.iné1járt feltűnik,

hogy mmdenütt a »magyaro rszági« evangéli-
kus keresztyén egyházról van szó. Mire em-
lékeztet ,ez 'a kitétel ? Van »magyarország'i vas-
munkások szövetsége«, »rrragyarországi építő-
munkások szövetsége«, stb. Egyszóval: a szo-
ciáldernokrata szakszervezetek. Ez nem volna
baj, nem is volna ok arra, hogy enniatt rnel-
Iőzziik ezt a kifejezést.

De figyeljük csak, mit jelent ezekben a'
címekben . a »rnagyarországi«v Ezek nemzet-
közi alapon álló szervezetek, amelyeknél az a
fogalom, hogy »Magyarország«, csak földrajzi
fogalom. Azt a területet jelenti, amelyekre a
sors véletlen szeszélye sodorta őket, de amely
számukra nem j-elent mást, mintegy adottsá-
got, azt a helyet, amelyikért nem: »élned és
halnod kell«, hanem amelyiken az adott hely-
z~tben kénytelen vagy a kenyeredet megkeres-
nl. Benne foglaltatik az is, hogy.nem tehetünk
arról, hogy az élet éppen ezen a gazdaságilag
tehetetlen területen tart minket.

De,egy nemzeti egyház szemében ez a
hely, ez a terűlet. sokal többet jelent. Jelenti
a teljes érzelmi közösséget, az: összetartozást,
az ,e.gyháznal~a jellernét. Ezért kívánatos, hogy
andeg, Trianonban is változtatott földrajzi
fogalom helyett valami más kifejezést ke-
ressünk.

Jav,asolták, hogy »magyarországi« helyett
használjuk a »rnagyar« kifejezést. EZ! volna a
legrokonszenvesebb, de ennek ellentmond az,
~ogy lehetnek a mai Magyarországon kívül
lS rnagyar egyházak, viszont vannak az, or-
szágban is idegen nyelvű olyan hívek, akik-
nek 'ez az eg yházalkotmány a: törvénye. Mégis
csak benne kell, hogy legyen annak a terület-
nek a meghatározása, amelyikre a törvény ha-
tásköre kiterjed.

A megoldás adva van. Maga ci, javaslatok
nagybetűs c,írrilapj,a is 'azt mondja, hogy a
»Magyarhoni evangélikus zsinat«. Egyetemes
egyházunk már régebben használatba vette a
Ilmagyarh~mi« kifejezést. Ez a kifejezés rrrint-
ha val~mlvel :-nelegebb volna, valamivel job-
han fejezrié In azt, hogy 'ez: a terület reánk
nézve nem csak a véletlen adta földrajzi állapot,
hane~ annál több, annál kőzelebbi. Kifejezi
azt, IS, hogy milyen területen hatályos a tör-
vény, .- de kifejezi azt is, hogy ez a terűlet
nekünk nem idegen.

*
Eddigi egyházalkotmányunk 9· és II. §§

megállapítják azt az elvet, hogy »mínden hla-
:alom forrása az egyházközség«. Ezt az dvd
LS. sokan és sokszor félreértik. Ugy tünik fel,
mintha az egyházközség közigazgatási fogal-
ma volna az, amelyik a hazalom forírása. Ezt
a gyakorlat is megcáfolja, rnert ennek a ha-
talomnak .sok más, magasabb fokozatú sze r-
vezet is forrása. Ez az elv a »község: szó fél-

reismerésén alapult, mert voltaképen a hívek
öss2esség~, gyülekezet értendő alatta (Cemein-
deo Gerpelll.s.ch,aft). ~zaz dv azt...jelenti, hogy
n~m val~m'l központi hatalom, vagy fokozatos
hierarchia a hatalom forrása, hanem a hí-
veknek a gyülekezetekben mutatkozó, őssze -
sége. '

*
. Örömmel kell üdvözölnünk azt, hogy, a

bizottságok az egyházi tő rvénykezést egyönte-
tüen, kódexszerűen reformálják. Nem! is le-
het másként, A törvénykezés szervezete olyan
egyöntetűséget kíván, hogy az egyes kiragadott
részek külön reformálása az ellentmondások
törnegét okozná.

Egy elvi kérdés azonban felmerui. A :It,
gyelmi bíráskodásnak becsületbírósági jellege
nem egyeztethető össze azzal, ,ho gy a fegyelmi
vétségek taxative vannak felsorolva. Ez azt
jelenti, hogy, ha valamely cseleleményt nem
lehet a sablónra reá illeszteni, ,alkkór az bűn-
tetlen marad. Ezért volna célszerű, ha fegyelmi
esetek felsorolása csak példa marad, de nem
jelent kimerítő felsorolást. Jobb volna tehát,
ha a törvényjavaslat törvénykezési részének
35· §-a nem a fegyelrn:.i vétségek felsorolá-
s~n~k g. pontjában f~j.ezné ki ali a-j. pontok
ko~ott, h,ol?Y f~eg;yelrm vétséget kővet .el az,
ak! egyházi állasanak ketelességei vagy méltó ....
~ága/é~ tekintélye ellen vét, hanem, ezt tenné
dltalá.nos meghatározásnak (aminthogy minden
vétség beletartozik is ebbe), a javaslatban fel-
sorolt esebek pedig a vétség példáit jelen-
tenék. Dr. vitéz P.étWY Asadár.

Fezenhoffer cikkéhez.
Amint erről már hirt adtunk, Pezenhoffer Antal

szék~sfővárosi római- katolikus hittanár a Magyar
Kultura neve alatt megjelenő folyóiratban a re-
formáció emlékünnepe alkalmából hosszabb cikket
kezdett »VI. Sándor pápa és Luther« címmel. A
Cikk a harmadik számban sem fejeződött be való-
szinűleg azért, hogy minél több számot vegyenek
meg, az érdeklődők a Magyar Kültúrából. A szerző
célja apnak megmutatása. »rnennyire . elérhetetlen
magassagban áll Krisztus egyháza bármiféle fele-
kezet fel ett«. Bizonyságul párhuzamot von 'VI. Sán-
dor mint a legbűnösebb pápa és Luther között.
Hogy .az összehasonlításnak mi az eddigi eredménye,
~~md~.nunk -..~eIIlL.~ell. A művelet happy endjét is
konny~ meg}osol!ll. P,ezephoffer ne!ll m~nti fel ugyan
VI. Sándort a vadak alól, de annal melyebb színvo-
nalra helyezi Luther Mártont. Ez a tényállás. '

. Mi~ szóljunk h<;>zzá} A történettudomány nevé-
ben nmes mondanivalónk, mert mint bevallottara
~élza~os ír,ásműnem is igényli, hogy a tudományos
Ig~zsé!g mérlegére helyezzük. Az evangélikus keresz-
tyénseg v.edelmeben sincs feleletünk, mert mint a
rabulisztika iskolapéldája távolról sem érinti a' re-
Iormácíó jogosultságának kérdését és közömbös Egy-
házunk igazsága számára. '

Mégsem mehetünk el szó nélkül Pezenhoffer
cikke mellett. Nem tehetjük a meggyötört lelkiis-
rneretüekre való figyelemből. Szólnunk kel! a sze-
retet indításából.. .

Testvéri szeretettel kell 'gondolnunk azokra az
evangélikusokra. akiknek a CSaládjában, hivatalában,
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műhelyében, társaságában ez a cikk ismeretessé lett.
Ha egyetlen egy van közöttük, akit e cikk, illetve
e cikk másokon való hatása egyházhűségében IIlteg-
zavart, akkor már kötelességünk, hogy vígasztalá-:
sunkkal segítségére siessünk. De testvéri szerétettel
kelL gondolnunk azokra a katolikusokra is, akik e
cikk olvastán: lelkiismeretfurdalást éreztek: miért nem
olyan bigottak, mint Pezenhoífer. Végül pedig, de
nem utolsó sorban őszinte szánakozással kell gon-
dolnunk magára a szerzőre ; logikai, bukfeneei, szer-
telen vélernényeí pokoli gyötrelmet árulnak el; le-
hetetlen megtagadnunk tőle az evangéliom vígaszta-
lását.

Ami a .cikk tartalmát illeti, úgy vélem, hogy
olvasóinkat közömbösen hagyják a VI. Sándor pá-
pára vonatkozó részletek, de annál inkább vannak
olyanok, akik' irányításra várnak a Lutherröl szóló
részek olvasásában és a hozzájuk kapcsolódó »hitvi-
tákban« ..

Pezenhoffer eddig legnagyobb bűnként azt rót-
ta fel Lutherriek, hogy megszegte szerzetesi foga-
dalmait: rendj ét elhagyta, megházasodott és vagyoni

,javakat szerzett, A fogadalomszegés vádja természe-
• tesen nagyon régi, egyidejű Lutherrel és amint
látjuk, semmit sem, veszített erejéből az idők fo-
lyamán. Még azok a katolikusok is, akik' elismerik

,Luther házaséletének történetileg igazolható tiszta-
ságát, érvénytelennek mondják házasságát. Eppen
ezért felesleges lenne a történelem adatai alapján
megható képet rajzolni Luther családjáról és ez-
által igazolni magatartását. Itt elvi állásfoglalás dön-
ti el azt, hogy magunkévá tesszük-e Pezenhoffér
szörnyülködését, vagy pedig felrnentjük Luthert az
esküszegés- vádja alól.

Hogy azonban senki se gondolja ezt az egyéni
tetszés körébe vágó állásfoglalásnak, megállapitjuk.
hogy Luther nem volt- esküszegő. egyszerüen an-
nál 'azoknál fogva, hogy esküje, szerzetesi fogadalma
sohasem volt. érvényes, és· erre vonatkozó tanítását
nem azért fejtette ki, hogy házasságra lépését iga-
zolja, mert a fogadalmakról szóló véleményét már
l521-ben Irásba foglalta, házasságra pedig csak 1525-
ben lépett, s, addig is önmegtartóztatóan élt. P€-
zenhoUer· megtévesztö módon ésegyoldallÚian úgy
állítja be a dolgot, hogy Luther a szüzességí foga-
dalom érvénytelenségéta megtartás lehetetlenségé-
vel" indok-olja. Luther tanításában a hangsúly nem
ezen az érvén van, hanem azon, hogy a fogadalmak
ellenkeznek .a hittel. Luther nagy magyar tanítványa,
Dévaí Mátyás, szintén csak másod sorbanemIíti
a teljesíthetetlenséget: »Minden igaz fogadásban ,e
három dolog vagyon: Isten avagy hit ellen ne le-
gyen; erőd felett ne legyen; atyádfiának előmenté-
re legyene (1538). Oe ezen a ponton el isme rem
Pezenhoffer jóhiszeműségét: nem tudatosan csavarta
el Luther tanítását, hanem képtelen volt követni
azt; valóban, csak 81 római 'katolikus vapásn~k az
üdvözülésről szóló dogmáival szakítva, foghatja fel
valaki a keresztyén Egyház tanítását a hitről és
életről. ' .

Mlndezért nem volna helyes, ha csupán Luthert
és kertársait igazolnők. azokat pedig, akik korunkban
lépnek ki a szerzetesrendekből, elitélnők. Hamis az
az okoskodás, hogya mai szerzetesek öntudatosan
teszik .íogadalmukat, már a szerzetbe lépés előtt
megfontolhatják tettük következményét, nem úgy,
mint a reformáció, előtt, - tehát legalább is be-
csületbe vágó dolog kilépésük. A mai szerzetesek
színtén rászorulnak arra, hogy hirdessük nekik Krisz-
tus egyedül üdvözítő, tehát minden emberi kegyes-
séget meghíusító evangéliemát. Köszönettel tartozunk
Pezenhoffernek, hogy alkalmat adott erre. Ideje volt
mái' nyilvánosan megvígasztalni azokat, akiknek .a
lelkiismeretét hamis, Krisztus-:ellenes' fogadalmak rm-
att váddal és fenyegetéssel gyötörték. Ime nyilváno-
san megvígasztaljuk azokat a szülőket, akik az
'evangéliom fényértél haszontalannak ítélik gyerme-
'keík kongregácíós és hasonló fogadalmait, de 1'OSZ-
:.szuL .értelmezett.rpclgán .beesületességböl.. nem ..me~

rik nekik tanítani fogadalmaik érvénytelenségét. Es
megnyugtatjuk azokat, akiket keresztyén hitük Egy-
házunkba vezet, de .meg-megrémit egykor tett hamis
igéreteik kísértö árnya: a keresztyén egyedül Is-
tentől fél. _! ! I

Jól tudom, hogy az evangéliomnak ezzel' a hír-
detésével kitünő lehetőséget nyújtok az ellenünk
való támadásra. Oe rögtön tisztábban fog állani
előttünk az igazság, ha figyelembe vesszük, hogy
Krisztus híveinek az életét nem emberi elhatározá-
sok, fogadkozások szabják meg, hanem maga, az
Ur Krisztus rendelkezik azzal. Igenis megtörténhe-
tik, hogy Krisztus valamelyikünknek azt rendeli: ne
házasodjék meg, de akkor őt nem egyéni véle-
ménye, még kevésbbé szüzességi fogadalma köti,
hanem egyedül 'Isten akarata. Vagy talán anna:k,
aki nem tett szüzességí fogadalmat és nem héeas,
nem kell éppen úgy önmegtartóztatóan élnie, mínt
a fogadalomtevőnek? Egyházunk tagjait sem konfir-
rnációi 'fogadalmuk kötelezi hűségre, hanem az Egy-
ház Urának, Jézus Krisztusnak elhívása. Akár kon-
Iirmált valaki, akár nem, lsten harmadik parancsolata
szerint köteles a tisztán hirdetettevangéliumot hall-
gatrn és a szentségekkel rendelésük szerint .élni.
Más példa: az evangélikus lelkészek esküt tesznek
szolgálatuk hű végzésére; mégis, ha arról van szö,
hogy mi kötelezi őket munkájukra, nem azt kell
mondaniok, hogy.' esküjök. hanem Krisztus rendel-
kezése, amellyel az 'egyházi hivatalba elhívta őket.
. Afelöl tehát nyugodtak lehetünk, hogy volt-e jo-

g.a .Luthernek házasságot kötni. Vólt, Ennek taga-
dásához képest jelentéktelen Pezenhoffernek 'az a
tévedése, hogy Luther és Bóra Katalin között nem
történt »házasságkötés«. Szabályosan 'megtörtént az
a korabeli szokásnak megfelelően. A rövidség ked-
véért a jezsuita Grisar magyarra is lefordított Luther-
életrajzára utalok: »A szertartást valószínmeg Bu-
genliagen. végezte, mint plébános« (162. 1.). Ugyanígy
lehet Grisar megállapításaira hivatkozni egyéb rá-
ga1makat illetően is ( pl. 202. 1.). Vége-hossza nem
lenne a szónak, ha Pezenhoffer mínden állítását

. mérlegre vetnők és egyenként vizsgálnók. A cáfola-
tot azért is mellőzhetjük, mert elég egy ponton
észrevenni, ' hogyan bánik a szerzö a történelmi ada-
tokkal és idézetekkel: elég egyszer 'kiábrándulmi a 'Cikk
~igazságaíból«.

Oe nem is hivatásunk, hogy Luther szernélyét
szeplőtlenül állítsuk a világ elé. Végeredményben
Pezenhoffer 'eljárását igazclnók, ha mínden igye,-
kezetunkkel hibátlannak. tévedéstől mentesnek akar-
nók feltüntetni reforrnátorunkat. Bizony, volt neki
sok hibája, sok súlyos tévedése. Tévedett például
akkor, amikor »szükséghazugságot« ajánlott egy bi-
zonyos .esetben. Tévedett, amikor »gyónási tanács-
ként« beleegyezett Fülöp hesseni tartománygróf má-
sodik házasságába. Pezenhoffer ezt az utóbbi esetet,
úgy látszik, csattanóul tartogatja és Luther több
idevonható, az összefüggésből kiszakított nyilátko-
zatával együtt (v. o. Grisar-Hoitsy 322-324. 1.) arra
szánta hogy e.Ientétképpen a katolikus családvédelmi
akciót' ma~dsztalja,. Lélektanilag teljesen 'igazolható

"volna ugyan Luther magatartása azemIített bi-
gámia-esetben, de a megértés mégsem változtatna
azon a tényen, hogy Luther Márton is, rnínt rnlinden
ember, gyarló és esendő volt. Ha a reformáció
Igazsága .Luther személyétől függne, - semmit sem
.érne.: . . :. :, [:: I

Pezenhoffer cikkének éppen az az alapvető sa-
játsága hogy az egyik oldalon VI. Sándor életétől
filggeU~nnek mondj a a. katolikus vallás igazságát,
'a ~másik oldalon pedig Luther alakját azért mocs-
.kolja be, hogy így kimu tassa a reformáció hamlíssá- .
gát .. Nyilvánvaló, hogy kétféle mértékkel mér, Oe a
szembeszőkö igazságtalanság mögött is egy igen
mély igazság _'húzódík meg. Teljesen igazat kell
adnunk Pezenhoffernek a tekintetbe-n, hogy VI. Sán-
dor pápa személye sem nem szoroz,' .sem nem oszt

a. .pápaság. történetében, .söt . a katolikus vallás ér-
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tékelésében sem. Feledjük el a reneszánsz-pápák
viselt dolgait! Akkor i~ megmarad a ma!rulá.~lan
hírű pápák téves tanít~sa:. Ha !ll-l~dent" slker~ln.e
is eltussolni, kimagyarázni, muló jellegűnek a~h-
tani a katolicizmus történetében, akkor LS megma-
radna belőle az üdvözülésről szóló tanítás es az át-
lényegülés tanára támaszkodó miseáldozat, Ez~~ ,ren-
delkezett úgy az I:sten, hogy legyen reformáció az
Egyházban; ezért ál! :szemb~n ,ma is e~mással ?z
evangélikus keresztyén Egyhaz es a katolíkus vallas.
(Folyt. köv.) 'Sólyom Iené:

·Mit adott
Speneregyházunknak?
Háromszoros kerekszámú évforduló ad

okot ama, hogy Sperrerről meg-em\lékezzun)<.
Éppen háromszáz évvel ezelőtt: 1635-Iben, (Ja-
nuár 13-án) született, 260 éve, hogy megjelent
nagyjelentőségű munkája : a Pia desideria - és
1 705~ben, 230 évvel ezelőtt távozott el aJZ, élők
sorából. Még Go jubileumi évfordulók korában
is ritka egy embernél a kerek számfok ilyen
halmozódása. I De ez mégsem volna elég ok
arra., hogy Spenerról most itt ;mIegemlékez-.
zunk me rt hiszen nem csak aa idő távolsága

, • 1,választja el őt tőlünk, hanem az idegen nyejv
és nemzetiség is. Spener. Fülöp jakab elzászi
nérnet volt, és vajjon rrri ad. jogot nekünk ép-,
pen ma arra, hogy idegenben keressünk pró-r
fétát? Van 'egy olyan kapocs, amely idői, nyel-
vi, nemzetiségi és országhatárokon felül is ősz-
szeköt: ez az egyház. Spener neve pedig evan-
z élikus egyházunk történetében kitő rőlhetetle-
~ül van beírva és az ő életmunkájának hatásai
ma is érezhetők szerte az egész világon, a rrri
magyar egyházunkban is.

De mégis nem' Tehet, sőt nem szabad el-
hallgatnunk azt sem, hogy Spener nevét nem-
csak tisztelettel és lelkesedéssel szekták em-
legetni, hanem gyakran ellenkezéssel, sőt ke-
mény kritikával is. Ez azellenkez.és Spener éle-
tének idejétől kezdve tart s valószínűleg tar-
tani is fog mindaddig, arrríg hívei, lelkes M-
vei lesznek Spenernek és annak a valásos irány.

. zatnak, amelynek kezdete az ő nevéhez fii-
ződik. Látni fogjuk, hogy ennek az ellenke-
zésnek és kritikának megvan a jogosultsága,
különösen a Spenerról kiinduló és általában
pietizmusnak nevezett vallásos rrrozgalom egyes
későbbi és szélsőséges irányaival szemben. De
két dolgot nem szabad elfelejeni. Először azt,
hogy amint a multban nem tudta sem kritika,
sem egyes ,egyházi kőrők ellentállása megaka-
dályozni Spener munkájának és a pietizmus-
nak a terjedését, úgy bizonyára nem fogja
tudni megakadályozni 'a tövőben sem. Ezzel
tehát mindig számolni kell. A másik megszív-
lelendő dolog pedig az, hogy Spener munkájá-
nak ésa pietizmusnak. valóban szarnos olyari
áldásos hatása mutatkozott már egyházunk
életében, hogy arnellett nem lehet szemet huny ...
va tovább .menni. Meg kell látnunk ezeket

az értékeket és beleillesztenünk őket egyházunk
életéhe, hogy gazdagodá st szerezzenek sz~-
mára. Es gazdagságot kell látnunk abban as,
hogy egyházunk története különböző típusú
egyéniségeket tud felmutatni ; hiszen nem: le-
het csak az jó »lutheránus«, aki mindenben
olyan, mint Luther volt. .

Mi tehát most azt akarjuk m:egtudni, hogy
micsoda maradandó értékeket adott Spener
egyházunknak ?

Amit Spener akart, az nem kevesebb volt,
mint az evangélikus egyháznak új reformáció-
ja. Ezt a törekvését világosan; megmondja
'1675-ben megjelent hí res iratának a barokk
szellemet eláruló hosszadalmas címében: »Pia
desideria oder herzliches Verlangen nach gott-
gefalliger Besserung der wahren evangelischen
Kirche samt einigen dahin einfaltág abzwe-
ckenden christlichen Vorschlagen«. Természe-
tes, hogy az egyháznak ezt a javítását az akkori
egyházi állapotok tették szükségessé. De téve-
dés Spener reformra való törekvését úgy fel-
fogni, mintha az nem volna egyéb, mint az
orthodoxia állítólag élettelen, száraz vallásos-
sága elleni reakcio. Az orthodoxia megítélé-
seben is éppen úgy ta rtózkodnunk kell ~ túl-
zó egyoldalÚ'ságtólés elfogultságtól, mmt a
pietizmussal szemben. Hogy a:z orthodoxia: val-
lásossága, eltekintve kétségtelenül meglevő hi- .
báitól, mégsem volt annyira holt és termé-
ketlen, mint cnémelyek gondolják, annak leg-
szebb bizonysága. Spenemek idősebb -kortársa,
Gerharc1t FáI, aki éppen a Pia desideria meg-
jelenését követő évben, 1676~ban halt meg és
akinek eleven hitből fakadt és ma is evangé-
liumi hitet keltő énekei egyházunk legdrágább
kincseihez tartoznak. (Lásd Kapi Béla: »Is-
ten hárfása.«) Es Spener is az orthodoxia ne-
veltje volt s a tanítás tekintetében számtalan-
szart orthodox lutheránusnak vallecta magát.
Azértrnondja, egy más helyen, hogy kivéve az
egyházi tanítást, amint <lIZ éUZ' egyházi hátvallá-
sokban foglaltatik, alig van valami az evangé ..
likus egyházban, ami nem szorulnai javí tás ra.
Hiszen a harmincéves háboru a vallásos élet

. terén. is szőrnyű pusztítást végzett, az. erkől-
csök eldurvultak, a világi fejedelmek, . akik-
nek kezében volt az evangélikus egyháa Teg-
főbb kormányzása, ezzel nem sökat törődtek,
vagy tisztán' politikai szempontok szennt vé-
gezték azt, -a lelkészek pedig, mint állaani hii.,
vatálnokok annyira fiig gő viszonyban voltak. tő-
lük, hogy a nép sem lelkipásztorát nem látta ben-
nük, hanem inkább félve és gyanakodva ne-
zett az uralkodó akaratát képviselő »He rr«
Pfarre r-ra, Az egyház jobbjai vkő rében ezért
általános volt a reformok utáni vágyódás.'

Ennek a reformnak lett Spener nem csu-
pán szócsőve, hanem rnesszeha tóan eredményes
munkálója. Pedig Spener éppenséggel nem
volt reformátori egyéniség. Kiegyensúlyozott,
nyugodt lelkűletű volt, aki inkább lassan, meg-
fontoltan végzlett mindent; írásai is nehézke
sek, sokszoregy,enesen U'palmél,Sla,k.A hősies
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elszántság hiányzott írásaiból és cselekedetei-
bő! egyaránt. Az egyház sorsa és az: ellene in-
rézett támadások egész életében a,lig kétszer-
háromszor okoztak neki álmatlan éjszakát.
t:ctpályája sem úgy indult, hogy az egyház
életének reforrnáto rává váljék. Csendesen visz-
szahúzódva akart a tudományoknak élni. A
Strassburgban neki először, felajánlott lel-
készi állást ezért el is uta ritotta dc amikor
nem sokkal később a Majna rnelletti Frank-
furt vezető lelkészi (senior.i) állására hívták
meg, akkor ebben <már strassburgi professzo-
rainak figyelrneztetésére, Istennek hívó SZ.aNé1t
hallotta meg s elfogadta a meghívást, rnely
őt egyszer re a gyako rlati egyházi munkába
úllí totta bele. H úsz évi frankfurti . működése "
után: néhány évig Drezdában, az akkor még evan-
gélikus szász királyi család udvairi fől elkésze
volt, majd amikor helyzete itt is, mint előbbi
Frankfu rtbari, tarthatatlanná vált, a branden-
burgi választőte j edelern hívására Berlinbe ment.
Ezek voltak életének és munkájának főállo-
másai.
(Foly tat juk. ) Dr. Wlcz·:á!l1iDezső.

Két óra az "UJ pogányok"
között Berlinben.

Valamelyik reggelen az clmúl napokban
papírlapok tömege borította az egyeterni pad-
sorokat. A »N émet Hitmozgalorn« berlini Iő-
iskolás osztályának meghívői voltak. Elmentem
az összejővetelre. Esőtől verve, hosszú gyalog-
lás után a város széle felé rátaláltam a »he-
lyiség re«. A kapuban diák-őrszem mutatta az
útat. Atmegyek a sötét udvaron s ime benn
vagyok egy tágas külvárosi ivóban. Hemzseg
a sok ember, nagy a lárma, sűrű a füst, szé-
dítő a forgás, mozgás. S ci környezet nem va-
larni barátságos. Jó, hogy csak át kell menni
a termen a kiilönszobába. Az ajtóban 20 fil-
lér »költségmegtérítést« kell fizetnem. Aztán

.bclépherek. Azt hittel, rengetegen lesznek s kőz-
tük én is meghúzódom valahol.' S ime, vagy
harmincan lézengeneka hosszúkás alaku te-
remben. Sokan rám néznek. Talán azért, mert
az új jövevény nem köszön felemelt karral? ~
Vagy csak én érzem magamon a tekinteteket?
Leülök. Mindenki előtt. sör áll. En is rendelek.
Aztán körülnézek. Két keskenyasztalsor; sár-
ga virág rajta. Meg sok-sok példány harci

,lapjukból. A címlap nem kecsegtet valami
nagy vonzó erővel. Tűzlángok vakító fényé-
ben áll egy délceg ifjú, horogkereszt-marko-
latú kardját maga előtt a földbe szúrja. Alatta

.kétségbeesett arccal, torz fintorral három pap
menekűl. Egy evangélikus lelkész, kezében az
Irással. Egy jezsuita ,pátel'. Es egy katolikus
szerzetes fekete kereszttel az ujjai közőtt. Alá-
,í rás : nérner fordulat. Igy fordulnak, változnak
.az idők. Kőriilőttern. a falakon írások, képek.

Oriasi . horogkeresztes zászlók. Kis emelvény.
Szembe velem karcsú szekrény; benne a nacio-
nal-szocializrnus rrrártírjának, Horst Wesselnek
e reklyeféléi. Felette írás hirdeti, hogy itt sze-
rezte a hires indulót: Die Fahne hoch l Kő-
rőskőrűl kemény tekintetek.

Megkezdődik az előadá«. J ó rnegjelenésü,
világosan beszélő szónok. Témája ez: keresztyén
legyek-e vagy német? Az ujs.igom lapszélére
gyorsírással jeleket tettem időnkint; ezek alap-
ján adok egy kis kóstolót az ,'lj tanírásról.
Az előadó a hit fogalmából indult ki, mert
szerinte ezzel függ össze mindaz, amit csak a.
keresztyénséggel kapcsolatban el akar mondani.

- Az a kérdés: mia hit? Istennel való
kapcsolat. Két oldala van, Az egyik az objek-
tiv oldal: Isten megsejtet magából valamit. A
másik a szubjektív oldal; az ember lelkiségé-
vei megragadja Istent. De mivel rninden ember
más-más lelki alkatú s a fajok is kűlönbőzők
ebben a tekintetben, azért más és más a hit
formája is rnindegyiknél. S egyik sem' rnond-
hatja a másik hitére, hogy az tévhit: Ami a
kínainak szép, az lehet számunkra csúnya, Igy
van a hittel is. Ezért kell támadni a keresztyén-
ségnek azt az absolut igényét, mellyel magának
követeli az igazságot. Tévtan ltás nincs! Egye-
dülüdvözítés nincs! A hit a faji karakterről
függ. Mi németek, nérnet úton akarunk el-
jutni az Istenhez. Vagy az idegen fajoktói jött
hitben maradunk és ezzel önmagunkat, lelki-
,égünket feladjuk; vagy harcolunk a lelki sza-
badságért. Ez a mostani harc csak ~gy példa
a nérriet nép örökös harcából, mclyet az idegen
keresztyénség ellen folytat. Nem kell az a
.JéZ\IS, aki az állami adó mellett az Istennekyaz
egyháznak is ,tizedet kővetel. S aki. ezt nem
fizeti, az a halálé? Hol van itt a szeretet, me-
lyer az egyház .hirdet? .

- Luther németül látott. Még attól serri
riadt vissza, hogy az Ötestamenturnot toLdás-
saJl fordítsa. Az legyik zsoltár a;zlt mondja,
hogy az ember élete '70--80 esztendő, s az is
nyomorúság és fáradság.' Luther hozzáteszi:
»S ha az felséges (köstlich) volt«, akkor »f.i-
radozás és murika« volt. Ezt nérnetségből tette
így. Ez a munka nérnet értékelése. Amikor
Luther eleinte a papság ellen kűzd, emögött
az a gondolat áll, hogyanémet ember papok
nélkül is találkozhat Istenével. Luther a. há-
zasság Kérdésében is német volt. A kelosto-
rok ellen támadt, mert a férfi és a nő közőssé-
gének célja, hogy' új nemzedék sziilessék.

Igy jutunk anémetség és a keresztyén-
ség ellentétére. A nérnerség igenli az életet,
a munkát I A keresztyénség nemet mond a
világnak, megátkozza a rrrunkát és az asz-
szonyt. Igy becsüli Ie a házasságot .

- A keresztyénség Istent személyesen gon-
dolja el. Ezzel elemberiesiti az Istent. Anémet
ke resztyéneknek ilyen' Isten-hitük nincs! Mi
Istenségről beszélünk,mely alatt. a végső va-
-Ióságot értjük. Minket Isten valósága ragad
meg, érezzük őt az erőiben. Hogy őm~(j;50da
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tulajdonképen, ahhoz a vallásnak semmi köze
sincs.t Ki-ki 'gmrdolja, ugy, ahogy akarja. De
ne szo ritsuk dogmákba és törvényekbe. Itt
van 'bennünk, velünk, mellettűnk. Azért van
te rerntrrrény, mert létezik az istenség. Bennünk
van éppen úgy, mint a gólyahírben. Nem . a
világ felett él;. mi ebben a világban érez-
zük őt.

::- A kcreszryénsóg azt is tanítja, hogy az
ember bűnős 6s elveszett; eredendő bünbe
szűlctik bele. Számunkra ez érthetetlen. Ez a
gondolat nekünk abszolut idegen. Az egyház
azt morid ja : te i ő rők re elkárhozó bűnös vagy.
Én azt hiszérn.. hogy nem! Mi scm vagyunk
hibátlanek. Van egy bizonyos feszültség a be-
lénkoltott »kell«. s éltünk valósága kőzőtt. Dc
ez a feszültség. Istentől van. Ahol feszültség
van, ott van élet csupán. A nyugalomban nincs
élet."

-~ A keresztyénség tanításával -együtt ter-
mészetesen a .rrregváltás tanítását is elvet-
jűk.v A keresztyén ember a kegyelmet keresi
Krisztusban. A nérriet ember, ha vétkesnek-
tudja magát, akkor vétkét bevallja, kiállja <:-
büntetést, nem kér kegyelmet és saját mun-
kájával, teljesítményével teszi jóvá hibáját. A
munkateljesítmény gondolata az, mely a bűn-
től .rnegszabadít. A jó és rossz kérdésében ez
az irányelvünk: minden, ami népünket szol-
gálja, helyes és jó ; ami népünk isteni lényé-
nek nem felel meg, helytelen és rossz. Hol van
ilyen világos elve a keresztyénségnekv l Őle
csak az egyházi kőzősséget szolgálják. Szolgál-
rák, míg le nem lepleztűk, hogy kárt tesznek
a nérriet népnek. A mi cselekvésűnk mértéke a
nép. A népnek szolgálni annyi, mint az Is-
tenségnek szolgálni. A keresztyén mindig a
békére áhítozik. A germánfajú ember a belső
fes.zültséget, a harcot keresi, me rt ez az' élet!
. -- A szentföld nem. Ázsiában van'. A szent-
föld nekünk .Nérnetország ! A szerit asszonyok
nem az apácák, de a mi anyáink!

-- Ez a német hit! Aki ezt bálványimádás-
nak és új pogányságnak nevezi, az bennünket
nem akar rneg érteni! Mi nem áldozunk az
aranyborjú elött, mint a keresztyénség ősei: a
zsidók. Csak nevezzenek új pogányoknak! A
gúnynévből 'tisztelt név lesz. Talán ezer .év
rriulva azt rrrondják majd: a Ti hitetekkel győ-J
zött Németország!

Felállt az egész, társaság, hogy elmondják
az ő hitvallásukat. Felemelt karral a Vezért
éltették háromszoros: »Sieg! Heil!« kiáltással.
Csak én álltam ott leeresztett karral és szót-
lanul! Minden szem reám szegeződött; kelle-
metlenérzés volt. Azt hittem, kérdőre fognak
vonni .' '

De pillanatnyi csend után megszólalt egy
fiatal gyerek, theológiai hallgató lehetett, és
védelmébe' vette a keresztvénséget. Több ol:·
dalr6l is felhangzott egy-'egy óvást jelentő szó.
Vgy látszik, még sem voltam egyedül, aki

'nem tartozott az új rnozgalorn hivei kőzé. Nem
sokat. szélhattak .. A. vezető. elővette .arrnásodik .

hitágazatot, mely Jézusról szól. Született szűz
"Máriától, ... feltámadott, ... ítélni fog ... Hi-
szi ezt? !Hiszem! - felel a fiú,' de belevész
hangja a' többség gúnyos kacagásaba ... De
azért voltunk néhányan, akik ezen mcsolyogni
sem tudtunk.

