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A'SZOLGALAT
A szolgálatnak a lelke hiányzik ebből a vi-

lágból. Az uralkodásnak a lelke hatalmaskedott
el rajta. Akinek €T€j€ van hozzá, az míndenké-
pen uralkodni akar, öm, akinek nincs is elég
ereje ahhoz, az is zsarnokoskodni próbál. Mind-
untalan látjuk és érezzük' ezt nemzetek között,
családi otthonokban, egyház-akban, egyesületek-
ben, saját életünkben is, holott megmondotta
az Ildvőzítő : aki közöttetek uralkodni akar, az
szolgáljon a többinek. A szolgálat barátokat te-
remt, az uralkodás ellenségeket és mert nin-
csen a szolgálatnak a 'lelkéből a mai világban
jóformán semmi, azért van benne annyi ellensé-
geskedés, azért élnek a népek valami folyton
feszült viszonyban, olyan látszólagos barátság-
ban, mely csupán az. egymás erejének ellensú-
lyozásán nyugszik, - ezért érzi az ember úgy,
hogy körülötte, leszámítva legközelebbi hozzá-
tartozóit, olyan türelmetlen, olyan ellenséges,
olyan vieszaezcrításra és megkárosításra min-
dig készséges emberek élnek, akik bármely
pillanatban ellene fordulhatnak . . . .

Ennek pontos felismerése nélkül könnyel-
műség volna elindulni az új esztendőben, en-
nek felismerése nélkül nem tudnád megkülön-
böztetni fegyvertá-rsaidat és ellenségeidet, ezért
kell -mélyen figyelni Krísztus Urunk -szavaira,
aki maga is egy mindeníéle tekintetben ellen-
ségeskedő világban élt és abban így különböz-
tette meg a barátot és az ellenséget: »akí nincs
ellenünk,' az; mellettünk van ... «. .

Igazság ez mindenekelöttsaját életünkben.
Aki nem akadályoz, aki -nem keresztezi ter-
veinket. . érvényesülésűnket, magunkrnellé szá-
mítjuk, szinte barátnak tekintjük: Valójában
nagY9n szomorú dolog-ez," ---.:az életküzdelem-

LELKE.
nek a kérlelhetetlenségére mutat, azt bizonyít-
ja, hogy az' emberi élet még mindig mindenlk:i-
nek a harca mindenki ellen a több kenyérért,
jobb helyzetórt, tiszteltetésért, múló értékekért.
De így van az eszufék harcában, a világfelfo-
gásOik tudományos tornáin, a hit és hitetlenség
életbevágó komolyságú küzdelmeíben is. A ke-
resztyén egyházaiknak is nem egymás különb-
ségei ellen kellene hadakozniok, hanem egymás
segítségét és barátságát kellene összefogni e
világ javítására és boldogítására irányuló óriási
Ieladataikhoz.

Mert mindezekben fölösen sok ellenséges-
kedést kell találnunk, ezért marad igazság e
most kezdődő új esztendőre is, hogya szolgá-
latnak a lelke kell erre a világra. Csak szol-
gálni akaró és szolgálni .tudó lelkek érthetik
meg egymást. Az uralkodó lelkek összeütköz-
nek egymással, a szolgáló lelkek segítenek egy-
másnak, A szolgálatnak a J ézus Krisztustól ta-
nult lelkét kérjük ennek a világnak erre az
esztendőre. A szolgálat lelke töltse el a szülöi
szí veket, hogy a családi otthonokban álljanak
tisztelettel övezve az istenfélelem, hithűség, em-
berszeretet és evangéliumi tisztesség szent oltá-
rai. 'I'öltse meg a szolgálat lelke egyházainkat.
hogy szólják Isten nagyságos dolgait, vígasztaló
és 'bátorító erővel. Töltse meg a szolgálat lelke
mindazokat, akiket bárhova vezérnek állított az
Ur, hogy összeszedjék az építőszíveket és kény-
szerítsék evilágnak jobbitása érdekében ösz-
szefogni mindazokat, akiket Krisztus maga mel-
lett számíthat.

Azak, akik Krisztus mellett vannak, a
szolgálat lelkét tartoznak bevinni e földi
világnak új esztendejébe ...
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Széljegyzetek a zsinati
munkálatokhoz.

1.

Zsinatunknak nov. Iü-töl dec. lD-ig megszaki-
tással lefolyt harmadik ülésszaka a legfontosabb s
egyben a legnehezebb feladatot oldotta meg. Alta-
Iánossdqban és részleteiben az összes törvényjavas-
latokat letárgyalta, nevezetesen: »Az egyházi alkot-
mány szervezeti és kormányzati részének kiegészítése
és módosítása tárgyában« készült Il-ik, »A nu kir',
honvédséghez tartozó egyháztagok lelki gondozásáról«
szóló III-ik, »A magyarországi evang. egyetemes
nyugdíjintézetröl« szóló Iv-ik, »Az egyház iskoláí-,
ról« szóló Vvík, »Az egyházi alkotmány háztartási
részének kiegészítése és módosítása tárgyában« ké-
szült VI-ik, »Az egyházi törvénykezésről« rendelkezö
VII-ik, végül »Az egyház missziói munkásságáról«
szóló VlII-ik törvénycikkeket: - »A zsinat választott '
tagjainak kiegészítéséről« szóló 1. törvény cikket zsi-
natunk már az 1934. évi nov. havi első ülésszakban
letárgyalta s minthogy ez a t. c. időközben az állarn-
fői jóváhagy.ást és megerősítést elnyerte, az '1936.
évi október havában tartott második ülésszak fo-
lyamán kihirdettetett s végre is hajtatott.

Jelenleg tehát az a helyzet, hogy a .mostaní
harmadik ülésszakban általánosságban, és részleteiben
le tárgyalt II-VIlI. törvénycikkek javaslatai a január
havában összehívandó zsinati szövegegyeztető bi-
zottság' elé kerülnek sannak mérlegelése utání s elő-
terjesztéseinek meghallgatásával a zsinat rövidesen
egybehívandó negyedik ülésszakában harmadszori 01'
vasásban fognak tárgyalfatni. Ezt követőleg az ősz-
szes törvényjavaslatok államfői jóváhagyás és meg-
erősítés alá bocsáttatnak. Felette éber és körültekintő
munka elvégzése vár tehát a legközelebb összeülö
szövegegyeztető bízottságra, s iUletv,e a harmadszori ol-
vasás végett összehívandó zsinati negyedik ülésszakra,
amennyiben ugyanis a zsinati ügyrend 37. §-ának
megfelelően azokat a stiláris és szerkezeti símítá-
sokat kell' elvégeznie, amelyek a törvényjavaslatok
részletes tárgyalása során elfogadott módosítások
és klegészítések következtében szükségessé váltak.

Véleményem szerint a zsinat helyesen járna el
akkor, 'ha a harmadszori oívasás során nemcsupán q
szorosan vett stiláris és szerkezeti szempontokra
terjeszkednék ki, hanem a jogi műkijejezesek és
fogalmak felülbírálata tekintetében is eleget tenne a
korszerű jogelméleti tudomány követelményeinek, hogy
ilyenképpen újegyházi törvénykönyvünkböl teljes
mértékben kiküszöbölődjék az a jogi pongyolaság
és. ebből eredő fogalomzavar, amelyek 45 évvel
ezelőtt alkotott »Egyházi Alkotmany«-unkat oly-
annyira jellemzik' s amelyek miatt mostani zsinatunk
annyi sok időt rabló felesleges .vitatkozás, újabb és
újabb bizottsági átdolgozás kényszerhelyzetébe került.

Ez a körülmény indított alábbi fejtegetéseírnnek
megírására, abban a reményben, hogy, ami még a
[elzett szóhasználati (terminológiai) hibákból a ja-
vaslatokban megmaradt, azt a zsinat a harmadszori
olvasáskor a lehetőségig ki fogja küszöbölni.'

*»Kormányzat«, »közigazgatás«, (végrehajtóhata-
lom), »törvényhozás«, »törvénykezés«, »képvíselet«,
»parítás«, - azok a kifejezések és fogalmak, ame-
lyek használata és elbírálása tekintetében több sza-
batosságra lenne szükség. Enélkül törvénykönyvü!nk
nem fog tiszta képet adni az egyházi hatalom ta-

.gozódásáról, a testületi ésegyedi hatóságok jog-
állásáról. "Az egyházi hatalom elágazódásának szem-
léleténél egyrészt a tételesjog. történeti fejlödéséből,
másrészt az állami főhatalomnak Montesquieu óta
divatos hármas tagozódás! elméletéből (törvényhozó,
végrehajtó és bíróí hatalom) indulok ki, megjegyezvén.
hogy, az' analógiánál az egyházi -hatalomnak ClSU-
pán azt a, részét veszem figyelembe, amelyet a
kánonjog szeríntí úgynevezett »potestas ordtnis«-s~l

szemben »potestas iurisdictionise-ives: neveznek.
Az állam eredetileg, a fejedelmi önkényuralom

korszakában, csak egyetlen e,gy tevékenységet fej-
tett ki (és pedig az államfő személyében) s .ezt
»kormány:zás«-nak nevezték. A- »kormányzásból« az
absolutizmus elhalványulása. majd megszünése kö-
vetkeztében kivált az »igazsagszolgáltatás«, majd pe-
dig a »törvényhozás is«. Ezek szerint az igazságszel-
gáltatáson és a törvényhozá:son kívül mit kell még
levonnunk az egész állami föhatalmat kímerítö tény-
kedésekből, hogy megkapjuk tisztán a »közigazgatdst«?
Bizonyos alkotmányjogi és kormánpeati funkciókat.
Itt válik el tehát a »közigazgatás« a »korrnánuzas«-
tól. Az állami főhatalomnak ez a történelmileg vég-
bement differenciálódása természetszerűleg az állarn-
élet szeruezetében is változást idézett elő, ama még
nyilvánvalóbbá teszi a hatalmi ágak jogi természete'

. tekintetében fennforgó mélyreható 'különbséget és iazt,
hogy a »korm;ányeás«, »wrvéil!ihozás«~ . >}igazjyJgf3i:07:gdl-
tatás«, végül- a »'{r(jzigazgatás«, mint jogi műkitejezések
jelentéstartalma más és mas. Mindegyik különleges
közfunkcíót jelent. " : I

A rendelkezésemre álló tér: . korlátai- között 'csak
vázlatosan rögzithetem a' fenti fogalmak jelentés-
tartaimát a következőkben:

A »kormánuzáe« az államéletben, vagy mondjuk
az autonómiával felruházott evangélikus. egyházunk-

. ban (és pedig valamennyi fokozaton): az ügyek in-
tézésenek Jegfőbb- irányitása; továbbá szeruezés, fel-
ügyelet, ellenűrees, stb. Míndenek felett azonban
olyan ténykedés, amely a wrvényhozás, közigazgaMs
(végrehajtás), és bíráskodás további ténykedéseit le-
hetövé teszi: azoknak szükségképi előfelMtele. Le-
hetne-é pId. bármely fokon a közgyűléseknek a köz-
igazgatási ténykedések egész sorozatát elvégezni, ha
előzetesen a k,özgyű1és az arra illeték es hatóságí szerv
részéről szabályszerűen meg nem hirdettetnék ? Szó-
val előzetesen egy kormánueaii intézkedés nem tör-

" ténnék ? ,,' '.' f '
A >iwrvényJ70zás«, mondjuk evang. egyházunkban

az alkotmány jogilag arra illetékes szervnek '(zsinat)
,~ a ténykedése, amely az egyház életének. ki.i/.sö rend-
jére vonatko'zóelveket jogszabályokba foglalva at-
tatáncsan. kötelező erővel ruház fel. Megjegyzem,
hogy »icruénphozds« és »jogalkotás« különálló fo-
galmak. A jogalkotás ugyanis csak akkor lesz »tör-
uénuhozás«, ha ezt a tevékenységet a jogalkotás
kozponti legföbb szerve, vagyis az Ú. n. törvényhozó-
testület látja el. (PId. egyházunkban: a zsínat.) Ellen-
beh az egyházközség, egyházmegye, egyházkerület,
egyházegyetem. amikor jogaJkotási tevékenységet fej-
tenek ki, nem »törvény.t«, hanem szabályrencleletet,
vagy rendeletet alkotnak. A jogelmélet ezt a tevé-
kenységet legújabban »kormdrujzáse-nns: 'mínősítí.

Az igazságszolgáltatás lényege objektíve az, hogy
valamely konkrét ,jogviszony fenn-, vagy ferm nem
forgását 'megállapítsa, illetve, hogy konkrét jogvi-
tákat éldöntsön és a jogrendet fenntartsa. A bírósági
szerveknek minden más ténykedése, ami' nem ezt
Jelenti, a célra való tekintettel esetleg: ~>köeigazgatás«
lesz, nem pedig l>bíráskodás«.A bíróságok valóban
fejtenek ki' ilyen irányútevékenységet is, aminthogy"
a törvényhozó szervektts végeznek olykor' bíróí
avagy a közigazgatási szervek jogalkotási s esetleg
birói funkciókat" jóllehet tulajdonképpeni hivatásuk
nem ez.. ., " r _ " '

Különös súlyt- kell helyeznem a »közig,azgatás«
fogalmának elhatárolására. - mert amint, később
rámutatok, Egyházi Alkotmányunk a leggyakrabban
éppen ezt aténykedést zavarja, össze vagy azo-
nosítja a »kormilnYíFással«; Az utóbbira kell.. követ-
~,e~.t~tr:e~ márcs~~ a~ért is, mert aJiatáskör meg-
],~lolesenel »kormanyzasról« beszél azoknál, az al-
sobbfokú .autonom testületeinknél: is, "amelyeknél pe-
dig, pld. az egyházközségnél, sőt lehet mondani az
egyházm~gY~!1él is, -8 »{\özigazgaMsi« _tevékeny-
kedés dominál és kormányzásról (főként az ,~egy.ház-
községrrél) alig lehet szó, - ' " " . , . , ., .

Ez la: hiba a zsinat 'előtt fekvő törvényjavasla- ,
tokban IS részben bennemaradt. de a' harmadszori
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olvasásnál még mindig kiküszöbölhetö. Ez pedig
azért is kívánatos, mert ci törvénykönyv jogelméleti
definiciókat nem tartalmazhat" viszont a tételes jog'-
szabály terminologíájának következetesen, szabato~
sun és hiánutalanul vissza kell tükröznie a legújabb
jegelméleti álláspontokat. .

A »közigazgatás«-t többféle szempontból és sok.
féleképpen határozza meg az újabb irodalom. Magyar
jogi irodalmunk az előző zsinat idejében távolról sem
állott azon a magaslaton, mint a mai, Ha tehát
n~ostani zsinatunk jogászi szempontból lehetőleg tö-
keleteset akar alkotni, akkor nemcsak a törvényszer-
kesztő jogásznak (akit esetleg könnyen leszavazhat-
nak), hanem a törvényhozó testület egyetemének
is tisztán kell látni ezeket a jogelméleti problémákat.

A »koziqaeqauu:« fogalmát napjainkban háromféle
szempontból, kiindulva veszik bonckés alá: 1. sub-
jectiv, Z. objectiv alapon és 3. mindkettőt tekintetbe
véve, figyelemmel a történeti és tételes-jogi alapokra
is: A' subjectiv elmélet a közíunkciókat ellátó szer-
vekből indul. ki: s míndent közigllzgatásnak tekint
(helytelenül), amit »közígazgatásí szeroek« látnak el.
Ezzel szemben az objectív elmélet (s 'ez a helyesebb)
függetlenül a szero jellegétől a funkciók tartaimából
indul ki s kizárólag ezen az alapon minősíti az ak-
tust közigazgatásnak, kormányzásnak, jogalkotásnak.
vagy bíráskodásnak. Neqaiiue vagy positiue is meg-
határozzák íróink a közigazgatás fogalmát. Ehhez
képest az állam, vagy autonom evang. egyházunk
jogéletében neqatioe közigazgatás minden olyan köz-
funkció, amely sem nem kormányzatí, sem nem tör-
vényhozási, sem nem igazságszolgáltatási ténykedés.

Positioe pedig (mondjuk evang. egyházunkban):
közigazgatás az egyház közcéljainak közhatalomrnal
történő megvalósítása egyes, konkrét (meghatározott),
nem jogvitás esetekben.

Jellemzésül azt is mondják, hogy a közigazgatás
a külvilágban mindig változást 'eredményező cseI8~-
oés, ellentétben a törvényhozásban és bíráskodásban
megnyilvánuló akarattal és illetve gpndolkodással,
mint loqika: művelettel, amelyek azonban önma-
gukban véve a külvilágban változást nem idéznek
elő; ehhez tehát még a közígazgatás cselekvése is
szükséges. Sokan éppen emiatt a közigazgatást azo-
nosítják a végrehajtó hatalommal, de helytelenül. A
közigazgatás Ugyanis több, mint a végrehajtás .. A köz-
igazgatás akkor is működik, amikor nincs 'törvény,
vagy ítélet, amit 'végrehajtani kellene. Működik pedig
azért. mert a közjólét feltétlenül megköveteli az
összes közszükségletek kielégítését.

A »kormánaeás«, másfelől a »,közigazgatálil« jel-
lernvonását (dífferentia specifica) úgy látjuk a Ieg-
tisztábban, ha a kettőt szembe állít juk egymással.
Amig ugyanis a kormányzás csak lehetövé teszi a
közcél ok megvalósitását. addig a közigazgatás konkrét
'esetben meg ilii valóSítja azokat. A közigazgatás Köz-
lJetleniUelégíti' ki a közszükségleteket, míg a kor-
mányzás csak közvetve.

A »közigazgatás«, mástelöl a »törvényhozás« szem-
beállítása annak megállapítására vezet bennünket,
hogy amíg a törvéJ;lyhQZó általánosságban akarja a
közcélok megvalósítását , addig a közigazgatás (nem-
különben az igazságszolgáltatás szerve konkréi
esetben valósítja meg az összesség közcéljait.

Azt már fentebb láttuk, hogy amíg az' igazság-
szolgáltatás itélkeeés, addig a közigazgatás cselekoés,

*. 'Há már most a fentebbi jogelméleti fejtegeté-
seket s főként a kormánueásra és a közigazgatálilra
vonatkozólag mondottakat Egyházi Alkotmányunk és
illetve a zsinati javaslatok rendelkezésefre alkal-

v mazzuk, a következö eredményekre jutunk el: .
Az E. A. 38. §-a szerínt »azegyházközségnek

kormánuzá és képviseleti hatósága az egyházközségi
közgyűlés«. Ugyanígy az E. A. 82.,' illetve 109... §-a
szerínt az egyházmegyének az: egyházmegyelv rIllet-
ve: az egyházkerületnek az. egyházkerületi. közgyűlés.
Az E.,.~:: 145,., §J:'!, .~l'eri~t .p'edfg:",,:.>Az,~gyhéíZlegy~-

ternnek. mínt a magyarország! ágostai. hitv. evang,
egyház legfőbb önkormányzati testületének képvilileleti

'élil kormánueá hatósága az egyetemes közgyűlés«.
Zsinatunk a részletes tárgyalás során az egy-

házmegyénél, egyházkerületnél és az egyházegyetern-
nél ugyanezeket a meghatározásokat vette át.

Szerintem ez a meghatározás annyiban hiányos
és nem is szabaioe, mert mind a három fórurrmál a
»közigazgatálili« hatóságot külön ki kellett volna fe-
jezni mar csak azért is, mert az egyházközségi és
az egyházmegyei, sőt némileg az egyházkerületi köz-
gyűléseknél is, nem a kormánuzási, hanem inkább
a lf.öziga,zgatálili hatósági jelleg áll előtérben.

Az, hogy E. Avunk és a zsinati javaslatok ön-
kormányzati. testületeink közgyííléseit jelölik meg,
mint »kormárujzo« hatóságokat, - .nem jelenti azt.
mintha a többi kollektiu, sőt egyeeli ezervéknek kor-
mányzati jogkörük nem 'lenne. "Elég rámutatnom arra,
nogy pId. az E. A. 62. '§-a szerint »a relkész az egy-
házközségnek egyik kormánueáia«. A 9.2, §. szerint
az egyházmegyei Telügyelő és az esperes; a 119. §.
szerint pedig az egyházk,erületi felügyelő lés a püspök
egyenlő joggal és felelősséggel kormárujozeák az
egyházmegyét, illetve azegyházkerül,etet; a, <156. §.
szerint »az egyetemes egyház egyházi és iskolai tel-
ügyelője korrnárujozea és képviseli«az ágost. -hitv
evang. egyházat. '

Szabatosabb lett volna tehát, ha a zsinati javas-
latoknak az önkormányzati testületek közgyűléseire
vonatkozó szakaszai kifejezésre juttattak volna, hogy
a közgyűlések 51 illetve az egyetemes felügyelő, az
illetö önkormányzati tagozatoknak »legfelsőbb« kor-
mányzati hatóságai, természetesen a fölé- és alárendelt-
ség viszonyában, amint azt az E. A. 14. §-a bölcsen
elrendeli. Ilyen szövegezés mellett senki sem .ki-
gásolhatná, hogy a jelzett szakaszok csak .fl köz-
gyűlést emlitik, mint kormányzati hatóságet. s mel-
lőzik az összes testületi és egyedi kormányzati ha-
tóságok felsorolását, ami alig is lenne keresztülví-
hető. Egy hiány van azonban a zsinati j~vaslatokban.
és pedig. a· felsőbb fokú presbiteriumole körül. Ezeket
ugyanis a részletes tárgyalás során kihagyták a kor-
mánuzati hatóságok közül; minthogy pedig ezekről
az E. A. sem intézkedik, mert még nem ismerte, en-
nélfogva az a - szerintem - fonák helyzet állott
elő, hogy egyházi jogszabályaink itt, vagy amott
kormánueo hatóságnak ismernek el az önkorrnány-
zat legalsó fokán működő egyedi szarveket i:s, el-
lenben nem említík meg ilyen gyanánt sehol sem a
presbiteriumokat. Pedig csak 'hogy 'egy példát ern-
litsek. ugyancsak jelentős kormárujeati jogosítványa az
.egyházkerületí avagy az egyetemes presbiteriumnak
az, hogy elrendeli az egyházkerületi, Illetve.' egyete-
mes választásokat. ' . ' I

Amennyiben a zsinat a harmadszori olvasásnál a
presbiteriumokkal kapcsolatos ezt a hiányt, valami-
képpen megszüntetní nem hajlandó, mert talán -,
szerintem indokolatlanul' - alkotmányjogi' aggályai
vannak a presbiteriumok demokratikus volta tekin-
tetében, mellözhetetlennek. tartom - a kormánueás
és a közigazgaws közötti mélyreható jogelméleti
különbségre való tekintettel - azt, hogy legalább a
közgyűlések hatósági jogkörei közé a »közigazgatási{(
jogkört is felvegyék. Enélkül tételes jogunk nem fe-
lelne meg a jogelmélet alapvető követelrnényeínek.

Dr. Mikler Károly.

Emberi gondolkodásunk romlottságát mu-
tatja az a tény, hogy a pokol kínjai jobban
megrendítenek minket, mint amennyire örülni
tudunk a menyorszag ~oldogságának. Igy
egyetlen bűnünknek a mardosása is több sso-
morúságot okoz, mint amennyi örömöt áKrisz-
tus érdeméről szóló összes prédikációk sze-
resnek.

Luther.
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,
Enek az új évben.

Hozzád kiáltunk ég s föld teremtője,
Te láthatatlan örök 'seeretet,
Népeknek atyja, nemzeteknek őre
Dicsőítsd meg rastunk Te szent neved.
Te aki úr vagy mindenek fölött,
Kequeimedet óh áraszd ki reánk.
Nézd, lelkünk ünneplőbe öltözött,
Midőn szívünkből hozzád száll imánk.

Sokat vétkeztünk, Atyánk, ellened,
Nem vagyunk méltók nagy kegyelmedre,
Karod vezesse méqis népedet,
Ez újévben is légy mindig vele.
Segíts bennünket minden munkánkban,
Törekvésünkre az áldást Te add,
Az újévnek egyetlen napjában
Gyermekidet védtelenül ne hadd.

Reménykedve kiáltunk ma hozzád
Megfáradott, megterhelt híveid.
Fordítsd felénk könyörülő szent orcád,
Hisz nincsen szív, mely ne remeone itt.
Szóljon hát hozzánk drq,ga seent Fiad.'
.Én most i.s1 megnyugtatlak titeket,
Csak vegyétek magatokra igámat
S legyen alázaios a seivetek.

Lelketeknek nyugalmat így találtok
7JJ,<; megbékél szorongó 'kebletek,
Megtépett, szegény, fáradt vándorok,
Kilc hordjátok most a kereszteket.
11s vatljátok mind lángoló, szent hittel:
Igaz, SOKszor sebeket is kaptunk,
De Istenűnk: nem hagyott soha el,
O volt mindig oltalmunk és pajz$Unk.

Életnek fejedelme, Jézusunk
Ez évben is mutass nekünk útat.
És acélozd meg, hogy ha lankadunk,
Boldog jövőnkért küzdő Icarunkat.
Áldott seent kezeid teremtsenek
Uj életet régi romok felett,
Hogy drága gyermekei népünknek
Élhessenek nyugodt, szép életet.

Minden házban bőségesen legyen
Bor, búza, békesség és seeretet,
A hegy arany gerezdeket teremjen
És jóság iilje meg a szíveket.
Legyen boldog az özvegy és az árva,
.A. kifosztottak és a szegények,

I E .'földnek. minden nincstelen Lázára
, Vallj.a boldogan: Mégis szép az élet!

Könyörgünk hozzád, égi jó Atyánk,
Ontsd ki a te áldó Szentlelkedet
Országokra s népekre egyaránt.
Uralja őket béke, ezeretet.
Egymásnak testvérjobbot nyújtsanak"
Mért így szűnik meg kín 'és gyötrelem,
Mindenek Tereád hallqaesamalc '
És szent akaratod legyen meg. Ámen!

Biró Eásztó.

A Luther-rózsa.
Részlet Virdg Jenő sajtó alatt lévő tanulmányából.

Nincs a világon' egyetlen címer, vagy
pecsét, amely annyira el lenne terjedve, mínt
Dr. Luther, Mártonnak a jelvénye. Az evangé-
likus ember a világ minden táján találkozhatik'
hittestvéreikkel, akik jelvényül a Luther-rózsát
viselik. Méltó is erre Luther jelvénye, hiszen
a reformátor vallásos és művészi ihlettel szinte
belesűrítette a keresztyén ember hitvallását.

A Luther-rózsa eredetét kutatva, vissza
kell nyúlnunk a Luther család régi címerének
képéhez. amelyen a. pajzs mezőjében két ró-
zsa található. A Luther kutató O. Sartorius
ennek leírásánál többek között a következőket
mondja: »J óllehet még nincs minden kétséget
kizáró módon történeti hitelességgel behizo-
nyitva, hogy a kétrózsás címer-pajzs> volt
Luther őseinek a címere, ... mindazonáltal nem
pusztán érdekes, de komoly jelentőséget kell
tulajdonítani annak a körülménynek, hogy egy-
részt Luther Márton testvére) L. .Iakab, más-
részt pedig, hogy Luther Márton unokája, L.
János Ernő, valamint ennek fia és unokája az
1. és II. Luther János Márton őseik címeréül
ismerték azt el. Hogy Luther Márton vajjon a
régi címerről elismerte-e, hogy őseitől ered
és a rózsát az ős'i címerból tartotta-e meg,
még ezután kell kímutatní.«

Ma már legalább is igen valószínűnek kell
elfogadnunk azt a feltevést, hogy .Luthernek
jelvénye megválasztásához az alapot az ősi
címerben látható két rózsa adta.

Tudunk arról, hogy Luther már a refor-
máció megindítása előtt, 1516 nyarán olyan
gyűrűpecsétet használt, .mely egy kör által
övezett rózsát, szívet és keresztet ábrázolt. A
Ikör felett az M. L. betúk állottak.

Luther később jelvényét nem csupán egy-
szerű pecsétnektekintette, hanem címerének is.
Feleségének, Bora Katalinnak a torgaui Mária-
templomban lévő sír~mlé:kén a Bora család
címere mellett megtalálható a Luther-rózsa is,
címer pajzson. Ez a Luther gyermekek által
emelt síremlék bizonyítja, hogy Luther Márton
a pecsétjeben lévő rózsát címerének is' tekin-
tette.

Az ágostai 'birodalmi gy"űlés idején
melyen a~ ágostai hitvallást felolvasták
Luther Koburg városában időzött, itt várta
imádkozva a fejleményeket és innen .buzdí-
totta az evangélium híveit kítartásra. Barátai
állandóan tájékoztatták a történtekről. Egy
ilyen beszámoló levélben, melyet Justus' J onas
dr. írt a hitvallás átadásáról, tudósít ja Luthert
afelől is, hogy a fiatal János Frigyes választó-
fejedelem pecsétgyűrűvel szándékozik megaján-
dékozní .a 'reformáció 'hősét.

1530 június 25-én .J onas ezt írja Luther-
nek: »Legkegyelmesebb ifjú .uram az :Ön ró-.
zsáját gyönyörű Ii{ö.be véseti és aranyba fpg-
laltatja. Ig.enszép pecsét 'lesz. Ezt ökegvelsnee-
sége személyeseu ú :fogja ..(';}n~eJkátádni.«. ~ :-~\



1931. [anuár 3; EV AN.·GÉ'LIKU~, É~,ET. 5.!oldaL

Valőszínú, hogy a választófejedelem Nürn-
bergben rendelte meg a gyűrűt és Spengler Irá-
zár városi tanácsjegyzőt vkérte meg, hogy a
gyűrű elkészítését figyelemmel kísérje. Speng
ler Lázár, hogy a megbizatásnak teljes meg-
elégedésre tegyeneleget, a munka megkezdése
előtt a címer leírását, vagy rajzát megküldötte
Luthernek azzal a kérdéssel, hogy jó lesz-e.