Mind hevesebb lett a. vita. Az előadó
előbbre lépett, fordultaban egy pillanatra meg-
láttarn fonadásos balarcát. kezével a levegőbe
sujtott, s nagy kiáltással tö'rt ki: »Azt hiszi,
hogy amikor: .. (nem értettérn a zajban), a.:k-
kor azt imádtam ott a Golgothán? Nem! En
:\1 émetországot imádtam !« Közben bedöcögön
egy ittas ernber sa kabátját k..ereste. Jó, hogy
jött. Az. elcsendesedett fogadón kiléptiink a
szabadba, a kedves esőbe, két, forró levegőben
eltöltött' 6ra után.' 'So L.

Figyelő.
Az a cikk, mel yet Pezenhoffer J' An tal a

Magya» Kultúrában a reformáció évfordulója
alkalmából kezdett s ma is folytíat, nemcsak itthon
kelt hangja s célzata miatt meg a szokványos tá-
madások között is feltűnést, hanem megszállt be-
rületi hittestvéreink között is. A Sornorján meg-
jelenő Evangélikus Lap legutóbbi számának
vezércikkében fölényes és erőteljes módon ad
tanítást a cikk .szerzőjének. Azt írja: »E cikk-
ból a- kevésbbé rutinirozott olvasó is észre-
vesúa rejtett .pirornanikus célzatot . .. Luther
Mártori az Isten tegzéből kilőtt és, a kőzépklor
szívébe n megálló fényes nyilvessző volt. Ha-
lált és életet hozott, romlást és feltámadást,
kinek rni jár, sUUJm:cuique.. ... Luther után nem I

lehetett dadogni vagy hebegni, hanem válasz-
tani kellett : elpusztulni, vagy 'élni. Ezt a válasz-
tást az élet vagy halál között az élő 'Isten kény-
szeritette ki a középkor ernbereiből, in tézrné-
nyeiből, de legvisszautasíthatatlanabb módon
a középkor egyházából ... Milyen kevés em-
berismerete van Pezenhoffernek, rrrilyen vézna
lélektani tudása, amikor nem: tud megérteni
egy .olyan embert, aki. ezt mondja: »engem
lsten uszított reátok. _.« Pezenhoffer megta-
nít ebben va cikkben kancsal szemekkel nézni.
Egyetlen érv-ére sem' jár válasz. Ilyen menta-
litás kriptában terem, ahol a halottak fölkel-
nek és mégegysz,er összeverekednek ... «

*
Glattfelder Gyula csanádi püspök legészen

más hangú beszéde is, amelyet az Actio Catho-
lica egyházrnegyei . igazgató inak! értekceletén .
mondott, idekívánkozik 'a Figyelőbe. Azt mon-
dotta, hogy az Actio Catholica vezetői ne kap-
csolódjanak abba a polemikus hangba, ame-
lyet a- felekezetek megütnek. Nagyaggoda-
lommal és nyugtalansággal nézi, hogy újból és
újból felcsendül a felekezetek közőtti csatá-
rozás zaja. Szeretné, h~: az' egyhizmegyei igae-
gatók úgy orientálnak a klérust, .hogy .ne. a
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felekezeti felf-ogások kiszínezésére, hanem rni-
nél komolyabb, aktívabb, pozitívabb katolikus
hitbuzgalmi rnunka elmélyítésére és kézzelfog-
harqeredmények elérésére töreked jének. --:-
Figyelmesen rnérlegeljűk ezt. a felhívást, ame-
lyiknek úgy katolikus, mint evangélikus szem-
pontból igaza van, habár annyira. igaz, hogy
mindenki,aki mondja, csupán ismételget, Rogy
mégis rrreg kell morrdani és hogy a. klérust
magának a klérus egyik magasrangú tagja
szerint .erre kell o ricntálni és befolyásolni, ez
kétségkívül arra mutat, hogy ez ~3.z igaz-
ság. .a klérusban mégserm igazság. Hiszeri. hja,
az' volna, akkor már csak akadna a klérus-
ban. valaki, aki ezt Pezenhofferéknak is meg"
urondaná és őket is igyekezne- 'orientálni 65
befolyásolniennek az igazságnak az irányában.
Tegyünk tehát próbát: maradjon rrnándkét 01-
dail az aktívabb és pozitívabb h!~tbuzlgajLmi
munka rnellett. Magunk részéről készséggel
vállaljuk, ha az egyházmegyei. igazgatók is
engednek Glattfelder Gyula felhívásának és
eredményesen errefelé orientáljak a klérust ...

r"."'r"-""'''''''''''''''''''''H-'''''I''''';R''''E''''K~''''''''''-'''''''''''''''''r''.''''I
~1It1111111111111~111I1I1I1I11I1I1I11I11I1I1I1"1I1I1I1I11'"IIIIIIIIIIIIII'11I111I1I11I111111111111111111111111111111111;11~11I1I1I"1H11I1~

ÁDVENT l~SŐ VASÁRNAPJA
Mdrk ev. 21:1-9.
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-- Rövid foiL?zlata ez a perikopa az áduenti csa-
lódásaknak. A estdosáq hatalmas uezért vár, aki le-
igázza a uiláqot, Helyette beuonult szamárháton ülve
valaki, még 'azt is meg kell kérdezni felőle: »Ki-

- csoda ez?« Mekkara csalódás! A·· vezér, a hös, a
király helyett egy alázata-s ember kacag végig a sza-
márnak a vemhén Jeruzsálem utcáin az ünneplő sa-
kaság között. l

'Éppen így vagyunk mi is ádventi remenueinktcet.
É'uről-évre várjuk egy hatalmas valaki meqielenését,
aki valóra váltja álmainkat. Életünk n-~lgy, kitárulo
oárakoztis tesz, s ébredezik benne leikünk e.?ernyi
·szunny.ad'Ó 'vágya. A munkanélkűli, meg az éhező
kenyeret uár, a munkás sikert, a mellőzött elisme-
rést, a szegény ga?dagságat, a gazdag boldoqsáqot,
az egyház diadalt, egy csonka arszág feltámadást ...
és martui nún den a régiben.

Egyszer máj' le kell szoknunk róla, lía{JY Lsten'>
csodálatos üdvtervébe a mairunk álmait v.egyítsük.
O nem igérte senkinek, hagy az idők teliesseqében
kenueret, pénzt, gazdagsá{Jat, győzelmet ád, hanem
ait mondta, hagy elküldi a Messiást, Igéretét be is
tartatta: eljött a Krisztus. De az emoer nem is
oeszi észre: csip-csup álmainal nagyabb doloq tör-
tént, itt vmi az Istennek egyszülött Fia. S mi>köz-
(Jen csökö.nyösen várjuk remlényeink testbeöltözését,
betesszűl: a kaput a teslbeöltözött -Ige előtt. In-
nett származik az ádoeni miruien csalodása. És csa-
lódás is marad ez mintladdiq, míg meg .nem ta-
nuljuk: egy ádvent van csak: alázatosan, baldag re-
megéssel fagadni nem a pénzt, örömöt, sikert, ha-
nem a - Krisztust;

_ Az egyházak. nemzetközi jóbarátságának .szö-
vétsége Genfben tartott üléséri : újból másddelnökké
választotta D. Raffay Sándor +püspököt.

- Gusztáv Adolf Gyámintétet: most lefolyt ju-
bileuiniközgyÍílésén tizenegy-ezer pengőn felüli se-
gélyt osztott ki a szegény egyházak között..

- Evangélikus napok Pécsett. f:..t Országos, Lu-
ther Szövetség nove mber 23-án 'es 24-én evangéli-
kus napokat rendezett Pécsett. A két napon a Szö-
vetség szolgált a gyülekezet minden rétegének. Ken-
ferenciákat és istentiszteleteket tartottak. -'- Konfe-
reneia volt a középiskolás ifjúság, az egyetemi hall-
gatók, a gyülekezet presbíterei, asszonyai és leányai
részére. A középískolások konferenciáját . Veressné
UhImel' Ilona budapesti leánygimnáziurnt tanárnő és
Szántó Róbert Budapest-kelenföldi lelkész. vezettek.
Az egyetemi hallgatók számára Danhauser László
budapesti vallástanár tartott előadást és megbeszé-
lést. A leányok konferenciájának dr. Zelenka Margit
és Vidovszkyné Szarvassy 'Olga voltak előadói. Az
asszonyoki összejövetelén Irányi' Kamill székesfehér-
vári lelkész tartott előadást. Végül a presbiterek
számára rendezett kenferencián Szántó Róbert és
Magöcs Károly budapesti lelkészek szóltak a pres-
biterekhez. - Minden előadás alázatos .bízonyság-
tevés volt ésúj életet követelt, - A vasárnap dél-
előtti istentiszteleteket Danhauser László és dr. Szu-
chovszky Lajos budapesti vallástanárok látták el. -
Az evangélikus nappal kapcsolatban a Pannónia-
szálló disztermében kultúrestet is rendezett a Szövet-
ség, Az est középpontjában, D: Kovács Sándor püspök-
előadása volt, melyen a mai önző egoisztikus vi-
lágnézetet bélyegezte meg és az ember Istenhez
való hasonlatosságának követe)éseit hangsúlyozta és
pedig a munkálkodás ésa széretetben val 6 élet
követelrnényeit. Az estén előadást' tartott még Hamvas
József tanár, aki »Az európai népek hatása a keresz-
tyénségre« cimen tartott nagyon érdekes beszédet.
Megnyitó-beszédet mondott báró Radvánszky Antal,
zárobeszédet Takó István helyi lelkész. A művészi
számokat Z-oltán Vilmos gordonkaművész zenetanár,
F. <Opritia Mária és Országh Margit zongora-
müvésznö zenetanárnők szolgáltatták.

- Ausztria. Schuschnigg - kancellár fogadta az
evangélikus egyház küldöttségét az egyházat IOOSt
különösen foglalkoztató. kérdések megbeszélésére.
Ezek: a protestáns egyház .és az állam viszonyának
szabályozása, az áttérések kérdése, valamint az evan-
gélíkus egyház és a katolikus egyház egyenjogú-
ságának kérdése. A kancellár megigérte, hogy a
legrövidebb idön belül tárgyalni fogják a legutóbbi
nagy-zsinat által elhatározott egyházi alkotmányt és
az 1861-ben a katolikusok .és protestánsok: egyenjo-
gúsága kérdésében kibocsátott Ú. n. protestáns pá-
tens módosítására és kíegészííésére Irányuic javasla-
tot. Biztosította a küldöttséget, hogy., a szövetségi
kormány szilárdan kitart a törvényben' megállapí-
tott egyenjogúság mellett. és . távol áll. tőLe, hogy
az evangélikusokat bármilyen tekintetben hátránye-
sabb helyzetbe hozza. .';,

- A nemespatrói egyházközség Iélkészévé Som-
rner Károly váci segédlelkészt választotta meg.

_ 80-ik születésnap. Haberem J. Pál egyet. ta-
nár, udvari tanácsos, sebészfőorvos, a Deák-téri test-
véregyházak tiszteletbeli ~ közös felügyelője .~ovem-
ber 30-án tölti be életének 80-ik esztendejét. Ez
alkalomból a jótkívánók iközőtt a budapesti egy-
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h~aJ.I: vezetői is felkeresték. D. Rafifay Sándor
puspok meleg szavakkal fej-ezte ki az egyházak ál-
dást kérő jókívánatalt. . I

- A csanád-csongrádi egyházmegye hirei. Az
egyházmegyében az előre kidolgozott programm sze-
nnt megindult a hitébresztő munka. November 17-
én M eeotcooocsnaeán volt vallásos estély előadást
B~nkóczy Dániel alesperes tartott, énekelt ~. Magyar
Janos. Nov. 18~19-2n az iskola látogatással kapcso-
latban ..Nagybcính.eglfesen volt vallásos estély, amely-
nek előadeja szmten Benkóczy alesperes volt. Nov.
20-án 'Csanádalbertiben vallásos est keretében, a
h~lyi .. !fj~sá~. kőzrernűkődése mellet! az alesperes
hl~eroslto előadást tartott. Nov. 21-en a buttomjoi
Noegylet rendezte meg szokásos évi műsoros tea-
estjét az imaház-alap javára. Egyed Aladár esper es
megnyitója, l\~k~n András előadása, Ma,tolcsy, Margit
rádíórnüvésznö énekszámai, Egyed Miklos sajat szer-
zernényű zongoraszámaí és a helyi leányegylet tag-
[ainak szavalatat adták a nívós műsort. Nov. 22-én
Mezőhegy.esen volt vaílásos estély, ahol az előadást
~zi~tén Keken András tartotta, Benkóczy Dániel
ln:adko~ott, Egyed Aladár orgonált és v. Magyar
Janos enekeIt. Nov. 23-án az esperes és az ales-
pere:; Tiszaf~ldvá~. sl.órványban, R~kóczitaluón hir-
dettek az Iget, eloadast tartottak es az Urvacs,Jrát
kiszolgá.l tatták, .Nov. ,24-én T'irr;:atölduáron a Nőegy-
let 10 e~es [ubileumán az Iget az esp eres hirdette,
Úrvacsorát is osztott a nőegylet tagjainak és pres-
bitereknek. Az elemi iskolai gyermekek részére rnind-
ketten vasárnapi iskolát tartottak. A leventéknek az
alesperes, ~ f~lnőtt l~á.~yokI.1ak, az esperes tartott
eloadast. Delutan a szőlőkbeli hiveknek tartottak is-
tentiszteletet és előadást, majd este »Jerte foga-
dalma''., c.. b~J;>l~ai.drám.~t, ad!ák elö ve helybeli mü-
kedvelok oriasi erdeklodes es nagy. tetszés rnelleti
a Nőegylet rendezésében, Ez alkalommal üdvözölte
az egyházmegye a jubiláló Nőegyletet. Az előadást
te~es~ .~árt~ be. Nov .. 25-én a két esperes a nagyréui
mlSSZH)l kozpontot latogatta meg és este istentisz-
telet keretépen hirdették a híveknek .az Igét. _

- Veszprémi Egyházmegye Lelkészegyesületé-
nek ren,des őszi értekezlete Pápán, nov. B-án folyt
le Takacs Elek esperes kormányfőtanácsos elnök- (
Iete mellett. A tanácskozást közös áhítat előzte meg,
amelyen az Ur Szerit Vacsoráját Schöck Gyula pápai
lelkesz osztotta ki. Mohácsy László bakony tamási-
le!kész elődjének, bold. Tatay Lajosnak nekrológját,
Barány 'László pápai vallastanár »Bibliaórák« círnü
tanulmányát olvasta fel. Az 'elnöki előterjesztések-
ke~ kapc~o.lat?an az ~rtekezlet egyik tárgya az adó-
csökkentesi allamsegelyekkel kapcsolatos kérdések
megbeszélése volt. Végül szeretettel emlékezett
~~g. ~z értekezlet Nagy Kálmán ge cse i lelkész mű-
k.?desen~k 40-1~, .M?gx{)ross~ Gyula bakonyszantlász-
101 lelkesz müködésének 2D-lk, Szabó -Fer ene va-
nyolaí lelkész felavattatásának 25-ik és Novák R-ezső
ajkai lelkész felavattatásának 20-ik évfordulójáról.

- Békéscsabán megnyílt az ev. elemi isküla
hetedik osztálya is. Eddig 48 növendéke van.

- Kitüntetés, Eöry Dénes gyóni tanítót a Magyar
Zenealbum belső munka társát a Magyar Zenealbum
1935. évi országos magyar dalpályázatán diszökle-
véllel tüntették ki. ..

- Halálozás. Dr. Romancsík János orosházi ügy-
véd, a kardoskúti ev. egyház volt felügyelője, a csor-
vási ev. egyházközség ügyésze nov. 22-~n elhunyt.
Temetése f. hó 24-én volt, amelyen a szertartást
Kovács Andor esperes végezte.

- Kérelem. Szerétettel kérem lelkésztestvérel-
met, hogy olyan szép és építőhatású történeteket.
amelyek egyes egyházi énekeink keletkezését tár-
gyalják, vagy amelyekben ilyen énekek áldott ha-
tása nyilvánul meg, - velem közölni szivesek le-
gyenek.' - Mohr Henrik ev. lelkész. Budapest, III.,
Zichy-u. 7. . - - ,1 ,

- Adventi esték. A kel-enföldi templomban december
5. 12 és 19-én délután 6 órakor ádventi esték lesz-
nek, melyeken Túróczy Zoltán, Johnson Gisle és
Gáncs Aladár tartanak előadásokat. - Az óbudai
templomban december 6, 13 és 20-án este 7 órakor
Váczi János, Mikler Sámuel és Hegedűs Lajos szol-
gálatával lesznek ádventi esti istentiszteletek.

- Evangélikus Naptár az 1936. évre. Kiadja a
Szlovenszkói Magyar Evang. Szövetség. Szerkesz-
tette Stadtrucker Gyula duna.szerdahelyi lelkész. Dí-
szes kiállitású, tartalmas, tanúlságos, hitépítő, erö-
sítő és gyakorlati ev. egyházi célokat követő naptár.
Előbbi évfolyamait Fizély Odön somorjai lelkész
szerkesztette. Gazdag tartalmából kiemeljük a, kö-
vetkezőket: Maga a szerkesztő ismerteti Bándy E.
lévai, Jurkovics H. modori, Okályi A. pozsonyi,
Hrisoványi B. poltárt lelkészek, mint hetvenévesex.
nemkülönben Frenyó L. eperjesi kollégiumi vallásta-
nár és ismert nev ú egyházi író élet- és jellernrajzát.
Frenyó L. tanulságos cikkben ismerteti Bahil Má-
tyás XVIII. századbeli eperjesi lelkész csodás mene-
külését. Nagyori érdekes tanulmány Smid J. rozsnyói
lelkész írása a svéd Krisztinának, Gusztáv Adolf
leányának, mint »hitehagyott királylány«-nak szinte
borzalmas élettörténetéről. A testes szép naptár ára
mindössze 4 cseh korona,

- A Magyar Keresztyének Naptára leszakítós
bibliai tömbnaptár 1936-ik évfolyama megj elznt,
Nélkülözhetetlen jóbarátja, áldott tanácsadója. báto-
ritója és vezetője a kegyelem útjain sokezer magyar

. léleknek. A naptárlapok bibliamagyarázatának írói,
D. Kapi Béla és .Dr. Ravasz László püspökökkel
az élükön nagy megtapasztalásokat közölnek az élő
Istennek valóságos szeretetéről. Ez évfolyamban sok
újl szerzö állott a r-égiek sorába. Ez is bizonyítja
azt, hogy a naptár páratlan szolgálatát mind töb-
ben és többen értékelik. Most js kapható a naptár
könyvalakban is. Ara: hátlappal vagy könyvalak-
ban. 1 pengő 60 fillér, csak maga a tömb 1 pen'g'ő!
20 fillér. 10 példányon felül '250/0 árengedrrrény.
Kapható a Bethánia-Egyíet ,könyvkereskedésében.
Budapest, VILI., Gyulai Pál-uo 9.

RIEGER OTTO ORGONAGYÁRA
Budapes], X., Sziqliqeti-utca zo. szá/~. (Rd"osflllua).

IIj . orgonák, valamint homlokzatsípok szállítását és
orgonajavításokat mér s é kel tál' ban

szakszerű és művészi kivitelben vállal.

SZLEZAK LÁSZLÖ
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntőde, hnranqjelszerelés- és harang-
láb gyár, Budapest, VL, Petneháeq-utca 78. szám.

8 araitueremmel és 4 diszekleoéllel kitüntetuet

E· lap olvasóinak könyvújdonságokat már 20 pen-
gÖB 'vásárlásnál folyószámlára, kedvező fizetési fel-
tétel mellett szállítunk. Jegyzékeket kívánatra kész-
séggel küldünk. .

SeHOL TZ TESTVEREK könyvkereskedése
Budapest, IX., Ferenc-körút 19-21.

Valódi ezüst evőeszközök, táléák, dísztár-
gyak, protestáns egyházt kegyszerek. Arany

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

Budapest. IV., Kecskeméti-u. 9. - Alapítva: 1867.
Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, VII., Damjanich-u. 28-b. - F.: Farkas L.
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SZEGÉNYEK KARÁCSONYA.
Mindnyájan szegények vagyunk'. Nincsen

bősége a magyar fölaön senkinek, talán sem-
miben sem, ami ezelőtt az egyszeru élethez
tartozott. Ezzel együtt mélyen Iesűlyedt az a
határ is, ahol a szegénység kezdődött s ma
már ott tart, amit azelőtt nyomorúságnak ne-
veztünk. A buzatermésben és fehér kenyérben
gazdag Alföld is megtanulta a kenyérbelenség
nehéz esztendőit és hihetetlen nélkülözések kő-
zött inségeskedik'. A nagyvárosok széléről min-
dig beljebb terjed a nyomorgás, aszélekren
pedig olyan sorhan élnek az emberek, amit.
hiába mondanánk el azoknak, akik maguk
nem látták még soha'.

Milyen karácsonyuk lesz ezeknek a sze-
gény testvéreinknek? Az egészséges gyerme-
kek meddig fogják bírni a vékony ruhát, a fű.:.
tetlen szobát, a takaró nélküli éjszakákat, és
a beteg gyermekek közül hány fogja kivárni
az enyhe márciust és a májusi édes napsuga-
rat? Milyen éjszakák várnak azokra a:zöre-
gekre, akik mellől a felnőtt gyermekek szét-,
futottak kenyérért és egymásról nem is tud-
nak többet, csak azt, hogy valamerre egyfor-
mán nyomorognak. Elsötétednek ezek a szí-
vek, elhomályosodik rajtuk az Iste.n képe és
kialszik lelkükben az axnagy világosság«, mely-
ról a Szentírás beszél.

Az egyházaknak és az egyházak intézmé-

nyeinek, elsősorban a Luther Szövetségek és a
nőegyletek munká 'ával neki kell dőlni újból- eb-
ben az évben, még jobban, mint bármikor -
a. segítő szerétet erőfeszítő és áldozathozó . fá-
radozásainak. Ki kell adni mindenütt a jelszót:
»Segítsenek oa szegények a szegényebbeken 1«
Nem mentség az, hogy valaki ma szegényneki
érzi magát 'előbbi éveihez és helyzetéhez kb-
pest, - adjon hálát Istennek, hogy nem tari-
tozik a inég szegényebbekhez és adjon hálát
.azért;' hogy tud valamit adni, segíteni, enyhí-
teni.

A baj mélységes komolysága abban van,
hogya lelkek is rnegszegényedtek. A szereteb-
nek a bősége is rnegfogyafkozott, Aszály pusz-
títja a gyöngéd és megértő jóság szent érzé-
seit is. Didereg, kenyértelenkedik a testvéri-
'széretet. Koldus sorsra jut az áldozatkészség,
üres' marad a kalapja és a tarisznyája. Milyen
szörnyű felelősség van mindenkin, aki elmu-
lasztja a jó példával való előljárást és a mások
buzdí tását a szeretet cselekedeteire. Aki süket-
nek teteti magát az evangélium szava előtt:
»Akinek két köntöse van, közölje az egyiket
azzal, akinek egy sincs .... «

A szegények karácsonyán álljunk mi is
a szegények közé, hogy szívből tudjunk se-
gíteni a még szegényebbeklen ...

.*
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Mu adott
Spener egvházunknak ?

(Folytatás.)

Egyházi reformmunkájána,k javarésze frank-
furti . lelkészkedésének idejére esik. Ezt azzal
kezdte, hogy prédikációihan a pol'gárság let..•
kölcseinek megjaví tását kővetelte, az egyházi
kormányzást kezében tartó városi tanácstól
pedig szigorú fegyelmező intézkedéseket kívánt.
Azután na.gy gondot fordított az ifjúság neve-
lésére. Felelevenítette a, vasárnapi kátévizsga-
k.9-t, továbbá kátéprédikációkat tartott. Ez a
munkája is sok tekintetben irányadó jelentó-
ségűvé lett. Kiilönősen nagy szelgálatot tett
egyházunknak a konfirmáció felelevenítésével.
De itt el kell oszlatni azt a többfelé elterjedt
téves felfogást, mintha a konfirrnációt. először
éppen Spener vezette volna, be. Megvolt ez már
a reformáció ko rában is, de legtöbb helyütt
feledésbe merűlt. Spener is egy Frankfúrt
melletti falusi gyülekezetben ismerte meg .e~zt
a szokást, de azután sokat tett annak elterjesz-

téséért, Viszont az ő nevéhez fűződik a kon-
firmációnak egy új mozzanattal való kibőví-
tése, ez t. i. a, fogadalomszerüelkötelez;és a ko-
moly, cselekvő keresztyén életre.

Azonban mégsem 'ez Spener reforrnmunká-
jának a legnagyobb jelentőségű része, hanem
az Ú. n. kegyességi közősség ek (collegia pieta-
tis) megalkotása. Hogy milyen messzire ki-
ható dolog volt ez, gondoljunk csak: arra, hogy
ez a mai bibliakörőknek és egyéb hasonló k~-
sebb közösségeknek az őse. Eppenebben az
alkotásában lesz Spener szelleme ma iseleven
hatóerővé egyházunkban, sőt annak határain
túl is. De mi most nem a mai állapotot akar-
juk méltatni, hanem megismerni ezeknek a
közösségeknek keletkezési kőrülményeit,

Már diák korában maga köré gyűjtöt-
te' Spener néhány hasonló gondolkozású tár-
sát és vasárnaponként kornoly építő olvasmá-
nyokkal és énekléssel töltötték az időt. Frank'-
furtban pedig 1669-ben egy prédikációjában
a következőképen fejtette ki a collegia pieta-
tis célját és értelmét: »0, mennyi haszon szár-
maznék abból, ha vasárnaponként jóbarátok
összejönnének és pohár, kártya Vlagykocka he-
lvett valamilven .ió könyvet vennének kezük-
be, amelyből mindnyájuk épülésére ,egy részt
felol vasnának, vagy pedigelismétdnék a haJJ:-
lott prédikációk tartalmát. Es így az isteni tit-
kokról beszélgetnének egymás között és az,
akinek Isten többet adott, gyengébb társait
oktatni igyekeznék. De, ha ilyen módon nem
tudnának kellőképen eligazodni, akkor meg-
kérnének egy igehirdetőt, aki a dolgot megma-
gyarázná. Ö, ha 'ez megtörténnék, mily sok
gonoszság ·maradna el -és a szent vasárnapot
mindenek nagy épüléssel és észrevehető ha-
szonnal szentelnék meg. Viszont bizonyos, hogy mi
igehirdetők, nem tudjuk a népet a szószékek-

ról annyira tanítani, amennyire szükséges, ha-
csak a gyülekezetből más ernberek IS,. akik
lsten kegyelméből ker esztyénségűket jobban
értik, az egyetemes keresztyén hivatal alapján
nem igyekeznek mellettünk és köztűnk 'fele-
barátjukori annyit javítani és segíteni, amennyit
csak adományuk és képességük alapján tud-
nak.«

Ezt az óhaját Spener a következő évben:
i óyo-ben valósította meg, amikor néhány buz-
gó híve 'erre külön megkérte. Af/fia h-ivatkoz-
tak, hogyatársaságokban SOh3)3'emlehet ko-
rnoly tárgyról és főleg az egy szükséges do-
logról beszélni, aki ilyesmit akar, azt a, léha
társalgást keresők gúnyosan lenézik. Spener
örömmel vette a felkérést és hogy semmi gyanú
ne Iérhessen az összejövetelekhee; saját házát
ajánlotta fel -,erre a célra. Hetenként kétszer
jöttek össze és vagy a vasárnapi prédikációt
beszélték meg, vagy pedig alkalmas építő
könyveket olvastak, így kűlőnösen az ang ol
Bayly Praxis pietatisát. Miután asszonyok is
részt vettek az összejöveteleken, ezek külön, egy
szomszédos szobában foglaltak helyet, de ők
nem beszélhettek. Később már kizáró1ag csak.
a Szentírást olvasták és beszélték meg köző-
sen, rendszerint vers ről-ve rsre. 1682 óta a
templomhan tartották az ősszejöveteleket, amit
egyrészt az tett szükségessé, hogy egyr,e többen
vettek részt azokon, másrés:z.t, rnert leülőnféle
kellemetlén gyanus ítgatások, hí resztelések kel-
tek szárnyra városszerte.

Mivel Spener . ait látta, .hogy ezekből az
összejövetelekből a résztvevőkre, de az egész
gyülekezetre is sok áldás <származik, a Pia de-
sideria-ban hat pontban foglalt reforrnkívánsá-
gaiba is belevette. Ezek a reforrnóhajoka kö-
vetkezők: r. Isten Igéjét bőségesebben kell az
emberek közé vinni. Ehhez nem dég a vasán-
napi prédikáció. .Minden családfő rnindennap
olvasson fel otthon a maga kis családi gyü;-'
lekezetében egy részt a Bibliából. A templomi
istentisztelet keretében is szükséges időnként
a bibliai iratokat, minden magyarázat nélkül
végigolvasni. Végül az istentiszteleten kívűl js
tartassanak összejövetelek, 'ahol a lelkész veze-
tésével mások isvakik kellő ismerettel bírnak,
olvassák aBibliát s azt kellő magyarázatokka'l
egymásközt megbeszéljék.

2. A »Ielki« vagyis az »egyeternes« papság
szorgalmas gyakorlása. Ez azonban nem teszi
feleslegessé az egyházi lelkészi hivatalt, -sőt
annak inkább segítségére van. Eza segítés
nemcsak joga, hanem .inkább kötelessége min-
den keresztyénnek. Ennek a lelki papságnak la
gyakorlása is Spener szerint kisebb közössé-
gekben történik és ezekből indulhat ki az 'egy-
ház megjavulása.

3. Hirdetni kell, hogyakeresztyénség
nem a tudás han áll, hanem a praxisban. vagyis
a szeretet gyakorlásában. '

A másik három pont a vallási vitákban
mérsékletet, szerétetet kíván, hangoztatja a
lelkésznevelés és a prédikáció reformjának szük-
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ségességet. Az utóbbira nézve azt kívánja,
hogya prédikáció ne legyen szép szónokla,t,
hanem igazi építés.

Ime, ez röviden Spener egyházi reform-
programmja. Amit ö Frankfurtban megkez-
dett és azután az egész egyházi életben meg-
valós ítandó óhajként hirdetett, azt csakhamar
sokfelé meg is valósi tott ák. Mindenfelé ke-
letkezi-ek ilyen kőzősségek, conventiculumok,
amelyek arra voltak hivatva, hogy a Biblia
ismeretét minéí jobban elterjesszék é.s elmé-
lyítsék. Amikor Spener Drezdában volt ud-
vari főlelkész, akkor kezdett Lipcsében egy
fiatal magister is 'hasonló összejöveteleket tar-
tani, amiket ő collegia biblica-nak nevezett.
Spener nagy örömmel támogatta a fiatal ma-
gister és néhány társa igyekezetet, akik. azon-
ban emiatt csakhamar olyan éles összeütközés-
be kerültek a teológiai fakultással. hogy el!
kellett hagyniok Lipcsét. Ez a fiatal mag iste r,
Franeke Agost Hermann volt, akit később SJJc-
ner az akkor alapított hallei egyetemre s,cgített.
Franeke sokkat határozottabb, tetteorosebb egyé-
n [ség volt, mint Spener, azért a pietizrnus to-
vábbi fejlődésére ő erősebben nyomta rá a, ma-
ga egyéniségének bélyegét. Hazánkban is
a Franeke-féle hallei pietizrnus terjedt -el, de
ezt megelőzően Spenernek a hatása is kimutat-
ható. A győri Torkos Andrással levelezésben

. is állott. De Spener szelleme érvényesül, habár
ismét más változatban, a. pietizmus herruhuti
irányában is. Hiszen a. herrnhutizmus meg-
alapítójának, ZinzendorfMiklós Lajos gróf-
nak Spener volt a keresztapja. Aránylag legi-
tisztábban érvényesűltek Spener gondolatai
\Vürttembergben, ahol a híres »Stunden«, vagy-
is bibliaközösségek ma is az eleven egyházi
(Qetnck szerves alkotórészei. É's azután az éb-
redési mozgalmak néven ismert nagy vallásos
meg újulások, amelyek különősen a.: mult szá-
zadban a felvilágosodás és racionalizmus lel-
ket és hitet ölő uralmával szemben támadtak,
ugyancsak az ilyen közösségekből indultak ki.
Es azt is nyugodtan állíthatjuk, hogy a ma
egyre szélesebb . kő rőkben hódító oxfordi cso-
portmozgalom alapgondolatában ugyancsak
Spener szellernének a hatását mutatja. Spener
hatása tehát él ma is és rnessze túlterjedt nemi-
csak Németországon, hanem még az evangé-
likus egyházon is. -

De maradjunk most csupán egyházunk:-
nál, A Spener által megteremtett közősségek
áldásos hatása kűlőnős en két ponton állapítható
meg. Először abban, hogy a vallásos élet kőzép-
pontjaba Isten Igéjét, a Szeritirást helyezi.
Ebben kétségtelenül megegyezik a reformá-
cióval. És abban is, hogy ezzel IélJZ, Igéből epe-
elő és szüntelenül az Igéből táplálkozó cselek-
vő keresztyén élebet akarja elősegíteni. Hiszen
minden igazi hit jócselekedeteket, igaz, cselekvő
keresztyén életet eredményez. Csak persze ezt a
viszonyt nem lehet megfordítani : cselekedetek-
kel nem lehet hitet támasztani. A hit és az abból
foly ó.. keresztyén élet .nern az ember _műve, ha-

nem Iste-né, aki rnindezt az Igén keresztül cse-
lekszi és ezért csak áldás fakadhat abból, hja
az Igének minél több helyet adunk az egy:-
ház életében az istentiszteleten kívűl is.

Másodszor ugyancsak a lutheri reforrná-
tari keresztyénség vonalába esik a lelki v,agy
egyetemes papságnak nemcsak a hangoztatá-
sa, hanem erőteljesebb gyakorlása. Ezt el; gon-
dolatot Spener korában és ma is ilJagyon so-
kan úgy magyarázzák, hogy nem az egyházi
hivatal viselői, hanem az Ú. n. »világ iak« hiva-
tottak az egyház vezetésére. Pedig az, egyetemes
papság nem egyházkormányzati elv, hanem a
szolgálat elve s mint ilyen, senkinek sem biz[-
tos it elsőséget, hanem mindenkit egyformán
szolgálatra kötelez: egymás szelgálatára az
egyházi közösségben való összetartozás alap-
ján. Az egyetemes 'papság ilyen helyes értelern-
ben való gyakorlását pedig a közösségek Spe-
nET gondolatának rnegfelelően áldásosan se-
gíthetik elő és, ezzel az egyházi összetartozás
érzésének erősítésére is alkalmasak.

Ezzel szemben bizonyos, hogy a Spener-
féle közősség ek veszedelmet is rejtenek ma-
gukban. Minden ilyen közösségben dolgozik
a kísértés~ hogy eszközból öncéllá legyen. Az a
kí sértés, hogy az igazán hívőknek, a valóhaln
keresztyéneknek a közössége legyen, aszlentek
közösségének, Isten országának a megvalósulá-
sa. Es ezt a kíséntést Spener sem tudta telje'-'
sen legyőzni. O is gondolt arra, hogy ezek ta
közösségek mintegy az, egyháznak a magvát
alkossak, rnint kis egyházak, ecclesiolák •. ame-
lyekből azután kiindulhat az egész egyház át-
alakítása. De hiszen talán ez a gondolati is
reforrnátori, sőt egyenesen luthe.ri? Tényleg,
ilyesmire Luther is gondolt egyszer és e.rre
Spener is hivatkozik. Arra gondolt Luther,
hogy jó volna, ha azok, akik komolyan keresz-
tyének: akarnak lenni, külön közösséget, még
külön istentiszteleti gyülekezetet is alkotnának.
De amikor ezt a· gondolatot leírta, nyomban
azt' is hozzátette, hogy nem találja azokat az
embereket, akikból ezt a közösségoL meg le-
hetne alkotni. A rajongók veszedelmes példá-
jának hatása alatt pedig végleg fel is adta ezt
a látszólag Istennek tetsző, de tényleg nagyon
is emberi gondolatori

Spenernek azonhan szomorúan kellett meg-
tapasztalnia, hogy hová vezet ez a gondolat a
gyakDrlatban. Frankfurtban hamarosan kelet-
keztek olyan közösségek, amelyek magukat a
tökéletes kenesztyének társaságának tartották
és ezzel nagy zavarokat okoztak a gyülekezet-
ben. Hiába próbálta Spener ezeknek a rajon-
gását lecsillapítani, végül is, miután a sze"
paráció, vagyis az egyháztól való elszakadás
útjára léptek, megtagadta a velük való közőssé-
get. Ettől fogva azután óvatosabb is volt ezen
a téren.

Nem szabad tehát elfelejtenünk, hogy amit
Spener csinált, alkotott, mégis csak emberi
munka volt. Emberi munkából is, sok áldás
fakadhat, ha az 'alázatos szolgálat Isten Igéjé.
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vel. De veszedelemmé válik, ha olyarit vár
runk tőle, amit Isten magának tartott fenn.
Emberi kőzősségekkel a valódi egyházat meg-
valósítani akarni szükségképen' az egyháztól
való elszakadá.shoz, Siz:ektákhoz' vezet. A
pietizrnus szélsőséges irányai utóbb' tény-
leg idevezettek. ' De Spener ezt nem
látta előre és nem is akarta. Ű mind-
végig határozottan hangsúlyozta a ,lutheri re- "
formációval és az evangélikus egyházzal való
teljes egységét. Ennek az egyháznak a meg>-
Javítását akarta szolgálni és ennek a javítás-.
nak eszközéül alkotott számára egy iolyan új
életformát, amelyben és amely által Isten Igé-
je, ha Istennek úgy be tszik, mindenkor haté-
konyabban áraszthatja áldásait.

Dr. Wiczián Dezső.

Hozzászólás a zsinati bizottság
javaslatai hoz.

Akinek csak kezébe kerűlnek a zsinati bi-
zottság Jmnkrét formába öntött javaslatai, az
bizonyára nagy örömmel, és megnyugvással
olvassa azokat. Van bennük jó egynéhány, jö-
vő egyházi életünkrel bizonyára áldásosan ki-
ható szükséges újítás, viszont nem-igen van
bennük kihagyni való. Legfeljebb itt-ott egY"
egy módosítás látszik szükségesnek, amit -
nem annyira a kritikus olvasó, mint inkább
- a gyakorlati gyülekezeti élet követel,

Egynéhány ilyen szükségesnek látszó mó-
dosításra kívánok az alábbiakhan rámutatni,
abban a 'biztos meggyőződésben, hogy e rövid-
re szabott kis hozzászólás nélkül is Lenne elég, a
gyakorlati gyülekezeti életet ismerő zsinati
atya, aki hasonló irányhan kívánna változ-
tatásokat.

A második rész 14· §-3.jazt a rendelkezést
tarrtalrnazza, hogy »Amennyiben pedig vala-
mely egyházközség Iélekszáma, a négyezret
tnegha:lad ja, a hívek lelki gondozása érdekében
3i7J egyházközség .új lelkészi kört tartozik fel-
állí tami«:

A rendelkezésnek ily fog almazása nem teszi
világossá azt, vajjon egy~egy nagy gyülekezet
legfeljebb: csak két lelkészi állás szervezésére
kőtelezhető-e, vag y pedig azt jelenti ez a ren-
delkezés, hogy éU nagy gyülekezetek minden
újabb megkezdett négyezres lélekszám után
egy-'egy újabb lelkészi állás létesítésére, kötele-
sek. Ha ez utóbbit akarja jelenteni ez a lA. §.,
úgy ez világosabban kifejezendő, ha m g nem
ezt célozná, úgy ily értelemben módosítandó.

A második rész 21. §-,al,mel y a kőtelező
képviseldtestületek taglétszámáról rendelkezik,
31 képviselőtestületi tagok számát túl sokban
állapítja meg. Ezer közgyűlési .tag után ötven,
5000 kőzgyűlési tagnal pedig már 200 kép vr-
selőtestületi tag választandó. Ez igen magas

szám. Annál is inkább, mert hiszen ,aJjelen zsi•..
nati javaslatok törvényerőre emelkedése ese,..
tén (amikor minden nagykorú nő is kőzgyűlési
tag lesz) -- a 3- 50:)0-;::S közgyűlé si taglét-
számot aránylag 'nem nagy gyűlekezetek is
könnyen elérik. Elegendő volna a képviselő-
testületek tag létszámát százban. ele legfeljebb
százötvenben maximálni.

Az ötödik rész 260. §-a úgy intézkedik,
hogya.z egyházi adóknak közadók módjára
való behajtását az egyházmegyei presbiterium
az egyházközségi közgyűléselőterjesatése.ralap-
ján engedheti csak meg.

Aki megpróbálta, az. tudja csak, hogy az
egyházi adónak kőzadók médjára való, behaj-
tását kőzgyűléssel kirnondatni milyen nagyon
nehéz. Csaknem IehetetlenvHiszen a közg yűlé-
sen ott van rnindenki, aki" rendetlenül fizet,
akinek személyes érdekzibe ütközik ennek a
ha:tározatnak meghozatala. Valahogy úgy fest
ez a rendelkezés, mintha az állam minden adó-
hátralékosának tetszésére bízná, hogy végrehaj-
tátja-e önmagát vagy sem. Az 'adó kivetése Lehet
at közgyű.és joga, de az adó behajtásaról való
gondoskodás már ,aJZ elnökség, de legfeljebb a
presbiterium kötelessége. Ez idézett §. tehát
úgy rnódositandó, hogy az egy házi adónak köa-
adók módjára való behajtását az egyházközségi
presbiterium javaslata' alapján engedi meg az
egyházmegyei presbiterium. '

Végül a háztartási részben megfelelő pa-
'ragtaEussal megváltoztatandó a magasabb ,{oükú'
egyházi közületek fenntartására szolgáló adózá.s
rendszere. Eddig az egyes gyülekezetek lélek.
szám után fizették az egyházmegyei adót s
egyéb járulékokat, ami kiáltó igazságtalanság.
Ennek 'a rendszernek eredménye az, hogy egy
1500 lelkes, szegény falusi proletár-napszámos
gyülekezet, rnelynek egész évi költségvetése 'alig
éri el raz 5000. pengőt, fizet i05 P'. egyházrne-
gyei stb. járulékot, míg ellenben ugyanabban
az csperességben ,egy másik 10001elkJes., hatal-
mas vagyonnal rendelkező városi gyülekezet,
melynek évi költségvetése 50,000 pengő, csák
1Id P. egyhm. stb. járuléket fizet. Az ily ter-
mészetű adók alapja nem maradhat tovább a
lélekszám, hanem a, bevételi keltségvetést kell
azzá tenni. D edi n szk Y Gy ul a.

Pezenhoffer cikkéhez.
(Folytatás.)

Pezenhofferral együtt helytelenítjük és' igazságta-
.lannak tartjuk, hogy valaki yr. Sándor pápa miatt
mondjon búcsut a katolikus vallásnak. De ugyanakkor
azt sem helyeseljük, hogy valaki Luther személye
iránti szimpátiából vagy antipátiából mondjon vé-
leményt a reformációról. E tekintetben nem teszünk
különbséget Luther nagyrabecsülése és lekicsinylé-
se között, bár nem kétséges, hogy a tárgyilagos
ember számára a Luther személyévei való behatá
foglalkozás gazdag lelki élményt jelent. A történe-
Iem rtanusága szerint Luther sremélyébencsak azok
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találnak megbotránkozni valót, akik elvi álláspontból Mindezért teljes erőnkkel meg kell akadályez-
az evangélikus keresztvénséget elvetik és e vmagatar- nunk, hogy a történelmet a polemika rabszolgaságába
tásuk árnyékát Lutherre is ráterítik; az ilyenek attól süllyesszék. Ha már valakinek abban áll a mulatsága,
félnek, h gy, ha a tárgyilagos vizsgálódás nyomán hogy Egyházunkhoz méri f'elekezetét, akkor töltse kedvét
szimpatíkussá válnék előttük Luther, akkor ez meg- úgy, hogyajelenkorra nézve végezze az összehason-
rendilené őket a reformációval, illetve a keresztyén- lftást. Ezzel az eljárással is vissza lehet ugyan élrii,
séggel szemben elfoglalt állásukban. Pedig hogy mint ahogy már s-okszor visszaéltek vele, de leg-
ilyen félelemből kár elszaladni az iga-zság elől, arra alább van némi jogosultsága. Persze a tanítást ta-

'elégJ bizonyságot .adnak olyan emberek, akik szinte ni.ással, az életet élettel kell összevetni, és nem
szerteLenül lelkesednek Lutherért, anélkül, h::>gy össze-vissza. Igaz, hogy ilyen esetben még a Magyar
magukévá tennék reformációi tanítását. Nyilvánvaló, Kultúra sem tudná ránk fogni, h-ogy megengedjük 'a
hogy kell is, lehet is teljes képre törekednünk, nem szükséghazugságot vagy a bigámiát és hogy nem
elégedhetünk meg töredékekkel, és legkevésbbé SZ3- hirdetjük a tiszta családi élet isteni követelrnényét I
bad célzatosan összecsipegetett mondatokkal vagy Ilyen esetben kiderülne, 'hogy mig a katolikus val-
eseményekkel karikaturát rajzolni róla. . ~ lás rangfokozatba sorozzuk a bűnöket (v. Ö. Pezen-

Nincs térünk, hogy az idézés etikáját kifej tsük ; hoffer cikkében 336., 369. 1.) és ezzel lazít ja a
egyszerüen megállapítjuk, hogy ilyen is van. Lehet bűntudatot, addig Egyházunk az Ujszövetségnek meg-
ugyanis egy idézet szószerinti, de ha nem jellemző felelően semmi pénzért és hatalomért nem hajlandó
az egész szernélyre, az egész korra, - mégis harnis. eltérmaz ember bűnösségének hirdetésétől:
Luthernél fokozott mértékben szükséges a vigyázat, Hangsúlyozzuk, hogy ilyen jelenkori összehason-

,Ez jellemvonásaival függ össze. Walther Vilmos igen lításnál is nélkülözhetetlen a tárgyilagosség és nincs.
szépen és alaposan írta ezt meg magyarra is lef'or- helye' a rosszakaratnak. Milyen nagyszerű következ-
ditott »Luther jellerne« című könyvében, Melegen teteseket lehetne például levonni Pezenhoffer cikke-
ajánljuk olvasóink figyelmébe. Többek között ezt Ol. nek következö mondatából ! »Prédikációt aligha tud-
vassuk benne: »Egy másik hátránya annak a ter- 'nak! (t. i. a protestánsok) elmondani egyet is anél-
mészetének, hogy megfontolás nélkül kifejezi mind- kül, hogjy a pápaság e nagy romlottságára (t. i. aVl.
járt azt, amit pillanatnyilag gondor. abban nyilvánul, Sándor alattira) ',- ha' csak futólag is - ki ne tér-
hogy sokszor, ha valamely d-olognak éppen az egyik jének, legalább fele esetben pedig egész igehirde-
oldala' foglalkoztatja,' nincs tekintettel annak másik tésük erről szól«, (333. 1.) Oívasóínkra bízzuk annak
oldalára s ezért egyclda.úan nyilatkozik. Beszélgeté- megítélését, mermyí ebből az igazság, jó számve-
seinek és írásainak mai olvasóját természetesen meg- tést végzett-e ezúttal az egyke statisztikusa? Itt
rnenti az ilyen nyilatkozatok félreértésetör az, hogy például némi rosszindulattal lehetne beszélni arról,
összehasonlíthat.a azokat más nyilatkozataival. ss men- hogy lám a katolikus etíka imegengedi hangulatkel-
nél alaposabban tanulmányozza valak! Luthert an- tés céljából az enyhén szólva merész tútzás esz-
náí 'nagyobb .csodálkozással fogja tapasztal.lll,' hogy közét,. megeng~di az alaptalan vádaskodást, és meg-
valahányszor megütközött Luthernek valamilyen egy_en~edl azok félrevezetését, akiknek tilo;; az igazság
oldalú., l}yilatk?za!án! ,egyebütt mindig meg találta an- ~ utal?- nyomozni. ,Hogy e m?ndato~ homályos ne ma-
nak világos kiegészitéset. Ellensézeinek azonban na- radjon.- magyarázatul .a kovetkezoket Jegyzem meg.
gY01?- kényelmessé tette ezzel Luther, hogy irásaiból _ 1., Tév~sI~~s különb~ége.t t~!lni. }~at?likus ~s_ j,e,zs.Y-ita_
vett idézetekkel hajmeresztő tévtanokat és kiálto etika között ; Pezenliófféf nem Jezsuita. ~' Velemenyem
ellentmondásokat orvassanaía a fejére.« (32. 1.) A féír c- szerint e cikk legszörnyűbb vádja Egyházunk el-
ér~és elkerülése végett hangsúlyozorn, hogy a leg- e~len ez a mo;st idézett n;ondat. Noe,ml.ehet ugyanis
u!pbbl, l!,londat, szint~n Walther 1917-ben megjelent ~~lyosabb~n vádolni ,~gyha~unk lelkészeit, Isten. Ige-
konyvebol való, tehat nem azért iródott, hogy Pe- 'I~nek e.lhlvo,tt. szolgáit, mmt, azzal, hO~:t az Isten-
zenhelfer cikkét jellernezze. . tls:;;telet~ prédíkácíóban adraga eval)ge]mm ~elyett

Mindehhez még hozzátehetjük, hogy nemcsak akar »fu!olag«" a,kar »Iele ,es~tben«, ak~r. /)egesze~«
egyes kíszakított mondatokkal nem szabad vissza- a renesza.nsz-papa.1~ ~!il~csaga!val trak.tal]ak a gyu-
élni, hanem epizódjellegű tényekke" sem, Aki a tör- lek.ezetek~t. 3. Konnyu Igy vádaskodní, mert ? .k~:
ténelmi adatok »terrnészetrajzával« csak egy kicsit t?!lkus hívek nek nem szabad a ppo.t,estans predlk~-
'is tisztában van, nagyon j61 tudja, mennyíre lehet ciókat ..sem ..templomba!l' sem r,adlOba.n~allgatllil,
velük zsonglőrködní. Németül a bűvészt Schwarz- ~e~ .~onyvbol .elolvasní, . ne~ szabad tehát vellen-
künstlernek mondják. A történelmi tényeknek is .meg- O~IZlllOk,hogy igaz-e, amI! .ránk fognak. - De m~-
vannak a »fekete tudósai«. roben helytden lenne ebbői az egyetlenegy mondat-

Bármennyire pozitív is valamilyen történelmi adat: ból köyetkee:t~tni .. a ka~olik.us ,e~kölcsiségre; hamvá-
a belső, szellemi összefüggésbe való, beállítás nél- ~~ omlik !lz rögtön arnugy IS, rrrihelyt az evangélíum
kül haszontalan és alkalmatlan nyerskő a történelem itélete ,~.Ia kerul." .;,'
épületéhez.A magyar evangélikus közönség előtt nincs , ,fo>. kovetkez!.etes e!t~.I.ml muveIete .. ~ely'ett sokkal
sok hitele a szellemtörténetnek. pedig éppen a ko- l~kabb az a. kotelesse~un~, hi?gy ,eroslts~k sz.e~ete-
moly szellem történet adja kezünkbe a fényforrást, tűnket katolikus !est,:,eremk iránt: .. c.~a~~dta~Jam~.'
amely kivezet a megtévesztesek rnesterséges homályá- barátaink, munk!ltarsamk. vannak .~ozottu~, ~S JaJ-'
ból. A szellem történetnek köszönhetjük, h-ogy Lu- dalomI?al ..kell latnunk, ?lllyen lelklls~e~,etl válságba
thert ma sokkal jobban ismerjük, mint 30 évvel eZj- leeegetik oket '~ »lutheranus ,eretn~ksegrol« szóló 01-
előtt. Ma már ócskaságszámba megy a reneszánsz- vasmányatk. MJly~n kl? lehet ~zamukra, h~, komo-.
pápák viselkedésével hozni kapcsolatba Luther re- lyan veszik »lelk~ atyáík« szavat~ ho~y velunk egy
formátori fellépését. Ide vonatkozólag megint egy o~~honban, ~gy h}vatalba~, egy tars<;t:Sagb~il ke}l ~l-
könnyen hozzáférhető tanulmányra utalok: Walter niök ; ne~ IS szolva arrpl, hogy ..~I a ve,IemenYlfk
János: »Luther Márton ifjúkori vallásos fejlődése.c az Egyhazunk templomaiban eskuvo katolikusokr-ól !
Rövid és világos könyvecske. (Kai-ner Károly fordí- Pezenhoffer cikkét sem lehet máskép felfog-
tásában jelent meg 1929-ben.) De nemcsak a refor- ni; mint a katolicizmus belső forrongásának, topor-
mác~ó tulajdonképpeni kezdetét és igazi okát segíti zékelé elégedetlenségének, Lelkiismereti. vivódásának
megismerru a szellemtörténet, hanem általában arra vulkáni kitörését. Szemünk láttára folyik a katolikus
kényszerít, hogy Luther életét és művét egységesen. 'vallásban összezsúfolódó elemek küzdelme egymás
sajátmagából értsük meg. ellen; ez elemek közüi a legutóbbi időben jó erőre

Az egész, az igazi Luthert megismerma katoliku- -kapott az Ige, és az Ige, habár alárendelt szerep-
soW számára sem tiltott dolog, annál kevésbbé az'. ben: elvégzi munkáját a katolikus vallás keretei közt
minthogy - .amiképpen ezt már megállapítottam - is: ítél, sürget, nyugtalanít... A katolikus vallas
a történelmi igazság. elfogadása nemtévesztendő ezt a belső feszültséget, mint az ideges ernber. naO'y
össze a reformáció jogosultságának és azevangéli- aktivitással. lázas ,lendülettel igyekszik levezetni: in-
kU3 keresztyén Egyház igazságának elismerésével. .~1ep.,van akciójának, heve, türelmetlensége éshódItó
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vágya. *) Ezt a keserű vívódást nem szabad gyűlö-
lettel szemlélnünk; ha ellenünk támadó- »gonosz«
dologban nyilvánul, »jóvai« kell meggyőzni;' még
a szánakozásunk is' csupán emberi elintézés
lenne; egy orvosság van itt, és 'erről parancsunk
ís van, hogy mindenkihezelvigyük. Hirdetnünk kell
megcsúfoltatásunk, üldőztetésünk ellenére, hogy az
evangélium mindenkié: Isten ingyen kegyelme nyil-
vánvaló lett Jézus Krisztus keresztjében. Ez az evan-
gelium !'lem tűr meg semmiféle elegyítést, sem »tan-
tekintély« alá való kényszerítést, sem hierarchikus ki-
saiátítást. Udvőzítö evangelium az, mindenféle fel-
tétel nélkül: Rórna és pápa, Mária és szenrek, ve-
zeklés és érdemek nélkül! Evangélikus Egyházunk
éppen azért a Krisztus Egyháza, mert nem követel
sem »meghódolást«, sem »elhivést«, hanem teltétel
és kivétet nélkül hirdeti minden embernek bűnei
bocsánatát Krisztusban. Hogy az Egyház ezt a hi-
vatását elvégezhesse, ezért volt retormáció a XV1.
században. ss niivel a keresztyénség egy része ma
is szűkölködik a tisztán hirdetett ige és Krisztus
hamisítatlan szentségei nélkül, ezért van a XX. szá-
zadban IS -reformációi és missziói feladata Egyhá-
zunknak. Legyenek ma akármilyenek a pápák, le-
gyen. bármilyen mozgalmas a katolicizmus vallás-
erkölcsi élete, mégsem· rekesztheti ki Egy-
házunk az evangéhum javaiból az emberéld
tömeget. Ha nem reformált volna Luther, most kel-
lene megcsinálni a reformációt. Egyházunk nem' hó-
ditarn akar ezzel, hanem szolgální szeretetbör,

Ahhoz képest, hogy hisz-e valaki megalkuvás nél-
kül az evangéliuni Krísztuséban, jelentéktelen dolog,
hogy: rm a véleménye valakinek Luther személyéről.
Akármilyen bántóan támadnak is bennünket, nem sza-
bad engednünk, hogy elterelődjék figyelmünk az »egy
szükséges dologról«. Az evangélikus keresztyén Egy-
ház tagjai nem azáltal győzik le a hűtrenség ádáz kí-
sértőit, hogyeleresztik fülük melíett az ellenünk
szórt rágalmakat vagy a mézes-rnázas csábító szava-
kat, hanem egyedüi azáltal, hogy bátran és hű-
séggel hisznek Jézus Krisztusban. Nem az a felada-
tunk, hogy' ellentarnadásul mi igyekezzünk meggyőz-
III a kívülállókat, »rnennyire 'elérhetetlen erkölcsi
magasságban áll Krisztus egyháza bármiféle Iele-
kezet Ieiett«, hanem egyedül az, hogy Isten igazsá-
gát és szentségét hirdessük, mert minden errnoeri
dicsekvés sérti lsten dicsőségét. Aki aztán az evan-
gélium fényénél hazatalál és Egyházunk tagjaként
egyedül kegyelemből, egyedüi hit által él, fölös
ajándékul megkapja az erőt az egyházhűséghez és
a hálás kegyelet tiszta érzését az Egyház hősei,
reformátoral és hitvallói iránt. .

Addig is, amíg lsten Igéje elvégzi munkáját, vál-
tozhatatlan, semmiféle cikk által meg nem .rontható
közösség kapcsol már _minket össze minden kata-
likus testvérünkkel. Érettük is, érettünk is meghalt
Jézus Krisztws a Golgotbán. Sólyom Jenő ..

"') Lapzártakor érkezett kezünkhöz Pezenhoff'er
cikkének befejezése. Ezt sem lehet máskép magya-
rázni, minthogy írója türelmetlenkedve sürgeti a ka-
tolíkus vallással már kacérkodó protestánsokat az
áttérés re. Nyilvánvaló, hogy gyalázkodással akarja
célját elérni, és ezzel le is leplezi magát. Krisztus
nem ezt rendelte apostolainak eszközül, hanem az
evangélium hirdetését. Hiába gúnyolja Pezenhoffer
az evangéliumot, Egyházunk rendületlenűi ragaszko-
dik: szolgálatához, Krisztus rníssziói ·parancsához.

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

SeHOL TZ TESTVÉREK könyvkereskedése
Budapest; IX., Ferenc-körút 19-21.

Az egyház közigazgatása.
- Megjegyzések az egyházi önkormányzati

testületek re vonatkozó javaslathoz. -

1.

A javaslat 6. §-ánáJ célszerűnek látszanék,
ha a törvény azt a két használt kifejezést, hogy
»ig azgató-lelkész« és »elnökség« világosabban
határozná meg.

Az »iga:zgató-lelkés.z« kétféleképen képzel-
hető el. Vagy úgy, hogy a szolgálari .időre
legidősebb lelkész 'hivatalból az igazgató-lel-
kész, vagy úgy, hogy az igazgató-űelkészt is,
mint az egyházközség egyik tisztviselőjét, kű-
lön választják. Utóbbi felel meg nézetünk sze-
rint jobban az eddigi gyakorlatn:ak is, de még
az egyházak kezérdekének is. Ezt a kérdést ott,
ahol a képvis.előt.e3tület csak egy egyházköz~ég-
ből alakul, a jav:asll3t 30. §-a világosan és
helyesen oldja meg.

De figyelembe veendő, hogy több egyház-
kbzségnek közös képviselőte.stül'ete is lehetsé .•
ges. Ez megvan ma is (Budap~sten); / de l~-
hetséges a törvényjavaslat szennt másutt IS

(20. §. ut. bek.). Itt is szükség van igazgató-
lelkészre s í'gy itt is célszerű annak a törvény-
ben' való meghatározása, ki legyeri az igazgató-
lelkész? A javaslat a fenteml'itett 30. §-/btan
rnondja ugyart,; hogy ezt is választják, ele nem
határoz' arról, hogy tniként érvényesiil a ·20 §.
ut. bek. esetében a több község közt a ki-
várrates paritás?

Ezt célszerű volna úgy megoldani, hogy
a hat évi időszak a képviselőtestülethez tar-
tozó egyházközségek kőzt osztassék meg, és
minden egyházközség igazgató-lelkéeze egyfor~
ma ideig töltse be felváltva a k;épVlsdőt.estu1etl .
igazgató lelkészi tisztet. ~ k~;::ö.s.képvÍ!sel~.be.~..
tűletnél célszerű volna, meg előírni. hogy kOlOS
szabályrendeletben határozzák meg a kÖ7)öS

ügyek intézésének a, módját.

ll.

Az »elnőkség« kifejezés is sokszor fordu~
elő, még pedig gyakran fonto~ h:tásk?rhöz
va ló juttatással kapcsolatban. Itt 1:S célszerű vol-
na határozottan- megállapítani, hogy kik a tag-
jai az elnökségnek? Több meg:oldás kép'zei,-
hetőel: a leg,egysverűbb az, ha minden testu~~:-
nek a világi és 'egyházi elnöke. Vannak, al{,iJ{
kívánatosnak tartják, ha az elnökők egy-egy
helyettese is részt vesz az elnökségben. sot
hallottunk már olyan nézetet is, hogy az egész
ti.sztikart értsük az elnökség alatt.

Nézetünk szerint a helyes megoldás az, ha
mindenkor az elnöki tisztet tényleg gyakorló
egyházi és világi elnök - mindenki másnak a
kizárásával -- gyakórolják az elnökség jogait,
helyettesuk csak az -elnököl< akadályoztatása
esetében ..
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Ill. kedése vagy határozata ellen irányul. Errnek
a fórumnak az elnöksége rnindenekelőtt afe-
lett dönt, vaijjon helye vari-e jogorvoslatnak ?
HaJ úgy találja, hogy van, úgy felterjeszti a
felettes közgyűléshez - lannak elnökségevút-
ján ; ha visszautasitandónak találja, úgy maga
hozza meg a visszautasító határozatot. A vis?"
szautasító határozat ellen a felfolyamodás
ugyaincsak a sérelmesnek vélt határozatot ho-
zott testület elnöksége útj án terjesztendő fel a
jogorvoslatot elintéző hatóság elnökségéhez.
amelyik azt a közgyűlés elé terjeszti. Ha utóbbi
a jogorvoslatot helyénvalónak látja, úgy egy-
útta'l érdemben is dönt. A felfolyamodásnak
azonban az intézkedé foganatosítására halasz-
tó hatálya nincsen. .

Az olyan jogorvoslatot, amit bárki egyene-
sen és 'közvetlenül ,a, felettes, intézkcdő testület-
hez nyújt be, hivatalból, elintézés nélkül' vissza
ken juttaani annak a testületnek az elnöksé-
géhez, amelyik a sérelmez att határozatot hoz-
ta és amelyiknek a határozata ellen intézték.

Eg yszóvaű: az elv az volna, hogy a pres-
biterium ha,tát'Ozataellen csak előterjesztés-
nek van helye, amely felett a saját közgyűlése
dönt, a felebbezés vagy felfolyamodás csak az
alaphatóság elnöke útján adható be és e felett

IV. al felsőbb közgyűlés dönt.

A közigazga tási ugyekben való jogorvos Ilyen szabályozással 'elejét lehetne venni a
• ••. •. ' ; - ----sok, csupán csak »Rechtshabereic-ből eredő

latok kerdeseben IS volna egy-ket megjegyzes. fl bb . résnek Dr viiée Péierv AladárEgyházunk közéletében p.agyon elharapódzon, _ e e ezge _<;.sn~. . •. I , '...,::::.l.4.~. __'"_'_
az á"'felfögás~ 'ho.gy mindent meg lehet feleb-
bezni és mindent a legmagasabb forumig. Egy-
két kveruláns az ő féktelen Ielebbezési má-
niájáb an meg tudná akasztani az egész kőzigaz-:
g.atást. Ezt feltétlenül korlátozni kel.l. Eduard

Elvként volna kirnondandó, hogy nincsen
helye felebbeeésnekiaz őnkorrnányzati testiile-
tek olyan határozata ellen,amit avendes köz-
igazgatás során teendő intézkedések terén vagy
az elfogadott költségelőirányzat keretén belül
a rendes gazdálkodás körében hozott. A'z ön-
kormányzatot sérti az, ha a testület a legjelen-
téktelenebb kérdésben sem intézkedhet úgy,
ahogy azt célszerűnek látja, hanem meg kel'!
várnia minden határozat. »jogerejét«. Az ilyen
intézkedések el1en, ha azt presbiterium tette.
csak előterjesztésnek lehet helye a testület sa-
já tközgyűléséhez. .

Helyes az,. ha felebbezui csak a közgyűlés
határozata ellen lehet, ha az a rendes közgyű-
Iési teendőket és gazdálkodást meghalado je-
lentőségű ügyben határozott, a felettes közgyü-
léshez. A felebbezést annak a kezgyűlésnek az
elnökségénel kell beadni, amelyik a sérelme-
zett határozatot hozta. Hla az elnökség ügy 1.31-
Iálja, hogy a felebbesésnek heJy,e nincs, ugy
azt visszautasítja. A visszautasító határozat el.
len egyfokú felfolyamodásnak van helye. a fe-
lettes közgyűléshez.

Altalában helyes. ha minden felebbezést
és. felfolyarnodást annak a testületnek az el-
nökségénél kell beadni, amelyiknek az intéz-

Némi félreértésre adhat okot az, hogy
nincsen újonnam szabályozva, kik legyenek az
egyes fokozatú közgyűlés hivatalból való tag-
jai? Csupán az egyetemes kőzgyűlésnél tör-
tént erről gondoskodás. A megyei és kerületi
közgyűlésekre marad az eddigi szabályozás.
Célszerű volna annak a kérdésnek is az egy-
öntetű szabályozása. _

N em látjuk célszerűnek azt, hogy az egyes
fokozatú presbiteriumoknál hiányzanak a hi-
vatalból való tagok közül mindenütt az illető
fokozatú törvényszék tagjai. Az egyházi tör-
vényszéki bírákat mindénkor az illető hatóság
tisztviselőinek tekintette az egyház s így sok-
kal jobban megfelelne az eddigi tradícióknak is
az, ha nemcsak a közgyűlésnek, hanem az
illető presbiteriumnak is a törvényszéki birák
hivatalból tagjai volnának. A presbiterium
minden fokon annyi jurisdictiót gyakorol,hogy
a közigazgatás és törvénykezés egyöntetűsége
is kí vánatossá tenné, ha a presbiteriumban
a törvényszék bírái helyet foglalnának. Igy
könnyebben érjük el azt, hogya közigazgatás-
bau és bíróságnál ugyanaz a szellem ér-
vényesül.

Könvvisrnertelés.
Fueter : 1815--1920, egy mozgalmas

évszázad története.
Fordította: Havas József.

Merész kísérlet a történelern nag~ egy·-
ségéből kiszakítani száz esztendőt s azt az
olvasó' közőnség elé állítani. Olvasás kőzben
úgy érz.i magát az olvasó, mintha: a .hetedik
és nyolcadik emelet között függne a Levegő,-
ben. Ezt az érzést <eleve átél1ezhette maga a
szerző is s éplpen azért iaz volt .a törekvése,
hogya győkér és talaj nélküli kiszakított törté-
nelrnet sannak látását érdekes, részben. ed-
dig ismeretlen, tudományos s mégi népszerű-
sítő formában 'úgy adja, hogya kőzőnség
történelmi ismeret-éhsége kielégíttessék.

Pompás a:n első fejezet, (helyesebben el-
ső könyv), amelyben Európa nagy hatalmali-
nak a francia forradaílorntól való rettegését
sellene meghozott törvényes és diplomáciai
intézkedéseit leírja.

A második kőnyv, a »Szent Szővetség« dia-
dalát és bukását ismerteti 5 a gyanútlan ma-
gya:r olvasó hatásos, találó érveket' fog itt ta-
lálni a Habsburg-restauráció ellen: Ausztria
politikájanak és diplomáciai ügyetlenségének
minden tényle az' olvasó előtt áll.

A harmadik könyv az európai hatalmak
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Lukács ev. 21:25-36.
Advent nem szorulhut a karácsonyelőtti négy

- hetes időszak korláiai közé.
Az áduentekei örömteli keszűlödesben éljiik át

,c; az arcunk ragyog a karácsonyi csillag előrevetett
fényében. Ugy képzeljük: ez az áduent és koronája
a karácsony csalf szépséges lelki és testi ajándé-
kokat rejtegethet számunkra s ezt ~l is várjuic
Szegények és gazdagok egyaránt valamit uárnak,

Akik így képeelite el az áduentet s akik a ka-
rácsonuban áduent meg-megujul6 beieieeéset lát-
ják, , azok családnak leqseomorubban, Krisztus uéq-
só eljö/Jetele nem ajándékot, nem gyönyörüséget,
hanem a sztoet halálra feszítő félelmet, egek eről5-
eeqetnet: meqrendüléset, éJ és föld etmulását, örö!;
életre szóló ítéletet hoz magával.

EbbŐL a pusztulásból csak azok menekűlnek meg,
akik feliiletes örömök várása elé helye::ik a Valakire,
I/Z »Emberiiára« való uártist, aki eljö felhőben, di-
csőséggel, hatalommal.

Ekkor szűnik meg az egész életen át tartó vd-
rakozá» s helyébe lép az örökéletre való meqérkezes.

- A budapesti egyetemek és főiskolák evangé-
likus hallgatóit D. báró Radvánszky 'Albert egye-
temes felügyelő november 28-án szerétetvendégség-
re hívta egybe. A tisztviselő kaszinó emeleti helyisé-
gei esfe 8 órára megteltek ifjúsággal, háromszáz
főiskolai és egyetemi hallgató jelerit meg, akiknek
fogadásában .és kiszolgálásában a budapesti evang.
nőegyletek és leányegyletek buzgó tagjai kedvesen
és lekötelezően segítettek. A szeretetvendégségen
az evangélikus egyetemi tanárok közül is többen részt
vettek. Egyetlen előadás volt, melyet D. Kapj Béla
püspök tartott. Meleghangú előadásában azt a ta-
riítást adta az ifjúságnak, hogy az élet két legnagyobb
közösségének: az egyháznak és a nemzetnek nem-
csaki külsőséges és kényszerített kötelességek telj'e.
sítését, hanem a szívét, hűséges és buzgóságos szere-
tetét adja. Az egyetemi Luther Szövetség elnökének
köszönö szavai után Dr. Szuchovszky Lajos, az egye-
temi ifjúság lelki gondozásával megbízott lelkész,
vallástanár hívta szeretettel az ifjúságot a közös
lelki munkába is. Ez az este a mult évben megindi-
tott ilyen munka bíztató folytatása volt és az egye-
temes egyház áldozatkészsége bizonnyal gyümölcs- Vegyünk maradandó ajándékot!
termő lesz, Nálurik már kevés pénz-
~ _ A hatvani új evangélikus templom oltárképéteri vehet arany ékszert,

november 24-én avatta fel. Chugyik Pál aszódi fő- ezüst tárgyakat és pont JS
esperes ünnepélyes keretek között. órát. Jöjjön választani.