Erre írja Luther válaszul a következö le-
velet, amelynek alapján a gyűrű elkészült:

'Regyelem és békesség Ll Kriseiusban!
Igen tisztelt. kedves, jó Lrani és Barátonil

JJivel tudni óhajtja.) hogy pecsétemet jól el-
találta-c. barátilag közlöm Önnel elqondoláso-
111(1 t arra oonailcozólaq; hogy milyen tegyen
pecséiem, mely theoloqiáma; je llernzi ,

Az első Ll kereszt legyel/i, feketén, seiebe
hclqesne, me ly természetes szí'idi. Ezzel arra
akarom maqamai emlékeztetni, hogy a Meg-
leesitettben való hi! üdvözít bennünket, Ugyanis
csak akkor igazulunk meg, 'ha szívből hiszünk
(Róm, It). '10.). Jóllehet a kereszt fekete, mioel
megöl, s kell hogy fájjon is, mégis meghagyja
a seicet saját seinébere nem rontja meg a
természetet; t. i. nem öldököl, hanem életben
tart. Az igaz ember ugyanis hit által éi, még
pedig a Keresztrefeszítettben való hit által.

Ez a szív fehér ráesa koeepén legyen an-
nak kifejezéséül, hogy a hit örömmel, vigasztalás-
sal és békességgel ajándékoz meg és egyenesen
egy [ehér, üde roesába helyez. JJ1i rel nem olyan
békesséq és Ö1'öm ez, amilyent a világ ad.
azért legyen a rózsa fehér és ne piros. A fehér
sein ugyanis a lelkek és az angyalok seine.

Ez a rózsa pedig égszínkék mezőben he-
lyezkedik el, meri az ilyen lelki és hitbeli örvm,
annak a 'mennybeJi örömnek kezdete, mely (~
jövőben oalosul ugyan meg\; ele amely ezekben

. már most bentjoqlaltatik s amelyet a 1'eménység
által előre megízleliink; csak most még nem
látjuk. A mezőben aranygyíiríi legyen, [eleeoén,
hogy ei a 'mennyei üdvösség örökké tart:s 'nincs
vége. soha; emellett minden ö'röm és vagyon
felett áll, amint as arany, a legnemesebb és
'Zegdt'ágább fém.

Krisztus, ct mi jóságos Urunk legyen az
Ön lelkével amaz eljövendő életre. Ámen. .

A qruboki nurgdnyból, 1530, .iúlius 8;án:«
(Grubok Koburg anagrammja, melyet Lu-

ther többízben használ. Enders 8,88.)
A választófejedelem Agostából hazatérő-

ben felkereste Koburg várában Luthert és az
értékes ajándékot 1530. szeptember Ld-én sze-
mélyesen adta áto

Ha a beteg ember szenvedéseit t{llságosan
súlyosncüc állítja, azt kell neki mondani: Lqae,
hogy néha igen nehéz elviseini eeenoedéseinket,
de mi ez mind Krisetusnak, az ISten F'iának Cb

keresetesi elviselt seenoedéeeihee viszonyítva?
Ha erre gondolunk, rnindnyájunknak ván oket
a hallgatásra. .'

, . , ..•. ':,~.. '. Duiher,

HÚre ébredő ifjúság. .
Az Országos MalD;ar P~o~tán~ Diáksaövetség

. jubileumi emlekkonyveböl. .

A· cím három nagyon diszkreditált szóból
áll. A »hitc-et (ami alatt-keresztyén hitet értek
természetesen), nem csak azok szégyení~et~él~
meg, akik nyiltan akarják maguk~t emancipálni
az Istentől, hanem, sajnos, azok -is ' öntudatlan
hitelron tói lettek, akik politika i. jelszót s kun-
zuseszközt csináltak belőle. Az »óbredó« szó 'is
gyanus zengésű,mert' valamire ráébred~,i, azt
jelenti, hogy egy igazságot; va~;y leh.etoseget
későn vesznek- észre: Ráébredni valaminek he-
lyességére, mindig . előzetes tévelygést.- j~l~Y1t.
S így a cím máris ítélkezés egy ,kör ifjúsága
fele ft. Arról pedig beszélnem sem ;ltell,l1ög-yaz
»itjúság« szórna már szintén nem hízelgő, mert
vagy gyermekiradikalizmust,_ vagy ~iöreg:dett
diákpolitikát értenek alatta. Bs mégis a haram
szó együtt -íénysugár, örömhír és a jövő záloga.

De van-e ilyen »hitre ébredő ifjúságx.unse,
shogyan jutottunk idáig? , ' ,

Mert ha van' hitre ébredő ifjúságunk, ez ,
nem nagyon természetes.' A mi fiatalságunk
első élménye a keresztyéuségről az volt, _ho~y
öregasszonyokat találta templomokban. E:>ko-
rülbelülezzel a jelszó val örököltük a »hitet«,
hogy a ,keresztvénséoo'. a vénasszonyok vallása.i;> l.i ,

Ráérünk vallásosak lenni, ha már az élet -mas
örömöt nem kínál. A keresztyénség száraz tan-
rendszer, nem való tehát ifjúságnak, emellett
pedig szentimentalistünet, nem való ,tehát fér-
fiaiknak.

És volt a háborús ifjúságuakigen. sok
szópeu díszített légvára, amelyek építgetésébe
belevetette az energiáját és amelyek valóban
aktív erőt jelel~tettek. ~az első zúrzav.arban.'
Ilyen álom volt többek kőzőtt a társadalmi, sze-
eialis szervezkedés S a világ· emberiségérlek
szociélis alaponvaló szervesése. Hittek- a hittől
független autonóm emberfjóakaratban, polgáí'í
emberszeretetben s a grófkisasszonyok -ápoló- .
női ruhákban mírnelték II megvalósult irgalmat,
ifjú értelmiségünk pedig.' sokszor, sajnos, érté-
kesebb részében is, bedőlt az a.theista nemzet-
köziség olcsó ígéreteinek. .

Ilyen' álom' volt az is, hogy filozófia es
tudomány kell a boldogsághoz s hogy ezekkel
szem ben a Biblia elavult· és elfelejthető. ' .."

Később jött a totális állam eszméje is s
tettre kész fiataljaink ezt is magukévá tették.
Az állam mindenben megoldást adhat, dönthet
minden polgár 'étete kérdéséiben, bízzuk . rá
magunkat egészen. ' .

. S·a totális állam 'eszméje természetszerűleg
'kapcsolódott a faji követelésekkel. A kornmu-
nizmusban rútul becsapott magyar ifjúság' 'kap-
vaikapott az antiszemitizmusori, .mert itt kiad-
hatta az erejét, mit senki sem használt fel
okosabb dolgokra. (Nem is beszélve arról, hogy'

. ruindíg' voltajk élelmea-políüíkusok, -akik-a: Iel-
's'z'ÍtotU 'ífjúsáig:robblinó:eriex'giáját 'így tudtá:,
a· s<-§k~rük-be. fogfü,)';',ic.,.. ,~,;,hTOt,° ,,; "
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~Ii VD rt .tehát: az' adott.Jrel;r,Z!et?: ]igy disz-
kreditált é erőtlen, inaktiv keresztyénség és
egyagyonreklámozott . és kétségtelenül moz-
gekonynak mutatkozó eszmerendszer állt egy-
mással szembeur s az ifjúságnak nem volt ereje
a »gyengébbet« választani. Hogy ebből a hely-
zetból megrnenekülhessen a ~ most már lát-
juk - megtévesztett ifjúsúg és hogy a keresz-
tyénséz megtalál ja újra az útat és a szólási
lehetőséget az ifjúsázhoz, ahhoz szükséges volt
hogy a keresztyén hittől független társadalmi.
szeeialis szervezkerlés, filozofia, állam- és faj-
elmélet .kudarcot valljon s ugyanakkor a ke-
resztyéuség aktívnak , életteljesnek és életlor-
máló erőnek bizony ítsa önmagát.

És a történelem Istene II mi ifjúságunk-
nak még meg akarja mutatni e7.1:a keresztyén
újjáéledést. Azt hiszem, most már eljutunk
lassalt odáig, hogy ki tudja nyitni szernünket
az lsten rninden emberi próbálkozásunk fél
munka voltára s rádöbbent arra> hogy mélyebbre
kell hatolnunk a siker érdekében. Hogy itt az
ideje a hit ébredésének, amikor nem nagyolunk
el semmit, hanem mindenki személyesen, ve-
sékig és velőkig rendezni szeretné a dolgát
és gyökerében akar megújulni, mert a tüneti
kezelé ekben nincs már bizalma. Találl most
mégis meglátjuk az Isten ujját a bűneinken,
észrevesszük, hogy azok bűnök és vállaljuk a hit,
az egyedül Istenre hagyatkozás életét.

Mert az 1 ten na.gyon nyilvánvalóan rá-
mutat a külön próbálkozások csődjére. A szo-
ciális alapon való szervezkedések belefulladnak
Agymás után az önzésbe, a. faji gyúlölet es az
állampolgárok faji alápon való osztályozása még
tovább mélyítí az árkokat a keresztyén nem-
zetek beléletében, (különösen a magyarság éle-
tében ijesztő ez a kérdés akisszámú., edclig
.békós, de most agyon izgatott kisebbségek mi-
att), s a totális államok faji próbálkozása is
teljes kudarcnak túník , mihelyt egyetemes em-
beri szempontokat vetünk fel. Egészen biztos,
hogy ezt a sok; kudarcor, amit a művelt ke-
resztyén nyugat ma átél, az Isten szerzi, hogy
ne legyenek dicsekedni valóink, hanem figyel-
jünk reá.

Sokat beszélnek arról, hogy a mai ifjúság
kiábrándult, fásult, sőt csalódott. De nézzük
meg a csalódás okát, alapját, targyát is. Es
akkor egyszerre nem csodálkozunk a csalódá-
Ron.. n'lertez csak természetes következménv.
Csalódtunk igenis mindenben, amit ez' a nem
keresztyén, álhumanisztikus kultúránk alkotott
vagy próbált. Nem a il<eresztyénségben csaló-
dott ez az ifjúság, mert azt nem igen nutatták
meg neki s amit nem láttam, abban nem tu-
rlok csalódni. Mindenesetre ezt a csalódást sem
il iába adta az Isten. Most a »csalódott ifjúság«
- kereső ifjúság. Most körülbelül a forcluló
ponton vagyunk. Az ifjúság csaknem teljes
egé;;zében elfogadta azt az elvet, hogy ma már
rendszerekkel nem lehet élni, csak egyéni meg-
újulások útján. Valami tlsztábbat, nemesebbet
akar s a keresztyéneégen van a sor, hogy fel-

kíuálja magát, mint életadó tényezőt.
. Hogy. az ifjúság elfogadja-e ezt, azt 1

bíz:úuk Istenre. Mindenesetre Ő semmit se
rombol le úgy, hogy helyette fel ne emelr
valamit. Es most kétségtelenül újra emel
tisztítja az egyházakat, hogy eszközei lehel
senele újra. .

A protestantizmus teológiája. most van ér
pen azon a ponton, Iiogv leszámoljon a felvilá
go odott liberalizmus minden emberi bólcsel
keclésével es legyen egyedül a kereszt teoló
giájává újra. Egyházi életünk is most dobáljl
el a kultúr protestáns munkaeszközöket, s aka)
egyedül az, Ige szolgálatába állni. Az egyhá
hivatása csak ez lehet s la hivatáshűség mel
fogja találni az útat a »kiábrándultakhoz« is
Nem kell szégyelni a tiszta Evangéliumot, mer
Istennek ereje az. [~s az ifjúság' erői keres
Erőt, célokat és önbizalmat. Nem imponál nek
a céltalan ember persze a céltalan 'keres21
tyénség sem. Nem imponál a gyenge sem nek
Az ifjúság mindig azok mellé áll, akikben na
gyobb a sajátjukban való meggyöződés vonzó
ereje. A történelmünket irányító Isten ma egé
szen nyilvánvalóan :kényszeríti az ifjú ágot
hitre. Addig akarja korbácsolni, míg meg nei
tér. És talán nem leszek túlzottan jóhiszemű
ha azt mondom, hogy ma már igenis van hitr
ébredő ifjúság. Olyan, amelyik látja a csődöke
és látja a kimenekedést is, komoly, élettelj
keresztyén hitéletben. Ma már nem szégyel
templomba járni, vallásos összejöve"o leke,
résztvenni, ma már nem ritka hallani j03..l.SZ0
és orvosok tusakodását és vívódását az örö]
élet kérdéseivel, ma már lehet bibliákat talál.
11 diákszobákban és lehet találkozni fiatalemu
rekkel, kik az egyházért égő szerétettel akarn
kűzdeni, dolgozni. Minket az élet nagyon' ke
servesen korbácsol az Isten felé.· Ady Endn
szava újjá éled kőztünk : » ... hinni akarok
mert sohasem volt még úgy rászorulva sem élé
sem halott ... « A mi ifjúságunk egészen biz
tosan nem veszett el még. Oéljai vannak vel
az Istennek. Az egyházakon a felelősség, tud
nak-é most felmutatni erőt, munkás akarato
és meggyőződést a saját küldetésükröl. Eze:
fordu 1 meg mo t minden .. A keresztyénségne
most egészen, fenntartás és félelem nélkül k
kell állnia a harcba. Higyjen elsőserban a
egyház abban, hogy neki van mondanivalój
a mai élet minden kérdésében, s hogy a ke
résztvén hit igényt tart az egész világ minde
ügyébe való beleszólásra, hogy van Istent/
nyert felhatalmazása ezen a földön hirdetni a
Ő akaratát. Legyen az egyház nagyon geriri
ees, nagyon tiszta hirdetője az Igének, mer
csak az Ige adhat erőt, csak az .erö szülhe
öntudatot, s csak az öntudato meggyőződé
tud vonzani híveket, s elsősorban fiataloka.
Az ifjúság ébred. Az egyház ne tegyeumás,
csak mutassa fel előtte, mint erős. várat,
kereszt hitét.· Higyjen saját nagyrahivatottsa
gá ban, s az ifjúság máris a z övé! .
.~.. Dezséry Láeelc
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Mult és jelen.
Altalánosan elfogladott nézet, hogy a jelén a

múlton épül Wi. s a jelen a jövő fejlődésének alapjául
szolgál ; a IIJuH a fának képét viseli, melynek gyü-
mölcse a jelen és ez viszont a fa szolgálatát t-eljesíti
a jövő gyümölcshozásában. Vannak eszmék, melyek-
nek századokig kell érniök, ,hogy erőteljes hata-
lomként nyilatkozva dinamikusari törhessenek elör e
s új korszakot kezdjenek nemzetek s államok életé-
ben. Ezeknek fejlődése sokszor észrevétlen s csak
érvényesülésük után látszik meg ez a folyamat
megfelelő kutatás útján. A magyarországi evangélikus
egyház fejlődéstörténete sem tesz ez alól kivételt,
akár a távolabbi múltjába tekintünk vissza; akár csak
a közvetlenül elmúlt félszázad ot vesszük figyelembe.
figyelembe. 1

Nem kell egyebet tennünk, .mínt azokat az egyházi
lapokat s hivatalos tárgyalási jegyzőkönyveket ke-

- zünkbe vennünk, amelyek ennek a multnak ev. egy-
házi s iskolai dolgaival foglalkoznak s a különböző
bajokat, nehézségeket s akadályokat feltárják, ame-
lyekre nézve határozatokat hoznak, panaszkodnak s
kérvényeznek : szemeink elé áll egy kép, amely korn-
poziciójában azonos egyházunk jelen képével s csak
kis részeiben és színezésében különbözik tőle.

Azt akorszakot liberális kerszaknak szekták ne-
vezni s az evang. egyház most észlelhető összes ba-
jainak, vallási közönyének s gyarlóságainak okait
annak nyakába varrni.

Én ugyan nem tartom. azt az időszakot igazi
értelmében liberálisnak, mert hiányzanak annak is-
mérvei : öntudatos polgári rendnek politikai' érvé-
nyesülése s ezzel járó gyáripar- s kapitalizmusa. Ma-
gyarország gyáripar tekintetében teljesen ki volt szel-
gáltatva az osztrák s más külföldi gyáriparnak. Ami
gyáripara 'létesült, az csak az állam 'különleges se-
gítségével tudott boldogulni, minélfogva itt a -Marx-
féle kapitalizmus legfeljebb csecsemőkorát élhette
s a nagy ellentétek s gyűlölködések proletárrnunkás
hadseregek és tökemágnásole között nagyobbára ért-
hetetlenek voltak. Nem szabad figyelmen kívül hagy-
nunk, hogy Magyarország az 1848-49. évi szabad-
ságharc után a Bach kerszak alatt mintegy 20 évig
megállt rendes törvényszerű fejlődésében s az 1867.
évi kiegyezés után anyagilag kifosztottan kezdett
új életet élni. Ebben az új életben 'Pedig rníndenekelőtt
az elnyomatás romjait kellett eltávolítani, a mulasz-
tásokat pótolni, az elmaradottságból kivergődni és
csak a törvényes útr.a való kerülés után pozitiv építő
munkát is végezni. Ebben a munkában - sejnos -
igen sok akadálly:al kellett küzdenie az osztrákok
ellen a delegációkban és más tereken is. Köny-
nyen magyarázható tehát.: hogy ily állami viszonyok
között az ev. egyház nem fejlődhetett úgy, amint
hivatásának megfelelően kellett volna s ép. úgy
megállott s alakult helyzete, mint magának az ál-
lamnak. _ (

Egyházunkban míndenekelőtt a felfüggesztett
autonomiai szabadság megadása után újonnan kellett
szervezkedni s ez annyira nem ment egészen sí-
mán, hogy egyes egyházvezetőinket fogházbüntetés-
sel . is sujtották és ezen felül nemzetiségi érdekek is
akadályozták a gyors 'egységes fejlődést. A dunán-
inneni és bányakerületben oly erős volt a szlovák
ellenzék, hogy még a 80-as évekbeh is akadt esperes-
ség, mely megtagadta az egyetemes gyűlésnek az
engedelmességet. De általában véve is a négy egy-
házkerület majdnem independens volt s csak tradi-
eionálls alapon Iehetett jogilag egyetemleges hatá-
rozatokat hozní s végrehajtani .'.Az 1891-1894. évi zsi-
natnak nagy érdeme, hogy a magyarországi evan-
gélíkus egyházat egységes egyetemes egyházzá tette.
Hogy mennyire rnélyrehatók voltak ennek a zsinatnak
törvényei; a centrifugális egyházi erőkre való te-
kintettel, azt legjobban mutatják azok a különbözö
szabályrendeletek. amelyeknek törvény szerinti -készí- .
tése' s 'megerősítése' hosszú évek ig tartott,' s ame-

lyeknek feladata völt a- szokás-jog alapján' kifej-
lődött különbségeket a kerületek közigazgatási, lel-
késválasztási s anyagi viszonyai rendtartásában s
az egyházi élet többi terein eltávolítani égy egész-
séges s egységes egyházi élet megtererntésetérdeké-
ben. Nagyfontosságú volt az egyetemes egyházi alap-
nak és a lelkészi nyugdíj intézetnek megteremtése is.
Mind ·a kettőnek célj a az· ev. egyházban a pusztulás
és nyomor megszüntetése. .

Jellemző a zsinati törvényhozásnál az, hogy egy-
házunk nevének megállapításánál nem volt elegendő
az »ágostai hitvallású evangélikus egyház«, hanem
hozzá kellett venni az »evangélikus« -mellé a »ke-
'resztyéns-t is, mert hogy az Alföldön s az ország
más részein is a lutheránusokat. természetesen ellen-
ségeskedésből, nem tartották Krisztus követőinek.

A most folyó zsinatnak azt hiszem könnyebb
a dolga s nem kell az .independens szellemmel harc-
ba szállnia, de a megvetett alapon építenie, javítá:
s kiegészítő munkát végeznie, amint azt az ev,
szentegyház állapota a jelen s jövő szempontjából
megköveteli, hiszen 1891-94 óta 1936-igóriási vál-
tozásokon ment át az egész 'emberiség fejlődése s
kivált valláserkölcsi nézete sállapota; - .terrné-
szetesen Magyarországban is. Szentegyházunknak az
államhoz való viszonyát : vizsgálva csak nagy
hálával gondolhatunk báró Eötvös Józsefre, a ki-
egyezés 'utáni 'első magyar vallas- és közoktatásügyi
miniszterre a nagy européer s filozófus költőre és
államférfire, aki az 1868-Ó, évi vallásügyi törvény 53.
cikkévei az 1848. törvényhozásra visszamenőleg a
vallásegyenlöség és viszonosság elvét törvénybe ik-
tattátva a reverzállsokkal való üzelmet törvényte-
lennek nyilvánította. Sajnos, hogy a »liberalizmusnak«
ezt a kiváló s a felekezeti békét legnagyobb mér-
tékben szolgáló alkotását a protestánsoknak hazafias
okokból eredő segítségével az 1894. évi 32. t.c. meg-
alkotásával elejtették s most újból ott vannnak, ahol
1868 előtt: kiszolgáltatva csúnya lélek-kúfárkodásnak.

Az 53. t.c.-nek kiegészítéseképpen az állam 1868-
ban 20000forintnyi segélyt juttatott az ev. egyháznak
egyházi célokra, ezt az összeget lassanként emelte
és az 1894-től kezdve az egyetemes egyházi alap
részére 100.000 koronát utalványoz, mely összeggel
szabadon rendelkezik utólagos elszámolás feltétele
mellett.

Nagyjelentőségű az 1898 évi 14. t.c., melyben
a törvényhozás a lelkészi fizetése~nekállami se-
géllyel, Ú. n. kongruával való kiegészítését s ren-
dezését tette lehetövé, hogy szegényes jövedelmüket
képzettségükhöz méltó an felemelve, lehetövé tegye
magasztos lelkészi hivatásuknak hűséges betöltését.
'Igaz, hogy az 1600 koronáig való fizetéskiegészítés
nem ideális; azonban a multhoz viszonyítva, nagy
haladást jelent, mert megkönnyítette a megélhetést,
gyermekeknek iskoláztatását és sok könnyet törült
egyes nyomorba került lelkésznek s nejének sze-
méből. Erős kihatása volt a nyugdíjra is, mert hiszen
nem közörnbös dolog kiszolgált s munkaképtelenné
lett lelkészre. lelkészí özvegyre s árvákra', mily ösz-
szeg áll rendelkezésére, hogy a megéllhetést biz-
sítsa vagy legalább megkönnyítse. .
(Foly tat juk.) . Dr. Mayer Endre.
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ÚJÉV UTÁNI VASÁRNAP,
T. 'Péter. 4:!2-!!).

Miruien újéukor megfogadja a~'ember, hOgy életét
meaújitia, lsten kezébe ajánlja maqdt- és várja a
boldoqsáqot: Ehelyett seenoedések jőnnek és csodál-
kozva látja, hogy Krisztas "Igéje nem is oly,an dJJö,-
nyQrÜségBs és az Ő terhe nem is olyan ~önnyü. 'El-
bukik mindjártaeelsö napokban és beletörődiJk lassan
abba az életbe, amelyikről- azt--hitte~' -hogy 'ki tuc/Jja

szakitant magát belőle. -
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"Csakhógy ami lsten kezébe adatott, Krisztussal
közösséget váUató életünknek nem csupán a diadal-
,ban, van ezenueaése, hanem a seenoedésben; is.. Meg
sem, szabad kisérelni, hogya seenuedések értelmét
és okát másban, keressűk, mini abban, hog/}, a Krisz-
tussal-való/közösség a- Megfeszítette) való közössség.
Igen kÖlIJijjl'í lenne rnondani, hogy csak a gyermek
.lezussal uál.alok -közösseget, mert csak 6 született
meg a lelkünkben,' de Jézus szűletéséuel még nem
fejeződött be a meauáliás abban az életben, ameluik-
beti nieqszűletett, A szenuedések és rneqprcbdltatások
tehát természetesek kell, hogy legyene/fl a keresztyén
élet számára: Mert benn?' az i@z a bűnole büntetését
es .Isten Iiaraqját látjá. Ez alá esett lsten. Fia is,
mikor embertestet ö!tött.- Krisetus mindiq, a meg-
feszített, a Yéle ÍJaló k,özosSég mindig a keresztben,
a kereszthordozásban való közösség. »Orűljetek, hogy
Krisztus seenuedéseiben részesültök, hogy majdan az
6 dicsősége megjelenésekor is örüljetel,!\( Ez=az Is-
'Iénnek; adoti.ú] étet. " ' - ,~--~~--'--,~~~-~--------=-------','-,-,Qlv3sÓinkriak és hlttestvéreinknek Isteukeqpel-
, més,áldásáva{'megaj ándékozqft új esztendőt kívánunk.
-,' .' 'o> ~.', .~' .~~ --. ,} - . .~_ . .",' .' " -

, -', Egyid'emes' .Imahét. A'z év első hetéberi a
Magyar Alliance-Szövetségmegredezi a szokásos ima-
hetet. Ennek. mindenütt.. való megtartására a részletes
körlevelek szétmentek. A budapesti imahét beosztása
a következő: Január 4-én a Kálvin-téri templomban
van összejövetel, melyen D. Ravasz László, Dr. Bencs
Zoltán, vitéz Sréter Ferenc és Hevesi Odön fognak
szólni, Január 5-én anémet baptisták imatermében
Kún János, 'vitéz Csia Lajos és Lőbel János, január
6-án ~ rasori ref. templomban Szabó Imre, Udvar-

,Raky Bélav és Dr. Major Lászlóv-január 7-én a Nap-
utcai baptista templomban IJr. Somogyi Imre, Döb-
rössy Lajos és Forgács Gyula, január 8-án a jó-
zsefvárosi református templomban Dr. Szabó Aladár,
Kemény Lajos. és Fíers Elekné, végül 'január 9-én

.a, Deák-téri ,lemplomban D. Raffay Sándor, 'Dr, 'So-
.mogyí "Imre es Dr. -Kiss Ferenc fognak rszőlní..

: -= KarácsoriyijÓtékonYkodás. A pesti magyar egy-
ház .mínden lelkészi körében, nőegyesületében és Lu-
'ther Szövetségben buzgó és fáradhatatlan munka
)olyt karácsony előtt, hogy ínséges testvéreinknek
valami örömet juttassunk'<áz 'ünnepekre.. A Deák-téri
lelkészi kör és egyesületei 600 élelmiszerés ruha-

,nemű csomagot osztottak szét 3000 pengő értékben.
fl f asorí 'lelkészi kör és egyesületei 820 élelmiszerés

,',ruhacsomagot 3600,pengő értékben, továbbá az an,
gyalföldi. észug1ói részen 210 'és a Hernád-utcai elemi

"iskolában összegyűjtött gyermekek között 120 és a
:székesfővárosi' szegényház ban' 100 szerétetcsomagot

~,esztottak ki,520 pengő értékben. A X, kerületi lelkészi
'kör ~őb~yai' és, Simor-utcai karácsonyta-ünnepélyein
558 ,elelIIllsz~r, es '_284,-ruhanemű csomag került ki·
-osztásre 884'pengő __értékben: Ez az összeg 'túlhaladja
'a 8000 pengöt. D. ,Raffay ~Sándor püspökné az általa
fenntartott szerétetotthonok lakóinak a Szent István
kórh~í'~vang: betegélri~k,esja. ~~i~ Valéria-telep
.szegényeinek juttatott karácsonyi ajándékokat nagyobb
értékben. Igy tehát, ha Ideszámítjuk a Székesfőváros
~tal a~ egyházakon kereszt~l jutt~tott karácsonyi segély

. osszeget;egyhazunk az elmult karacsonyon 2852, hívének
; űnnepeíbe vitte be a- testvéri szeretet melegét s az

áldoz~tk~sz~é~ összege uúlhaladta a tízezer pengőt
.. Egyházközségünk maga IS áldozott erre a célra de

különös hálával- kell megemlékezni az 'ifjúsági egye-
sületek segítőrimnkájáról és az egyénenkénti áldo-
zatkészséW{~l, melynek ',megható bizonyságait láttuk.

__~!'l~~n, alda.s, ,~ifl~e~:j ótékony munkán . és legyenek
hl,v,e~,~~,-ezuktan,IS ,tam()ga~ói a .szegénygondozás nehéz
munkajana .CJ'

:':,;. ,~,'~' n~~~pestí"É~;eiem-i lJ~t1~er 'Szövetség tiszt-
,UJ ító , kQzgyulest, tartott, -melyen a távozó tisztikar
.nevébennlllanícz J.áp..()~,/ a -Szövetség -elnöke mondott

, beszámolót, majd' a közgyűlés Dr .. Kulcsár Barna kor-
elnök vezetésével egyhangű l-elkesedéssel a következő
tisztikart választotta meg: Elnök: I'só Pál. Társelnök.
takácsi Horváth Dénes, társelnökl titkár: gróf Kuun
Géza. kultúrális szakoszt. alelnök: Grünvalszky ká-
roiy. belmissziós szak oszt. alelnök: dezséri Dezséry :
László, szociális szak oszt. alelnök: Aszaalos András,
vigalmi szakoszt. alelnök: Dr. Makovitczky Gyula,
főtitkár: Pesthy János, titkár: Sturm Gyula, fo-
pénztáros: Karig Emil. pénztáros: Lestorfer Vilmos,
főjegyző: Kneffel Sándor, jegyzők: Arató Frigyes
és Beyer . Vilmos, főkönyvtáros: Tábory György,
könyvtárosok : Péterffy Piroska és Zeman Ferenc,
háznagy : 'Bobor János, leányügyi sz. o. alelnökök :
Horeczky Sarolta és Csaba Jolán, számvizsgáló biz.
elnöke: Dr. Arató István, számvizsgáló biz. tagjai:
Dr. Eöry Ferenc és Bártfay Miklós, számvizsgáló
biz póttag:' Zsiros Pál, ellenőr: Hanó Pál. 20 vá-
lasztmányi rendes és 6 póttag. I'só Pál 'elnöki szék-
foglalójában hangsúlyozza, hogy_ a Szövetség mü-
ködését új alapokra akarja fektetni. »A Szövetség
munkája a hit. bizalom és szeretet jegyében gyöke-
rezzék. A munka eredményes keresztülvitelének zá-
loga egyfelől az evangélikus egyeterni ifjúságnak
Szövetségünk zászlaja alá való tömörülésében, más,
felől pártfogóinak eddiginél nagyobb mértékű párt-
fogásában rejlik.