_ Salgótarjánban ádvent 1. és II. vasárnapján. SZIGETI NÁNDOR és FIA
az Evangélikus Nőegylet Szende Miklós és Marcsek ékszerész, Budapest, IV., Kecskeméti-utca 9 szám,
János lelkészek vendég,előadásával vallás:::.:o::.:s:....:es:::.t:.:é:..:t_r:.:e::.!~:...-~A::..::.:la2P:..:í:...tv:.::a::.::-=.18::.:6:.::7~.__ ..:- .~_
fébé Evangélikus Diakonissza Anyanázi. Nyomda, Budapest, VII., Damjanich-u. 28-b. - F.: Farkas L

régi és új gyarmatpolitikáját írja meg. Hdá-
nya ennek a fejezetnek, hogy egy szót sem í r
arról, hogya rnissziói munka hogyan kapcso-
lódott a:z államok gyarmatosító munkájába.

A negyedik könyv a szocializrrius előre-
tő rését s arinak keletkezését, fejlődését adja.
A szerzóeg yéni álláspontja kiismerhetetlen eh-
ben a kérdésben.

Az ötödik könyv a világ új gazdasdgpoli-·
tikájának, keresztmetszetét adja.

A'l Jegyes fejezetek végén Asz-talros Miklós
kiváló tőrténészűnk tollából hazánknak ra vi-
lág eseményeiben való részvételét olvashatjuk.

··"""""","·.·.111 •."".,'''' ••''•••,,, •..• ,, .•. ,'''''''''11''' •.'11',,,•... "'.11'''•.....•••.•••..• ,,,.,,,,,,, .•... ''.11''''''' •..• ,,:: : = ::
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~IHIIIIIIIII11IR,'11'1111'II1'IIIIIIII'llltll"IIIIII1I"11'11111111111111111111111.1'1'111111111111'111111111'111'111"I,fllllllllll'III"::

. ÁDVHNT 2-lK VASÁRNAPJA.

dez. December 15-én pedig a karácsonyi vásárt
rendezi 'meg ezídén is.

- A Hatvan-gyöngyösi rnísszíóí kör vezetésével meg-
bízott segédlelkésznek. Huszák .. Józs,~fnek ~ár?, .Rad-
vánszky Albert egyetemes felugyelo a mlSSZ10l he-
lyettes lelkészi cimet adományozta.

- A salgótarjáni Evangéliumi Leál!y~gylet ~zc-
retetvendégség keretében ünnepelte ~ennan!,,-sa 10 e,,:€s
fordulóját. Az 'Erős várunk elé~eklese utan ~,edzl~-
radszky Márta üdvözölte ,a megjelenteket. majd ,S~J-
dák Júlia szavalta el alanykar kíséretéver a Jákób
kútjánál című költeményt igen mély hatást váltva Ki
hallgatóságából. Ezután Galbács Ica olvasta fel a
10 év töriénetet. Utána Dr. Csengődy Lajos lelkész
tartotta meg ünnepl beszédét, amelyh~ a leány-
egylett munka jelent.őség:ét han,g~z~att~ es !lJ. Leány-
egyletet, mint ~ ,hajda~: bethalllat, ~az mal, masat
lsten gondviselesebe ajánlotta, Vegul a Jeany~ar
Suhár Klárika vezetésével a Mester, a bősz VIhar
dühöng című éneket adta elő. =: Ezután a szerétet-
vendégség következett, ,

_ Halálozás. Mezericí Mezriczky Elelené szül.
szalat Szalay Alic~, a, csillaghegyi e,gyh~zki?zség fe,]-
ügyelőjének neje, életének 82-lk es házaséletének 61-lll
évében elhunyt.

_ 80-ik születésnap Dr. Mr.tg~csl{-D~etz Sándor
egyetemi tanár, az egyete~2S ~a~ugyl blzot~sag, e,r-
derries elnöke december 7~en töltötte be 80-1~ evet,
rnely alkalombór tisztelői között egyhazunk IS sze~r
re tettel üdvözölte. f

_ Levél az .aszódi 'evang. l,eánynev,elő intézet volt
növendékeihez. Szerétettel köszöntöm az aszódi ~e-
ánynevelő intézet volt, n?vlendé,k,eit,,~ tudatom v~luk,
hogy Budapesten lako Iskolat~r~nOI?kkd ,e~~~ta~oz·
tuk, hogy mega~,~kítjuk az ~SZO,dl le~mynev,elo intézet
volt .ískólatársnöinek egyesületet. Celunk, .hogy ked-
ves iskolánkról- szerény adomanyunkkal IS megern-
lékezzünk és ezzel is megpecsételjük azt a s~e;c<te~et,
rnely bennünket hoz,záfűz:.' J,erte~ velünk np-nel ,tob.~
ben, jőjjetek el találkozomkra, es en~ek erc:J.ekeb~~l
közölj étek velem. címeteket. . A Iegközelebbí t~lal-
kozó december 9'-en. (a budai Auguszt cukraszdaban
d. u. 5 órakor.) Hívunk és várunk benneteket! A
társaság nevében Fejesné Németh Gizus. XL, Buda-
örsí út 18.

_ Varsányi Árpád ok~: állá~r:él~I~21 éves, k~nto-
l"i oklevéllet is rendelkező taníto allast, ya~y ,ne',:e-
lőséget vállalna ev.· családnál. Cím: Varsanyi Arpad,
Kisterenye ,

RIEGER, OTTO ORGONAGYÁRA
Budapest, X., Szigligeti-utca 2Q. szám. (Rákosfalva).
Uj orgonák, valamint homlokzatsípok szállítását és

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

SZLEZAK ·LÁSZLÚ
Magyar(}rszág aranykaszorús mestere

harang- és ércöntőde, barunqi elszerelés- és harang:
láb gyár, Budapest, VI., Petneháeu-utca 78. szám.

8 aranuéremmel és 4 dtszokleuéllel . kitűntetue!
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AZEGYH~ÁZ. ÁDVENTJE.
Krisztus testének, az anyaszentegyháznak

állandóan Isten országa eljövetele ádventjé->
ben kell élnie. Ez azt jelenti, hogy minden
rnunkája azért folyik, hogy az eljövetel aka-
dályai csökkenjenek. Ennek van ugyan ezer-
féle. földi bonyodalma, de mindegyikkel szem-
ben változatlan az egyháznak az, a kötelessé-
ge, hogy alkalmas és alkalmatlan időben az
evangélium tisztán és igazán hirdettessék és
a szentségek Krisztus rendelése szerint szolgál-
tassanak ki.

Az egyház életének minden helyzete és
rniriden feladata tehát ez egyetlen mérték íté-
lete alá helyezendó : mi szolgálja abban a hely-
zetben és a fennálló feladatok kőzőtt az evan-
gélium hirdetésének köte1ez,ettségétés a szerit-
ségek kiszolgáltatásának mennél áldásosabb al-
kalmait. Ami e kettőnek érdekében keresztűl-
vihetőnek látszik, azt mindenkor kérségesloe-
dés és halogatás nélkül teljesítenie kell, mert
élet jogosultságát ebben a hivatásában kell tud-
nia. 'Adventet jelent számára minden időszak
és helyzet" amikor ennek szelgálatára újabb
lehetőség mutatkozik.

Ezt az ádventi erősödést ismerjük' fel a
mult hónapban tartott egyetemes közgyűlés-
nek abban' a két határozatában, amelyik az
istentiszteletek liturgiájának véglegesítésére és
élJ szórványok gondozására irányuló,de ,a zsi-
nat által meghatározandó megszervezésre vo-
natkozik. Mindakettő egy kótelességérzetből
származik, mindakettő egy seolgálatot akar
teljesíteni, mindakettő egyetlen úton akar 00-
vábbmenni: Isten országa útján.

, Az- istentiszteletek rendjének belső gazda-
gítása szempontjából kell és csak ebből az

egyetlen szempontból szabad tekinteni a most
nyug;ró ponthoz jutó liturgiai mozgalmat. A
bűnbánat és bűnbocsánat, a kegyelem és a
dicsőítés, a meggyőződés és a Hitvallás nem
rejtett és esetleg fel nem ismerhető elemeli
többé az egyes "istentiszteleteknek; hanem ál-
landó és félre nem ismerhiető, lényeges és az,
Ige befogadását és a szentségek vételér áto
ható előkészítői minden istentiszteletnek. Meg-
győződésünk az, hogy istentiszteletünk áldásai
bőségesebben áradnak majd a hívő szívekbe
és még jobban fordítják őket az evangélium
felé.

A szórványok lelki gondozásának megszer-
vezése ugyanezt jelenti: több és közelebb ho-
zott evangéliumot azoknak, akik ritkábban, vagy
csak nehezen juthattak hozzá. Olyan feladatnak

'a telj;esítését, melyet már eddig is rendszere-
sen és bőségesen kellett volna tielj,es1íte:nis
amelyet többé abbahagyni vagy gyengíteni
nem szabad. Fel kell csendüini az evangéliuni

ll;irdetfflének mindenütt, építeni kell a temp-
lomokat mindenűtt és, hivogatni kell a szerit-
ségekhez mindenűtt. Magának az egyháznak
az eljővetele lesz eli a szétszórt hívekhez; nem
az egyházért, hanem az: evangéliumért és an-
nak életéért az Isten országában.

Örömmel állapítjuk meg, hogy amit vár-
tunk ezévi egyetemes kőzgyűlésunktől, azt meg-
tette: ennek az ádventi alkalomnak a kőtele-
zettségét felismerte és tel jesítette. Az egyház
belső életének megerősödése nem történhetik
az evangélium nélkül, de a több és bőségesebb
evangélium által ez a megerősödés el nem ma-
radhat. '
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Luther a hit és cselekedetek
viszonyáról.

Szemelvények Dr. Luther Mártonnak 1520-ban,
»A JócselekedetekrőI« (Sermon von den guten
Werken) írt könyvéből.

" .. E művern kiadását sokkal fontosabb-
nak tartom, rnint bármelyik prédikációmnak,
vagy könyvecskérnnek a megjelentetését. Előtér-
be került ugyanis a jócselekedetek igen fontos
kérdése. Ezen a téren mérhetetlenül több csa-
lás és hamisság történik, mint bármely .rrrás
területen. Itt az egyszerű embert ige:n könnyen .
félrevezetik, úgyannyira, hogy már Krisztus
Urunk megparancsolta, hogyéberen ügyeljünk
azokra a báránybőrökre, melyek alatt farkasok
rejtőznek. (Máté 7,15,)

Se ezüstnek, s'e aranynak, se drágakövek-
nek, sem egyetlen értékes do1ognak: sincsen
olyan sokféle pótléka és annyi károsodása,
mint a jócselekedeteknek, melyeknek mindnek
kizárólag a jóságból kell fakadniok. Enélkül -
a jócselekedet .ilIem más, mint puszta kendőzés _
képmutatás és csalás.

Elsöbb is azt kell tudnunk, hogy csak azok
a cselekedetek jók, malyeket Isten megpara'l1'-
csolt. Amint csak: 'annak a cselekvése bűn,
amit Isten megtiltott. Azért, aki ismerni és
tienni akarja a jócselekedeteket, arinak nem
ken mást tudnia, mintIsten parancsait. Krisztus
ezt mondja: (Máté 19,17.) »Ha be \a:kJarsz
menni az élet ve', tartsd meg a parancsohatokat.«
S amikor az ifjú megkérdezi, hogy mit kell
cselekednie (Máté 19,18.), hogy üdvözüljön,
semmi másra nem mutat rá Knisztus, mint a
tízparancsolatra. Ehhez képest a jócselekede-
tek ismertetőjeleit Isten parancsolataiból kell
megtanulnunk, nem pedig maguknak a csejte-
kedereknek kűlszínéből, nagyságából, vagy
mennyiségéből, sem pedig az emberek! vék-
ményéből, vagy emberi törvényekből és cse-
lekvési módokból.
.. Az első és legfontosabb, legnemesebb jó-
cselekedet a. Jézus Krisztusban való hit, arnint
Ű' mondja, amikor a zsidók megkérdezték (Já-
nos 6,28.), hogy »mit csináljunk, hogy az Isten
dolgait cselekedjük?« - Ezt felelte.: »(Az az
Isten 'dolga, hogy) higyjetek abban, akit Ő
küldött.«
. 'Ha mi ezt halljuk, vagy prédikáljuk, át-
siklunk fölötte, azt gondoljuk, hogy ez bs do-
log és könnyen teljesíthető, holott jó időre
meg kellene állnunk; mellette és alaposan át
kellene gondolnunk. Mert ebberr ra. cseleke-
detben benn kell foglaltatni minden, más jó-
cselekedetnek sahibnek a jósága a többi
esdekedetre is kiárad, ezek mintegy életet kap- .
nak a hitből. Ezt erőteljesen hangsúlyoznunk
kell, hogy megértsék.

Sok olyan ernberrel találkozunk, aki imád-
Imák, bőjtől, alapítványt létesít, ezt és azt
cselekszi, jó életmódot folytat laz 'emberek! előtt.
pe ha megkérdezed, hogy bizonyosak-e afe-

Lől, hogy mindaz, amit tesznek, tetszék az ls-
termek, azt felelik: Nem. Vagy nem tudják,
vagy kételkednek felőle. Ezenfelül ott van né-
hány nagy tudós, akik tévútra vezetik őket,
mondván, hogy nem is kell efelől : bizonyos-
ságban lenni. Ezek azok, akik semmi mást
nem tesznek, mint a jócselekedeteket tanít-
ják. Ime, ezek a cselekedetek mind a hit-

. t6T függetlenül rnermek végbe. Ezért semmi-
sek éS'teljes,en élettelenek. Mert amint lelkiis-
meretük Istennel szemben áll és hisz, ugyan-
ilyenek a cselekedetekis, melyre!k:ebből erednek.
Ezeknél nincs hit, sem pedig jó lelkiismeret
Isten előtt. Igy hát a cselekedeteiknek le van
vágva a feje, egész életük és jóságuk értékre-
len. Ezért v.an,,hogy amikor-éri a hitet olyan
erősen hangsúlyozorn, s az ilyen hit nélküli
cselekedeteket elvetem, - azzal-vádolnak, hogy
megtiltom a jócselekedeteket, holott én a hit
igazi jócselekedeteit ha!logsúlyozottan taníbo~.

Kőeli: V.i r á g Jenő'.

Egy jó tanács.
A Református Élét nov. 30-an megjelent

számában »Éle'! és halál számai« címen v.an
egy gondolkozásra késztető 'közlemény, mely
szerint .!927--33 között, tehát hét évalátt a
reverzalisok folytán a, róm.vleat. egyház .. 'J'lyJe'.
resége 836 család, ar:eformátus ,egyhá,z, vese-
tesége 28, az evangélikus egyház vesztesége
ez alatt a hét esztendő .alatt 1980 család, A
hét esztendő alatt éppen úgy V'esztettünke
téren állandóan, mint 1895 óta szűntelenűl,

1'\ nevezett lap azt fűzi ehhez a szégyenle-
tesen szomorú statisztikához : »N yilvánvaló,
hogy nagyon sürgős intézkedésre van szűksé-
g,ee!sősorban az evangélikus egyháznak; Ko-
moly ,égyházfegyelmi fegyvereket kell alkal-
maznia. Ahol a református presbiteriumok a
reverzálist adókkal szemben minden megalku-
vás nélkül fegyelmező erővel jártak el, ott a
reverzálisok száma csökkent. Ebben a kérdés-
ben semmiféle langymeleg, semmiféle habozó
álláspont el nem foglalható, mert elalkudja
a jövendőt.«

Először is. köszőnjük; hogya Református
Élet figyelemmel van a statisztikai. adatok köz-
lésénél reánkTs es állandóan kirmztatja a re- )
ánk vonatkozó adatokat is; Kőszönjük az-t is, hogy
még tanácsot· is ad komoly veszedelern elhál-
rí tására ; értékessé .teszi la jóindulatú tanácsot,
ho g y kipróbált eszközt ajánl: la következete 3,'
meg nem alkuvó egyházfegyelmet.

Egyházi sajtónkban és lelkészi konferen-
ciáinkon éppen e sarok írója az elsők kőzőtt
volt, aki ezt 'a kérdést többször is tárgyalta.
Az újabb időben is folyt erről megbeszélés ép-
pen e lap ha s.ábjain. Sajnos, nem mondhar-
juk, hogy nálunk általános volna arrnak a fel-
ismerése, hogy e térenés általában véve az
egyházi éle~terén 'erkölcsi vonatkozásokban is
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erőteljes . egyházi fegyelmet kellene gyakorol-
nűnk. .

Van néhány tudott vagy feledésbe me-
rulregyetemes jellegű határozatunk, mely nem
elég erőteljes, de még így is csak itb-ott van.
végrehajtva. Tudott dolog, hogy presbiterség-
re és országos -választmányi tagságra is meg-
választotrak olyan egyháztagot, aki reverzálist
adott egyházunk kárára. Ez semmi eseüre se
vall arra, hogy nálunk általános az egyházi Ie-
gyelmezés.

Némely gyűlésünkön parázs vitát kellett
folytatnunk kimagasló világi vezetőinkkel, mert
semmi megértést sem mutattak Iiberális pro-
testáns felfogásuk folytán egyházunk védekező
harcai iránt. Itt-ott mégis keresztülmentegy-
egy egyházfegyelmi szabályzat. Altalános ér-
vényű, egyetemes jellegű fegyelmi szabályza-
tunk! azonban máig sincs. Több, mint tíz év-

_velvezelőtt terjesztett fel egy ilyet a Lelkész-
egyesületünk, die azt nem mertékegyete'mie's
jellegű határozatta emelni, hanem áttették a
zsinati bizottság hoz. Majd meglátjuk, mit· esi-
nál vele a reménységgel várt zsinat.

....Az azonb..",;naz' aggodalmunk, hogy nem
lesz erőteljes, meg nem alkuvó feg yelmi sza-

. bályzatunk. Ha figyelemmel k:ísértük különböző
fokú egyházi gyűléseinket. akkor azt láthat-
tuk, hogy mi még rinindég reménykedünk az
l868 .. LIll. tc.. visszaállításában, mely nem;
engJedLfl1C'?g'a-.reverzális- kőtését: .: N!6m is níd-
juk, kitől. várható ennek a tőrvénynek a visz-
szaáll ítása, hiszen mi az utóbbi években, sőt
évtizedekben is elég előnyös helyzeWen vol-
t~n~ ko rmányfér!fiainkat illetőleg, s még se
tortent semmi. Vagyunk jónéhányan, akik nem
reménykedünk a reverzális-törvény eltörlésé-
ben. Sőt nem is sürgetnénk azt, mert amikor
~~szt.eségeir~k! és pedig nagyon alapos veszte-
ségcink vannak, akkor nem éppen bátor cse-
lekedet- könriyebbségért esedezni. Ezt a gyá-
vaságegy nemének kell tartanunk. Ha a, ma-
gunkerejéből nem bírunk talpra állni és a
vesz~eségeinket nem bírjuk nyereséggé változ-
tatni, akkor meg is érderneljük' a Iassú v;a;gyJ
gyol1sabbelvérzést. -Mi nem merítettűk' ki a
részünkre is riyiitva álló lehetőségeket. A tőn-
vény a mi számunkra' is biztosítja a reverzális •.
vétel jogát. !É[jünk' tehát vele egész céltuda-
rossággal.

Először is állítson egyházunk határozott
követelést a tagjai elé és szabja meg teljes
komolysággal, mit kíván a tagjaitól, azok hit-
hűségéről. Ezt nem tekinti semmiféle érdemi-
nek, hanern egyszerű tartozó kötelességnek.
Nem lehet hithű ievangélikusjaz aki nem őr-
zi . családjában azev,angélikus 'vaJlás'Ü's:slágot;
anna~e~köl~si és ősszetartó erejében. Merjűk
megtrsztitaru egyházunkat, gyűléstermeinket az
evangélikus vallásosságot hangoztato, de az
életükkel megszégyenítő tagjaitól, és lépjünk'
fel bátor határozottsággal a hűtelen ekkel szem-
hen.-

Alakuljőn -át gyűléseink rhangja és érvé-

nyesüljön 'Ott teljes nyiltsággal a céltudatos
egyházvédelem és legyen 'Ott missziói Jelkület,
amely nem elégszik mega meglévők kínos-ke-
serves rnegtartásával, hanem harcos lendület-
tel meri a missziót hangoztatni és gyakorolni,
Missziói lélek nélkül nincs egyházi élet és ez
a misszió nemcsak a messze pogányokra te-
kint, hanem itthon is megkeresi -- az előbb •.
bit se hanyagolva :el ~-a rneghódítandó tel-
riíleteket. Aki csak a meglévőt akarja, elzárva:
megőrizni, az azit is el fogja veszíteni. Harcos
lendület és bátor missziói lélek nélkül nem'
fejlődhet az 'egyház. Ha ilyen lélek veszi a ta-
nácskozásainkban.: akkor nem fogunk panasz-
kodni és keseregni veszteségeinken és merers-
geni. dicső multunkon, hanem állandóan se-
regszemlét fogunk tartani és a uerepeket fog-
juk tanulmányozni s oda csoportosítjuk az
erőinket, ahol azokra éppen. szükség van, Aki
nem akar bátor lenni és fél a harooktól, az Ille
jöjjön velünk, aki közőrnbős a Krisztus ügye
iránt, azt mellózzuk, aki árulója 13:2. Anyaszenn-
egyház érdekeinek, azt kivetjűk a sorainkból.
Kicsi,' de hős legyen a sereg.

Sokat tehet. egyházi sajtónk .is az egyháa-
, védelem terén. Mennél határozottabb a trom-

bita zengése, annál inkább felkészűlűnk a
harcra. Nem mondhatjuk azonban, hogy gyak .•
ran éreztük ,ezt,a bátor trombita szót (1. Kor.
14.8.). Több apologetikus lendületet és sokka]
több, egyirányú; következetes munkát kell az
egyházi sajtónktól ,kívánnunk, A szintelen, ízet-
len stílusgyakorlatok' nem ébresztenek és nem
erősitenek. Talán ez is egyik oka annak, hogy
egyházi lapjaink nem tudtak olyan visszham-
got kelteni a, híveink lelkében, hogy ea biz-
tosította volna a s.aját.e.rejiikből vailó fennana-
radásukat. Sok volt itt a, próbálgatás, önké-
nyeskedés és dilettantizrnus. Örvendetes, hogy
már erős javulás mutatkozik e téren, de vkét-.
ségtelentil sok még <l1 tenni való.

Alljunk' tehát talpra Isten segítség'ével a
magunk becsületes akarásából. Nem lehet előt-
tünk cél az állami törvényekkel injekciózott
egyházi élet. Ez se az államnak, se az egyI-
háznak nem érdeke. Az evangélikus 'egyház
éljen önálló, kiépített -'egyházi életet, vetkőz-
zön le minden kultúrprotestantizmust, amely
mán idejét rnúlta, és legyen egészen és m!Í1lJ-

__denben Krisztus 'egyháza .. Ez pedig nem szét-
eső, .f.oeg:yelmezetlen,hanem éppen a Krisztus
egységéhen összeillő, erőteljes és egészséges
élő kövekből épűlt szent ház, ép szervezet,

. I .,

M'a.r c se.k . j á n os,

Szegény Miatvánk I
Mindjárt bocsánatot kérek a kifejezésért:

nem a Miatyánk szegény, hanem sajnálatosan
szegény az a rendszertelen, sőt fegyelmetlen
~:okféleség, ahogy Ut!1nk. imádságát evangé-
Iikus lelkészek ajkáról halljuk. Az:t tapasztal-
tam, -hogy-Iegtőbb 'lelkész 'egyéni megszokása



4. oldal EVllNGSLIKUS SLET 50. szám

szerint : a . Miatyánkot egyszerűen úgy imád-.
kozza, ahogy néki tetszik s a szövegen változ-
tat a saját kedve szerint. Nekem laz az: érzésem,
hogy nem szahad költői virtusból vagy ké-
nyelmességből játszani a Miatyánknak egyetlen
betűjével sem.

Legalább 60 evangélikus lelklésztől hal-
lottam már elimádkozni a Miat yári100t, termé-
szetesen l-egalább negyvenképen. Ahány se-
g édlelkészem . volt, még mindegyik más .Mi-
atyánk szöveggel lépett az oltár elé. Természe-
tesen az' eltérések nem mondatkihagyást, vagy
betoldást jelentenek, hanem synonim-szavakat,
vagy cll kőtőszavak bizonytalanságát, lényegben
tehát a pontosság hiányát. Nem .kicsinyesség,
ha azt rnerem indítványozni, hogy tegyük el-
sósorbán mi, lelkészek lelkiismereti köteílessé-
günkké, hogya Miatyánkot nem variál juk hangu-
latunk, vagy »jobb« m ggyőződésünk szerint,
hanem; elfogadunk egy általános s egyetemes
fordítást s becsüljük annyira imádkozó híve-
inket, hogy a különféle Miatyánk-szöveggel
uem izavarjuk áhítatukat! Állítom Ú. i., hogy
éppen a Miatyánk az az imádság, amit -
talán kivétel nélkül - mindenki együtt imád-
kozik' lelkészével. Nem volna baj, perszIe, ha
a hívek soha mástól nem hallanák és sehol
máshol nem hallgamák és imádkoznák a Mi-
atyánkot, mint saját Ielkészűktől, (feltéve, ha
'az mindig egy szöveggel irnádkozea) és saját
gyűlekezetükben. De mihelyt vendégszénok jön,
vagy a Pi ta gyermek iskolába jár, azonnal
megkezdődik a kűlönböző Miatyánk-szőveg ek
zavaró lelki hatása. Nem volna már csak azért
is érdeines egy szöveggel imádkozni a Mi-
atyánkot, hogy a templomunkban vendégként
megforduló hittestvérünk otthon érezze magát
s . ne okozzon néki még csak feltűnést sém
a Miatyánknakí eltérő szőveggel való irnádko-
zásaj l . I -

Ha valaki kicsinyeskedésnek gondolna ezt,
annak hadd mond jam el, hogy kath. paptól
és hívőktél életemben legalább százszor hal-
lottam elimádkozni a Lukács Evangéliuma sze-
r.int imádkozott Miatyánkot, de cha, egyet-
len 'esetben 'sem vettem észre még egy betűnyi
különbséget sem. Ha másért nem is, de mié.g
a rend kedvéért is kötelességünk rnódot ke-
resni arra nézve, hogy minden evangélikus
lelkész, minden alkalommal, mirrden helyen
egy és ugyanazon szöveggel imádkozza U rurik
imác1ságát!

.Meg kell 'tennünk azonbari ezt elsősor-
ban .. :a _közösség . kedvéért! A közösség szerit
gondolata .pedig bizonyára jobban érvényesül,
ha egyféle szöveggel imádkozza minden ma-
gyar evangélikus hívő a Miatyánkat, ezt az'
Istentől közösségi imádságnak rendelt, csodá-
latos Lélek-kenyér fohászkodást!
. Éln természetesen nem török lándzsát egy
szöveg melletf sem. Egyéni szempontból drága
és szerit még az elvarialt forma is, ha az; 'nerrs
csak imádság forrnula a lelkész ajkán, hanern
lélekv,alós~g a .1,~1l~ész-szív~b_en.,Maglain kihir-

detterri, mint új lelkipásztor gy ülelee zeternben ,
ahoi n .fyol gyakori a segédlelkészváltozás és
sokszo r jönnek vendéggszónokok, hogy a rend
il közös együ ttimádkozzis kedvéért ezután min-
dig a revideált Károlyi-Biblia szerint fogjuk
betűről-betűre imádkozni a Miatyánkóts imád-
kozás közben meghuzatjuk a harangot. Ugy
érzem, hogy ez nem volt felesleges. újítási S

cgyénieskedő láztünet.
A magam részéről bármelyik szöveget el-

Eogac1nám, de a miheztartást mindig a temp-
lomban használt Biblia szövegéhez s az eszel
egyeztetett s az iskolában tanított Káté-sze-
véghez, alkalmaznám.

Még egyet! Az »Uri irnádság« kifejezés
nyelvtani torzszülemény s logikai szempontból
véve dogmatikai paradoxon] Az Urtól tanult
imádságnak magyarul éppen úgy Miatyánk a
neve, mint egyik szülónket nem »anyai szűlő-
nck« nevezzük, hanem azt mondjuk :'Éldes-
anyám!

Hogy az én igénytelen indítványomból
lesz-e valami, az attól függ elsősorban, hogy
lesz-e valaki, aki ezt a kérdést, nem egyéni
hiúsáf?án, vagy kritikus szemüveggel nézi, ha-
nem imádkozó, kőzösségr iMiatyá'l1k~sz·emm!el
... meglátja! Bácsi S.ándü.r.

"Üzennek az ünnepek:': >

A fasori egyházi egyesületek védnöksége
alatt kél előadást adott a fenti címmel a fa-
sori ifjúsági .egyesület. Ez eddig egy egészen
tar~a hir s jelentéktel nségét életrlel kell kel-
ter:-l. Ugy tudom, hogya pesti egyházak hí-
vei előtt talán 5 vagy 6 esetben mutatta be
ifjúságun~ ezt az ünnepi játékot s a'z1 is tudom,
hogy; eddig ezért a munkáért csak dícséret il-
lette meg őket és semmi gáncs.
'. '. Pedig ezen .kellene kezdeni. Egy olyan
bibliai alapon készített tökéletes darab, rnint
az »Üzerinek azi. Unnepek«, megérdemelte vol-
na azt, hogy a játék rendezője: Danhauser
~ászló s a zenei rész alkotója: Peschko Z'Ol-
tan orgonaművész legyőzzék önmagukban az
e'va?gélikus sze~énységet, ami jellemzi 'egyhá-
~unk valamennyi agilis munkását s prograrrun-
]~kkal S' előadásukkal a nagy nyilvánosság' elé
lep~eJc,Me,g ~lagyok .arr?~ győződve, hogy ál-
lami színházaink rendezői 5 a modern SZÍ11-
padirodalom esztétikusai nem zárkóztak volna'
~l_az ,~lől, hogy egy ilyen meghrvásra, eljőj-
Jenek. közénk s megtapasztalták volna azt, hogy
a ..mal :,alláso~ tárgyú s scenirozású játékok kö-
zott rnilyen figyelemreméltó ez az lőadás. Itt
is bebizonyosodott az, ami az Igével kapcso-
latban mindig tétel marad, hogy az a meg-
szólalása által hat. ".
, Az egyházi esztendő' ünnep i olyan egy-

házhívek előtt, akik istentiszteleti neveltetésük
folyam~n s a, perikopális .rendszer _ponJQIS hel-
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tartása' esetéri az egyházi esztendő folyamatát
világosan Iátják és értik, még inkább élmény,
az előadás végighallgatása pedig lelki gaz-
dagodás,

A szereplők az ifjúsági egyesület tagjai,
10--20 éves fiúk és lányok, akikben éppen a
tárgy miatt semmi szinészi hangulat nincs, s
akiknek a színpadon a reflektorféni~világos.
ságában a közönség ló állított magatartása
~ két esetben adott csoport-liturgikus lejtése
mindenkiből azt a meggyőz'ődésL váltott a ki,
hogy ami ott történik! s a közöriség elé adatik,
teljesen személytelenne vált emberek Istennek
szolgálni akaró rnunkássága.

Az előadás elejétől végéig a mesterkélr-
ségról egészen rnentes gyermeki é;.i' ifj úi áh í-
tatnak olyan feJfokozoLtsága, amit csak az Ige
válthatott ki .a szereplőkből.Semmi emberi
szépség re törekvés, a deklarnálási szándék ki-
irtottsága, az egyszerű emberi beszéd őszinte
hangja szólalt meg minden szereplőben s ez
hatotta meg a gyülekezetet, mint hallgató kő-
zönséget.

Az előadáson nem volt semmi taps. (Az Ur
Katonái című darabban a Iegáhítatosabbnak
látszó jeleneteket is megtapsolta a közönség.)
A közönség nem avatkozott bele az' előadók
rnunkájába, hanem úgy fogta fel a játékot,
ahogy az az előadáshoz méltó volt.: engedte j

magára hatni a Biblia folyamatosra beállitott
cselekményét." •

Danhauser László vallastanár . munkáia
nlindenelismerést megérdemel. Ez a dicsér:~1
nem annyira a betanításnak szól, mint inkább
annak, hogya rendelkezésre álló ifjú és gyer-
mekanyagból a rnúnkának megfelelöen ilyen
nagyszerűen választotta össze .az ifjúságet. Bi-
zonysá got tett arról,' hogy. az ifjúsági munká-
ban' milyen fegyelmező erővel -Iehet csúcstel-
jesítrnényeket kihozni. Nagy munkájáért a kö-
zőnség s az ifjúság egyaránt hálás neki. De
ugyanilyen dícséret illeti Peschko Zoltán
fasor] karnagyot. aki az előadás zenei részét
a semmiből teremtette meg. A fásori énekkar-
ral az ünnepkörök áthidalására kar és sóló be-
téteket alkalmazort a vallásos hangulatnak meg-
felelően, két nagyobb szólamhoz pedig melo-
drámasz erű olyan irnprovizált zenei aláfestési
adott; amelyet csak az elmélyült s vallásos ihlet
hatása alatt lehet rnegszólaltatni.

Egyházunk érdeke volna az, ha »mŰSOWlw
tartana ezt az előadást s rninden nagyobb
gyülekezethen előadatna. Egyelőre Budapest'
és környéke minden gyülekezetében s azután
sorra. a nagyobb' és kísebb gyülekezetekben.
Van annyi evangelizáló .. ereje 'ennek .a Fnun-
kának, hogy. ezért érdemes anyagi áldozatot
hozni s van annyi térítő hatása, hogy erről nem
szabad lemondani. Annyira szekatlan és új,
hogy okos dolog minden gyíilekezetben a ve-
lejáró Iehetőségeket kihasználni.