GYAKOROLJUK a vírágmegváltást, hogy anya-
giakban szűkölködő protestáns öreg testvéreinket is
gondozásba vehesse a Virágszövetség. - Adományok
Budapest, XI., Társ-utca 6. Mokry Eszter címére
küldendők.

HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGEUKUS
EGYHAZKEROLETEK JÓLETIEGYESOLETET?!
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesülete
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti
E~yesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hittest-
verek figyelmét a Jóléti Egyesületré. A Jóléti Egye-
sület mindenfajta biztosítást felvesz. különösen te-

metkezési, nyugdíj és gyermekbiZtosításokat.
A Jotét: Egy,e!Sület 1937. évi programmja,: , gondosko-
dás a gyermekről! - F elvUagosítással és tájékozta-
tással szolqál az egyesület központja: Budapest, IV"
Hajó-utca 8-10, (Evangélikus bérház).- Telefon:
1-863-32, valamint a kerületi fiókok: Mískolc, Debrecen,
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár,
Győr, Szornbathely. Minden egyházközségben meg-

bízottal vannak az egyesületnek.

SZLEZA-K LÁSZLO
Magyarország aranykoszorűs mestere

harang- és ércönt6de, tuiranqlelszeretes- -és hara,'g·
lábg!Jár, Budapest, VI., Petneháru-utca 78. szám.

8 aranuéremmel és 4 diszoklevéllel kitünietoer

Megjelent!
Zur Nieden Ernst: Eneddet 'beSzélgetek.
F,ordította Dr. Vető Lajos. Ara P 2.80

Kaphato Scholtz Testvérek "könyvkereskedésében, IX.
Ferenc-körút 19-21., és minden jobb könyvkeres-

kedesben.

SZIGETI NANDOR és FIA
ékszerész, Budapest; lY.; Kecskeméti-utca 9 - szám,

Alapttoa: 1867; , .
.Nálurík már kevés pénz-
ert vehet "arany ékszert,
eziist tárgyakat és pontos
órát. Jöjjön választani.

JánOB ev. 4:47-54.

Budapest, VII .• Damjanich-u 28/b. -- F,: Farkas .L.
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Az 1937. esztendő nem sok jóval biztat.
Hagyatéka majdnem teljesen tehertételekből áll.
Zűrza varas világ "újesztendejét kezdtük el.

Szomorú jelenség, hogy ma küzdeni kell az
istentagadókkal. Ne gondoljuk, hogy ez' csupán
egyes földrajzi helyeken van, mindenkinek a
szívét érinti. A közéletben és a gazdasági élet-
ben, mint kíméletlenség, a társadalomban mint
szeretetlenség jelentkezik. Az újévben nagy
feladat vár a keresztyénségre: gátat kell vetni'
e hatásoknak és mindazon veszedelmeknek,
melyek vele járnak. Az egyházaknak tehát foko-
zottan kell egyházi téren való minden köte-
Iességeíken felül résztvenni minden olyan tö-
rekvésben, mely a terjedő hitetlenségi mozgal-
mak és félelmetes következményeik ellen küz-
deni fog.

Akár többségi, akár kisebbségi egyház
bármelyik is bármely országban, meg kell egy-
mást érteni a hitetlenség ellen folyó küzdelmek
érdekében. Mert rninden széthúzás csökkenti a
közerőket, Ugyanígy bármelyik egyház tagja
valaki, kell, hogy egy legyen a szűkre szabott
magyar határokon belül a magyar nemzeti
érsésben.

Nyilvánvaló tehát; hogy egy az egész föl-
dön szükséges »actio christianának« nálunk szö-
vétkeznie kellene az »actio hungaricá«-val, mert
a mi viszonyaink között csák e kettő nyilt
és őszinte szövetkezése járna komoly és igazi
értékkel. Ha mind a három történelmi egyház
a 'nemzet . érdekében, a keresztyén hit érdeké-
ben, Krisztus királysága érdekében egymásra
találna, még mindig nem volna késő olY51l1
erők .egyesítésére, melyek egymástól függet-
lenül, sőt sokszor .egymás által akadályozva,
nem tudnak elegendően érvényesülni. .

Ebben a tekintetben szükség van az állam
támogatására, sőt kezdeményezésére is. Egé-
szen érthetetlennek kellene mondani azt, ha
az állam még most sem látná be, hogya fe-
lekezetek széthúzó erőinek egyesítése meny-
nyire nemzeti érdek. Reméljük, hogy a rever-
zális kérdésben a közelmultban lefolyt harcias
mozgalmak mindenkit meggyőztek arról, hogy
itt tenni kell valamit és az 1937. évtől hatá-
rozottan várni kell-azt, hogy az ország higgadt
kormányzása fel fogja használni az alkalmat
és a veszedelmes intő jeleket arra, hogy a
kérdésnek közmegnyugvásra szolgáló elinté-
zését kezdeményezze.

Rajtunk ez' nem múlik. Készek és haj-
Iandók vagyunk ma is, mint eddig mindig,
minden nemzeterősítő és nemzetmentő rnun-
kában résztvenni. Természetes', hogy egyenlő
tárgyaló íeleí; akarunk lenni és egyházunk
kárát vagy megszégyenítését semmiféle formá-
ban sem elősegíteni, sem eltűrni nem fogjuk.
Nekünk nem előny kell, hanem igazsá~ Há-
zasságaink köztisztességét mindenki előtt biz-
tosítani kell.

. Az 1937. évben egyházi új törvényeket
is !kapunk. Különösen az egyházközségi bírás-
kodás bevezetésétől kell sokat várnunk. Ma-
gában véve új törvények különösen az egyházi
életben nem elegendőek arra, hogy minden
bajt orvosoljanak, de szükséges, hogy segít-
séget jelentsenek a jövendő építésében. Ugy
ítéljük meg a zsinati törvényeket, hogy azok
bölcs korlátai között újból megerősödhetik az
egyházhűség s reméljük, hogy az ú.j törvények
és a régi hűség együtt sokat javíthatnak a
kívánatos továbbfejlődés érdekében.*. .
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Széljegyzetek
a zsinati munkálatokhoz.

II.
Előző cikkemben a »kormánpeás«, »közigazga-

tás«, »tároénuhoeáe« és »toroenutceeee« fogalmának
elemzésevel Ioglalkoztarn. A zsinati munkála-
tokkal kapcsolatban a »képuiselet« és a »paritás«
kérdésének a megvitatását is szükségesnek tartom"
az előző cikkemben már kifejtett okoknál fogva.

Az E. A. (38., 82., 109. és 145. §§.), valamint
a zsinati javaslatok szerint is, - az egyházközségnek,
egyházmegyének, egyházkerűletnek, egyházegyetern-
nek »képuiseleti« hatósága a közgyűlés. Viszont az
E. A. hatáJyban maradt 58., 92.,· 119. §-ai szerint
az egyházközségi, egyházmegyei, illetve egyházkerületi
»elnokseq« »kepuiselik« az egyházközséget, egyház-
megyét, illetve egyházkerületet; míg az egyházegye-
temet (156. §.) az egyetemes egyházi és iskolai fel-
ügyelő. Nyilvánvaló, hogy a fentebbi »képoiselet«,
másfelől a »képuiselik« szavaknak jogi jelentéstar-
talma nem egy és ugyanaz.

A »képviselet«-nek »alkotmánujoqi« jelentéstar-
talma van. A »közvetett« demokráciára utal, amely
szerint nem az egész »démose« gyakorolja a való-
ságban az egyházi hatalmat, hanem ennek egy ki-
választott része. Ez nem is lehet másképpen, mert
hiszen 'egy valamennyire is nagyobb létszámú kö-
zületben .a z Ú. n. »közvetlen« demokrácia elvét
fizikailag lehetetlen megvalósítani, de legalább is
abszolut célszerűtlen lenne alkalmazni. Az ókori! vá-
rosállamdemokráciák, pld, Athén, talán még meg-
bírkózhatott vele kicsiny lakosságánál fogva, főként
peuíg azért, mert akkoriban távolról sem támaszo
tottak a törvényhozással vagy a jogszolgáltatással
szemben olyan nagy igényeket, mint a későbbi, pláne
a mai magasabb jogi kultúra mellett, amely a szak-
szerűségre is nagyobb súlyt helyez. Bármennyire
demokratikus is tehát a magyarországi evang. egy:
ház alkotmánya, mégis kénytelen .»k.özvelett« demo-
kráciával megelégedni, s egyházi kormányzás és köz-
igazgatás mind- a négy fokozatán »képuiseleti« ható-
ságokat beállítani. Természetesen ez a képviselet
nagyon megszoríthatja az ügyeknek a démose (nép)
által való intézését, amint azt pld. a hazai refor-
mátus egyház jogéletében látj uk. Hogy egyebet ne
említsünk, náluk az egyetemes konvent 30 tagbúl
áll; nálunk ellenben az 'egyetemes közgyűlésnek rnínt-
egy 90 tagja van, jóllehet a ref. egyház taglétszáma
csaknem háromszorannyi mint a mienk. Ha figye-
lembe vesszük azt is, hogy a reformátusoknál az
ezyházközségben nincs is mindenütt megszervezve .
a »!f.özgyülés« s ahol van, hatásköre lényegtelen,
akkor meg kell állapítanunk, hogy a hazai evang.
egyház alkotmányának' sokkal inkább népi jellege
van és maradt annak dacára, hogy zsinatunk a
képviselőtestület kötelező bevezetésevel újabb lépést
tett a »közvetett« demokrácia felé.

Lássuk már most, hogy mit mondanak az E. .N-
nak fentebb idézett 58., !:I2., 119. és 156. §.-ai"
amelyek szerint az egyházközségi, egyházmegyei,
egyházkerületi elnökség tagjai »képuiselik:« az egy-.
községet, egyházmegyét, 'egyházkerületet; illetve az
egyetemes felügyelő az egyházegyetemet. Valójában
arról rendelkeznek, hogy ezek a szervek nemi a köz-
gyííléseiket képviselik, hanem közvetlenül' egy jogi
személyt (egyházközség, egyházmegye, egyházkerület,
egyházegyetem), amikor annak nevében kormányzati
ésközigazgatási teendőket látnak el és pedig egy·
részt önállóan, másrészt állandóan.

Ilyenkor tehát »hatóság«-ként jelentkeznek, szem-
ben azokkal a pusztán reprezentatív jellegű tényloe-
déseíkkel, amelyeket kifelé, sőt az egyetemes fel-
ügyelő külországokkal, illetve ottani evang. egyhá-
zakkal szemben is ellát. Hogy ezt az utóbbi »repre-
zentatiu« jellegű t~nyk'edést éppen ö végzi ,el, annak

történelmi háttere van, mínthogy az egyetemes fel-
ügyelői tisztséget '- úgyis mínt hatosáqot -: a tör-
ténelmi szükségképíség váltotta ki. Ebben az - is-
métlem - merőben reprezentatív, nem pedig szoros
értelemben vett hatósági szerepkörében, - .a pa-
ritásos gondolat éppenséggel nem találhat kriti-
kai anyagot. Különben is nem egyszer előfor-
dult, hogy. ilyen kűlf'öldj kepuiseitetést püspök lá-
tott el. ,

A kifejtettek szerint nincs ellentmondás az E.
A-ban, illetve a zsinati javaslatokban. amikor egyik
helyen a közgyűléseket, másik rendelkezésében egyedi
szerveket (lelkész, esperes, püspök, felügyelők) tesz
meg képuiseleti hatéságoknak. Sőt szerintem nyugodtan
kímondhatta volna ezt a presbiter iumokra vonat-
kozóan is. - Valamennyi egy-egy jogi személpnek a
képviselője (egyházközség, egyházmegye, 'egyházke-
rület, egyházegyetem) s e mellett a közgyűléseknek
mint a közvetett demokrácia megvalósítóínak:
különleges alkotmányjogi szerepük és jelen-
tőségük is van. A közgyűlés. testületi szerv,
de nem jogi személy. Akár a közgyülések, akár az
önállóan s átlandoan mű:ködő egyedi szervek -
mint hatóságok ~ a jogi személy nevében cselekesz-
nek; azok jogainak és kötelességeínek letéteménye-
sei. Természetesen rnindegyik csak a maga szervezetí
korlátain belől, alávetve az E. A: 14. §-ában Iefek-
tetett alá és fölérendeltség elvének. Sőt saját szer-
vezeti keretén belül is az egyik, pid'. a közgyűlés,
»főhatóság«, a többivel, mint »hatÓBág«-okkal sz-em-
ben. Szokásjogunk szerint egyházkerülete bizonyos
teendőinek ellátása tekintetében »főhatóság« a püspök
is. Igy titulálja az államkormány évtizedek óta; reánk-
nézve pedig nem veszélyes, 'inert a közgyiijésnek
való jelentéstétel kötelezettsége kiegyenlítöleg hat.
Végeredményképpen megállapítható, hogy E. A-unk
és zsinati javasiatunk szóhasználata a kepuiselet
kérdésében nem hibás ugyan, azonban tudnunk k-ell,
hogy a »képoiselets lehet (a közjog kettős "elágazá-
sának megfelelően) alkotmánujoqi és : lehet k.özigaz-
.gatásjogi vonatkozású műkifej ezés. Sőt olykor egyik
sem, mert pusztán reprezeniatiu ténykedést jelez.