G. L.
-o_C.

A ma:i ember lélektana a templomban'
olyan probléma, amivel nagyon keoesen [oqlalkoetak
még. pedig a téma hálás és eredményes, eleoeorbon
a lelkészre; nézve,' de a hívőkre is. A ma emberét az
idergel'Jgyorsaság jellemzi, amit igen találóan soffőr
tipusnak neueznek. Nem ross.z ember ez, épp otqan
gyermek, a gyerme/í: minderi j6 és rossz tutajdon-
siÍgáva[, mint az előbbi generációk, és épp oly
naitamokkal. Dé. a racionaiieátas korszakában az ö
keze, izma és agya is g.azdaságosságra oan beá!üt-
ua, lI{fY, ahogy tanitták és ahoglJ az éle: is köve;-
teli. A templomba is eljár és még' gyal.rabbal! járna, .
ha; az Ő nuecuéri szolruinak hozzája. Ő ugyanis ott' is
az marad, aki kinn volf, így tehát nem;
szereti a lr!,!ki körmondatolwt, inkább a táuiraii
stilust, az egiJszedlt, a rövid ideig tartút, ez vall rá
a ieqnaquobl: hatással. Ez le:/lyügőzi, maqália mélyí.-
ti, áldozatokra készteti, hívő lélekké formálja. Am! ennél
több, az már sok,a gljernwk figIJe.lme másfelé repül, ki-
esik a pl'édilfáMi-l7ívőlf l0,!ki mágneses vonzásából.
már csak ott. ül... Igen jellemző eset erre e[J!!
amerikai embernek nemrég megjelent ujságnyilat/w-
eata, amely ugyan eaész más célból jött létre, clp
jéA ráuiláqit erre, a tipus-énre.

Emberünk 'be/ép a templomba, az' anglikán lel-
kész predikáciájábcn épp uj [eiesethez ér, Egy sze-
qéni] elesett család részére kér támogatást, (ott na-
pirenden van). Miegrázó realittissal vázolja az el-
esett: ember nyomorát, a család tragédiáját, a gyP-
rekek éhes játékát. A templomban síri csönd, a sze-.
mek kimerednek, a fantázia' szinte lobog. A gyü-
letceeet -- amerikai ktiejeeéssel élve - meg van
dolgozva. Emberünk is gyorsan b~lelJ.ylll zsebébe (is
egy marok aprópénzből hamar kitapoqat e,gy dol-
lárt. A pap tovább vájkál a' szioekben, ujabb rész-
tetei« -jestésébe rnerűl, Emberünk még mindiq zse-
bében tartja kezét de a dollárest elengedi és kita-
poqai egy [éldallároet, Mikor a pap a hatást vég-
sőkig iparkodik fokozni, emberünk kezében már egy
dime; (10 cent) van, de. azt is gyorsan ktcseréü egy
.') ceniesre. Mire áldásosztás után táuozásra kerül a
sor, miseterünk kifogástalan gentf.e'man maqatartás-
sal, de e.gy cent adomány nélkül lépegetett ki a
templomból. .. A nyomor? Azt odakünn rég meff-
szokta látni, odabenn il felhő szétszakadt ugyan, de a
[ilm tovább pergétt. Pedig nem rossz ember, egy
cseppet sem rosszabb, mint nagyapái ...

A lelkészfizetések központosí-
tása és a szórványkérdés,
A lelkészfizetések központosítása azt jelenti, hogy

minden lelkész egy központi pénztárból kapná a fi'-
zetését, s nem a helyi gyülekezet pénztárából. Mi
oka, mi értelme és mi célja Lenne egy ilyen köz-
pontosításnak ? A közpóntosítás oka az, hogy a mai
híványfízetéses rendszeren jelentkeztek az aggkori
gyengeségek összes tünetei. ErtelIlli~ és célja pedig
az lenne, hogy empirikus egyházunk ezen főütőerét
valami időszerű beavatkozással úgy megifjít-
suk, hogy a megfrissült vérkeringéstől az egyház
egész látható testének megéledese is várható le-
hessen. .

Legelőször is a diagnózist szerétném megálla-
pítani.. azaz felsorolni a hiványfizetéses rendszer
aggkori gyengeségének és egyéb betegségeinek tü-
neteit. Olyan területre lép itt az ember, ahoi még a
legtárgyilagosabb előadónak is erős kísértéseket kell
leküzdenie, nehogy belevesse magát a téma véres
szenzácíóíba s ne arasse Ie az olcsó sikereket, ame-
lyeken-a magyarhoni evangélikus lelkészfizetési nyo-
morúságok drámai, könnyes, vagy éppen humoros
oldalainak élénk Iefestésévei arathataa-Ie, Győzelme-
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sen megküzd vén tehát minden riporteri és novella-
írói hajlandósággal, szigorú tárgyüagossággáa s szinte
táviratí stílusban szerétném csak felsorolni mind-
azokat a hátrányokalt és' visszásságokat, amelyeket
a hivanyfizetési rendszer kiterrnelt.

1. Anya[Jl hátrányok a lelkészre nézve. A hi-
ványfizetés természetbeni szolgáltatásai bizonytalanná
teszik a lelkészi fizetés nagyságát. Ahogy hullámoz-
nak az árak.: úgy eshetik le a fizetés összege akár
az egyharmadára is, mint éppen a közelrnultban
tapasztalhartuk. " ,

ft1 természetben szolgáltatott fizetés minőségérőL
is, sok szepet lehetne mesélni (szemetes buza, vizes'
bor.). . _ í '

Még a lelkészi fizetés oehaitásúoat is igen sok
helyen magának a lelkésznek kell vesző dnie. Minden
más tisztviselö készpénzben, kezéhez kapja a fi-
zetést a hónap elsején előre, csak a lelkésznek
kelt felcsapnia önmaga pénzbeszedőjének. Igen sok-
szor nagy huzavonákkal veszödnie, hogy utólag
némi részét mégis megkapja. Hogy mennyí lelki
ártalom származik ebből az anyagi' károk melLett,
arról majd a következö szakaszban.

Anyági hátrányok közé tartozik mégaz is, hogy a-lel-
kész sok, helyen csak csipp-csupp részletekben tud-
j,a megkapni a fizetését. Sőt igen sokszor pont ak-
kor nincs az egyházkasszában egy fillér sem, ami-
kor. a legégetőbb szüksége volna a fizetése egy ré--
szére.

Végül óriási anyagi hátrány az is, hogy a le~-
készí fizetés ugy,anakkora az első szolgálati éuben,
mint a neg,yvene.,rlikben. Ami 'elég ,egy magános fiatal-
embernek, hogy.an volna elég a nagy családos apá-
nak, aki több gyermeket járat a távoli városokban
fekvő Iőískolákra ? Az a bizonyos korpótlék még a
legjobb' esetben is csak évi 800 pengő emelkedést
jelent negyvenévi szolgálat után. ,
, 2. Anyag~ hátrányok az eg,yházra nézve. A hi-

ványfizétéses rendszer teljesen 'széttördeli az egyltdz
testét. Az organikus test helyett önálló életű sejtek
tömegére 'bontja szét. Együtt talán erős test lehet-
ne belőlük, így külön-külön vergődő, nyomorgó, ter-
hek alatt roskadozó sejtek. . '

A hiványfizetéses rendszer behozza a' teljes
egyenlőtlen teheroiselést. Az egyik gyülekezet nyög-
ve hordozza a pap, tanító, egyház és iskola terheit,
a másik meg a mellényzsebéből fizeti ki az egészet.
Sok helyen a kisebb anyagyülekeze:f lényegesen töb-
bet fizet, mint a ,ttagyobb fili/cf. Oe havalarna fontos
kérdésre kerül-a sor.. a -nagyobb filia ÚJgy szavazza
le az anyagyülekezetet. ahogy akarja. Másutt meg
ahoz képest, amenr~yi terhet a filiának vagy fiókgyü-
lekezetnek hordoznia kell, a lelkészi szolgálatbóL igen
mostohán kapja ki részét. . ,

Ez a rendszer teljesen kiöli a hívöböl annak tu-
datát, ,hogy ő egy na.glj ?ss.zesség tagja,' amelyet
u~ hivnak : . magyarhom ag. h. ev angélikus egy~
haz. Nem tudja, hogy ennek a nagy összességnek min-
d~n; ereje !lz ő ~~ej'e. is. s :enl1(€lka nagy összességnek
minden- baja az o baja IS. Ez az oka, hogy egyházunk
egy,-egy baj leküzdésére sohasem tud egységes erö-
vel, hathatós lépést tenni, hanem mindig csak kicsiny
flastromokat tapaszt a sebekre. Innen-onnan elcsí-
pett pénzeket kénytelen egy,~egy rnély szakadás betö-
mésére fordítani, holott százezrekre volna tán szük-
ség (mondjuk pl. a szórványkérdés rendezésénél). Az
az innen-onnan elcsípett pénzecske valahol talán
nagy! önmegtagadást, súlyos áldozatot jelent, mig a
százezrek az' egész osszességre egyenlően elosztva
egy pihének a vállrahelyezésévei volna tán egyenlő.
Egységben az erő! - ezt kiáltja felénk ma atz egész
világ. A gazdasági, a politikei, a társadalmi élet
mind ezt harsogja. ~Nyílj,ék meg már végre il. mi
fülünk is a hallásra, a mi szerrrünk is a látásra!
Egységben az erő! - de a mi egyházunk sohasem
f?gja tudni _javá~a fordítani az egység erejét, amí;g
több ' más tényező mellett a hlványflzetéses rendszer
is sejtekre, hogyne mondjam: atomiokra törd eli
Sz.éJjfÜ ..~ egyházat ..- _.. ~-~-_.

Oriási anyagi hátrányt jelent az egyházra nézve
az, hogya mai hiványfizetéses rendszer mellett még
akkori se .lehetséges uj állások felállítása, ha kivé-
telesen az állaeri hajlandó volna is megadni hozzá
s kongrua hozzájárulását. Ismerem ennek egyik ti-
pikus esetét az egyik anyásuló gyülekezetben. Mivel
az anyásulási eljárás legalább 10-15 éves, az ál-
Iam, ma is hajlandó volna kivételesen megadni a
lelkészi fizetés 25,o/O-át kongrua-képen. Ez kítenne
évi 544 pengöt. A gyülekezetnek -ehhez évi 1632 pen-
gövei kellene hozzáj árulni. 1500 pengőt jelenleg is
ad az ott működő helyettes lelkésznek. Az egész ügy
tehát 132 pengő többlet megszavazasán mulik. Oe
tényleg tnulik rajta, mert a gyülekezet évek hosszú
sora óta nem hajlandó ezt a potom 132 pengőt meg-
szavazni. Pedig, ha ezt a gyülekezet lélekszámavai el-
osztjuk, kitűnik, hogy fejenként 14.6 fillér megter-
helésről, lenne szó évenként. Azok az emberek, akik
különféle mulatságokra évenként legalább 50-60,-szor
ennek az összegnek 50-100-szorosát dobják ki a
zsebükből -könnyed mozdulattal, a lelkészük számá-
ra nem hajlandók még ezt a néhány fillért seimeg-
adni, sőt 14.6 fillér többlet-megterhelés miatt megaka-
dályozzák, hogy a lelkészük évente 544 pengőt kap-
jon az államtól. Hát lehet azt a rendszert korszerű-
nek, egészségesnek, helyesnek rnondaní, amelyik ilyen
ernbereknek a kezébe adja a hatalmat, hogy a maguk
hitvány 14.6 fillérje miatt fosszák meg az egyházat
544 pengőtől?' L . 1

3. Lelki hátrányok a lelkészre nézve. A hiványfi-
zetéses rendszer lerombolja a g,yÜJeflrezetbe.na l'elkész
tektntéluét, Mí fizetjük, a rni szolgánk! - ez a
[elszó. Sok helyen a kurátor sokkal nagyobb tekin-
télynek látszik, mint a lelkész, mert hiszen a ku-
rátor adja a lelkésznek a fizetést. A lelkészre nézve
minden önérze tet, jóérzést, önbecsülést széjj elzúzó
naponkénti lelki megrugdalást jelent az, amikor néha
szűk látókörű, ~ ,zsugori és, irigykedő kurátor-
tél kell apránkint, kikönyörögni a' becsülettei "meg-
szolgált fizetést. Hallani a szemben vagy háta mögött
elejtett megj-egyzéseket arról a. »borzasztó sok pénz«-
ről, amit neki fizetnek. (Mert persze nékik a mai
viszonyok közt egy százpengős már horribilis ösz-
szeg, míg a lelkésznek egyetlen gyermeke vegy havi
iskoláztatására se' igen elég.) Mennyi gyanusitgatás,
mennyi vád, mennyi durva szó éri a pénz miatt! Ha
pl. az egyik lelkész törvénytelenül, gyávaságból el-
enged valamit a hiványból, az utána következö meg
nem, kész a megvetés. mícsoda önző, anyagias ember-I

A lelkész kénytelen igen sokszor aikadoeni a
híveivel, nem egyszer színte csak krajcárok miatt a jo-
gos és törvényes és legtöbbször igen szűkös kis fi-
zetése érdekében.

Tegyük fel, hogy a lelkész kénytelen az adál-
hátralékosokat végrehajtani. Mindenképen csak rá
haragusznak. A saját zsebe miatt csinálta! Végezzen
aztán egy ilyen végrehajtott. egyénnél hitébresztő
és belmissziói munkát! '

A hivány fizetési rendszer lehetővé teszi, hogy
beleszoiianak: a lelkész munkáiába. Sokszor eltiltják
olyanmunkától, amit pedig lelkiismerete szerint vé-
geznie kellene. (Mint pl. ahoi közgyűlési határozattal
tiltották! el a lelkészt a szórványmunkától.)

Fel nem mérhető lelki károkat okoz a hivány-
fizetési' rendszer a lelkészi karban azáltal, hogy ki-
hio ja a legádázabb versengést az állás ok betöltése-
nél. Mennyi jóbarátság, egymásnak a munkában való
bajtársi segítése ment tönkre emiatt! Mennyi
egyenes ember került' görbe útakra! Oe nem is lehet
csodálni. A, Sátán legkegyetlenebb lelki-tankja gázol
bele, ilyenkor a lelkekbe: a kenyér és pénzkérdés.
Mindenki szeretné a nagyobb darab kenyeret, Az
vesse rájuk az első követ, aki még sohase kívánta,
Akinek aztán nem sikerül hozzájutnia, elkeseredik,
elkedvetlen edik, nem tartja érdemesnek a kornoly,
lelkiismeretes munkát. Másik pedig egész munkáját
arra állítja be, hogy ált aJa hírt verjen f,el és elcsípjen
egy üresedö jobb hiványt. Oe ha sikerül, könnyen lelki
kárt szenved. A szépkűIsővel, jó alakkal csengő hanggal
elny~rJ~il'Qs __lj1}áL~1ie.5e.n_ elkény.el11l65íti. .Eiatalon
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bent ül az állásban, ennél jobbat már úgy se igen
kaphat, tehát »nem töri magát« os lesz- belőle közö-
nyös, tág lelkiismeretű, kényelmes ember. Lelki ké-
pességei lassanként elfonnyadnak.

4, Lelki hátrányok az egyházra nézve. Amit a
lelkészt kar lelki kárairól elmondottunk, az tulajdon-
képen az egyház kára is. Mert hiszen, ahol a lelkészi
kar kárt szenved, azt nundenképen csak maga az
egyház sinyli meg. Ennél a pontnál tehát csak
egyet jegyzek meg: egyrészt az egyes egyház-
községek egyházfegyelmét lehetetlen keresztül vin-
n! addig, amíg a lelkész tekintélye meg nem alapoz-
tatik és körül nem bástyáztatik az' anyagi független-
ség. által is; másrészt a lelkészi kar fegyelmezését
is minden eredmény nélkül próbálgatják rnindaddig,
amígfigen sok lelkésszel szemben elnézőeknek kell
lenniök. a felsőbb hatóságoknak és megengedni, hogy
ne minden erejét és idejét fordítsa a lelkészi mun-
kájára, rnert hiszen gazdálkodnia I kell szegénynek,
hogy megéljen. .

Sorolhatnáru tovább is, a hiványfizetéses rendszer
hibáit, betegségeit és nyomorúságait, de felesleges.
Majdnem -rninden gyakorlo lelkész eleveri illusztrá-
ció gyűjtemény ehhez a témához. A megállapitott
diagnósis után inkább kimondjuk a szentenciát fö-
lötte: a hiuányfiz,(jléses rendszer tulon-tul megérett
már arra, hogy elküldjük immáron a JÓL mlejgérde,-
melt nyugalomba, miután a nyugdíjjogosultságához
szükséges időt jó pár évtizeddel, ha nem éoseázad»
dal tulszolgálta s az equtuienak az utolsó időbe,n
több kárt, rnint hasznot okozott.

Uj fizetési rendszert kérünk az egész uonalon!
S ez nem lehet másmilyen, mint csak központból
kiutalt, emelkedő tendenciája fizetési rendszer. Elő-
rEl tiltakozorn az eHen, hogy a hiványfizetési rend-
szerrel kornprornisszumot kössunk és a fizetések köz-
pontesitását úgy oldjuk meg, hogy minden híványszol-L-
galtatást becsurgassunk egy központi pénztárba. ahon-
nét .minden .Ielkész 82 maga hiványának .megfelelöen
kikapná a maga részét. Ezzel nem oldanánk :meg
a kérdéseinket, nem gyógyítanárrk gyökeresen a be-
tegségeinket, nyornorúságamkat, hanem csak a ma-
gyar tájon szokásos szépségtapaszt nyomnánk rá az
egyes kírivó kelevényekr-e. Nem. A lelkészfizetési
bajok gyökere magában a fizetési rendszerben rejlik.
Ezt kell megváltoztatni, mert csak akkor kúrálha-
tunk gyökeresen., ,

Nekünk olyan fizetési rendszer kell, amelyik:
la) Minden leikesenek egyforma fizetést és e.gy-

forma feladatokat ad, .
. :b) Ameluik: minden lel/résznek.egyforma emel-

kedést biztosít a [ieeié« mennpieeqében seolqálatt
éueinek: száma ezerint. .

c) .Amelyl~ e,ltörli az aruja-, Leánu-, fió/f:gyüle-
kezelek fogalmát a maquk összes uissetissáqaiuo!
együt~ és a le,lkészi szolgálat mennuiséqét aránuosan
osztja be a hívők miruien csoportjánál.

d) Amelyik a szóruány.kérdés rendezesehez is
hozzá tud járulni jete,ntös mennuiséqü szoruánutei-
készség, felálUtrtísdlJal" , " ,

Hja, ez mind szép l - gondolja erre magában
I?indenki. Té~yleg ez volna az egyedül helyes, ide-
alis berendezés, De hol vannak mindehhez az anyagi
erők ?. Másodszor mimódon lehetne egy ilyen re-
formátrendezést keresztül vinni? A legelső ponton,
ahol egy gyülekezet számára 2 fillér többletkiadást
jelentene, már leszavaznák!

Mindkét ellenvetés komoly. Ugyanis eh-
hez az egész reformhoz két dolog volna szükséges:
az első az anyagi e;rő, a pénz; a másik meg az eré-.
lyes, bátor kéz, 'amelyik 'cselekedni tud, és cselekedni
mer. Azután pedig kora követelményeít megértő in-
tellioencia, aki a kiáltó szükségletek hívására ki
mer , szállani a régi fatengelyes .echós-szekérből és
bele mer ülni a modern autóba is. Tegyük első
sorba az első feltételt: az anyagiaknak a kérdését.
Van-e hozzá pénzünk ? Ha ez megvan. vagy legalább
is előteremthető,akkor minden megy. En azonban

azt mondom: nem a pénzkérdés a legnagyobb ne-
hézség a reform keresztülvitelénél, hanem a bátor,
azaz helyesebben a szabad kéz és a megértő in-
telligencia hiánya. Nem a lelkészeknél maguknál.
hanem azoknál az 'elerneknél, akiknek ezt a refor-
mot, mint minden hatalom letéteményeseinek meg
kellene szavazni. Legtöbbször nincs az egyház vezetö
elemeinek semmi hatalmuk egy korszerü, okos reform
keresztülvitelére, ha valamelyik falu »rninek az ne-
künk« jelszavú presbitereinek vagy Zsugori Jánosá-
nak! eszébe jut ellene lázítani. Már pedig sokszor
eszébe jut.

Ez a legnagyobb baj, nem a pénzkérdés. Ez
azonban nemcsak elszomoritó, hanem egyúttal ví-
gasztaló tény is, mert hiszen éppen kéznél van egy
zsinat, amelyik néhány tollvonással alaposan segít-
het. a bajon és egy-két perc alatt úgy kiveheti a
hatalmat az akadékoskodók kezéből, mint annak a
rendje. Erre kell felhivni a zsinat figyelmét, mert itt
égnek, sajognak az egyház valóságos sebei!

(Foly tat juk.) Farkas Zoltán ..
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ÁDVENT 3-lK VASÁRNAPJA.
Mríté eu. 11:2-11 ..

Advent harmadik oasárnap]a megismételi a, ké-
telkeáol: kérdését: »Te, vag!J-e az eljőIJendő, vagy
mást oúrjunk?«, de megismétli Jézus teleletet ts.
E világ könnyen hajlandó átvenni a kérdést, de; ne-
neeen teszi tulajdonává a feleletben nyujtott ítéle-
tet -,, Ezért azután _ Ijduf{nt és karácsony égi aján-
dékát nem nyelrh~ti el.

Jézus [eleleie [élreérheietlenűt megmondja, hogy
lsten országában a legkis~bbnél is kisebb lesz min-
denki, habár e: uilág szemében a legnagyobbak közé
tartozik is, aki az eljövendőt fe,l nem: ismeri J~.
easben. A /Jildg általa lett, de a világ nem. ismerte
öf· fel, tulajdonába jött é,s nem fogadták őt be,
li ogy.an . akarnak nagyok lenni az Atya házában
azok, akik az ő Egyszülöttjét, Orö/fösét, Fiát, nem
akarják ismerni? Hogyan te.lje,síthetik az Atyaalfd-
ra lát, 'ha nem hallgatnak a Fill eoanqéliumtira?
Kétseqeit: börtönéből csak az szabadíthatja leiőkel,
Akiben ualósággá lett a prófétálás: »Azért küldött
el/gem az Ur, hogya foglyoknak szabadulást hir-
dessek . "« Tanuljad meo áduent harmadikvasár-
naptán, hogy amig mást vársz életed Mieguáltójá-
nak, mint Krisztust, lsten országában a le:gkisébb
is nagyobb lesz, mint te.

- Gáncs Aladár halála. Evangélikus egyházunk
mély gyászát jelentjük abban a váratlan hazatérés-
ben, amellyel 'Gáncs Aladár itt hagyta családját,
munkáit, tanítványait, barátait és azt a földiél~tet,
melynek lelki nemesitéséért annyit dolgozott. A
székesfehérvári gyülekezet lelkészi állásából, mint a
Fébé diakonissza nöegylet lelkésze jött Budapestre,
innen jött át a pesti magyar egyház, vallástanáraí
közé s lett ennek anagy egyházközségnek minden
,feladatában teljes szívvei és teljes erővel részt kérő
munkása, A legkiválóbb vallastanárok közé tartozott,
aki a tanteremben és az ifjcú\Sági Istentiszteleteken
mindíg teljességre: a reá, bízott 'gyermekek lelke-
nek teljes megnyerésére és Isten felé vezetésére igye-
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kezett. Éppen így egész-sZívét tudta odaadni a kór-
házi betegeknek és. a fogházrnisszió gondozóttjainak.
Mindig rnunkát kereső és vállaló lelke volt a Misz-
sz iói Egyesületnek is. Annyi erőt adott át a szi-
vébőr másoknak, hogy végül neki nem maradt any-
nyi, amivel meggyengült szíve győzni tudott volna
betegségén. 44 éves korában háromnapi haláltusa
után, magához vévén az Urral való közösség erejét,
elaludt. Utolsó' szavai közé tartozott: »Nincs már
szívern félelmére, Nézni sírom éjjelébe' .. K Felejt-
hetetlen marad közöttünk. Legyen áldo ft az Ur neve
érette! '

- Kitüntetés. 'Dr.· .Magócsy .Dietz' Sándor, ny.
.egyetémi tanárt, az európai hírű természettudóst,
akinek 80-ik születésnapjáról hírt adtunk, a kor-
mányzó a II. osztályú érdemrenddel tüntette ki.

- Az "Amerikai Magyar Luther Szövetség« de-
cember elején tartotta Montreálban (Kanadában) ez-
idei gyülését. Kanadából 3, az Egyesült Államokból
15 magyar lelkész vett részt. A Szövetség széleskö-
rú jótékonysági, és részben rendszeres betegsegélye-
zési munkát fejt ki, folyóirata is van »Erős Vár«
címmel Intenzív és eredményes munkásságukat odaát
példaképen állítják az angol gyülekezeteknek. A
Szövetség címe: »Hungarian Lutheran Church, 3430
City Hall, Ave, Montreal«.

- Vallásos esték" Vapalahti .Topí finn és TÚl'ÓCZY
Zoltán győri lelkész nov'. hó 26"an az ózdi. anyaegy-
házközség egyik fiókegyházközségében. Borsodnádas-
don, '27-én meg az anyaegyházközségben tartott val-.
lásos estéken ismertették a finnek vallásos. életét.

-A miskolci nőegylet gyermekfelruházása. Az
immár 77 esztendős mískolcí Nőegylet Lichtenstein
Lászlóné elnökléte alatt ez évben is tovább foly"
tatta a segítő ember-szeretet evangéliumi munkáját:
Dec. 5-én cipő, ruha és fehérnemű ajándékkal 178
iskolás gyermeket igyekezett megmenteni a téli nyo-
mortól. Dúszik főesperes megható beszéde után,
melyben Isten- és hazaszeretetre, buzdította az ősz-
szegyűlt gyerrneksereget, a gyermekek hálás szív-
vel köszönték meg a Nőegylet elnökségének a kb.
2000 P. értékű ruha és cipő-ajándékokat,mely,ek-'

.riek kiosztása után a Nőegylet még uzsonnán is
megvendégelte az örvendező gyermekeket.

- Ifjúság nap. Dec. I-én meglátogatta a nyír-
egyházi. Luther Márton Kör az ózdi ifjúsági Lu-
ther Szövetséget. Egy évvel ezelőtt az ózdi tett lá-
togatást a nyiregyházinál. Az egész napos együttlét
fokozta az ifjúság hitéletét és testvéri összetartozását
A vendégek a délelőtti istentiszteleten, majd este
vallásos estély, keretében az egész gyülekezetnek

.tettek szelgálatot.
- Köszönet. Báró Radvánszky Albert egyetemes

felügyelő által az evang. egyetemi hallgatók részére
rendezett szeretetvendégségre a következők küld-
tek természetbeni adományokat: Kemény Laj osné,
Szántó Róbertné, dr. vitéz Pétery. Aladárné, Kendeh-
Kirchknopf Gusztávné, Dr. Varsanyi Mátyásné, Ba-
rossné, Dr. Szuchovszky Lajosné, Turancz Margit, Six
Jnília Rózsi, Pohl Uli, Horusitzky Henrikné, Záb-
rák Dénesné, Lengváry ,JlÚlia, Németh Irén, dr.
Vaskó Gyula. Az egyetemi hallgatók nevében hálás
köszönetet mond az ajándékozóknak Dr. Szuchovszky
Lajos.

'~ A Keresztyén Igazság decemberi száma a kö-
vetkező tartalommal jelent meg: Urbán Ernő -ka-
rácsonyi elm-élkedése, Remenyik Sándor verse: Ahogy
lehet, Vácz Elemér: Bél Mátyás, Molland Einar: A
norvég evangélikus népegyház. Szabó Lajos: Az if-
júság! és egyház Németországban, Kring Jenő: Gyer-
mektragédiák. A számot a Hit és Élet" Krónika,
Széljegyzetek és Uj könyvek rovata teszi teljessé.

-' Mindennapi' kenyerünk. -E címmel szép be-
. kötésű, finom papiron ' nyomott- könyv jelent meg
Szabadí Gusztáv .szerkesztésében. Az esztendő min-
den napjára egy-egy külön oldalon tanács, igéret
és. fohász van -egy,-egy mondatban, mindahárom a
Szentírásból Használható a három Ige alatti üresen
hagyott hely a csendes óra gondolatainak feljegyzé-
sére, vagy -naplóvezetésre, események beirására,
megörökítésére, melyek azután a következő évei,
fordulóin újra előtérbe jutnak és megmérhetők a
felettük lévő Ige mérlegén újból. Mindazoknak
ajánlható, akik, az Ige mmdennapi kenyeréből leg-
alább egy-egy _ morzsát kívánnak naponként a szi-
vüknek, Az izléses . kiálIitású könyv egész vászon-
kötésben, 336 oldallal, írásra alkalmas famentes pa-
piron, kétszínű nyomáss.al kerettel, 4 műmelléklet-
tel kiváló an alkalmas karácsonyi ajándékra. Ára 4
pengő, megrendelhető .a Fébé kön'yvkereskedésben.
lVI!., Darnjanich-u. 23a) és a Deák-téri bibliaterjesztő
könyvkereskedésben.

- Karácsonyi ének E címen Ecsedy Aladár kará-
csonyi gyermekszíndarabot adott ki, mely három
részből áll. Megrendelhető 'a szerzőnél, Tahitófalun.
Ára egy pengő.

-" Bevételi és Kiadási Napló" különösen falusi
gondnokok, pénztárosok részére, zsebbetehető kís
notesz alakban ; kb. 300 tétel részére. Rovatok: sor-
szám, dátum, tárgy, bevétel, kiadás. A rovatok az
eddigiektől eltérőleg mindkét oldal hosszat kiterjed-
nek, s »Pengő-fillér« beírásánál rninden számjegy
részére tágas, vonalzott rovat áll rendelkezésre. Egy
példány ára portómentesen: 50 fillér. Tíz példány-
.nál darabja 35 fillér. Kívánatra nagyobb terjedeírnű
is készíthető. Megrendélhető Dunántúl Nyomda .R.
T. Pécs, avagy a Napló szerkesztőjénél: Vértesi
Zoltán ev. lelkész. Magyarboly.

Karácsonyra
Könyvet

Levélpapírt
Töltötollat
Scholtz Testvérektől.

Budapest, IX., Ferene-krt 19(21.
Raffay: Imakönyv P. 3.50-ért kapható!
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RLEGER' OTTO ORGONAGYÁRA '
Budapest. X., Sziqliqeti-utca 20. szám. (Rákos/alva).
Uj orgonák, valamint homlokzatsípok szállítását és

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

SZLEZAK- LAsZLÓ
Magyarország arany koszorús meatere

harang- es ércöntőde, horanqielszerelés- és harang-
lábgyár~ BudapesT;- VI., Petnehdeu-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 diseokleuéllel kitűntetue!

Vegyünk maradandó ajándékot L

Nálutik már kevés pénz-
ert vehet árarur ékszert,
ezüst tárgyakat és pontos
órát. Jöjjön választani.

SZIGETI NÁNDOR és FIA
ékszerész, Budapest, IV., Hecskeméti-utca 9 szám.

Alapítva:'1867.

'FébéJ;<;vangéli~us Díakoníssza Anyaházi Nyomda, Budapest, VII., Damianích-u, 28-b.· F.: Farkas L.
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LUTliER. A KARÁCSONYI EVANGÉLIUMRÓL.
(Szemelvények.)

Lukács 2,1-14: Ez az evangéliumi történet .oly~
világos, hogy nem magyarázgatásra van szüRsege,
hanem arra, hogy jól szemügyre vegyük, megvizs-
gáljuk és szivünlcbe fogadjuk. A legtöbb nyereséget
azok kapják belöle, akiknek szívük csendes, minden
más zavaro dolgot távol tartanak íelküktöi s az evan-
géliumot szorgalmasan tanulmányozzák. Amint a nap
is visszatükröződik a csendes víz sima felületén és
erősen melegíti is azt, míg a zúgó, rohana vízben
nem látszik oly tisztán és nem is tudja azt fel-
melegíteni.

Ime, milyen egyszerű dolgok történnek a földön
és mégis milyen nagy a jelentőségük a menny szem-
pontjából. Ez történik a földön: Egy szegény, fia-
tal asszony, Mária, Názáretben él, tekintély nélkül,
mint a város egyik legegyszerűbb asszonya. Senki
se tud a nagy csodáról, melyet Ő hord. Ő se mondja
senkinek.

. Férjével, Józseffel útrakel. Azt álIítják, hogy
volt egy teherhordó állatuk, melyen Mária ült. ne az
Evángélium mit sem mond . erről és inkább hihető,
hogy gyalog ment Józseffel. Gondold el, útközben,
a. vendégfogadókban mennyire lenézték őt, holott
arra lett volna méltó, hogy aranyos hintóban, teljes
pompával kísérjék.
· A nagy urak asszonyai és leányai abban az időben

milyen sokan éltek jó lakosztályokban, nagy tekin-
télynek örvendve, mialatt itt, Jézus Krisztus anyj a,
tél közepén, gyalogosan, teherrel megy a határon
átvonuló úton. Micsoda ellentét!
· .Több mint .egy napi járásra feküdt a galileai

Názárettől a júdeai Betlehem. Jeruzsálemen ke-
resztül kellett utazniok.

Az evangélista elmondja, hogy amint Betlehem-
be megérkeztek, milyen utolsók voltak, mindenki
elől ki kellett térniök, míg végül egy istállóba uta-
sították őket. A jószággal közös szálláson, közös
asztalnál, közös helyiségben, közös nyugvóhelyet kel-
lett elfogadniok, miközben a vendéglőben sok go-
nosz ember az asztalfőn ült és mint úr szolgál-
tatta ki magát. Senki se veszi észre, nem. ismerik
fel, hogy az istállóban milyen csodát vitt véghez
lsten. A nagy házakat, a drága lakosztályokat üre-
sen hagyja, engedi ezek lakóit, hadd egyenek, igya·

Megjelenik minden vasárnap.
ELOFIZETESI ARA:

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

Felelős kiadó: Dr. FRITZ LÁSZLO.

nak és, vigadjanak. Ez a víg}Szt lás és' ez a kincs
! ejtve -márad élöttük:" ,..

Oh, mily sötét lehetett az éjszaka Betlehem fe-
lett, melyben ezt a világosságot nem vették észre! Mi-
lyen élesen mutatja meg Isten, hogy Ö értéktelen-
nek tartja a világot, a világ dolgait és mindazt,
amire a világ képes. Viszont a világ is megmutatja,
hogy mennyire nem ismeri fel s nem tiszteli Istent,
sem azt, ami az Ové, sem azt, amit Ö visz véghez.

Ez az első jelképe annak, hogy Krisztus meg'
szégyeníti a világot, és elvetendönek tartja min-
den cselekedetét, tudását és tartaImát. Megmutatja,
hogy a világ legnagyobb bölcsesége is balgaság, a
legjobb cselekedete is jogtalanság, legnagyobb jésága
is balkezesség. Mije lenne Betlehemnek, ha Krisz-
tusa nem lenne? Mijük van most azoknak, akik
akkor bőségben voltak? Miben van most fogyatko-
zásuk Máriának és Józsefnek, holott akkor nem
volt helyük, ahol egy éjszakát átaludhattak volna?