A paritás kérdés megbolygatása váratlanul érte
a zsinatolt s emellett 'egészen hibás irányban kezdett
elindulni. Egy p.iJlanatra rnintha az 1791. évi pesti
zsinat hierarchikus, illetve küriarehikus hadállásai W-
nedeztek volna fel s már-már keresztül suhant a
zsinat tárgyalási termén a közel másfélévszázad előtti
testvérharc szele, szerencsere azonban vihar nem
lett belőle. Kár is lett volna! Hiszen csakhamar
kiderült, hogy amiről tulajdonképpen szó van, az
nem is paritás-kérdés. Ugyanis a lelki élet .egyete-
tnes és egységes Irányitása, szemben az eddigi egyház-
kerületi partikuiárizmussal, egyáltalán nem paritás-
kérdés. Ennek a különben nagy horderejű feladatnak.
a jövöben való központosítása már csak azért sem
konkurrálaz egyetemes. felügyelő kormányzati es
közigazgatási jogkörevel. mert ezt a munkát eddig
sem ő végezte el, hanem kerűletenkéni. minden püspök
szuverénszerűen a maga egyházkerületéhen. A be-
vezetni szándékolt központosítás tehát legfeljebb a
püspököknek eddig külön-külön és korláilanul gya-
korolt jogát befolyásolhatja, de semmiképpen sem
érinti az egyetemes relügyelőnek jogkörét. Terrné-
szetes másfelől, hogy a koepontosüott irányítás js,
csak püspöki kézben maradhat, Lévén az tartalmd
szempontból annyira lelkészi funkció (a szó szoros
értelmében hiera arché = szent hatalom), hogy azt
világi szervr e bízni nem is lehet.

Ami már most általában véve a paritás kérdé-
sét' illeti, a következökre hívom még fel a figyelmet.

Nem helyes és nem 'Szabad a paritás érvényesü-
lésének fenn vagy fenn nem forgását a jogrendszer
egy-egy kiszakltott rendelkezése alapján elbírální,
hanem csakis az egész jogrendszer figyelembevéte-
lével. Ellenkező esetben odajutnánk. hogy egyházi
alkctmányjogunkat egyaránt mínösíthetnök küriarchi-
kusnak, meg hierarchikusnak is.

Ha ugyanis pid. az egyházkerületi ,elnökség kon-
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strukcióját vesszük fígyelembe, hierarchikus ereu-
ményhezjutunk, mert az E. A 120.. §-a szerint
az egyházkerület közigazgatásának vezetése oa piis-
pököt illeti. Fordított eredményhez jutunk az egyház-
egyetemnél. ahol az E. A. 156. §-a értelmében az
egyetemes egyház 'egyházi és iskolai felügyelője kor-
mányozza és képviseli az ágostai hitv. evang. egy-
házat. Még .számos ilyen esetre mutathatnék rá, ha
- ismételten hangsúlyozern alkotmányjogunk
egyes kiszakitott rendelkezéseíböl indulunk ki, nem
pedig a jogrendszer 'eqeszét. mérlegelve.

Hitelui, történelemtejlödésí és politikai célszerű-
ségi háttere. van ..ezeknek s főként az egyetemes fel-
ügyelői intézménynél összefüggést mutathatunk ki
a magyar evang. egyház mult és jelenbeli államjogi
helyzetével is. Az egyes országokban különböző ál-
lamjogi és politikai viszonyok között szervezödött
evangélikus' egyházak kénytelenek voltak bizonyos
ariottságokka[ számot vetni. Nekünk sem lehetett egy-
ház-alkotmányjogi és szervezeti külföldi rnintákat
mereuen követni, mert akkor a hazai tényleges erő-
viszonyokkal és adottságokkal kell-ene szakítani, ami
esetleg. kockázatos vállalkozás lehetne.
, Nem tudom hamarjában, vajjon hierarchikus
avagy küriarchikus oldalra billenne-e a mérleg, ha
közigazgatási szervezetünk egész vonalán szemlet
tartanánk sziqorúan az E. A. rendelkezéseit mérle-
gelve ? Mert az a gyakorlat, .hogy pld; az egyház-
községi közgyűléserr a világi elnökvezeti a tárgyalást
és mondja ki a határozatokat, egyházi alkotrná-
nyunkban szentesítve nincs, sőt magam is hosszú
időn át éltem olyan egyházközségben, ahol évek
hosszú során át a lelkészi elnök kezében volt a
vezetés, mert éppen kiválóan tetterős, képzett iegyé-
niség volt.

Egyházi alkotmányunk paritásos jellege mara-
déktalanul érvényesül legfőbb hatóságunk: zsinatunk
szervezetében, .aminek annál is inkább jelemtősé get
kell tulajdonítanunk, mert egyházi. alkotrnányunk a
zsinat-presbiteri rendszeren épül fel s ezt a rend-
szert tartjuk a leqkorseerűbb prot. egyházkormány-
zati rendszernek s egyben 'ez felel meg ~eginkább
a reformáció elgcndolésának is.

Kízárólag a k.özérdek vezet, amikor előző és jelen
cikkemben foglalt Iejtegetéseimet az egyeztető bi-
zottság és a főtisztelendő Zsinat figyelmébe ajánlom.

A harmadszori olvasásnal még könnyűszerrel
kiköszöhölhetünk a szövegből sok homályt és bi-
zonytalanságot szülő hibát s ezzel új törvényköny-
vünket tökéletesebbe tehetjük.

. Dr, Mikler Ká'roiy.

Mult és jelen.
(Folytatás.) I

Az evang. szeritegyház tanító egyház 'lévén, min-
dig szemefényének telcintette összes iskoláit s a J.~g-
nagyobb áldozatokkal igyekezett azokat a haladas-
sal lépést tartva fenntartani s voltak idők, amikpr
ezek az iskolák a magyar iskolázás, nevelés Jegel~ő
eredményes tényezői voltak. Azonbari az Idok val-
toztak s az iskolák fenntartása oly anyagi áldo-
zatokat követelt, amelyekre képtelen lett. Igy me-
rült fel a szüksége annak, hogy az állarn az 1848.
évi 20. t.c. alapján hóna alá nyúljon egyházunknak
és anyagi segítségével biztosítsa az evang. iskolák
továbbra szóló áldásos evangéliumi szellemű műkö-
dését. Ennek az alapját is br. Eötvös József ve-
tette meg az 1868. évi törvénycikkben. mely az elemi
s polgári iskolák segélyezésér öl, tanítók fizetéséről,
stb .gondoskodik, amely után más fontos törvények
következtek az elemi s polgár-i iskolák további idő-
szerű fejlesztéséröl és a tanítók képzéséről, megfelelő
fizetéséről, nyugdíjáról s egyéb az iskolák szerveze-
tére belső életére vonatkozó fontos ügyekról. Jóval
kés6bbkövetkezett sorra' középiskoláínk segélyezési

ügye ; mondhatni az utolsó pillanatban, - mielőtt
'elsorvadtak volna az 1883. évi 30. t.c, határozatai
értelmében.

Egyházunk féltett arisztokratikus büszkesége,
többszázados intézeteink sorjában pusztultak volna
el, mert anyagi 'eszközök híján képtelenek lettek
volna szellemi fölényes adottságukat megőrizni. 'la-

.lán egyesítés által lehetett volna abeállható vesze-
delmet elk,erülni,de vajjon mely .intézetet kellett
volna s lehetett volna egy másikkal egyesíteni: rni-
kor az államsegély-elfogadása sem ment simán, mert
maguk a szegényesen fizetett tanárok' jobban fél-
tették intézeteik jövőjét, szabad, protestáns felfo-
gásukat, mint a fenntartóik. Czékus püspöknek bíz-
tatnia kellett egyes fenntartókat az államsegély el-
fogadására., A késm~rki l.iceUl~ talán .má,r mint ut.?l~ó
mohikán, kerte az állami segélyt, mrutan meggyozo-
dést szerzett, hogy a Jóni-féle hagyatékot nem kell
féltenie az államtól s a tanárok már tarthatatlan-
'nak találták helyzetüket más, már államsegelyes girn-
náziumokkal szemben. Megbecsülhetetlen jótéteményt
képezett a tanárok 1894. évi állami nyugdíj intézete.

Az alkotmányos, kultúrális haladás szellemet
nem kerülhettek 'el főiskoláink sem. Az eperjesi
collegium jogakadémiája, mely eredetileg egy év-
folyam volt (1830-40-es években), a Bach-korszak
alatti szünetelés után, a 60-as és 70-es évek 'elején
2 évfolyamra berendezett intézet volt anyagiak híj án,
mondhatni, csak ügyes manöverezéssel, kibőjtölte Ei
80-as évek nehézségeit, míg végre sikerült hosszú
élet-halál harc után egyházi, városi s állami segéllyel,
nevezetesen pedig az 1894. évi állami nyugdíj intézet
felállításával biztosítani lételét s ritka virágzási Iokot
elérni.

A lelkésznevelés sem kerülhette el' az idők vál-
tozásának szellemét. A közös prot. teológia nem
elégítette ki az 'ev. egyházat; az acsai tanácshozásnak
(1869) relvetett 'eszméje, .hogy a budapesti egyetemen
ev. teo1. fakultás állíttassék. úgy látszik kivíhetet-
lennek bizonyult, így tehát csak a 3 híttanintézet
fenntartási kérdése vált szükségessé, melyeket 'egy-egy
kerület tartott fenn anélkül, hogy az egyetemes egy-
ház dolgaiba avatkozott volna. Döntő jelentőségű
volt az 1882. évi egyetemes gyűlési határozat, amely
szerint az egyetemes egyház a pozsonyi teológiát
meghatározott szerződési kikötések mellett egyetemes
teológiai akadémiává tette 4 évi tanfolyammal s az
eperjesi és soproni teológiáknak 2 évre való leszál-
lítását tervezte, hogyateol. hallgatók itt végzett 2
év után Pozsonyban folytassák s végezzék tanul-
mányaikat. Mivel eza soproni s leülönösen az(eperjesi
teológiának halálát jelentette, ez okból a két ér-
dekelt egyházkerület ez ellen állást foglalt és in"
tézeteinek megfelelő 4 évre való szervezését ren-
delte el és arra az álláspontra helyezkedve, hogy
a soproni és eperjesi teológia is egyetemes egyházi
érdekeket szolgál, ennek a két teológiai intézetnek
is egyetemes egyházi segéllyel való fenntartását szor-
galmazta, s mivel közben újra felmerűlt s tárgyal-
tatott a budapesti egyetemmel kapesclatos ev. teol.
fakultás kérdése is, végül ,22 évi .huza-vona után az
egyetemes közgyűlés mind a három teol. főiskolát
egyetemes egyházi te 01. aka?émiáv,á tette s enn;e~
megfelelöen szerveztette az állarn altal felemelt ev]
segély terhére.

Az elmondottak csak azt a külső keretvázat
mutatják, amelyen belül az építő, javító, S esetleg
alapvetést [elentő munka folyt. Kerületi s egyetemes
egyházi. gyűléseínk kisebb s nagyobb parlamenti gyű-
lések jellegét alkották, s gyakori eset volt, hogy
az egyetemes gyűlés 4 napig tartott; pedig a gyűlé-
seket előzőleg előkészítették a különböző bizottságok.
Csak példaképpen hozom fel azt a szorgos munkát,
amelyet az iskoláknak államsegélyezése folytán szer-
vezeti, kormányzási s fegyelmezési tekintetből vé-
gezni kellett; azután a vallástanításnak az evang.
elemi iskoláktói kezdve a felső fokig terjedő, va-
lamint a különböző szakiskolákban S nem evang. is-
kolákban tanuló gyermekeknek s ifjaknak, leányok-
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nak vallásos neveléséről való gondoskodást és a
konfirmációra előkészítő oktatásnak rendezését és
végül megfelelő tankönyvekről való gondoskodást,
részben az eddig használt tankönyveknek bírálat után
való engedélyezését vagy kizárását, részben új tan-
könyvek szerkesztésére való felhívást s bíztatást.
Folyt a szorgalmas és hűséges munka az ev. egyház
minden terén és nem eredménytelenül.

Hogy az, amit akkor alkotott egyházunk, már
nem felel meg vagy javításra szorul, az természetes,
nem csupán azért, mert a világunkat elpusztító há-
ború nem képzelt változásokat okozott, de azért
is, mert emberi munka sohasem egészen tökéletes
és az idő vasfoga s az emberi fejlődés sokszor
megsemmisíti, vagy feleslegessé teszi, amit előző
korszak alkotott. A viszonyok változásához s .a kul-
túrális, meg civilizatorius fejlődéshez kell alkalmaz-
kodnia az Egyháznak is. Az Isten igéje az Evan-
gélium és· Krisztus ugyanaz marad; de annak ter-
jesztése, az 'emberek szívébe vetése s a társas élet-
nek az Ige követelései szerínt való irányítása ido-
mulni tartozik a felmerülő változásokhoz ; aki azt
nem teszi, az nem halad, elmarad, mint felesleges
teher s megszünik élni és létezni.

Az állami Ú. n. liberalizmus nézetem szerint,
az egy reverzális ügy kívételével nem ártott, ha-
nem használt nekünk.

Képzeljük el, ho·gy az állam az egész tan- és
nevelésügyet állami kötelességének nyilvánítva, amint
az nem egy helyütt történt, vallásosságrá semmi ügyet
nem vetett volna, hanem pusztán magánügynek je-
lentette volna ki, vajjon hogy alakult volna egy-
házunk sorsa? Vagy tegyük föl, hogy ultramontán
uralom kerekedett volna felül s .a maga képére
alakította volna át az egész országot; vajjon mivé
lett volna Egyházunk 5 a 'magyar állam? S ez utóbbi
is, úgy hiszem nem éppen 'hiheteHen feltevés egy
regnum Marianumban.

Egyházunk felpanaszolt hanyatlásának és sok ba-
jának okát a teológiai s vallási liberalizmusban sem
találhatj uk. Azt, hogy vajjon evang. lelkészeink li-
beralisak, vagy orthodoxok, vagy közvetítő irányúak
voltak-e, statisztikai adatokkal, vagy személyes ta-
pasztalattal igazolva pontosan megállapítani nem le-
het.. Akadhattak mindenféle irányúak; de hogy ezek
közül aliberális kártokozó lett volna, azt nem lehet
igazolni. Lelkészeink sokkal inkább' alkalmazkodtak
híveik vallási gondolkodásához, semhogy liberaliz-
mussal rontottálc volna őket.

Elképzelni sem tudom, hogy -akadt volna ev.
lelkész vagy ev. tanító, aki az Egyházunk világ-
nézeti alapját képező hit által való megígazulási tant
elhanyagolta volna, vagy Luther nagy érdemeiről
megfeledkezett volna. Ezt már oly hanyagságnak
s véteknek minősítették volna felettes hatóságaink,
amelyek súlyos büntetéssel járnak! Vallásos írodal-
munk ellen, melyet a Luther Társaság s a Prot. Irod.
Társaság félhivatalosan képvisel, nem fordult elő
panasz, hogy ártalmas irodalmi termékeket ad ki,
hanem sokkal inkább az, hogy kiadványaikat rak-
tárukban por lepi. Jézusról, Pál apostolról és
Lutherről is a megjelent magántulajdont képezett mű-
vek, amennyiben liberális irányúak voltak, nem vál-
hattak veszedelmesekké szűkkörű olvasókörűk és igen
mérsékelt szabadelvűségük mellett. Ha most sokkal
mélyebben foglalkozik egyik-másik iró Lutherrel és
kerával. ez abban leli természetes magyarázatát
hogy 1917 óta sűrűn érik .egymást a reformációi év'-
fordulók s ennélfogva ezek a külső a:lkalmak erő-
sebben hívják fel a közönség figyelmét és ' érdeklő-
dését a történeti események mellett a szereplö sze-
mélyekre s különösen Lutherre. A háború elöttí idő-
szakban inkább Luther irodalmi tevékenysége foglal-
koztatta az elméket. (

De meg nem szabad elfelednünk azt, hogy mi
Pál apostol e /kijelent.ését követjűk: »Mindeneket vizs-
gáljatok 5 ami jó, azt megtartsátok«, mert ebben
nyilatkozik meg prot. szabadságunk, melyet megint
csak Pál más nyilatkozata igen szépen korlátoz .