Máriának és Józsefnek nem volt helyük a ven-
dégfogadós házában, csupán a gazdaságához tar-
tozó istállóban. Jóllehet ez az ember arra sem lett

. volna méltó, hogy egy ilyen vendéget elszállásoljon
és kiszolgáljon, Nem volt pénzük, sem hatalmuk,
ezért kellett Józseféknak az istállóban maradniok.
Oh világ, milyen balgatag, óh ember, milyen vak
vagy! Ime, lásd meg hogy Isten milyen csodálatos
tisztességben részesíti azokat, akiket az emberek meg-
vetnek! Itt láthatod meg, hogy az Ö szemei hová
tekintenek; a mélységbe. Az angyalok nem a fej,e-
delmeket, nem is a hatalmasokat keresték fel, ha-
nem a tanulatlan,' egyszerű népet, a föld legalaesc-
nyabb állású embereit. Vajjon nem szólíthatták volna
meg Jeruzsálemben a főpapokatés tudósokat, akik
sokat tudtak beszélni Istenről és az angyalokról?
Nem, a szegény pásztoroknak kellett méltóknak len-
ni arra, hogy az Eg őket ilyen nagy kegyben és tisz-
tességben részesítse, őket, akik a földön senkik
voltak. Jóllehet mi nem szívesen látjuk, hogy Isten
így jár el, jóllehet mi nem akarjuk tisztességünket
és életünket Neki átadni, mégis meg kell ennek
történnie. Nincs más kíút., Isten nem tanít és nem
tesz másképp. Nekünk kell alkalmazkodnunk Hozzá,
Ű nem fog mihozzánk alkalmazkodni.

(M. Luther Predigten. Ausgew. von F. Gogarten.)
Közli: Virág Jenő.
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A lll. Lutheránus Világgyűlés.
1935. október 13-20.

Dr. Iselin, a francia bizottság világi elnöke, az
október 13-án délután megnyitott világgyűlést e sza-
vakkal köszöntötte: »Jó reggelt barátom; így kö-
szönti a francia az ismeretlen vendéget is. Mi is
ismeretlenek vagyunk egymásnak és mégis ismerő-
sök, több országból valók vagyunk s mégis egyek
a hitben. Legyetek üdvözölve Testvérek, akiket nem
-ismerünk s mégis ismerünk. Franciaország boldog,
hogy 'Titeket fogadhat,. 1,

Az .alig néhány lélekkel több, mint száz de-
legatus, akik a megnyitó istentlsztelet. a konferenciát
megnyitó Morehead beszédének hatása alatt állot-
tak, a francia üdvözlés meleg hangjára figyeltek
körül először' s megindultak a szemek, hogy ismerő-
söket keressenek, testvéreket találjanak" s hosszan
keresték a szemek azokat, akik, a Lutheránizmus örök
díszei vol ta.k s ezen a világgyűlésen már csak lélekben
voltak jelen. Annyira közöttünk élt Ihmels püspök és
Söderblom hercegérsek alakja és szelleme, hogy a
világgyűlés nem is parentálta el őket.

A megjelentek ugyanolyan keretet alkotnak. mint
az előző világgyűlések ; a világ valamennyi államá-
nak lutheránizmusa képviselteti magát. Az ünnepélyes
megnyitásori s a gyülekezet részére rendezett s a
Redemptiori templomban tartott templomi összejö-
vetelen a püspökök s egyházunknak a világ által
is kitűntetettjei előkelő ordókkal, szalagokkal s papi
ünneplőkkel vonultak fel. A, hétköznapokon pedig
a maga egyszerűségében gyűlésezett a konferencia,
amikor is a szürke hétköznapoket ünneppé tette a
teljes hitbeli egységnek megnyilvánulása, az egy-
mást szerető- testvériség letagadhatatlan és gyönyörű
bizonyságtétel ei s azok a felemelő percek, .amíkor
hétköznapi gondok és exisztenciális problémák, kö-
zött teológust avathatott és ünnepélhetett a konte-
reneia. Az első 'két vílágkonferencía, az 1923-ban
tartott eisenachi és az 1929-ben tartott koppenhágaí
megalapozó munkát végeztek s bizonyos mértékben
separatisztikus jellegűek is voltak. A· harmadik, vi-
lággyűlés már sejteti a jövő programmját, amely
egyetemes célokat is akar szolgálrui s a lutheránizmus
érdekein kívül .a világpro testántizrnusnak problémáira
is tekintettel lesz. Legalább is ezt magyarázza az a
tény, hogy Stadener svéd püspök indrtványára már
az első nap üdvözölte a Protestáns Világszövetség el-
nökét, Sleternaker holland minisztert és egyetemi
teol. tanárt és a Szövetség főtitkárát, Dr.Dhlemüllert.
Oe a világ protestántizmusa is érzi azt, hogy 81 con-
Iessionalizmus alapján szükséges szervezkedés mel-
lett tartani kell a protestántízmusegységét; s ennek
tolmácsolója volt a francia, protestáns szövetség
rendkívül szimpatíkus elnöke, Dr. Bögner, aki a
Prágában ülésezett református világszövetség meleg-
hangú üdvözletér adta áto

A Lutheránus Világszövetség Eisenachban és Kop-
penhágában, evangélikus államok evangélikus váro-
saiban otthonosan rérezhette magát. Párisban a pro-
testántizmus, a lutheránizmus igazán törpe mínorítás.
A nagy napilapok nem is vettek tudomást arról, hogy
lutheránus Világgyűlés keretében, mílyen nemzetközi
Szövetség gyűlésezik városukban. A napilapokat job-
ban érdekelte az ugyanezen időben tartott autó-ki-
állítás s azok a jelentéktelen s még akadémikus szem-
pontból sem fontos kis ülések, amelyeken az össze-
gyűltek: fehérek és feketék, arról vitáztak, hogy
Franciaország Olaszország, vagy, a Négus mellett
foglaljon állást. Az első nap után azonban egy
kissé változott a helyzet. Ma még sokunk előtt
ismeretlen közbenjárásra a Világgyűlés Végrehajtó
Bízottságát (hat tag) kihallgatásr-a hívta Lebrun e1-
nők, A kihallgatás után egyszerre megjelentek a
gyűlésen a fotóriporterek, az ujságok már kezd-
tek írni a Világgyűlésről, Páris Városháza fogadásra
hívta az egész kenferenclát a Városháza csodaszép
díszterrnébe. Az, amit eddig önmagunkról nem tud-

tunk' s nem is mertük volna hinni: megszületett II
protestáritizmus körén belül az egyházi diplomácia.
Ennek első sikere volt ez a két fogadás s meg
voltunk mindannyian győződve arról, hogy francia
protestáns testvéreink jövőjének mégis csak sokat
használt az, hogy ott ülésezett aIII. Lutheránus Vi-
lággyülés. ' 0

Az egy hétig tartó gyűlésezés < tárgysorozata
olyan bőséges vol t, hogy a gyűlés résztvevői
reggel 9 órától, a rövid másfél órai ebédszünettől
eltekintve, állandóan el voltak foglalva. A tárgya-
lások hármas témakörben mozogtak: szervezeti, el-
méleti és gyakorlati kérdések. Mind a három kérdés
egyaránt fontos. A vezetőség azonban úgy irá-
nyította a gyűléseket, hogy '"a szervezeti kérdéseknek
jusson legtöbb idő. Ők tudták azt, hogy a luthe-
ránizrnus jövője érdekében, mílyen . fontos 'ez a ki-
építés. A kentereneia teológiailag érdeklődő közön-
sége szeretett volna fontos deklarációka thallani, s
minden ellsmsrés illeti még .azokat a Ieíkész :test-
véreket. akik egyházuk munkájáról komoly munká-
val lelkiismeretes jelentést készítettek s talán
annak felolvashatása . érdekében több, mint 'egy
hétig is utaztak, de a konferencia túlfűtött s haj-
szolt tempójában előadásuknak csak jelentéktelen ré-
szét ismertethették meg a hallgatósággal.

S ha a koníerencía az idő rövidsége miatt nem
adhatott az érdemes előadóknak elegendő időt, leg-
alább a konferencia egyszerű krónikásaí becsüljék'
meg <az előadókat 's a jelentéseik alapján összeál-
litható. az egyházunk életét mutató beszámolóikból
az általános érdeklődést keltő mozzanatok megörö-
kítését elsö helyre tegyék.

>Ii * •
A . világ. .lutheránízmusa három nagy csoportban

él: Az ~egyik. a 'Qémet,~ a., másik a skandináv,s $-._ a
harmadik az amerikai. Az ide nem csoportositható
egyházak, mint kísebbségek élnek s a gyakorlatban
.az a helyzet, hogy a nagy csoportok láthatatlan patró-
nusai a kisebbségi egynázaknak. Természetesen sem-
rní politikum nincs ebben a gondviselő támogatás-
ban. I

Amikor 'az egyes egyházak életéről beszámolót
adok, az 'Úgynevezett gyakorlati kérdések címén, tel-
bomlanak a nagy egységek s megtörténhetik. hogy
valamelyik egész kis egyházról több jelenteni 'való
akad, mint valamelyik nagyobb egység életéről. Ez
a gyakorlat már a sorrend .megadásánál is megmu-
tatkozik. I

Dánia. Az evangélikus egyház: az állam által tá-
mogatott népegyház. Teljes szabadsággal hirdette-
tik az evangélium. Az egyházban több teológiai irány
van, de nincs a pártok között ellenségeskedés. A"
katolicizmus az utóbbi húsz évben 32.000,-re sza-
porodott, de nem áttérésekkel. hanem bevándorlás-
sal. Növekedik az államban az evangélium iránti
érdeklődés. A munkanélküliek számára az ifjúsági
egyesületek vezetői tartanak Biblia-órákat és val-
lásos összejöveteleket. A szociáldemokrácia, mint ural,.-
kodó párt, _a vallástanitás eltörlését akarta parlamenti
úton elrendelni, Bzt a hatásában kiszámithatatlan ,
rendelkezést maga a munkásság akadályozta meg
s éppen a napokban jelent meg+az Ú'j rendelet,
amely kimondja azt, hogy a vallastanítást a hitvallási
iratok szellemében kell végezni. Az egyház és állam
között teljes béke van. Az állam helyesli az egy-
ház szociális és karitatív munkáját. Az egyház hit-
életére az utóbbi években a dialektíkai teológia
és az oxfordi mozgalom van, nagy hatással. , A
Szentlélek ébreszti a lelkeket, ' "

Finnorseáq, Az evangélikus egyház élete nyugodt
békességben folyik. Az állam területén lakó római
katolikusok száma 1500. Nincs kommunísta. veszély
1930 óta. Az államhoz való viszony barátságos.' Az
egyház iránt való érdeklődés fokozódik, a templom-
látogatás emelkedik. A rádióban naponkint tartat-
nak áhitatok. Az egyházi irodalom iránt nagy az
érdeklődés, úiból megjelentetik a Luther-postíllákat.
Az egyház életét jellemzi a lutheri pietízrnus és a
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teológiai konzervatívízmus, A műveltek egyházlat-
lansága észrevehető, különösen a nagy városokban.
A finn egyház sokat köszön .anémet protestántíz-
musnak, 1927-ben mégis tárgyalások indultak meg
a finn evangélikusok s az angliai anglikán egyház
között. Ez nem új irány-keresés akar lenni, ha-
nem annak bizonysága, hogy az a lutheri píetizmus,
amely Finnországban él, »ökuménikus kovász«.

Svédország. Az orosz propaganda nyomai ész-
revehetők. A szabad egyháziak .Iélekszáma 226.000, az
egyházból kitértek száma 30.000. Az egyház és ál-

.larn szeros együttműködése és jóbarátsága mind-
.kettőre áldásos hatásu. 1930-ban alakult meg a
Luther-kollekta, amely 5 év alatt, 145.000 Koronát
eredményezett. A papok külön adománya a keleti
-evangélíkus testvérek részére 97.000 K. A svéd egy-
-ház programmja: szolgálni akaró egyház és új prog-
rammj a: minél nagyobb szerepet juttatni a világiak-
nak az egyház életében.

Norvégia. A király nevezi ki a lelkészeket. 4000
'lélekre esik egy lelkész. Az ország 2,800,000 lako-
sából 91.500 nem evangélikus. Ezekből 3000 kato-
likus. Legerősebb! szekta a pünkösdisrák mozgalma.
Dacára a megújuló és növekvő egyházíasságnak,
olyan nagy, a két teológián képzett teológus túlp ro-
dukció, hogyha évekig szüneteltetnék a két főis-
kolát, akkor sem lenne paphiány. 1

Leland. Az egyház vezetője az öt tagbó~,állá
,egyháztanács, amelynek elnöke a püspök s ' két 1'0'1-
,kész s két világi tagja van. Az iskolákban a híttan-
órák száma heti 3-5. 1923 óta fakultatív esküvő
van. , "

Hollandia. A szabadgondolkodás európai felleg-
vára. A holland református és katolikus egyházak
közösen, legalább egymillió lelket vesztettek. Ma
számban és hatalomban a ,katolicizmus az erősebb.
Az evangélikus egyház a holland kálvinizmustó:laz

.+»ideg,en -egyház« nevet kapta. A Hollandiában l~e-
II lepedett.inémetek gondozását végző német evangéli-
, 'ktfS'~telkészek, ila 'még is' tanultak hollandusul.r-nem

engedték meg nékik a holland nyelvű prédikálást.
"Az evangélikus egyház ilyen gúzsbakötözése akkor

is a protestantizmust györigátette s a proíestántizmus
.rnaí gyöngeségében jó segítőtárs volna a Iutheráníz-
mus. (pont professzor.) ,

Lettország. A lakosság 550/0-a evangélikus. A
gyülekezetek egyharmada a háború alatt elpusztult,
Az egyház élén .az érsek áll, akinek nemcsak a tör-
vényhozás' a joga, hanern a papok áthelyezése és
elmozdítása is. Az evangélikus egyházban nagyon
megcsökkent a születések száma. A válasok száma
400;0. Az egyházi élet újraépítésében nagy segítsé-
get kapott a lett egyház Amerikából és Skandiná-

.viából. f'

Esztorszáq, Az evangélikusok száma 847.000. Az
egyháznak 168 gyülekezete van. A gyülekezetek na-
gyok. Az egyik helyen 60.000 lelket három lelkész
vezet egy templomban, a másik helyen egy lelkész
gondjaira 70.000 lélek van bízva. Lelkészképző-in-
tézet Dorpatban van, ahol az orthodox apostoli egy-
házzal (görögkeleti egyház) közös teológiai fakul-
tást tartanak fenn, amelyen az apostoli egyház egyik
tanára dogmatikát és a liturgiát tanítja. 'I'alllnban-i,
megalakult a hétköznapi esti istentiszteletet hallgatók
egyesülete, amelyet különösen a müveítek kedvel-
nek nagyon.
" Lengyelország .. Az evangélikus egyház helyzete
1923 óta mindjobban a nyugalom helyzetébe kerül.
Anémet és lengyel egyházrészek vezetői megégyez-
tek abban, hogy nem a f ají, hanem a hítelvi szem-

'pontok kidomborítása munkájuk programmja. Az ál:
larnmal szemben a békesség naponkint szilárdabb lesz,
lassan felépül annak a 100.000 evangélikus lengyel
parasztnak egyházi élete, is, akik, mínt hadifoglyok,
az országból Szibériába vitettek, A lengyel evan-
gélikus egyház életében esemény az az' evangéli-
.záció, amely 1925,-ben indult meg Wolhynia· vidé-

'kén. Azóta 28 nagy gyülekezet létesült. A lakosság
azonban kimondhatatlan nyomorban szenved. A ka-

-tolleizmus+a ' Iutheránizmus- evangélízácíóe muakáját

azzal vádolja, hogy kizárólag politikai okokból
folyik. Az ezen a területen Zöckler vezetésével
dolgozó mlsszionáríusok úgy az evangéliumért való
éhezés, mint az Ige terjesztése érdekében végzett
lelkesedésükért nagyobb dícséretet érdemelnek, mint
az egyenlítő hőségéhen az emberevők között dolgozó
mísszionáriusok s Középeurópa protestántizmusa úgy
nézz,eezt a munkát, mint amelyik gyepü és gát az
orosz kornmunízmus és az istentelenek mozgalmával
szemben. '

'Románia. A szász egyház lélekszámban a régi
egyházkerülethez viszonyítva megnövekedett, a re-
gátbeli német ésa bukovinai és csernovici evangélíku-
sokkal együtt Glondys püspöksége 380.000 lelket tesz
ki. A legutóbbi években az erdélyi szász 'egyház
vesztesége nagyon nagy. Az egyházközségek 35.000.
magáriosok pedig '15.000 hold szántó földet vesz-
tettek. Igy az egyházi intézmények, elsősorban az
iskolák eltartása okoz nagy gondot. Ugy látszik
azonban, hogy a nagy veszteségeket és anyagi ba-
jokat is pótolja az ügyes' vezetés s az igazi népegy-
házi gyakorlatra való berendezkedés. A beszámoló
jelentésben egy szó sincs Ielkiveszteségről.,

ihiqoseláuia. Egy német és 'egy tót püspök igaz-
gat ja az egyházat. A nérnet püspöksé~ az Ausland-
deutschtum szellemének megfelelően vegzi munkáját.
A tót püspök sokkal kisebb egyházkerületében a
végi magyar egyetemes törvények vannak érvényben.
lA két egyház legnagyobb gondja a kántorkérdés.
Amig az rúj lelkészek teológiai kiképzésüket Pozsony-
ban és Bécsben szerzik, addig a jugoszláv tanítókép-
zökben tanuló tanítójelöltek' nem képeztetnek ki az

, orgonajátszásban s így néhány évtized mulva kántor
nélkül maradnak a gyülekezetek. Ugyancsak veszély
fenyegeti a vegyesházasság kérdésében is az evan-
gélikus egyházat. Ebben az államban a római és a
szerb törvény 'elrendeli, hágy a szerb, vagy római
kat. vallású fél csak úgy eskettetik meg, ha társától
reverzálist, vagy áttérést szerez, Mindkét püspök nagy

v dtcsérettei=émlékézétt' meg <az 1930"'llS' úgyiieV'ézett
protestáns törvényről. '

iMam;arország. Ezt a jelentést egy nagyon ko-
moly tanulmányalakjábanD. Dr. Prőhle Károlyegye~
terni tanár készítette. Történelmi áttekintése, az
egyház belső élettartalmának bemutatása, az újabb
irányok ismertetése olyan tökéletes jelentésben ju-
tott a Világgyűléselé, hogy azt állíthatjuk róla: fl
legjobb beszámoló volt.' Érdemes volna német
szövegében könyvfcrmában ·kiadatni.

Csehszlovákia. Már észrevehető a, római kato-
likus előretörés. A prágai eucharisztikus kongresszus
hatása annál érthetetlenebb, hiszen ebben az -állam-
ban a háború befejezése .után több, mint kétmillió
lélek szakadt 'el a katolicizmustóI. A felvidéki 'evan-

, gélikus egyház eseménye a pozsonyi evangélikus teo-
lógiai fakultás felállítása 1934-ben.

-Ausztria. K'küldöttje betegség miatt nem jelent
meg s beszámolóját sem küldte el. .

Oroszország sem küldhe tett képviselőt, de azért,
ami az orosz evangélikus lelkészek, az ottmaradottak
és a kimenekültek érdekében a Világszövetség részé-
ről megtörtént, örök dicsősége marad a 1utherá-
rrízmesnak '

:Spanyolorsz,ág. A maroknyi protestántlzmus , a
nagy átalakulás óta sincs előnyösebb helyzetben, mínt
fl királyság alatt volt. Kicsinysége, és erőtlensége
miatt a protestántizmus nem gondolhat semmiféle
konfesslonálízrnusra. Akik az Evangélium hívei, azok
egy' táborba tartozónak érzik magukat.

Klna, Japán, Madaqaskdr misszíonáriusi jelentése
azt mutatta, hogy nem Iohadt le a mísszióí szerétet
azokban az egyházakban, ahol áldozni és segíteni
tudnak, de a jelentésekből az is észrevehető volt,
hogy a misszíói ügynek hatalmas e11enségei vannak.
Egyik helyen síntoizmusnak hívják, másik helyen az
lstentelenek propagandája az, harmadik helyen a
faji öntudat vs több helyen az európai (keresztyén)
szellemtől való félelem. ' ,

(Foly tat juk.) Dr. H. GaudV' Liiszl».



gás'át az .-»Erős várunk: interpretálásával. A
dallamot mindenki jól ismerte már, jól 'tn·egr-

figyelhette tehát a zenei feldolgozás külön-
bőző fajta kifejezőerejét. -- A következő o r-
gonaszárn: »Heut tr iumphieret Gottes Sohn«,
koráltémájú praeludium hasonlóképen a fen-
ti irányelvek szolgálatában állt, a ko rálfeldol-
gozás magasabb formáját mutarván be. Az
ünnepély- harmadik s művészileg legmagasabb
fokon álló számát CD-moH toccata és fuga)
pedig rövid, de alapos fo rrnai. és tartalmi be-
vezetés előzte meg a fugatéma tőbbszörős or-
gonaillusztrációjával. Ha n.indezt megfelelő
tapintattal és elevenséggel csináljuk, kőnnyeb-
ben s nagyobb eredménnyel tob orozhatunk
benső érdeklődőket hasonló ünnepélyeinkre s
egyházi nagyjaink értékelését s vele hittestvé-
reinlo egyházi öntudatát, egyházhűségét izmo-
sithatjuk. , . ..

. Alaposabb s kedvezőbb alkalom kínálkozik
ugyanilyen vonatkozásban arra, hogy egyházi
iskoláinkban az ifjúság lelkében, az ezirányú
tantervi hiányosság pótlásaként hasonló lel-
kesedést és őszinte érdeklodést keltsünk. Err-c
példát a jelen tanévben egymásután megje-
Jenő V.K.lVI. rendeletek nyujtanak, melyek egy-

, házi főhatóságunk megerősítésével minden ev.
közép-, sőt elemi iskolánk kotelességévé is tet-
te, hogy Liszt Ferencről s hogy kűlön a közép-
iskolák Horatius-ról is jubiláris ünnepség ke-
retében megemlékezzenek. Magától értetődik,
hog-Y'készség.es őrőrnmel ' tettünk :~l<~geitej fel-
szólitásnak, de azt hisz.em, sokunk lelkében mél-
tó keserűséget keltett az, hogy ugyanakkor,
amikor 'egyházi iskoláinkban egy, bár igen ér-
tékes, de pogá.ny kőltőről és egy. ugyancsak
felbecsülhetetlen nemzeti zenei biiszkeségűnk-
ről, de lelke mélyéig róni -. kat.etalblérről meg
kell emlékeznünk, ugyanakkor a Bach-jubileum
ev. iskoláinkban csaknem minden nyom nélkü]
múlik el. - Nagy uisztelettel és bizalommal
varjuk tehát a jövőben mi, az ev. iskolák ta-
nárai egyházi főhatóságainktól, hogy hasonló
rend~elkezések kiadásával nyújtsanak nekünk
'módot, lehetőséget és bíztatást .világviszony-
latban is elsőrangú egyházi nagyjainkról való
hasonló, jubiláris rmegernlékezésre s vele evan-
géliumi értékeink tudatos megbecsülésére
és propagálására egyházunk jövendője, az ifjú-
ság . körében. R eze ss y Z 0'1 t á n. ~

Az egyetemes imahét.
Az elmult esztendőkben sok szó esett a keresztyén

egyházak uniójaról. A lambethi konferencia áldását
adta a délin dial javaslatokra és buzdította Perzsíát,
b.og.y tovább- is keresse az egység felé vivő útakat.
A nagy terveknekés nagy gyűléseknek a napjaiban
kőnnyen megfeledkezünk azokról a dolgokról, .melyek
lehetségessé tették a misszíói területen az egyházak

. uníóját.. A különböző társaságok misszionáriusai a
Joppant. nem-keresztyén tömegek közt az Egyház
, kiépítésében súly-os problémákkar. találták -rnagukat

szemben .. és . ezeknek megoldására , mind . közelebb
-huzJ?dta,.If;egy!Th~i1(g,·,Mzö§_,.taQsícsr,a. 'é!> ~Ö.~.Ö~:;,Kse-

lekvésre. Azok közt az eszközök közt, amelyek ezt
elösegitették, ,volt az Egyesült Keresztyén Tanács
.megalakulása és. az Egyetemes Imahétnek minden év
első teljes hetében való megtartása. ' .

Ezt a gondolatot, hogy minden ú] esztendőt az
imádságnak egy. hetévei kezdjük, az 1846-ban ala-
kult Evangéliumi Világalliance vetette föl. Ez az
alliansz, amelyben a különbözö állam- és szabad-
.egyházak képviselve vannak, évről-évre programrnot
küldött ki a misszióí mező munkásainak, egyesült
imádkozásra. Ezt a programrnot sok nyelvre Iefor-
dították és ez nagyban elösegítette a felekezeti kor-
látokon felülemelkedő egység szellemének a meg-
teremtését, mert az egyházaka t és missziókat közös
imádságban vonta közel egymáshoz. Sokat tett a
nemzetek és fajok közti testvériségért is, rnert eze-
ket az imaprogrammokat felhasználták az indiaiak,
kínaiak, afrikaiak, arabok, perzsák és így tovább,
akikesatlakoztak imádságaikkal az európaimísszio-
náriusokhoz.

Az én célom ezekkel a. sorokkal az, hogy itthon
és külföldön felhívjam barátainknak a Iígyelmét a
legközelebbi januárban .tartandó imahétre. A leg-
nagyobb fontosságúnak tartom ezekben a napokban,
míkor annyi elválasztó erő fejti ki hatását, elszakít-
va keresztyént keresztyéntől, hogy álljunk oda a
mellé a szervezés mellé, amely együttes imádság-
ra vezet bennünket. A munkamezőn levó misszio-
náriusoknak azt üzenem: tegyetek meg mindent a
magatok körzetében az Egyetemes Imahét támoga-
tására. Ha eddig ott 'még nem tartották meg az
imahetet, kezdjétek el a legközelebbi januárban. Hív-
játok meg a nemzeti keresztyén egyházat, hogy csat-
lakozzék hozzátok és helyezzetek súlyt azoknak a
meghívására is, akiktőr talán felekezetileg külön-
böztök. Kezdődjék számunkra az új év annak (J

megvallásával, hogy még nem tudtunk igazán eggyé
lenrrr és a magunk 'odaszentelésévei az egységnek
a munkálására, hogy új és munkára kész egységben
egymásra találva, a világ hinni tudjon a mi Urunk-
ban, akit ma olyan tökéletlenül' képviselünk.

Itthoni barátainknak is csak ugyanezt mondha-
tom. A nyugati népek, sőt a, világ összes népei
fokozódó mértékben egyesülnek (vagy legalább is
egyformásodnak) gondolkodásban és -életmódban és
az egyház ott marad némán éstehetetlenül a modern
világ inségeivel szemben, hacsak .mi keresztyének
össze nem tU:dunkforrni igazi lelki egységben éD
az Istennek o.lyan megtapasztalásában, amely fe-
lülernelkedik a köztünk levő különbözőségeken. Az
Egyháznak' végeredményben vagy eggyékell len-
nie vagy el kell pusztulnia. '.

Nem tudnánk-e bőségesebben felhasználni a kö-
zös imádságnak ezt .az eszközét, mint eddig? Jó
alkalom ez -az egész .vítágot áttogó keresztyén kő-
zösség gyakorlására,; hiszen azon a héten sok nép
fiai járulnak az Ur elé ugyanazokkal a könyörgé-
sekkel. Ha 'hívek vagyunk Istenhez az imádságban,
akkor eza hét igazi megelevenedést indíthat meg
meg köztünk. Egy lépés ez Krisztus testének egysége
felé, ~é:t Urunk imádkozott. . Cash W. W.

A lelkészfizetések központosí-
tása és a szórványkérdés.

(Folytatás.)

Nézzük tehát a következö adatokat, amelyek a
dunántúli egyházkerületre vonatkoznak.'. Ebből ki-
derül, hogy az anyagi ügyek miatt akár ez a? egy
kerület maga is végrehajthatná a maga kebelében

.a lelkészfiz,etések' központosítását. Ime : ' .. :." ..,'.'
Teru~,L,e:t a dunániuli . eu: lelkéseele fizetCl>e

központosíttl$qlUtlf· f:tnyagi., 'l.'elr~tősé(J.eitéJl: ,;.. .'':''
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A) Fedezet:
1. A dunántúli egyh. ker .•-ben 162.948 gyüleke-

zetbe szervezett léleknek van az egyh. ker .. szám-
vevöadatai szerint (ami után az egyházkerületi [á-
rulékot is kívetették)- 1.301.843- P. állami adó-
alapja ..'" Ha erre, tekintet nélkül az illető gyüle-
kezet minőségére (anya, leány, fiók) kivetünk mond-
juk 200'0-os »Ielkészf'izatési adót«, akkor
kapunk

2. Az állam kongrua és korpót-
lék címén jelenleg ad

3. Hozzávetőleges megállapítás
szerint egyes egyházközségek birto-
kában van a kerv-ben 2400 usque
:3000 hold föld, amely egy birtokba
egyesítve, saját kezelésben meghoz-
ná értékének 8-1.00/o-át, mint éven-
kénti tiszta jövedelmet, kb.

4. A szórványban lakó 13.845lé-
lek ~e.Ilrutatás, beszervezés után az
.arányszámítás szerínt bírhat szin-
ténkb. 110.000 P. adóalappal. Ki-
vetve rá a 200jo-os lelkészfizetési

. adót, egy távolabbi időpontban in-
nét is várható kb.

260.366 p-öt.

150.000

22.000 «
577.643 P.ÖSszesen:

B. Szükséglet:
140 dunántúli lelkésznek emelkedő tendenciájú

skalába osztott fizetésre jelenleg szükség volna:
oz 1. sz. skála szerint (havi 205 P.kezdö fiz,
háromévenként 15 P. emelkedés}:

lelk-nek
~VI jelenleg évi

2460 P. 16 39.360 P.
2640 ' }) 24 63.360})
2820}) 8 22.560}}
3000}) 5 15.000})
3180}) 12' 38.160})
3360}} 15 50.400})
.3540}} 8 28.320})
3720}) 18 66.960}}
3900}} 12 46.800})
4080}} 5 20.400»
4260}) 8 34.080})
4440)} 4 17.760»
4620}} 2 9.240})
4800}} 3 14.400}}------

Összesen: 466:800 P.
a 2. sz. skála ezerint (havi 200 P. kezdő fiz- nl~gy,-
évenkint 20 P. ernelk.) :

évig
1-3
4--6
7-9

. 10-12
13-15
16-18
19-21
22-24
25-27
28-30
31·-33
34-36
37-39
40-

·lelk.-nek
évig évi jelenleg
1-3 2400 P: 25
4--7 2640» 19
8-11 2880» 9

12-15 3120}) 17
16-19 3360}} 18
20-23 ·3600» 19
24-27 3840» 15
28-31 4080}} 7
32-35 .4320}) 6
36--·39 ,4560» 2

,40-- 4800}} 3
Osszesen :

évi
60.000 P.
50.160 »
25.920 »
53:040 »
60.480 »
68.400. })
57.600 })
28.560 »
25.920 »
9.120 }}

14.400 »

453.600 P.

"') A fenti összegben csak a földadó szerepel
lOG 0/O -aí. A házadó 25%-al, a kereseti adó 50% -al.
Ha mind a három adónemet teljes összegében vesz-
szük, mert hiszen minden egyházi adókivetésben
így vétetik alapul, akkor 2.070.703.-- P-őt kapunk.
Ez összeg után már 10%-OS. »Lelkésejizetési ado« is
adna akkora összeget, hogy bármelyik skálát ip-
dözné. 100/0-os adó közös kezelésbe. adása pedig
semmiféle. külön , engedélyt nem Igényelne.

»

a 3. sz. skála szerint (havi 200 P. kezdő' flz· öt-
.évenkint 25 P. emelk.):

lelk.-nek

- ,

évig evi jelenleg évi
, 1-4 2400 P. 34 81.600 P.

5-9 2700 » 14 37.800 »
10-14 3000 » 16 48.000 »
15-19 3300 » 21 69.600 »
20-24 3600 » 24 86.400 »
25·-29 3900 » 14 56.000 »
:30-34 4200 » 10 42.000 »
35-39 4500 » 4 18.000 »
40- 4800 » 3 14.400 »

Összesen: 453.800 P.

«

Ebből a tervezetból láthatj uk, hogy a lelkész-
fizetéseket a természetben kapott lakáson kivül az
első szolgálati évtől havi 200, illetve 205 P. kezdő
fizetéstör 400 P-ig, (azaz évi ?400 illetve 2460 P-
tőt 4800 P-ig) emelkedő fizetési skálába oszthatjuk.

.Hogy az elegendő-é. azt meg lehet vitatni. A meglé-
vő hiványokkal való összehasonlításból azt láttam,
hogy a lelkészeknek 900/o-a e skálák szerint jelen-
leg sokkal' többet kapna, mint· amennyit jelenlegi
hiványfizetése és kerpótléka együttesen kitesz. Kü-
lönösen a sok szolgálati évvel bírók kerülnek előnyös
helyzetbe.

Akármelyik skálát választanánk is, a szükséglet
111.000, illetve 124.000 P--vel lenne kevesebb, mint
a fedezet. Ebbő; a fennmaradó 111.000, illetve 124.000
Pvbőt annyi jól dotált (2400-3000 Pvős) szórvány-
lelkészi állást lehetne szervezní, amellyel a szór-
ványkérdés nyitott sebét egyszer s míndenkorra
gyógyítani lehetne. A szórványlelkész kapna 25-30
vagy még több falut, megfelelő átalányt kocsí, ló
tartásáraés kötelessége lenne különössn a téli lel-
készi munkaidőben minden nap egy másik községet
meglátogatni s -ott igehirdető, lelkipásztor! és -ezer-
vező munkát végezni. Ha az ö szervező munkájuk
felkutatta az összes szórványevangélikust, rájuk is
kiterjeszthető .a lelkészfizetési adó s így újabb ősz-
szeg folyna be a lelkészfizetési pénztárba. Sajnos, nem
.igen számíthatunk arra, hogy mínden lelket meg-
találunk, akit a népszámlálási statisztika kimutat,
mert ,a legtöbb helyen már csak papiron evangéli-
kusok, a valóságban vagy reformátusnak vagy ka-
tolikusnak vallja magát. Elkéstünk vagy 80 eszten-
dővel.

A tenvezet fedezeti oldalát vizsgálván, {légy ösz-
szeget találunk ott. A központosított lelk-észi fi-
zetések 4 pénzforrását. Az első a gyülekezetbe szer-
vezett dunántúli evangélikusok 1.301.843 P. állami
adóalapj ának 20%,-a, mint általános lelkészfizetési
adó. T. i. az egész fizetésrendezést ennek az elv-
nek az alapján kell végrehajtanunk : Egyformán adée-
tatni meg minden eoanqélikust, de egyformán Lelkészi
adni mindeti euonqélikusnak. Ebben az elvben érvé-
nyesülne az, amit a hiványfizetési rendszer teljesen
kiküszöbölt, az egyenlő teheruisetés elve. Azonkí-
vül érvényesülne az összesség elve is. Az egész nagy
tömeget egy egységnek vesszük s a terheket és·
javakat úgy oszfutk meg, hogy mindenkinek egy-
formán jusson belőle. Igy keresztülvisszük azt is,
amit a hiványfizetési rendszernél soha sem tud-
tunk elérni, hogy az erősebb segitse a gyengébbet,
vagyjs a Gal. 6 :2,-ben kifej ezett: »Egyrnás terhét
hordozzátok és úgy töltsétek be a Krisztus törve-
nyét!« - elvet.