»Minden szabad nékem, de nem mínden használ; mín-
den szabad nékem, de nem minden építe és »meg
lássátok, hogy ez a ti szabadságtok valamiképpen
botránkozásukra ne legyen az; erőtelenekneke.

Ha a magyar nyelvű irodalmi termékek mlellé
a szlovák és német nyelvüeket vesszük, úgy egész
határozottsággal állíthatjuk, hogy ez építő, pozitiv
irányú volt és csak emelhétte a vallásos 'buzgóságot.
Rövidség okáért ennek a tárgynak részletesebb meg-
viIágításába példák felhozásával (pl. »Harangszó«)
nem bocsátkozom, hanem ahelyett a bajok okának
helyes megállapítására törékszem.
(Foly tat juk.) Dr- Mayer Endre.

Uiévi üdvözlesek.
D. Geduly Henrik titkos tanácsos, tiszakerületi

evangélikus püspököt, a :Zsinat és az egyházegye-
tem lelkészi elnökét több küldöttség üdvözölte az új
esztendő küszöbén; szónokuk, Vietóoísz József dr.
tb. egyházfelügyelő, c. gimnáziumi főigazgató kül s
nösen a püspök zsinati munkásságát, fáradhatatlan s
még az őt meglátogatá- hosszú súlyos betegsége
dacára is kitartó, bölcs és szerétetteljes. egyház-
vezéri tevékenységét emelte ki.

A püspök válaszában utalt a komoly idők küz-
delmeire. Amikor az istentelenség nyilt proklamálása
beláthatatlan lelki válságot idéz fel a keresztyén
népmilliók sokaságában, nincs helye a Jézus ugyan-
azon keresztfája 8,lá_menekülő keresztyén felekezetek
között alacsony szellemű es evangeliumellenes tor-
zsalkodásoknak, egymás megrövíditésére számító tö-
rekvéseknek, mert ezzel önkéntelenül is a nemzet
java, a mai társadalom és a mai kultúra alá hal-
mozzák a máglyaanyagot, amely lángra kapva, azokkal
együtt minket is megemészt. A hitélet ápolásában,
a belmisszió fellendítésében és a szeretet eszméjének
tettreváltásában jelölte meg D. Geduly Henrik püspök
a sikeres önvédelem eszközeit.

Utalt a zsinat munkájának várható következ-
ményeire is. Az egyházi parlament bölcsessége a
régi egyházalkotmánynak sok, félreértésre és ebből
folyó viszályra alkalmat adó rendelkezését változ-
tatta meg, s különösen értékes alkotása a belmász-
sziói munka és a közalap céltudatos fejlesztését Im-
difikáló törvények. A zsinati törvényeknek az életben
való gyakorlati megvalósítása a vezetők részérőt
nagy türelmet, tapintatot és erélyt fog megkövetelní,
Foglalkozott még a közoktatásügyí reformnak az
egyházi autonómtára való hatásával. a nagy egyház-
községekben új lelkészi állások szervezésének szük-
ségével, a nyíregyházi gyülekezeti otthon megépíté-
sével. Végül annak a reménynek adott kifejezést,
hogy ha a nemzet legjobb erői összefognak, már nem
sok· idő választ el a vágyva-vágyott nemzeti fel-
ernelkedéstöl. •

D. Kapi Béla püspököt újév alkalmábór' a györi
s ~ dupántúli. evangélikusság képviselői keresték fel,
aki Hofer VIlmos dr. györi ,egyházf'elügy1elő, ny.
polgármesterhelyettes üdvözlő szavaira elmondott be-
szédében a következöket hangsúlyozta:

Az egyház örökkévaló mísszióí a a történett idők
szükségletei, ~z.~rint alakul. Az egyház munkájának
ma nemzetepítö munkava kell lennie ezenkívül 5Z0--
ciális feladatokat megoldania, de e'gyúttal rnártír-
meggyőződést kell kiérlelníe az emberekben, Az er-
kölcsi életet újra meg kell alapoznía az egyháznak
azzal, hogy erős közösség tudatot, szohdarítást és
»szocietás«-t teremt. De az egyház némcsak tanító-
mester és vallásosságra nevelő intézmény, hanern
ugyanakkor erős sáncfal, a hívő utolsó menedéke is.
A felekezetközi helyzetről - úgymond - nem bE
szél, óhajtása az, hogy minden egyház végezze el
belső munkáját és teljesítse a nemzettel szemben
fennálló kötelességeit.

D, Raffay Sándor püspököt . a bányakerületi és
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székesfővárosi egyháztársadalom népes tábora üd-
vözülte. Az üdvözlő beszédet herceg Hoheníohe Egon
Ká~oly, a bányakerületí Luther Szövetség .elnöke mon-
dotta, aki a világnézetek harcairól, az egyházak
közöttük való helyzetéről, a magyar keresztyénség
mind sürgetöbben szükséges felekezeti fegyverbarát-
ságáról szólt. D. Kovács Sándor, a dunáninneni
egyházkerület püspöke a kerület és a Luther Tár-
saság nevében .mondott üdvözlő szavakat, kiemelvén
azt a gondolatot, hogy a folytonos munka a lélek
ifjúságának bizonysága.

'D. Raffay Sándor az űdvözlésekre adott vála-
szában, melynek főgondolatait lapunk vezetőhelyén
közöltük, szólt még a külföldi protestantizmus hely-
zetéről, a finn-észt lelkészek ez év tavaszán leendő
látogatásáról; a nérnet 'evangélikus egyházzal való
viszonyunkat oly kínosan érintő legutóbbinyilatko-
zetról a magyar revízió kérdésében, majd a Deák-téri
iskolák elhelyezésének kérdéséről, az angyalföldiés
zuglói templomépítésröl és aszékesfővárosi evan-
gélikus egyházak életének örvendetes fejlődéséről.

A válaszbeszédet Dr. Pesthy Pál egyházkerületi
felügyelő, titkos tanácsos köszönte meg, aki maga is
kifejezte azt a reménységét, hogy a felekezetek
egymáshoz való viszonyában a lelkek megbékélése
fog következni.

Az Országos Luther Szövetség elnökét, Dr. Bencs
Zoltánt is felkeresték a szövetség vezetöi és ne-
vükpen Kemény Lajos üdvözölte 'az új rnunkaév
elején. Dr. Bencs Zoltán válaszában kifejezte azt
a törhetetlen meggyöződését, hogy az Országos. Lu-
ther Szövetségre ma is szükség van, jövőben foko-
zottan szükség lesz az önvédelmi és belső erösítési
munkában, nemkülönben az egyháztársadalmi erők
egybefogása érdekében. Jó reménységekkel tekintek
- mondotta - a Luther Szövetségí munka új esz-
teridője elé, a kezdet nehézségein túlvagyunk és az
aratás Ura meg fogja védelmezni és áldani vetése-
inket.

Figvelő.
Hovanscsína.
Maga il, cím így semmitmondó ; a a napi-

lapok színházrovatában olvasható beszámoló
pedig inkább teátrális és muzsíkális problérná-
i~aL érint s nem rnondja meg azt, llogy nri .ez
a darab. ' .

A Magyal Kir, Operaház vcndégdirigense,
Issay Dobrowen hO&SZiÚnyilatkozatát közölte
sok ujság' s ez a. megnyilatkozás már közelebb
vezet a lén yegll1 ez. A c1irigens azt mondja, l~ogy
a darab misztérium, »ha úgy tetszik, az. 'oroszok
Parsifálja«. Ez a nyilatkozat már többel mond,
ele még sem adja azt, ami minket,' az Evan-
gelium népét ebből a nagyértékű operából meg-
kap. Már e sorok élére azt a cím et szerettem
volna írni: »Opera a szektákról«, vagy: »A
színpadra vitt szekta-kérdés«, dé azután el-
ejtettem ezeket a címeket, mert az Alliance
hetében majdnem joggal ért volna ,az a vád,
hogy az összefogások idején sem tudok elvi
álláspontomból engedni.

1937-ben nem is látszik merész vállalko-
zásnak az, hogy olyan színpadi témát adjon az
Operaház, amely kifejezetten vallásos," de- meg-
sem fedi az ország hitbeli meggyöződését, Ez
a tétel még az. operákk al szemben is fenntart-
ható, bár magunk is valljuk azt; hogy az opera
[{özönsége csak a muzsikát keresi, bármily
tartalomra iródott légyen is áz,

Erős várunk. Az Igét lUlgyja hát békén,
Ki vesztél nem alcarjat

'Győz velünk ct Sátán népén
Az lsten na,gy hatalma!
És kit sseretiinlc
És mi mindenünk
Hadd rabolják el!
Le nem győznek ezzel:
Mienk lesz a Menny mégis!

Erős várunk ({ hit harcán
Az Ur lsten oltalma!
Rabság, gálya, vérpad láncán
E'rőt ád nagy í1'galma!
Az ős ellenség
Egyre szaggat-tép
Nagy haddal-cs.ellel,
Sok, ször'nyíl fegyverrel!
A Földön nincsen mása! VÁLTOZAT:
Erőnk e harcra mit sem ér,
MClgunk hamar eloesenénkl
De kiied velünk a hős VeZér,
Hit Isten küldött mellénkl
Kérdezed, ki az?
.]éeus Krisztus az!
Szeni Hadak-Um,
Az Egy lsten Fia,
Hi harcban nem veszt soha!

Az 1. versszak első sorai:

Erős várun7c a jó lsten
H íi oltalsnunlc, gyámohmlc!
Pokol tor7cából is kimeni,
Ha már-már veszve vagyunk!

A 4. versszak:
Ne bántsa há.t a szent Ig~tj
Ri vesztét nem akarja!
P01·ba. $ujtja ellenségét
.Az U1' lsten hatalma!
Es ki; szeretűmk
És mi mindeniink
Hadd raboiiák el!
Le nem győzne7c ezzel:
Az üd» mégis a miénk l

Pass-Láesló.

A poklok minden f(ljzo,la,
Rámktorhet, hogy széttépjen,
Mi rajtunk nincsen hatalma,
Nem [éliinlc, hogy célt érjen!
Bár e .Föld Um
Gyul vad bosszúra)
Mit· sem árthat már,
Reá. Gyehenna vár,
Az Ige veszte.néki!
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Az Operajláz .színpadán, mint az egész
operairodalomban, túlteng a római egyház
templomi és liturgiai. megjelenitése. 'I'alán még
protestáll .. lelkeket is megkapo pompá val s ha-
tásos szceuirozással úgy jelenitik meg ezeket
a képeket, hogy azok sziute nemcsak az opera-
húz számára jelentenek propagandát.

Ez a ruü egy orosz szekta életét hozza
elénk a 17. század cári és hűbérúri jól ismert
s hazánkban nagyon is olvasott világából. Egy
olyan szekta élete pereg .le előttünk, amelyik-
nek papjai, hívei a maguk egyszerűségébe II,

hitük szorongatott állapotában, üldöztetésükben
és önként vallalt túzhalálukban olyan drámát
nyújtanak a hallgató közönségnek, amelyikhez
.alig mérhetők egyéb operák drámai kifejlé .eí.

Maga a muzsika ai e szekta élete fölött meg-
nyilvánuló áhítat ,kifejezése. Modemségtől s
zenei érthetetlenségektöl mentes egyszerű, sok-
helyen a vallásos elragadtatás ihletett piauoival
és halk kórusai val kiépítve úgy hódít 68 úgy
ragadja meg a hallgatóságot, miut ahogy hisz-
szük is az igazi egyházi muzsikáról, hogy az
prédikál.

Az óhitűele papja, Doszifej (nem CSUpÚll
azzal, amit tesz, hanem azzal, amit a muzsika
átélésével és közlésével nyújt) a közönség elé
vetíti, vagy legalább is elképzelhetövé teszi
azt, hogy az öskereaztyénség életében milycu
életformában élt a szorongattatások idején sok
gyülekezet, Márf'a (Basilides Mária), aki ,LZ
óhitűek lelke, jósnője, úgy hat, mint az ős-

" keresztyénség szolgá!ó leányai hatottak s amikor
máglyára megy, utolsó szavai: »Nern a túz
emészti meg testünket, hanem lsten szerete-
tétől Jogunk elégni«, muzsí kában is és játékban
is a hitbizonyosság olyan megszólaltatására
késztették a színházat, szereplőt, de a közön-
séget is, amelynek megrázó s vallásos hatása.
alól senki sem tudta kivonni magát.

Valóban egy nagyopera vonult. be az
Operaház színpadára, de ezzel együtt bárha
sok gyarlóság, búnös cselekmény merült is fel
a szekta életét megszólaltató operában, az Evan-
géliumból néhány hang végre felcsendült itt is
s végzi az Evangélium 'a maga munkáját.

*
1\ »Korunk Szava« karácsonyi száma.
Aiktiv katolikus sajtóorgánum, a saját el-

nevezése szerinf s már a VI. évfolyamnal tart.
Szerkesztői s munkatársaí nagyrészt· világiak,
de ebben a karácsonyi számban vannak szép
számmal Ielkéaz-jellegú emberek is. Azt is meg
kell látnunk, I hogya világi munkatársak kö-
zött neofiták is vannak,

Milyen tartalma van egy ilyen »aktív«
sajtóorgánumnak ? Az ünnepi szám cikk írói:
Ernst, Szekfű, Muckerrnann, Szüllő Géza, Grie-
ger, gr.' Széchenyi György; a cikkek címei:
»A Szentatya. betegágyánál«, ?>i\ ,~ormányzó a
királyeírok elött«, »Az én politikám a kereszt«,
»A:z .olasz lélek katolicizmusa«, »A szlovenszkói

katolikuso politika«, »Az eucharisztikus kon-
gresszus«, »A katolikns Vác«, »Katolíkuui CI
.kato)ikus sajtólian«, »Róma«, »Katolikus. köl-
tészet«, stb.