Ez az általános lellf.észtizetési adó volna tehát
az első bázisa a központosított lelkészfizetésnek.
Természetesen csak úgy volna eredményes az el-
járás, ha az állami adóval közös kezelésbe adva,
h.ajtatnék be. Mivel 'a mai helyzetben 18-20l0j0-osnak
kellene lennie, a közös kezelésbe adásához valószínűleg.
külön miniszteri engedély kellene. De ha az előlegezett
tanítói íizetésekre nemcsak 10, de akárhány %-os is-
kolai adót is átvállal az állam, akkor befolyásos
embereink közbenjárására bizonyára átvállalja közös
kezelésbe a 18-200/0.os -Ielkészfízetésí. adót 'Í$.' Ha
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az egész vonalon, nem csak a dunántúli, de az
összes egyházkerületekben. sőt nemcsak az ev. -egy-
házban, de a ref. és róm, kat. egyházban is diadalra
jutna a központosltás és az általános lelkészfizetési
adó, akkor nagyon egyszerű lenne a dolog olyaten
kezelése, hogy a pénzügyminiszter elrendelné, rm-
szerint .az adókönyvekbe vezessenek be még egy ro-
vatot, ahol az illető adózó vallástelekezetí hová tartó-
zandósága jegyeztetnék fel. Azután minden egyház
kiadná, hogy 'hány o;o-os egyházi adó vettessék az
ö híveire, amit azután az adótisztviselők autornatlee
keresztül vezetnének az egész országban s az így
begyült pénz egyenesen befolyhatna a központi
lelkészfizetési pénztárba.

A második bázis volna az állam segélye.,. Hogy
ehhez a. központositáshoz, amely emelkedő tenden-
elája miatt. lényegesen több pénzt igényel, mínt a mai
hiványok összessége, az államtól kapjunk lényege-
sen feljavított támogatást,. arról mondjunk le elő-
re. A mai helyzetben az államtól a mi céljainkra
egy fillérrel se lehet többet nyerni, mint ame nnyit
mar eddig a szerzett jcgaínknál fogva ad. Sőt vigyáz-
nunk kell, hogy ezt megtartsuk, mert az állam meg-
kezdette már a kongruák és korpótlékok részleges
revizióját olyképen, hogyamegürült állások betöl-
téseker újra állapítja meg számukra: a kongrua
mennyiségét s olykor jelentős összeget vesz
eL eddig élvezett törvényes járandóságainkból. Cél-
szerű volna szerződéssel .rögzíteni a mai állapotot ES
arra kérni a kultuszmínísztériumot, hogy az ösz-
S7Jes kongruát, kerpótlékot és családi pótlékot.' egy
ősszegben utalja át a lelkészfizetési központi pénz-
tárunkhoz, ahoi azt majd a saját belátásunk. vagyis
a központi fizetési rendszerünk szükségleteíhez ké-
pest használjuk fel. A legilletékesebb helyről már'
is azt a' felvilágosítást adták, hogy a kultuszmínísz-
tériumegy ilyen egy összegben. való. átutalásba ..~
léguagyobl; "kés?~~ggel < menne bele. .' . '/"

. Al hartnadilf 5áziSt alkotják az egyházközségek
birtokában már meglévő és hiványilag a lelkészi [i-
zetésti szolgáló föl<Iek jöv:e,delme. Sajnos erre vonat-
kozólag a jelen pillanatban pontos adatokkal nem
szolgálhatok, mert az a statisztika a hiványj öve-
deírnekről, amelyet a Tolna=Beranya=somogyí es-
peresség a dunántúli lelkészektől bekért, egyrészt
még rrern is érkezett be telj-esen, másrészt
a legtöbb esetben nem részletezett, tehát a
lelkészi földek mennyisége belőlük meg nem
állapítható. De ezen legkönnyebb volna segíteni egy
hivatalos helyről kiküldött vés sürgősen bekért kér-'
dőívvet. Addig is feltétellesen és fenntartással fo-
gadjuk el azt a kb. arányszárnítást, melyef a meg-
lévő gyér adatokból ki tudtam hámozni a dunán-
túli egyházkerület re vonatkozólag, Eszerint az egy-
házkerület birtokában kellene lenni kb. '2400 usque
3000 hold lelkészi jövedelmet szolgáló föld-
nek. Ha ezt úgy értékesítjük, hogy mindenütt a
helyi viszonyok szerint bérbe adják, akkor kb. 36-
39.000 pengő folyna be belőlük a központi lelkészfi-
zetési pénztárba. '

Ez 'azonban elég csekély összeg. Igy, még 15·-
20.090 pengős hiátus maradna a szükségelt pénz-
összeghez . képest és a szórványok ,is hoppon ma-
radnának. Van azért a lelkészi földek értékesítésére
vonatkozólag 'egy másik indítványom: A kis dara-
bokban szétseort 2400-3000 hold földet ajánlja fel
CA kerület az államnak tej.epítési célokra azzal a ki-
kötéssel, hogy ez;e.,kre a földekl'e csak tiszta wan-
gélikus családok. telepitheiök és örökölni is csak
et:angéli!'us csa,tádokl _örökölhetik:. Enn~~ [eiében pe-
dzr), hasitson ki az állam a kerulet szantára a fet-
osztando hitbizománuokbót egy 2400-3000 holdas
birtokot egy taoban. Ha az egyház ezt szakképzett
emberekkel maga kezeltetí, akkor a mai viswnyok
között minimum meghozza a birtok a belefektetett
töke értékének a 8-100;0-át, mint tiszta jövedelmet,
ami a jelen esetben 120-150.000 pengő! jelentene
a lelkészfizetési pénztár számára. Aki ismeri a lelké-
szi földek sinylődését a: felesek és bérlők kezén,

az még nemzetgazdaságilag is kénytelen lesz ennek
a javaslatnak átütő erejét tudomásul venni. "

A negyedik summa már csak ~távolabbi' ígéret.
A fokoz~tt .sz~l'váJ/ygo.ndozás bizonyára anyagiak
szernpontjábót .1S meg:~ozza a ~aga, kamatait -s így
~~okrOl. a .. területekről . befolyó lelkészfizetési adó
Ujabb e;; y~a?b perspektívákat nyit uj lelkészi állá;-
so~_. felállitasára vagy pedig a fokozottabb beimész-
SZJO! munka támogatására.' ; .

. Mondj~ ezek után még valaki, hogy anyagi szem-
pontok ~l~tt nem lehetséges a lelkészi Ilzetések
központosítása, ~a e2:~ ily gyönyörüen lehetségessé
t~SZ!~. egy egyhazkerulet adatai, fnennyival irikább
sikerülne, ha ~i!lda ..négy .egyh~kerület egyesítené
erejet egy kozos kőzponti lelkeszfizetési pénztár
felállitására. 1

Anyagi szempontoktói igazán nem kell félnünk.
Ha .nem tudjuk megvalósttaní akkor az csak
a saját élhetétlenségünket j'eUemzi. Ez ~nem
a I?apság kérdése, hanem egyházunk létérdeke! Al.
tala~os .!lyom?rús.águ~k és a szórványkérd€svérző
sebei követelík imrnar vészkiáltó S.O.S. jelekkel,
Nem lehet többé gondolkodni, nem lehet többé ha-
logatIy, I1~m. lehet több~ aggályosk'odni! Összefogni,
elhatarozlll.~ cselekedni! -: ez a helyzet parancsa.
~a kell, döntsünk le korlátokat, ha kell, dobjunk
felre . rozoga elveket, ha kell, mozdítsuk meg
a. zsínatot, - de ennek a reformnak .men-
ru kell, mert ütött a 12. óra! Menni kell mert hiszem
~ogy a. nyomában sebek gyógyulnak' be, elgurulni
llldult lélekdrachmák kerülnek elő élet üteme indul
~ életpirosság ömlik el egyházun'k látható testének
irnmar majdnem halottsápadt orcáján.

'1' '1' '"
Most még néhány szóvai azokra élJfelmerülö

problémákra. szerétném ráirányítani a figyelmet, .ame-
~~ek. ezzel a fizetésközpontosífási reformmal együtt
járnának. .

Az első" a" nagyfizetésit le,lkészi állások preb-
~~mája. Vannak városi. állások. amelyeknek hivány-
[övedeíme magasém túllépi , a tervezetben ismerte-
tett havi 400 pengős maxímumot is. Vannak azután
falusi állás.ok is, ahol a lelkész jelenleg nagyobb jö-
vedelmet elvez, mint amennyit szolgálati évei után
a tervezet bármelyik skálája szerint kapna. A meg-
oldásnak nem kellene éppen a rigorózusan keresz-
tülv~~t egyenlősítésnek lenni. Egy azonban bizonyos:
a központosttásnál nem nélkülözhetjük éppen a fi-
zet~l t:ud~ .. városi gyülekezet-ek tömegeit. Be kell
tehat lépniök a központi pénztár tagjai közé s lel-
készük onnét megkapja a -rá eső részt amivel az-
után a. gyülekezet ennél többet kívá~ adni, azt
megadhatja külön ezután is, eltiltani senki" sem
fogja tőle az illető városi gyülekezetet. Noha az
ilyen nagy fizetés rendszerint azon alapszik, hogy
sokezres tömegnek egy-két lelkésze van csupán. Az
egyház érdeke tehát nem azt kívánja, hogy Iegyen
o.tt egy-két, Ielkészi viszonyokhoz képest mamnurth-
fizetésű lelkész, hanem minél több munkaerő, akik
nemcsak szónokló és adminisztráló munkát, de ' bel-
terjes lelkipásztori munkát is ráérnek végezni. Meg-

- ~ir@~s után j~b~ lenne tehát a városi állások ügyét
15 mmOllyen irányba terelni.
(Foly tat juk.) Farkas' Zoltán.
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ÁDVENT 4-lK VAS.4RNAPJA.
János ev. 1:19-28.

Szól ez a bibliai rész elsősorban az lsten szol-
qái hallgatóinak. Azok az emberelc.Óakik sok kér-
déssel [ordulnak a Mester prófétái felé, gyakran lvi-
buoot keresne.'>. Érdeklődésük 'csak kiuánceisáq, ker-
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AZ ESZTENDŐ VÉGÉN.
Még ha nem- is moadaná egy-egy esz-

tendő végén senki sem; hogy csináljunk szám-
adást, akkor is gondolkozni kellene sok min-
den felett, melynek a végén számadás kere-
kedikelő az elmúlt év dolgai felől. Mikor
utoljára írunk le egy évszámot és először írjuk
helyette az újat, a kettő kőzé elhelyezkedik va-
lamilyen számadás : vagy pontos és szigorú,
vagy felületes és kőnnyelrnű.

Kérlek, olvasóm, ki az elmúlt év alatt ba-
ráti szívvel nyúltál el. újság felé, fogadd most
is barátságosan azt a kérést, hogy számadásod-
ba állítsd be a tételt: jelentettél-e nyereséget
egyházadnak e búcsúzó esztendő alatt?

Igazán nem fontos, hogy mennyi pénzt
adtál adóban, jótékonyságbaía, gyűjtések alkalma-
val egyházadnak. Nem tud az helyes szám-
vetést csinálni, aki itt kezdi a számolgatást.
Az egyházi élet l-egnagyobb veszedelme abban
van, hogy az anyagi hozzájárulás teljesítéseker
az egyháztag hajlandó magát megdicsérni és
további ketelességek alól felmenteni. Pedig az
adózó tag még nem' egészen egyháztag. Egy-
háztaggá akkor lesz, mikor az egyház. egész
teste részének tudja magát. Az egyház egész
testében pedig szív, vérkeririgés, gondolatok,
örömök, aggodalmak, győzelmek és vereségek
élnek s neked mindezekben is' élő. tagnak kell
lenned. .

Egyházad a földi világ egyik legnagyobb
harcosa. Körül vértezett az igazsággal és fel-
saruzott a békesség evangéiiurnával. Fején az
űdvösség sisakja, egyik kezében a hit pajzsa,
másikban a lélek kardja: az Isten Igéje. Igy

harcol a vilrrgban, - ha. kell: vil<j.g· ellen Is,
mert a világért harcol. Tgy harcol sokszor el-
lened is, mert éretted is harcol. ÉíS itt kezdő-
dik a számadás ..

Neked vele együtt kiell harcolnod. Ha a
tagok egymás ellen lázadnak, miképen állhat
meg a test? Mért csak a pénzed egy nérneíly
darabját adod oda neki, miért nem adsz a
szívedből, a gondolataidból, .a lelki odatarto-
zás égető szerétetéből is neki? Számolgassad
meg, hogy hányszor száll tál síkra igasai meL-
lett, ,hányszor védelmezted megtámadtatásai kő-
zött? Hűséged csakugyan hűség volt-é, pró-
bákat álló? Csak egy kevés hátrányt is tudtál-e
hordozni éhe?

Pedig ennek az egyháznak jövője is van;
Nagyobb, messzeérőbb, mélyebben alakíró itt a
földön is, mint más emberi intézrnényeké, Te
már kijutottál a mulandó évek sotából,. ne-

-e-, vedeulfútt;a a szél, rnikor az" még mindrg ~z;
üdvösség sisakjában, az igazság vértezetével. a
hitnek pajzsával és a léleknek la fegyverével:
Isten örökkévaló Igéjévd. kűzd majd az utá-
ltad jövő világban, utánad jövő nernzedékekért,
kik kőzőtt majdan késői leszárrnazottaád is él-.
nek. Hagyj reájuk erős, győzedelmes és ve-
zérkedő egyházat, - amennyire tőled telik' ...

Ha számadásod végén több hűséget, több
bátor harcotés több szívbeli szerétetet í rsz' az {ü
esztendő szándékai káté, akkor csak hadd
menjen Isten nevében :az elmúló' esz/Jelndő."
Azért kapod az újat, hogy pótolhassad a régi rnu-
lasztásait. Készülj fel és segítsen aa Isten egy ~
jobb számadásra .. ·
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A Ill. Lutheránus Világgyűlés.
1935. október 13-20.

Folytatás.

Amerika. Lélekszámban a legkisebb a három
nagy csoportra osztott Lutheránus Világszövetség-
ben, áldozathozatalban és a testvéri szeretetnek tet-
tekkel való megmutatásában a legnagyobb. Ha a
Világgyűlésen arról volt szó, hogy a Keleteurópai.
egyházak életre keltésére pénz kelJ, vagy hathatósan
kell az orosz testvérek rendelkezésére állani, min-
dig mindenre készek voltak. Az Amerikában újra
megindult prospecity úgy látszik egyházi vonatko-
zásban is érezteti hatását. Amerikában is előretör a
katolicizmus; a szekták helyzete egészen katasztró-
fális, a történelmi protestáns egyházak erő-
södése évenkint több százezer lélekszám nye-
reségben mutatkozik. Az amerikai evangélikus ·egy-
ház a háború utáni években dogmatikai harcokat vi-
vott, amelyekből a konzervatív irány került ki dia-
dalmasan. Napjainkban az egyháznak nagy küzdel-
met kell vivni angolosító törekvésekkel szemben.

Németorszáq. Az evangélikus egyház vállalja
nehéz helyzetének mult ja, jelene és jövője hibáit
éskövetkezményeit. Azok a megpróbáltatások, ame-
lyeken átment, az egyház exisztenciáját nem tették
problematikussá. A túlzó és hitetlen jelenségek rom-
boló munkája befejezettnek nevezhető, s éppen napr
jainkban vált jogossáés valószerűvé az a remény,
hogyanémet 'evangélikus egyház akadályaitól és
akadályoztatóitól megszabadulva, hatalmasan. lélek-
ben is megerősödve kerül ki a több évre kiterjedett
küzdelembő!. Ennek a multnak és megpróbáltatásnak
látható eredményei: a Volkstum fogalmának meg-
ismerése és elfogadása, az unió kérdésében és le-
hetőségeiben az evangélikus álláspont diadalrajut-
tatása. a teológiai világban az evangéliumi konzer-
vativizmus megizmosodása. ;

Franciaországban Napoleon törvényei biztosí-
tották az evangélikus egyház életét. Elsass-Lóthariri-
giában, Strassburgban önálló teológiai fakultás van,
e területen 207 gyülekezet, Montbeliard-ban 37 gyü-
lekezet és 56 filia, Párisban 14 gyülekezet és 4 Iiliale
itt összesen 23 lelkész munkálkodik 18 templomban.
Algirban 6 'evangélikus gyülekezet van megszervez-
ve. Az egyház míssziói állomásokalt tart fenn Le
Havre, St. Etienne, Lyon és Nice városokban.

Az egyház legfontosabb programmja ar belmisszió,
a magyar gyakorlat és fogalmazás szerint : az egy-
ház érdekében való evangelizálás. A francia munka
hathatós támogatói azok a követségi evangélikus
templomok és lelkészi hivatalok, amelyek sokkal na-
gyobb hadtápterületekkel rendelkeznek,

Egész más jogi és anyagi helyzete van az el-
sassi lelkésznek, mint a párisinak. Az elsassí lelkészi
állások kongruások, Az átcsatolás után éppen Poincaré
nyomására fogadta el ezt a francia pénzügyminiszté-
rium. A párisi ·nőtlen lelkészek javadalma szabad
lakáson kívül évi 12.500 frank. A nős lelkészek ja-
vadalma 4000 frankkal magasabb. Az ottani megél-
hetési viszonyok szerint ez igen alacsony javadalma-
zásnak rninősíthető.

:A vallástanitás, lévén az egyház és állam szét-
választva, vasárnapi iskolai alapon megy. Van kis
iskola és nagy .iskola. A kis iskolába tartoznak a
6-14 éves ifjúság, a nagy iskolába a, felnőttebbek
csoportj a. A vallástanitás a templomok melletti gyü-
lekezeti termekben folyik, az utóbbi időben igen
szigorú hitvallási alapon. Heti egy hittanórát kapnak
azok, akik csak ar vasárnapi iskolában vesznek részt.
Heti két hittanórát kapnak azok, akik a csütörtöki
általános tanítási szünnapon tartandó vallástanitási
órán is megjelennek. Tankönyveik inkább csak kéz-
iratban vannak. Hivatalos anyag: Bibliai történetek,
Hitvallási iratok és egyháztörténelem ...

Az utóbbi évek törekvése a liturgiai mozgalorn.

Ennek vezetője Bersier. Uj énekeskönyv kiadása most
van folyamatban. .

A 40 millió francia lakosságból 1 millió a: pro-
testáns s ennek egyharmada az evangélikus. I

*. * *
Az elvi kérdéseket adó előadások hűséges ki-

vonatát szükségesnek tartom elmondani azért, mert
az azokban megnyilvánuló álláspont és magatartás
élő képet mutat egyházunk jelenkori teológiájáról.

A Luiherániemus és a jelenkor vallási válsága
.c. előadásnak főelőadója D., Kaila finn érsek, refe.-
rátumokat adtak Appia párisi lelkész és D. Dr. Schöí-
fel hamburgi nyugalmazott püspök. Kaila előadását
Dr. Max von Bornsdorf püspök olvasta fel.

Az előadás vázlata: Kultúra letünő világban
élünk. 1. A háború előtt minden szellemi mint 3Z
anyag árnyéka jelentkezett, a vallásos 'ember' utálatos
volt és elmaradottnak tekintették. Evolúció
helyett degeneráció volt a kor képe akkor, amikor
Európának fényes jövőt jósoltak. 2. A világháború
és a krizis filozófiája c. részben kimutatja, hogy
a modern teológia mennyire inficíálva. volt az eVD{-
lució gondolatával, 3. A krizis teológiáját Barth Ká-
roly hozza. 4. A krizis, m~n,tvallásos mozgalorrs kiterrneli
al! oxfordi mozgalmat, (rnelynek szerinte előző fázisaí :
methodizrnus és Moody munkája). 5. Lutheránizmus
és krizis viszonya arra kötelez, hogy megmaradjunk
igazságainkban, de próbáljunk minden új és igaz
dolgot beledolgozni hitigazságainkba. Appia hozzá-
szólásában azt mondta: az evangélikus egyház Brü-
ckenkirche, legjobban érti meg a megtérő bűnös
hazatérését, mentes a külső formától. ceremóniák-
töl, hierarchiától, lényege és élete a bűn és ke-
gyelem. Schöffel előadása teol-ógiai szenzáció volt.
Leírhatatlan élmény .. A hívő ember teológiai-hívő
gondolkodásának kiteljesedése. Külön cikket kellene
róla írni ,d·e most 'esak egy kikezdését közlöm: A luthe-
ránizmus éles ellentéte rrrinden vallási megnyilat-
kozásnak. Luther, mint vallásos ember vonul ko-
lostorba s mint hívő ernber jön ki. Ezért a lutherániz-
mus egyedülvalósága (magárahagyottsága) az igazi
keresztyénség. Ezért utasítja el Luthert a vallási
humanizmus, a rajongók frakciói, a vallásos kat.
egyház és az új vallási formák is.

Két előadás és hat referens megvilágításában ke-
rült tárgyalásra: A Lutherániemus és a bel és kűl-
misszio mu, A belmisszió: Tatpredígt der Kírche.
A belmisszió Isten rendelése szeríntí iegyházt prog,-
ramrn. A belrnissziói tevékenységet három hatalom
akadályozza: az istentelenek mozgalma, a szociális
helyzet (munkanélküliség, nacionalizmus) s az ál-
lami diktatura. Hármas úton lehet' ezeket a nehéz-
ségeket megszüntetni a) Teológiai úton. Azon igaz-
ság érvényrejuttatásával, amelyet Luther alkalma-
zott: abszolut autoritás : Isten Igéje. Isten országa
munkásait meg kell ismertetni az új világ-helyzettel.
b) Az evangelizáció útján. A vasárnapi istentisz-
teleteket rövidebben és másként kell tartani, a va-
sárnapi iskolákat amerikai módra kiépíteni, a fel-
nőttek részére is rendezni, dogmatikai tanításokat
adni, az ecclesiában eccleslolákat képezni, rnelyek-
nek tagjai a családokat látogatják és egymás között
szövetséget alkotnak. A népmissziót új alapokra fek-
tetni. c) A filantrópia útján. A szükséget szenve-
döket felkeresni és támogatní, -a szűkölködők és a
gazdagok között összekötő hídakat építeni. (Jörgen-
sen), Long amerikai referens három mísszíót is-
mer: kül, bel és .embermissziót. Az összes mdsszióí
kérdések vizsgála tánál kiindulópont az erkölcstelen-
ség kérdése. Az egyház valljon szint a szociális
problémákban, s éreztesse szavát a politikai, gaz-
dasági és szociális kérdésekben.

Uj fogalmazásban volt szó a misszió barátairól,
a misszió munkásaíról s az egyik legkomolyabb mísz-
sziói egyesület vezérférfiamondta ki azt a követ-
kezményében is nagy' jelentőségű tételt: A misszió
által megszervezett gyülekezetek önellátásukról ma-
guk gondoskodjanak. (Ihmels).

Az egyház és a seociális kérdés előadás ' három
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tétele adja az egész előadást: Az egyház tudja: ki
az ember, mi a közösség és ki az lsten.

A Lutheránizmus és a mai vilcígválság címen Sta-
dener svéd püspök, ny. kultuszminiszter értekezett.
1. A nemzetközi politika a fegyveres hatalam képét
mutatja, kínos a kisebbségi államok helyzete, .mo-
csárban vagyunk, ahal az erősebb a gyöngébbetel-
nyomja, 2. A rnodern állam rendör és jag állam"
3. Az erkölcsi világrend felett a rideg hatalam ural-
kodik. Ennek következménye: jellemekben szűkölkö-
dünk, hiányaznak a személyiségek s a becsület, s
nagy preblerna lett a gyermek. 4. Kis államok keresik
a nagy államok nem mindig erkölcsi okakkal magya-
rázható barátságát. ti. A Lutheránizrnus köteles hir-
detni 'Isten mindenhatóságát. Ez a beszéd ne legyen
sem apologetikai, sem fenyegető, 'sem palitikai cé-
lokat szolgáló, hanem csak legyen egyszerű beszéd.

Ennek a témának referense volt D. D/". Prőhle
Káraly. Beszédének vázlata ez: Viharba került ha-
jóhaz hasonlítja a világ életét. A hajóban benn
ülők arra a kérdésre is választ szarernének kapni,
hagy vajjon maga a hajó nincs-e életveszélyben,
vajjan a belső veszélyei nem nagyobbak, mint a külső
veszélyek s vajjan a hajó utasai tudják-e azt, hagy
milyen drága kincsekkel rendelkeznek, vagy vágya-
kaznak-e át más hajóra? A hajó sarsában, mint az
evangélikus egyház tagjai, személyesen és exíszten-
ciálisan vagyunk érdekelve és felelősek is vagyunk
érte. A válság irodalmának keresztmetszetén át ér-
dekes és értékes beállításban beszél a népek polí-
tikai ellentétéről, a világ szoeiális ellentétérőr, és
a nemzedékek közötti ellentétről.

A legnagyabb érdeklődéssei várt előadás: A Lu-
therántzmus ,és a jövő nemzedék volt s sajnos ez
adatt legkevesebbet. Az egyes előadók saját ar-
száguk helyzetet látták maguk előtt és a
kérdés megvilágítása nem sikerült. Annyi haszon
azanban mégis volt az előadás kitűzéséböl, hogy .a
kanferenciának ez a nagy adóssága az elnökséget
kényszeríteni fagja arra, hagy erről a témáról maga
adjan ki egy hivatalas deklarációt minél előbb.

* * *
A világgyűlés hete alatt naponkint folytak a

tanácskozások arról, hogy a jövő kiépítése érde-
kében mílyen szervezeti programmct alkosson a gyü-
lés. Bizonyos Iokú sleepsis volt a mult szervezeté-
vel szemben s különösen az amerikai delegáció fá-
radozott azon, hogy világos állásfoglalással előbbre
vigye a Világszövetség ügyét. Az amerikaiak ki-
vánságát Dr. Knubel elnök pompás javaslattervezete
szólaltatta meg. Ennek. figyelembevételével, de a
Világgyűlésen felmerült óhajtásole figyelemreméltatá-
sával történt az alább következő tíz pant elfogadása,
amely alapul szolgál a Világszövetség jövő mun-
kájára:

1. A Lutheránus. Világszövetség feladata, hagy
azon igazság alapján, melyet Jézus Krisztus által
bírunk, amely a Szentirásban nyilváníttatott ki és

.Luther Kis Kátéjában és az Agostai Hitvallásban
megbizonyíttatott, az egész világ lutheri egyházait
és szervezeteít szeros és állandó egységre hazza s

. ezáltal a hitnek és a hitvallásnak egységét elömoz-r-.
ditsa. Támadásakat .és ellenséges befolyásokat ki-
védjen, a lutheránus egyházakat és csapartakat erő-
sítse, ezeknek különleges helyzetet .a hit erösítésé-
re felhívja,. időszerű és sürgős kérdésekben, különö-
sen a misszió és a nevelés kérdéseiben egységes 081,-
veket alkalmazzon és a szorongatott helyze then levő
kisebbségi egyházaknak segítséget nyújtson.

2. A Lutheránus Világgyűlés ötévenkint üljön
össze.

3. A Végrehajtó Bizattság megválasztott hat tag-
ján kívül hat helyettes tagat választ a három na:gy
csoportból.

4. A Végrehajtó Bizottság választása után az sa-
ját kebeléből választ egy elnököt, két helyettes el-
nököt, egy pénztárost, egy helyettes pénztárast és
egy jegyzőt. Az. elnökség, a három csapart tagjai
között cserélődik. • , ,

Ilf

5. A Végrehajtó Bizottság tárgyalásra minden
évben köteles összeülni. A Végrehajtó Bizattság joga
a póttagak esetenkinti behívása, de az is jogában áll,
hagy fontos egyházi kérdések megvitatására behívja
az egyházak összes vezetölt. \; (

6. Ha a helyzet azt kívánja, a Világszövetség fenn-
hatósága alá tartozó összes egyházak vezetői a kü-
lön csaportak részei szerint külön tárgyalásra is
egybehívhatók a Végrehajtó Bizottság rendes vagy
helyettes tagj ainak vezetése alatt.

7. A Világszövetség szükségesnek tartja a rábízatt
munka jó elvégzése érdekében ,egy alyan titkár al-
kalmazásá t, aki lehetőleg az elnök közelében lakik"
akinek javadalmazása a Világszövetséghez tartozó
egyházak költségére történik .. Az alkalmaztatás ja-
gával a Végrehajtó Bizattság él.

8. A Világszövetség kivánatosnak tartj a" hagy
a három csopartan belül külön választrnányok léte-
síttessenek, de ugyanígy a kisebb egyházi csoportokon
belül is, s ezen választmányak kötelessége a Világ-
szövetség pragrammját elősegíteni. Ezek a választ-
mányak a szükségnek megfelelően tartják összejö-
veteleiket. '

9. A kisebb egyházak érdekeinek megvédésére
úgy intézkedik a Szövetség, hagy az vagy azok rnin-
den esetben jelentést tesznek a Végrehajtó Bizottság-
nak tontos kérdéseikben. Ezt at anyagot a kijelölt
referens kapja meg. Különösen fantos, vagy nagy-
jelentőségű ügyekben a Végrehajtó Bizottság szemé-
lyes jelentéstételre is felhívhatja a jelentésttevő egy-
házat. "

10. A Végrehajtó Bizattság a legközelebbi Világ-
gyűlésnek köteles munkája tervezetét bemutatni. Ezt
a tervezetet a Világgyűlés megkezdése előtt egy
több tagú bizottság veszi tárgyalás alá. Határo-
zatba ment az is, hagy ezentúl a Végrehajtó Bi-
zottság elé hozatt évi jelentés mellett szerepellen a
Világgyűlés vezetése alatt álló egyházak és szerve-
zetele pénzügyi helyzetéről is jelentéstétel.

A'pragr,ammelfogadása után megtörténtek a vá-
Iasztások . l

Tiszteletbeli 'elnök: Dr. Morehead,
A Végrehajtó Bizottság tagjai:
Anémet csaportból: Dr. Marahrens hannaveri

arszágaspüspök és Dr. Meiser bajor püspök. Helyet-
tesek: Dr. Sammerlath egyetemi tanár és Dr.Ihmels
egyetemi tanár. '~ l'

Az amerikai csapartból : Dr. Knubel az amerikai
egyházak elnöke és Long egy. tanár. Helyettesek :
Dr. Boe és Dr. Wentz egyetemi tanárok.

A Skandináv csaportból : Dr. J örgensen dán egye-
terni tanár és Dr. Pehrson svéd apát. Helyettesek :
Dr. Bonsdorf finn püspök és Dr. Mae norvég- egye-
temi' tanár. ;

A résztvevők saraiban sok öreg delegátus kö-
zött már sok fiatal delegátust ísmerhettünk meg.
A negyven éven aluli püspökök száma nem valt j'e-
lentéktelennek nevezhető. Békés harmóniában élt
egymás mallett a 'két nemzedék, de olyan volt a kettő
közötti helyzet, hagy mind a kettő érezte külön-
külön, hagy az egyik átadja a helyét a másiknak:'.
Legnagyobb' öröm valt azonbari azt látni, hogy jó kéz-
böl, talán még jobb kezekbe kerül a vezetés.

;t-száz delegátus közőtt mintha számarányon
felüli lett volna a három magyar delegátus megjele-
nése. De nem valt felesleges. Mind a három
ismeretségeket kötött, hallgatott, beszélgetett, a
hitnek kiáradó erőit fagta fel s a testvéri
megértés tényét tapasztalta meg. A régi ma-
narchia . területéről egybesereglett kiküldöttek a
hittestvéri ragaszkadás alyan megértését mu-
t~tták egymással szemben, ami eddig VilággyÜ
lesen nem volt tapasztalható. Magyarul beszéltünk
velük állandóan s úgy érezzük:' nem álom
és nem fantőm űzés az, ha a párisi Vílággyűlés
magyar szempontból való eredményét ebben a mon-
datban faglaljuk össze: megérett a helyzet arra,
hogy egyházi és .hitbeli problémáink megbeszélésére
leüljünk egymás mellé tanácskazni.

Dr. H. Galidy Dásel».
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Hiszem, hogy vannak angyalok .
Erniékszem: kis nebuló voltam
S a nagyobb, vásott gyerekek
Megingatták riadt lelkemben
A hitet, mely ott szendereq,
Nyelvöltögető csufos szóval
Martak, hogy ostoba vagyok:
Égből uárom a Itarácsonyfát
S hiszem, hogy vannak angyalok.

Régen volt... Nagyon fájt a tréfa,
De valahogy tudat alatt
Egy szeni hit paráeslott setoemben.
Ugy,' ahogy életem haladt. .
Sóvdrgón vártam öntudatlan
Akár élek, vag,ymeghal.ol~:
De egyszer mégis Itiderül majd,
Hogy mégis vannak anqualok,

Nem talátkoztam szent csodával,
De gyehnekhitem oisszatért,
Ha gonoszsággal találkoztam,
Soha nem kérdeetem: trüért?'
A világ csupa bün, gonoszság
S magam is oly gyarló vagyolc
Ó, hogyne volna édes hinni,
Hogy mégis vannak angyalok?!

S ahol végig simít a jóság,
Tudom, az nem földön ered:
Hát hogyne uárnám a szent esten
Seomjas szívvel a Kisdedet?!
Ó hogyne hinnék? Oly iá 'hinni,
Míg felcsendülnek halk dalok ...
Hull-hulla hsi karácsony estjén

. S hiszem, hogy uannak anqualok!

Miklós uitée.

A presbiteriumokról.
»Akor folyam, mely visz, vagy elmerít:

úszója és nem irányitója azegyén.e (Madách)
Tehát érezzük at Iráshan említett »levegőbeli
hatalmasságok« realitását, melyek megszabják
egy...egy kerszak irányát, megtöltik a lelkeket a
maguk tartalmával s laz egyén, a józan és látó,

.a közhangulat szélsodrában el nem bódult
egyes ember hiába áll az áradat elé, hiába: ki-
ált, int, figyelmeztet, a kőzszellern ellenében
meg nem állhat. De szólania kell, mert ,élj ha111-
gatás megtéveszt : azt a hiedelmet kelti, mintha
ci conserisus, az egyetértés teljes és töretlen
volna. ,.

Ezúttal csak a presbiteriális rendszer ki-
épí téséról szólok.

Mi ez ?
Uj gépalkatrész az egyház kűlső világi

. intézményei szervezetében. Hangsúlyozottan,
aláhúzottan írom: »külső, .világi, intézményi
szervezetében«, mert az egyház ceredeti és.. lé-
nyegi ~leJ'~_mélyen belső, lelki es 'nem intéz-

- - -
ményi, hanem közösségi. Többről van itt szó,
mint árnyalatról. .

Azt látjuk mi, hogya belső primar egy-
házi élet kiapadását, megservadását valahogy
pótolni igyekszik, ·ösztönösen .leplezgetni, elta-
kami próbálja a mi korunk. Nincs hite, tehá!
vallásról kiabál. Nem tud a maga csendes
belső világában boldog lenni, tehát tömegrnoz-
dulatokkal ámít ja magát. A keretet szépítgeti,
rendezgeti, holott a kép megfakult és táton-
gó rések éktelenítile Gyűléseket tart, de az-
zal nem pótolhatja a gyülekezetek éle~ét; jog-
kérdéseken vitázik, de a hit kérdéseinek Sü-
gárzó mélységei előtt eltakarja szernét.Adrni-
nisztrál, holott pasztorizációra sóvárognak a
lelkek.

Mit akarunk az adminisztráció kiépítésé-
vel, mikor az élő téglák meglazulnak és men-
neki-mennek el az egyház áldott temploru.falá-
ból? Mit akarunk a tanácsok megszervezésével,
mikor a tanács-tagságnak alfája az egyház
hitközösségéhe való 'eleven, aktí v és boldog
bekapcsolódás, mint minden egyházi tisztségre
egyedül kvalifikáló, minős ítő norma - hova-

,tovább túlmagas lett: sokunkraállapítja meg
a »merie-mene, tekel, ufarsínc-t.

Hol vannak azok a presbiteri értékek-
kel megáldott férfiak olyan feles számban, hogy
belőlük őssze tudunk állítani egy-egy tanácsot,
minden fokozaton? Mert lehet állásokat stipu-
lálni magáérteaz állásért ; lehet helyet ké~zí-
teni az elhelyezés; érdekéből ; ele talán mégis az
egyház érdeke az első és kizárőlagosan nor-
matív szernpont, melyhez a stipuláló törvénynek.
sőt egész tőrvényhozásunknak alkalmazkodnia
kell.

Vig-yázzunk!
Az adminisztráció még nem hitélet és nem

egyházi _élet. Szükséges, de nem eiegendő.
Kell, de nem csak Ő. kell. El tudunk mi kép-
zelni olyan egyházi élete t, amelyben nincsenek
gyűlések, s ha vannak, oly csendesek, mint az
áldott eső aláhullása ; nincsenek okos érvek
ellen érveket felsorakoztatni s igen bölcs indít-
ványokat is pozdorjává zúzni tudó debatteu-
rök, de varinak áldott példát mutató »vének«
abból 13. bibliás nemzetségből, mely nem ismer-
te ugyan az egyházi bíráskodás paragrafusait,
de el tudott mélyedni a Biblia ·egy-egy inspirált
és inspiráló, gazdag lelkiségü sora fölött s
családjában -főpapi méltósággal, személyes bi-
zonyságtevésének varázsával egyházának szíve-
ket szerzett. El tudunk képzelni egyházat,
mely folyton gazdagodik, melynek anyagi for-
rásai duzzadásig telnek, egyik aLapítvány után
a másik növeli és biztosítja, noha nem kény-
telen végrehajtást vezettetni - présbiterei el-
len is.

Hol vagytok ti bizonyság tevő, bibliás,
éneklő, templomos. evangélikus presbiterek,
akik nem a pa.p ellen vontok nagyhamar fron-
tot, ha ;aznetán egy kis áldozattal megvaló •..
sitható j6 tervet, építő. gondolatot vet fel,
hanern az egyetemes papság kincsénél drágább
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evangéliumi méltóságotok szerint akartok és
tudtok, -- szolgálni> Hol vagytok, akik a teher
vállalásában példát mutattok s az egyház ér-
dekében, annak nagyobb dicsőségéért szóval
és tettel, vagyonnal és sz ívvel áldozatokat, bol-

.dog alázatról és adni kész hálaról tanuskodó
áldozatokat hoztok?

Utánatok sir az egyházunk: ti kelletek
neki; semmi más. Csak .- ti. Presbiterek és
nem presbiteriumok. Duszik L(IJjo(s.

-
Milyen legyen

az üiénekeskönvv?
Állandóan beszélünk róla, de mindig csak

a szövezekról volt szó, A dallamok ügyét senki
sem említi, mintha ezzel azf akarnák jelezni, hogy
azokkal semmi .összefüggésben nincsenek. Hial-
lottunk a Dunántúli énekeskönyv hibáiról az
idejét múlt szővegekről, a dallamok ügyét
azon?an senki sem teszi magáévá.

Minden énekeskőnyvnek a dallarnokból kelle-
ne kiindulni. Először meg kell állapítani, mik
azok a dallamok, melyeket a magyar egyhá-
zak egyeteme, mint minirnumot, éneklendők-
nek tart. Itt elsősorban Luther-énekekról van
szó, a reformációt követő időszak terméséről.
továbbá az ősrégi magyar dallarnokról, me-
lyek értékesek és méltók arra, hogy az éne-
keskőnyvbe kerűljenek. Hangs(tlyozQ.m, nem le-
het szó azokról a tákolmányokról, melyek
egyes rnűkedvelók remekműveiként sze.re-
pelnek. Kűlönösképen akkor, amikor ere,-
deti, jobb párhuzamos dallam van. Korálok
nem is születhettek a XIX. században csak a
rdbr,máció századában. Bach J. S. is 'megpró-
bált korált kornponálni és még neki se si-
ker.ült! (Igy szűlettek meg a vallásos áriái, pld.

'IlHlttel, alázattal«, »Jőjj síri csend«, »Néked
zengek«, »Alázattal .~zívedben«, stb.) Mint ahogy
lehetetlen elképzelni, hogy gregorián dallamo-
kat ma ~omponálju?k. A mai kor hangsora
sokkal feJLette.bb, mint a VIII-IX. század, il-
let~e ~V-XVI. századé. T,ehát meg kell ál-
lapitaní az egyetemes dallamokat. Nem beszé-
lek. most ritrnikus, vagy kiegyenlített, (mai for-
májú) ko rálokról. Máról-holnapraezt a szűksé.
ge,5 reformot nem lehet keresztűl vinni. Lege.
alább egy ernberöltőre van szükség. Átmenet"
megoldásra gondolok. Az lij énekeskönyv a
cantus planus (kiegyenlített korál) rnellett

. ta rtal.mazzori feltétlenül ritrnikus dallarnokra írt
énekeket is, hogy a munka az ifj úságon ke-
resztül, már most megindulhasson.

Az új énekeskönyv feltétlenül kottás le-
gye~. Ezzel jelezze az énekszerző, hogy szi-
gonlan ragaszkodva a dallamhoz, oly sző-
veget készített, rnely könnyen énekelhető.
Enekeskönyveinkbö] ez mindir- hiányzik. A
Dunántúli énekeskönyv sok én~ke úgy készült
hogy maga a szövegszerzó se tudta volna őket éne~
kelni. A XIX. század zeneszerzői, (Erklel, Eg-

,ressy, stb.) úgy ikésaítették magyar szőveg ű

dalaikat, hogy sokszor nem is ismerték a sző-
veget. Utólag írták alá a szöveget. Ahány
kotta, annyi szótag, nem törődve a kották hosz-
':iZlt hangjaival, illetve a szőveg ek rövid szó-
tagjaival. Igy sziiletett meg pld. a »Szózat«
prozodiája, a rossz ope raszőveg fordítások, stb.

A köztudatban általában ógy él, hogy a
kotta teljesen felesleges, úgy se ismerik. Egy-
szerű embereket tanítottam ér» kelni, nem is-
merték a hangjegyeket és mégis figyelték. Ha
a »szarkalábak« felfelé mcntck, tudták, hogy
magasabban kell énekelni, a »kővérebb« hang-
jegyeket pedig hosszabban. Elfelejtik azonban
azt az énekkőnyv-szakértök, hogy az iskolában
fokozatosan bevonul az énektanítás és kiilő-
~ösen egyházi iskoláink azok, amelyek a hang-
Jegy utáni énektanításról szakemberek. útján
gondoskodnak.

A kotta feltétlenül támaszt nyújt. Ezért
alkalmaztak református testvéreink is és ezért
találjuk meg a német énekeskőnyvckben. (Sok
énekeskönyv van, amely a korált vegyeskari
tételben kőzli. A gyülekezet itt nég yszólamban
is énckli.) Egyházi éneklésünk visszafejlődé-
sének egyik okát abban látom, hogy az egyete-
mesnek indult Dunántúli énekeskönyvból száműz-
ték a hangjegyeket. Hogyan vehetik elő hí-
veink odahaza a koráljainkat, amikor a' dal-
lnrnra semmi támasztékuk nincsen. A kottás
énekeskönyv sokakat ösztőnőzne a hangjegyek
megismerésére, s,őt játszására, is.

'Egyházi éneklésunkben arra kellene
törekednünk, hogy neunél több éneket kőmyv nél-
kül tudjanak a híveink. Igy azt bárrnikor,
ha eszükbe jut, odahaza is énekelnék. Figyeljük
csak meg, mennyivel másként énekli a gyiile-
kezetunk a »Hirnnuszt«, mint ko ráljainkat !
Szégyeljük bevallani, sokan még az »Erős vár«-
at se tudják könyv nélkül. Akárhányszormegfi-
gyeltem, hogy gyulekezetűnk nem tud addig éne-
kelni, mig az énekszöveget kezébe nem adják.
De nem is lehet megtanulni a' szőve-
geket. A Dunántúli énekeskőnyvb n 600 ének
van. Ha rninden nap elénekélnénk egyet, akkor
is kőrűlbelűl két év kell valamennyi elériele-
lésére. Mi azonban hivatalosan 60 vasárnap
és ünnepnap énekelünk, tehát 10 év mul va
fogjuk végig énekelni az. énekeskönyvet. 50
évet véve emberi átlagnak, tehát életünkben
y-ször énekelnénk 1·1 érieket. Ugy-e kevés a meg
tanuláshoz ? Sokat segítettek az ér rri. "udásban aJZ
új liturgia állandóan előforduló '\l'éIJ<-sei.A gyű-
'1 t t té 1 t d i 1" ~\ 'll ··l~/le ceze ez ma enyeg Ll Ja {onyv" ne cui.

A dallamkérdésnek legfőbb baj pedig az
volt, hogy dilettáns muzsikusok szerepeltek ill eg-
felebbezhetetlen szakértőkként. Köztudornású,
hogy a tanítóké.pzők csak okleveles dilettán-
sokat bocsátanlak ki.

Ezeket a dolgokat pedig elmondtarn az-
ért, mert újabb énekeskönyv. megjelenését eu-
gedélyezte azegy,etemes' közgyűlés, melyről
egyelőre csak kettőt tuclunk: 900 ének lesz
benne, de egyetlen kottafej se.

Pes ch ko Z d1t á n.
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Keresztyén-keresztény;
Hetedik-nyolcadik: gimnázista koromig min-

elen gondolkodás nélkül mondtam és írtam n13.-
garnat egyszer ke rcsztyénnek, másszor keresz-
ténynek. Csak 'a jó öreg SziJádi Aron »Régi
magyar költők tára« c. köteteinek árbőng é-

-szése után kezdtem el követkzzetesen a kere-x-
tvén szóalakot h'1:3ználni ; soh.a azonban e szern-
be nem jutott, hogy ezzel Felekezeti hová-,
vagy hová -nerntartozást J. rulok el. Haszn:'! ltam
c sz óalakot csupán azért, mert a tudós SÚ-
lá di Aran nyelvészeti alapon meggyőzött ar-
ról, hogy ez a helyes, Deresedő fejjel kellet:
megérnem, hogy végre a magyar politika hul-
lámverései ráeszméltessenck, micsoda nagy val-
lásfe1ekezeti, dogmatikai stb. ellentétek bújkál-
nak abban az egyetlen y-ba n : mcrt oc politika
ezerint nyakas protestáns vagyok, In az y-t a
t után, ellenben szelíd katolikus vagyok, ha az
II után helyezem el.

Pedig nincs igaza ennek az ily eszkőzőkkel
taktikázó politikának.

Krisztus követőit az apostoli kor ant.io ..
chiai gyülekezetéhen kezdték először Christiani
néven nevezni. A Krisztus vallására később
áttért minden népnek a nyelve ebből az an-
tiochiai eredetű Christianus szóból formálta a
maga elnevezését. A magyar is ezt cselekedte.
Teljesen téves azt hinni, hogy éppen a magyar
tért volna el ettől az általános és magától érte-
tődő gyakorlattól és a mindeniitt használt) az
idegen hittérítók által fülébe prédikált meg-
jelölés helyett éppen csak a magyar képzett
volna egy külön szót a kereszt (crux, crucis)
szóból a neki sokáig annyira idegen rzű (lj
vallás kővetőinek az 'elne.vezésére., Főnévből
a magyaregyébként sem alkot ány-ény képző-
vel sohasem új szót ; mány-rnény, vány-vény
képzökkel is csak igékből; sőt hirtelenében
nem tudnám eldönteni, hogy a puszta ány-
ény képző egyáltalán létezik-e a magyarban.

Az igazság ez: a magyar elnevezés rnind-
két szóalakja -- keresztyén és keresztény egy~
aránt - a Christianus (= krisztusi, K dszt'l1~\.-
hoz tartozó, Krisztust követő) szónak az ala-
kulása s egyiknek sincs semmi kőze a kereszt-
szóhoz.

A Christianus, illetve a latinos végzet el-
hagyásáv;:;'em-Christian szónak egészen termé-
szetes, a nat,gyar kiejtéstörvényeknek rninden-
ben meg.fle~lő fejlődésű alakjai ezek: krisztián =

krisztján.c- krisztyán»- (a sz6 elején mással-
hangzók torlódásat nem szívelő magyar kiej-
tésnek megfelelően a gcróí, karajcár, garas,
Kirisztus, stb. mintájára) = ki risztyán. A másik
írányú fejlődés. pedig talán a Krisztus nevét
akarta mindenáron megőrizni az elnevezésben
s azért a Christian szó' t hangja mellől az i-t

J

illetve j-t hátradobta az II mellé : k risztián .""
krisztánj = kirisztánj ~- kiriszrány. Vagy még
valósz ínűbb és természetesebbnek lálsz.ó, hogy
ez a másik szóalakulás egyszerűerr a vele egy r:

időben honosodott paganus = pagan = pogány
mintájára tette a szó végére a ny hangot s
ezzel feleslegessé, sőt terhessé tette a szó közc-
pén a ty hang használatát. Abban azután már
Sziládi ..\ronnak van i~aza, hogy a kirisztyán
és kirisztány sza vaknak keresztyén és keresz-
tény alakuvá változás.iban a többnyire SZI:lV

eredetű első hittér ítőknek van .szerepűk, mcrt
ezek a Christian szót így mondták a pcg ánv
magyar fülekbe: kresztyán. .

l\Iind a két szóalak tehát egyformán tcr-
mészetes Iejlódésű 6.; egyformán jogosult, mint
ahogy régebbi klasszikus Iróinknál nem is l{j-
tunk a kettőnek használataban feruartást ; kat.

'l ' 1 1 ' t' '1 ' La I t 'í rókná a cercsztycn, pro:. i rounat a R~r<eszcny
formát olvashatjuk nem egy:izer. S mintahogy

, , f '1"d'·'" f /l.'gyforman természetes ej Oc5U os egy; orrnan
jogosult a Sebastian névnek Sebestyén ós Sc-o
bcsténv alakja is. Sőt ne felejtsuk s a magyar
nyclv ~kifejezésbeli rugékonyságának javára
örömmel könyveljük el azt a jelenséget, hogy
nyelvünk a Christian szónak a vitatott kettőn
k ívül még egy harmadik alakját is kiformálta
és használja; nevezetesen a dán királyok ha-
gyományos Krisztián nevét Keresztély-nek
ruondja és írja.

Rossz szelgálatot jettek és tesznek a nem-
zetnek kik a két magvar szóalakot felekezeti
ellentltek mélyítésér~' használgatják s a
háború és forradalmak által amúg-y is szét-
tördelt, keserű félreértések és gyú]ölköd,:5sck
által amúgy is megszaggatott némzettestbe e
két egybölcsőjű és egyjogú szónak boldogabb
időkben soha nem hajlott szembeá llításával tu-
datosan vagy tudás nélkül új, mérges ékei;
nem átallanak belekapcsolni."

B. L.

A lelkészfizetések központosí-
tása és a szórvány kérdés.

(Folytatás.')

A falusi nagyobb iizetesetcnet rendszerint csak
arróí van .szó, hogy az illető nagy-obb fizetést élvez,
mint amilyet szolgálati éveinek skálafoka ·megszab.
Az ilyen, aki »rnég n~m nőtt bele a .fi~eté.~?e«, eg~-
szerüen meghagyando lehetne a hivanyj övedelrné-
ben mindaddig, míg »belenö« sakk-or aztán együtt
haladhatna a skálával. De viszont egy új lelkész
ugyanazon a helyen, tekintet nélkül, alul kezdi a. ská-
lafokokat. A »szerzett jogokras természetesen te-
kin tettel kell lenni az átrendezésnél. A legtöbb lel-
kész, (számításom szerint legalább nyolcvanöt szá-
zalékuk), úgy is csak nyerni fog a sk~l~k alka!n:ia.-
zása esetén. Különösen a sok szolgálati evvel birók.

Ebbe belekapcsolódó probléma a lelkészi szal-
qálaii köröh' és feladato.'>. átrendeeése is. Az anya,
leány és fiókgyülekezetek között az élvezett lelkészi
szelgálatok tekintetében óriási különl.ségek vannak.
Igaz, hogy a hordozott teher között ls. ne a köz-
pontosítást csak is a teljesen egyenlősitett teherhor-
dozás alapján tudjuk megoldani, természetes tehát,
hogy '8. lelkészi szolgálatból is egye!llően kell ki-
kapniok a részüket. Itt-ott olyan eltolódások vannak,
hogy a lelkésznek az arány.o;s}tás után többet k~ll.
majd szolgálni az eddigi f'iliában, mmt az eddigi
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anyagyülekezetben. Másütt föltétlen szükséges lESZ
új lelkészi állások vagy segédlelkészi áll-ások fel-
állítása. Itt jegyzem meg, hogyha lenne rá pénz,
a segédlelkészi do tációk egyenlősitéséröi se kellene
elfeledkeznünk. - A· munkakörök és sznlgátatí fel-
adatok egyenlősitése természetesen nem jelenthetné
azt, hogy sikerülhetne mindenkinek centiméterrel ki-
mért egyenlő feladatmennyiséget adni. Nem. De ci

.mai állapotnál összehasonlíthatatlanul jobbat teremt-
hetne egy ilyen átrendezés. Ehhez a problémahoz
kapcsoledik viszont, hogy egy ilyen átrendezés után
gondolkodhatnánk a lelkészi. szolqtiluti szabályzat
meqatkotsiuiro: is. A jelen helyzetben ilyesmi egye-
nesen képtelenség.

Egyik közvetlen adódó probléma a megvalósi-
tásnál, hogy a központosított lelkészi fizetést az
első. évben milyen összegből folyösítjulí, mert hisz
a kivetett lelkészfizetési adó is csak egy-másfél év
alatt csörgedezik be az állami adóhivatalok útján
a központi pénztárba, meg a központi lelkészi bir-
tok is csak egy - másfél év, ha nem két év
mulva adja meg az első évi tiszta jövedelmet? Itt
bizony nincs más segítség, mint kamatmentes köl-
csön. Vagy az államtól, vag:y a nyugdíjintézettől, vagy
valahonnét valami biztosító intéz ettől. Tíz évig az-
után nem 20, hanem 220,o-os lenne a lelkészi fizetési
adó s már vissza is térülne .az előlegezett összeg.
Jobb ,:;.'set lenne, ha mondj uk 20; vagy még több
év 'alatt lehetne visszatéríteni.

Természetes dolog, hogy a családi pótlékot, noha
egy összegben utalná át az állam, nem vennék bele
a skálafizetés fedezetébe, hanem míndenkinek kiad-
nák az őt megillető összeget. Természetes, hogy az
egyes egyházközség-sejtek a Ielkészfizetésen kívülí
saját szükségleteikre önmaguk kebelében a saját tet-
:;zésük ezerini ad iztathatják meg maqukat. _

Most még egy-két szót a dunántúli Lelkész-
egyesület celldömölki konferenciáján elhangzott fel-
szólalásokból: .

Szó volt rendesen fizető és rendetlenül fizetö
gyülekezetekről. Megeshetne az, hogy a rendetlenül
fizetők miatt azok a lelkészek se kaphatnák meg a
központosítás esetén a fizetésüket, akiknek gyüle-
zete leddig rendesen fizetett. - Válasz: a rendes és
rendetlen fizetök közti különbség eltünne azáltal,
hogy az állami adóval közös kezelésbe adjuk. Az
államhatalomnak van eszköze és hatalma" hogy a
rendetlenül fizetőktől is behajtsa, míg nekünk ezeket
az eszközöket igénybe venni legalább is veszély ss.

Ezt atervezetet hoquan fogják megszavazni azok
a gyülekezetek, filiák, fiókgyiilekezetek, akiknek ez
a jelenlegi helyzetnél több kiadást jelentene? - Vá-
lasz: Ha minden sejtet végig kell szavaztatnunk, ak-
kor el se kezdjük. Sokkal hamarabb érünk célt, ha
a zsinatot rohamozzuk meg alkotmánymódosítás irá-
nyában. "

Ki fogj.a kezelni ej?t a pénztári? Erre új állás
kell, mert hisz ez rengeteg munka! - V álasz : Mire
jók a kerületi pénztári hivatalok, havi egypár pengő
több fizetésért biztosan elvlálalják ezt a több mun-
kát is. Különben is ne gondoljuk, hogy ennek ke-
zelése olyan rengeteg munkát ad. Tizenhatesztendős
írnok koromban egy bányavállalatnái 3000 építő rnun-
kás kornplikált rendszerű (akkord, stb.) fizetési
lajstromát kezeltem, mégis a hónap második felében
dolgom alig maradt. Azt a néhány száz lelkészt,
ezzel az első elemistának is az els5 látásra evi-
dens fizetési rendszerrel, mndern ütemű lelkészi
munkárn mellett, magánsznrgalomból is elvégezném,
ha más nem akadna. 1

Jól' meggondolandó a terményfizetés feladása,
mert akik átélték a háború végét és az utána kö-
vétkező pénzromlásos időket, azok tudják, milyen
érték, egyház és családrnentő erő volt a termény-
fizetés és a föld. - Válasz: Elég súlyos érv. De :
1. Az inflációs idő nem természetes rendje a gaz-

I dasági életnek, hanem betegsége. Nagyon ritkán for-
dul elő és igen rövid ideig tart. Az tehát oktalan

I és szűk látókörű, aki erre rendezkedik be, mint

természetes állapotra. - 2. Az inflációs időben is
éltek pénzfizetéses tisztviselők és nem haltak éhen.
Miért, mert a fizetési központ frissen és állandóan
alkalmazkodott a fizetés mennyiségévei a gazda-
sági viszonyokhoz. Ha a mi hlványaink pénzfizetés-
ről szóltak volna, mi éhenhaltunk. vagy koldusbotra
jutottunk volna, rrrert szervezetlenségünk és széttör-
deltségünk csak legalább 'S egy évtized késéssel
tud egyet előre lépni a haladás útján. De a köz-
pontosítás egyúttal azt is jelenti, hogy a központi
szervezet frissen, azonnal együtt tud haladni a
változó pénzügyi és gazdasági viszony'okkal s nem
gyógyító, de akár megelőző lépéseket tehet. 3. Ha
olyan idő jönne, mindig ott lenne a központi lel-
készfizetési birtok, amely a maga terményeivel védő-
bástyaként áll a lelkészi kar háta mögött.

Abbtui is oan. ty, ha a fizetés' állandoan e,gyto/"/IIa,
ha az megfelelő nagyságú. Nemrégiben írt ugyanis
valaki egy cikket arról, hogy mily helytelen álla-
pot, hogy egy tisztviselő éppen akkor nincs az el-
érhető legnagyobb fizetés birtokában, amikor gyer-
mekei taníttatása aktuális, hanem akkor, amikor
azok már elhelyezkedve lényegesen megkönnyítet-
ték a szülők terheit. - Válasz: Az illető cikkíró
érvelése igaz. A kálák meghatározásánál tekintetbe
lehelne venni. Mivel azonban pénzünk nincs arra,
hogy a gyors ütemben felmagasított fizetést a 30-
40. szolgálati években is megtartsuk, azt a meglepö
dolgot kellene produkálnunk, hogy attól kezdve, hogy
elérte a· teljes négyszáz pengőt, visszafelé esne
egész a 40. szolgálati évig. Ha pl. a 2. sz. skálát
ügy .alakítanánk at, hogy az 1-3. évben 200, 4-7~ig
220, 8-11-ig 260, 12-15-ig 300, 16-19-ig 340, 20--
30-ig 380, 24-27-ig 400 P. lenne a fizetés, akkor
fl. 27-31. évben lecsökkenne 380-ra, 32-35-ig 360-ra,
36-39-ig 340-re és a 40. évtől 300-ra, már
akkor is 45.2000 P. többlet mutatkoznék a skála ere-
deti szükségletéhez képest. De viszont igaz, hogy ez
lenne Európa legmodernebb fizetési skálája. S ha
már újat csinálunk, mért legyen az a tegnapi, divat,
rniért ne inkább a holnapi? Igy azonban a szórvány-
kérdés rövidülne meg 45.000 pengővel, már pedig
a szórványkérdés meg a ma kérdése, ennek a ro-
vására ne legyünk ultramodernek, maradjunk meg
inkább a tegnapi divatnál. Különben az egész kér-
dés nem nagyon érinthet bennünket, mert ismét a
85'00 hiványtizetése sokkal ·kisebb, mint amit a
központosítás után a skálák szerint kapna. A meg-
telelő nagyságú állandó fizetés örömeit tehát alig
150.0 élvezi.

Elindítom tehát ezeket a gondolatokat a nyilvá-
nosság porondja felé. Akinek van hozzászólni valój 3,
mondja el mielőbb, mert most már nem is a meg-
vitatásnak. de a cselekvésnek van Ut az ideje.

. Farkas Zolidn:

Értesítés.
Dr .....Luther Márton »Erős var a mr Istenünk",

kezdétü énekének fordítására az evan-l5é1ikus egye-
temes egyház által ki írt pályázat a Iolyo- ~Y.t novem-
ber hó 15-én meg tartott egyetemes közg:yul<-s meg-
állapítása szerint feltétlen értékü fordítást "n,el1 ered-
ményezett. Az egyetemes közgyűlés az újak) ~ tö-
kéletesebb fordítás megszületéséig hiteles n~ yar
szövegnek azt a fordítást jelentette ki, amely a Du-
nántúli Enekeskönyvben 256, szám alatt van. A pá-
lyázat ezzel teljesen le van zárva. Ujabb fordítás
csupán akkor vehető figyelembe, ha előzőleg vala-
melyik egyházi lapban megjelent. Az egyetemes köz-
gyűlés klmondotta, hogy a pályadíjat a viszonylag
legjobb két pályarnűnek adja ki oly formán, hogy
az »Isten a mi oltalmunk és erősségünk« jeligés pá-
lyaműnek 200.-, a »Harci r iadó« jeligés pályamű-
nek 100.- P. jut. Ezek sem lévén teljes értéleü
pályaművek, miután ilyen esetben az irodalmi szo-
kások szerint a jeligés levelek a pályázók személyes

ii ~ __ ~--~------------
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jelentkezése nélkül fel nem bonthatók, a jutalmák
:ll fordítoknak csak az egyetemes felügyelői irodában ..
(Budapest, Vl H., üllői-út 24. L 7. hivatalos idő d.
e. 9-1 óra) szabályszerű igazolással való jelentke-
zésük eselén lesznek kiadhatók.

D. búrá Radotinszku Alberi st:
egyetemes felügyelő,

I
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AZ ÉV UTOLSÓ VASÁRNAPJA.
Lukdcs ev. 2:33-40.

_ Ez ct vasárnap még korácsonu ünnepszakában van.
Még holtatszik a távolodó angyaléne!{, ct pásztorol,
örvendező híresztelése és már elindui a betlehemi
gyermek földi utja. Ezért olyan nagyon jellemző
az; öreg SimeO/~. prófétálása az Isten Egyszülöttjének
foldlélete felol: »Sokak elestére és talpmállására
ds ellenmondás jeléűl adatott ez!« .

Ez a szeniiqe átvezet az elmalá esztendőből is
.a mequiulooa. És ebben a meouiutásbon még. fog
ujulni most is és mindenkoron ez a folyton beteljesülő
JovenCíölés. A reánkjövő esztendőben is sokak elestére
sokak talpraállására és sokaknak ellenmnruiás jelr2üÍ
aci.atiff Krisz.tus, hogy Jdizdjön Isten országáért. oie,
bal' neked es Krisztus egész földi egyházánalc talp-
ra~l![!~ára lenne a még nekünk mefl/lJagyott kegyel-

• /771 wo ...
- Olvasóink figyelmébe. Lapunk 1935. évi szá-

mainak tartalomjegyzékét rövid időn belül elkészít-
jük és olvasóinknak megküldjük. Ezzel is rnegköny-
nyíteni akarjuk olvasóinknak, különös en a lelkészI
hivataloknak az évfolyam tartalmában való tájéko-
zódást, . "

- Karácsonyfa-ünnep Kelenföldön. A Kelenföl-
di Ev. Nöegyesület december 23-án délután hatalmas
karácsonyfa körül gyűjtötte össze az egyház szegé-
nyeit és a gyermekeket és gazdag szerétetcsomagok-
kal, élelmiszerrel és tüzelőanyaggal látta el őket.
Az ünnepi aktust istentisztel-et előzte meg, amelyen
Szánta Róbert lelkész beszélt az egybegyűltekhez.
majd a gyermekek karácsonyi verseket adtak elő.

-'A galgagyörkí ágo h. evangélikus egyházköz-
ség új lelkészét, Medvegy Mátyást Chugyik Pál fŐ'.
esperes f. évi december hó 29-én délelőtt iktatja
be hivatalába.

- Nagykanizsa. Az evangélikus nőegylet most
ünnepelte magasztos szolgálatának 25. évfordulój á l.
Az ünnepélyen Dr. Krátky Istvánné elnöknő tartott
megnyitót. Az ünnepi beszédet Horváth Olivér lel.
kész mondotta.

- Pusztaföldvár. Advent 1. vasárnapján presbí-
teri kenferenclát tartott, amely állást fogJalt a vár
sárjellegű - vasárnapi piacok ellen.

- AI$óság~ (Vas m.) Az egyházközség 4000 pen-
gös költl'~1 rendbehozatta 72 éve épült templomát
s azt d,.,ce~~.ber 15~én ünnepség keretében Molitórísz
János ~.;SB~resadta át ismét rendeltetésének.

-:~plakácsi. (Veszprém m.) Az ifjúsági egyesü-
let 3t>gymek'ezet orgonáját 280 pengőért kijavíttatta
s fl világháború alatt elrekvirált sipokat újakkal
pótolta.

- A budapesti evangélikus leány gimnáziumban
december 7-én ünnepeltéle Horatius születésének két-
ezredik évfordulóját. Az emlékbeszédet Dr. Kring
Miklós tanár mondotta, latin és magyar nyelven
előadott Hcratius-költemények, énekszámok tarkítot-
ták a műsort. - December 7-én igen kedves szülői
teaestet rendeztek az 1. osztályos tanulók, végül
december 15. és 16-án Gárdonyi Géza » Karácsony,i
álorn« címü müvének összefüggő részleteit mutattak

be nagyszámú szereplővel és telt terem érdeklődé-
se mellett. Egyházunk vezetői ez alkalmakkor kü-
!önösen nagy számban figyelték iskolánkban folyó
nevelő értékű rnunkát. ,_

- A salgótarjáni Evangélikus Nőegylet és Evan-
géliumi Leányegylet december 14-15-én rendezte meg
ezévi karácsonyi vásárját, amely ezúttal is igen
nagy sikerrel zárult úgy erkölcsi, mint anyagi te-
kintetben. Az összbevétel felülhaladta az 1500 pen-
gőt, amelyből több, mint 800 pengő tiszta haszon
maradt jótékony célra. Kedves eseménye volt a vá-
sárnak, amikor Dr. Csengődy Lajos megnyitója után
Gólián Rezső acélgyári főmérnök Pántyik Arpádné
elnöknőt meleg szavakkal abból az alkalomból üd-
vözölte, hogy immár a 15-ik karácsonyi vásár ren-
dezésének állott ezúttal az élén. Valóban sok jól-
tevés emléke kapcsolódik nevéhez. Mellette ezúttal is
sok munkát fejtett ki Motícska Nándorné, az egy-
let alelnöknője, valamint Medzihradszky Márta és
Markó Emma Ieányegyletí elnökök, akik a hóna-
pokon át tartó előkészítő kézimunkát vezették .és
irányították. A vásár délutánján ovódáselöadás volt,
este pedig a Luther Szövetség Ifjúsága tartott mű-
soros estét.

- Lélekben és igazságban. Rádióprédikációk. 1935.
Dr. Ravasz László, Dr. Poling A. Dániel, Muraközy
Gyula, Dr. Patay Pál, Soós Béla, Szabó Imre, ~öri
Szabó Dezső prédikációi. A Kálvin-téri Református
Egyházközség kiadása. - A rádlónak egyik nagyon
ked ves sokak álta1 várt alkalma az istentiszteletek
l,özvetitése. A Kálvin-téri templomban közvetített
í935. évi rádiós igehirdetéseket a Kálvin-téri egy·
házközség kiadta. Érdekes olvasmány mindenki szá-
mára. Bele lehet látni a református 'egyház gondolat-
világába. Meg lehet ismerni, milyen válaszokat ad
a jnai modern élet nagy kérdéseire. A Kálvin-téri
szószéken a református egyház rreprezentatív igehir-
detői jelennek meg. A legtöbb prédikáció- Dr. Ravasz
Lászlóé. Benne van a nagy CE. Szöve,tség nyári
konferenciájának az ünnepi prédikációja, amit Poling
A. Dániel new-yorki lelkész, a CE. Világszövetség
elnöke mondott· el. Feltűnő, hogy a szociális kér-
dés mindig nagyobb teret nyer a prédikációkban. -
Kapható a Kálvin-téri lelkészi hivatalban és minden
könyvkereskedésben. Fűzve 1.80 P., kötve 2.50 P.

Nálurik már kevés pénz-
ert vehet arany ékszert,
eeüst tárgyakat és pontos
órát. Jöjjön választani.

SZIGETI NÁNDOR és FIA
ékszerész, Budapest, IV.. Kecskeméti-utca 9 szám.

Alapítva: 1867.

Könyvet
Levélpapirt .

. TöltőtolLat
Scholie Testvérektől.

Budapest, IX., Ferene-krt 19(21.
RaHay;-Imakönyv P. 3.50-ért kápható !

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

orgonajavításokat mér s é kel t á r b a n
szakszerű és művészí kivitelben vállal.

SZLEZAK LÁSZLO
Magyarország arany koszorús mestere

harang- és ércöntőde, horanqielszerelés- és harang-
lálJgydr, Budapest, VI., Petneháeu-utca 78. szám.

8 aranuéremmel és 4 diszckleuéllel kitüntetue!
r'ebe Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, VI!., Damjanich-u, 28~b. F.: Farkas L.