Néhány idézetet is. szükségesnek tartok
megadni. PL Horváth Béla: »Öda a jezsuita
rendhez« círnú versében a -1. strófa ekképpen
szól :
Fölkelnek a párisi szcntek , iol Iőlrl kerekén

kereked nek,
örült szakadékoko II a megszakítot t juhokért

kenokul verekednek,
Rémülten iranililo a görbe pogány, a hegyekbell

az ördögi Kálvin elernyed,
Borzadnak a balgatagok, nyöszö ög nyomorultan

a nemet eretnek

Ehhez nem is kell kommentár l De azért'
mégis gondoljunk kissé a ZSInatOJl tett kije-
lentésre a lelki inkvizícióról és hogy arramint
jajdu lt fel a hazai Róma.

A 468. oldalon ezeket olvassuk: »Vala-
hányszor nehéznek érzik a polgárosultságot és
valami vad boldogság után sóvárognak, mind-
annyiszor társadalmi forradalmakban vergőd-
nek, lehányjak magukról ~ katolicizmus kön-
tösér és eretnekségekbell tébolyognak. Mikor
aztán a düh tajtéka szétfoszlik, vi zatérnek a
polgárosult élethez, visszatérnek ~ ró~~a~ ka-o
tolicizmushoz. Ez lesz Olaszorszag tortenete
is holnap és holnapután.«

»Doba község monográfiája« c. közlc.nény-
ből néhány kikapott mondat, 481. ol:lal: »Egy
cseléd évi jövedelme 480-500 P. A. mmdenáron
és »mindenütt« földet és házhelyet osztani aka-
rók okulására érdemes összehasonlítani a gaz-
dasági cseléd évi jövedelmét a napszámos em-
ber jövedelmével, amely évi 360 P: A Faksz-

. házakban erős doh és penész szag érezhető: ..
Az uradalmi cselédség padlózott. tágas ablakú
szobákban lakik.«

»Katolikus költészet - protestáns költö
szemével nézve.« Irta vitéz Dr. Bodor Aladár.
493. oldalon: A szín tén protestáns Berzsenyi
Dániel Fohászkodása nemcsak mélyen kato-
likus, hanem ugyanolyan mélyen protestán;s
költészetnek is elfogadha.tó... Vagy ki tudna
megállapítani a kétségkívül mélyen vallásos
Ba.lassa Bálintról, hogy mely vallásos verseit
írta református hiten és melyiket katolikus
hiten élése alatt.«

Berzsenyi evangélikus volt s Balasa Bá-
lint is az volt attérése előtt s ezt illenék tudnia

\ egy református vallású gimnáziumi tanárnak.
A 497. oldalon ezt olvassuk: »A dolgok

jelenlegi helyzetében nem is tudná lecsillapí-
tani a viharzó világ lelkét más, csak Róma,
amely a népek háborgásában az egyedüli szi-
lárd szikla és nyugalom.«

Nem tudjuk milyen példányszámban je-
lenik meg ez a lap, de minden Ibusz-bódéban
és minden ujságárusnál megvásárolható. Min-
dennel foglalkozik ez az ujság, de mindene a
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katolicizmus s ezért a szellein erőteljes fegy-
vereível harcol. Van néhány katolikus napilap
s az eg-yház lelkes propagandistái mégi szük-
ségesnek látják ilyen kétheti lap megjelente-
tését is, amely a roham csapat ezerepét szí ve-
sen vállalja. 'I'alán ezért oly nagyon is átlátszó
cikkeik célja s talán ezért is írják el magukat
a munkatársak.

Tanulnivalónk nincs sok sem a témák
meg-látásában, sem .a cikkek feldolgoza ában,
de imponál a bizonyosan nagy olvasóközön-

égük, amely úgy látszik ezt az anyaget várja
s bizonyosan nem küzd anyagi gondokkal a
szerkesztősóg sem, ha telik neki ilyen testes
példáuyokra. G. 'L.
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VIZKERESZT UTÁNI 1. VASÁRNAP.
Róm. 12:1-6.

Karácsony szeretetében megkezdődött, szilveszter
számonkérésében a régitől elvált, az új évben meg-
újulásra törekvő ú] élet szabályait adja itt az apostol.
Ezeknek alapja lsten irgalmassága, amely a Meg-
váltó elküldésében is megnyilatkozott. Es mert
lsten irgalmassága az élet alapja, nem szabad, hogy
a világ legyen a mérték, A/ci a világhoz mért magát,
nem tudja lsten ahuratdt felismerni, mert lsten aka-
rata nincsen e vilá.q szokásaiban és életszabályaiban.

Aki a világhoz méri magát, elieledkeeik: arról,
hogy lsten kezében van és lsten az, aki a »hii tnér-
iékét« kimérte. »Többet gondol magáról a kelleténél"
elfeledi azt is, hogy lsten nem egyedként állította
bele e világba, hanem közösség tagjaként. Ez az lsten
által teremtett közösség azonban sohasem lehet
ideálok, emberi célok, törekvések, vagy terve'. el-
érésére alakult közösség, hanem gyülekezet, a hit
alapján egyek közössége. Keresztyén gytilekezet,
amelyik nem feledkezik meg lsten irgalmasságáról,
hanem egy test és feje a Krisztus, Ebben cr gyüleke-
zetben oda tudja magát mindenki- szánni Istennek
és áiuáltoeik qondclkodása is úiiá. Oluanná, ami-
[venné lsten akarja. Olyanná, akinek lsten kegyelmi
ajándékokai ad. - Az egyes tehát mindiq csak
a közösség közös kincsének; a közösen elnyert irgalom
alapjára épiilt életének részese, vetületeképpen jelen-
het meg a világban.

- Bvi jelentés. A pesti evang. magyar egyház
1936. évj statisztikai adatai (zárjelben az előző, 1935.
évi adatok): _

Deák-téri lelkészi kör:
Keresztelés 218 fiú és 189 leány, összesen 407

(305). Konfirmálás: 50 fiú és 94 leány, összesen .144
(128,. Esketés: 118 pár (111). Ezek .között tisztán
evangélikus .31 pár (21), vegyes vallású 87 pár (90).
A 87 vegyesvallású pár közül 32 kötött egyésséget a
gyermekek vallására vonatkozólag javunkra. Temetés:
102 férfi és 102 nő, 'ősszésen 204 (180). Egyházunkba
betértek: 93-an (78) es pedig a r. kat. vallásról
24, gör. kat. 2, ref. 3, .izr. 631, felekezetnélküli ~.
Egyházunkból kitértek 36-an (32).· Urvacsorát vettek
6721 (6113). Kórházi beteg úrvacsorát 108 esetben

,szolgáltattunk ki. A lelkészi hivatalnál 4146 P. 23
Iíllér adomány folyt be különböző címeken (2210.23 P.),

. Fasori lelkészi kör:' .
Keresztelés: 66 fiú és 71 leány, köztük 12 tör-

vénytelen, továbbá 22 felnőtt fér.f.iés 21 nö, összesen
180_(153). Konfirmálás 106 fiú és -11-2-Ieány, összesen
218 (218). Esketés i 121 -pár (131'): Tiszta· evangélikus'
házaspár volt 17, ev. és ref. 14, ev. és rk. 84, ev. és

unit. 1, ev .és felekezetnélküli 1, ev. és izr. 1, mindkét
fél másvallású volt három esetben. A vegyes házassá-
gok közül 35 esetben kötöttek megegyezést egy,
házunk javára. Temetés: 82 férfi és 80 ríő, összesen
162 (171). Betértek egyházunkba 61-en, 32 Iérfí 29
nö (59). Ezek közül a róm. kat. vallásról áttért 24.
ref. 1, ízr. 35, felekezetnélküli 1. Egyházunkból ki-
tértek 28-an (34). Ezek közü! házasság kedvéért
tért át 8, házastársa ösztönzésére 6, kenyérokokból
2, előbbi vallására 5, nem a törvényes. vallásban nt'-
veltek ő-öt, egyéb okokból kettő.Urvacsorát vettek
5696 (5530). Offertórium ok évi összege 2504 pengő.
Adományok összege 5657.48 P. (4í!45 P.), ezenfelül
az angyalföldi misszióban 1060 P, a zuglói templom-
alapra 2838.65, összesen 9556.13 P. (9559). -

X. ker. lelkészi kör:
Keresztelés: 25 fiú és 23 leány, összesen 48 (48),

ezek közül törvénytelen 7.. Konfirmálás: 38' fiű és 49
leány, összesen' 87 (60). Esketés: 19 pár (19). Ebből
tiszta evangélikus 3. vegyesvallású16,akikből. egyes-
séget kötött javunkra 3 pár. Temetés: 26. férfi és
22 nő, összesen 48 (48). Egyházunkba betértek: 6-an
(4) és pedig róm. kat; 4, gör. kat. 1, ízr-, 1. Egyhá-
zunkból kitért 1. Urvacsorát vettek 1915 (1905). Ado-
mányok az elmult évben: templomi offertórium 432.59
P, lelkészköri célokra és szegényeknek 446.72 P.
orgonaalapra 50.-, Simor-utca toronyépítésre 1245.-.
egyesületi offertóriumok 28.45, karácsonyi gyűjtés
607.-, összesen 2809.76 pengő. .

A pesti magyar evang egyházközségben az 1936.
évben tehát keresztelés volt 635 (506), konf'irmálás
449 (365), esketés 258 (261), reverzális 70 (84), te-
metés 414 (399), kitérés 65 (68), betéres 160 (141),
úrvacsorázó 14,332 (13,45~), adományok 16,179 P,
(15,659). Szegények támogatására az egyházközség
6500 P-t, az egyesületek 6000 pengöt, a lelkészi hi-
vatalok az adományokból közel 8000 pengöt, ösz-
szes en húszezer pengön felüli összeget fordítottak.

- Nyíregyháza. Születés: 248 fiú, 237 leány, ösz-
szesen 485(463). Konfirmá1ás: 151 fiú, 173 leány,
összesen 324 (386). Esketés: 96 tiszta, 40 vegyes pár,
összesen 136 (159). Vegyes: ref 13, rk. 20, gör.
kat. 7. Reverzális javunkra 27, kárunkra 29, nem volt
megegyezés 34 esetben. Reverzális javunkra: ref.vtől
5, rk. részről 14, gör. kat. részről 8. Temetés: 147
férfi. 131 nő, összesen 278 (266). Betérés : 1·6 férfi,
5 nŐ,. összesen 21 (27). Róm. kat. vallasról 6, görl'.
kat, vallásról 4, ref. vallásról 9, felekezeten kivüllek-
ből 2. Kitérés: 181éi"fi, 20 ríö, összesen '';38 (25). "Róm,
itat. egyházhoz 10,g'ör. kat. egyházhoz.: 4, i"<éf.egy-
házhoz 3, telekezeten kívűlíekhez 21. Urvacsorát vett
3756 férfi és 6478 nő, összesen 10.234 (10.819). (Be-
teg úrvacsoraosztás 328 esetben). Egyházi iskoláinkba
beiratkozott a városban 1002, tanyán 2777, összesen
3779, Ruhát kapott 220, könyvet 1100 iskolás.

--: Dr. h, C. Baucsó Rntal, a soproni teológiai aka-
démia nyug. igazgatója 86 éves korában Budapesten
elhunyt. A-soproni teológián a rendszeres teológiai
tár;gyak professzora volt s 41 évi tanári munkássága
alatt egymást követö lelkészi nemzedékek sorát ne-'
vélte .. Mint az egyetemes egyház főjegyzője "is je:
Ientős vszolgálatot . teljesített' egyMzu.nkél>etfjben. Ta - ,
nári, tudományo.'> 'és egyéni .jellemét. D. Kapi Béla
püspök a római levél 8:15 alapján félépitett temetési-
beszédében' szerétettel és 'hálaadással állította a
végső tisztességen résztvévőkelé és egyházunk tör-
ténelmébe .. A sírnál imát és áldást Szántó, Robert
kelenföldi lelkész, a soproni hittudományi kar ré-
széről pedig búcsúbeszédet !ic. Dr. Karnér Károly.
dékán mondott." Áldott életéről .még részletesebben.
megemlékezünk. . . . .

~. R mezöberéng! 1. kerületi egyház t. hó3-án .
diseközgyűlés keretében ünnepelte lelkészének. Bárdy
Er.n.ő: aradbékési .'tanügyi, . ssperesnek. 70.. születés •.
l1?tpi.lh. A hívek szeretete.. s ..h!,í;ségeR'lelkipásztoruk

.-iránti· háláj a jutott- kifejezésre azok szavaiban, akik
ebből. az. alkalorriból.rüdvözölték; Ragaszkodásuk lát- .
ható jeleként megfesttették a tanácsterem számara az
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ünnepelt -arcképét. Ámbár a születési évforduló a
gyülekezEhcsaládi ünnepének készült, azon mégis
B.árdy Ernő -szám os. tisztelője vett részt.

- Kitüntetés. Dr. vitéz Mátyásfalvy Glatz Erich
budapesti ügyvédet. a budapesti egyházrnegye ügyé-
szét a korrnányzó kormányfőtanácsossá nevezte ki.
. - Eljegyzés. Kelemen Ilonát (Tápíószele), el-
Jegyezte Váradi Lajos evangélikus szervező-Ielkész
(Csepel). .

- Ngugalombavonulás. Nagy Lajos szent;ntalfai
lelkész. a zalai egyházmegye esperese, nyugalomba-
vonult.

- Szórváuyoltárok. A csanád-csengrádi ev. egy-
házmegye. miután szórványkőzségeinek szervezö mun-
káját bevégezte. a munka elmélyítését kezdte meg.
Szórványénekeskönyvet adott ki. Most készül a szór-
vány-vallástaní könyv és megkeite a szórványoltárok
terjesztését. A szórványoltár összecsukható. 150 cm.
magas, szekrény alakjában készült, amely kinyitva es
egy asztalra helyezve, nagyon Ízléses oltárt állít
az evangélikus istentisztelet szolgálatába. Az oltárt
Pleskó Béla faszobrász, szegedi evangélikus hittest-
vé~ készíti, 80 pengőért. Az egyházmegyében eddig
Szöregen, Magyarbanhegyesen, Kísteleken, Felsőta-
nyán rendeltek a szórványhívek közadakozásból ilyen
oltárokat, azonkívül a szegedi Csillag-börtön protes-
táns imatermében is egy ugyanilyen de 3 méter ma-
gasságú oltárt avatott mar fel az esperes. Élrdeklő-
dőknek az esperesi. hivatal (Szeged) szívesen szolgál
felvilágosítással. I

. _-: Jelentéskiildés az egyetemes imahét rnegtar-
tásáról. Az egyetemes imahét magyarországi összejö-
veteleiről a magyar bizottság Londonba összefog'-
laló jelentést küld a Világszövetség lapja részére.
A beérkező jelentéseket közölni fogja az »Evan-
géliumi Szövetség« círnü lap is. Ugyanebben a lap-
ban megjelenik a beküldött perselypénzek nyugtá-
zása. A jelentéseket a bizottság ügyvezető alelnöke
címére.. (dr. vitéz Csia Sándor Máv, igazgatósági'
főorvos, Budapest, VI., Andrássy-út 83. sz . .fszt 2.)
kell küldeni,· a perselypénzeket. az eladott .Iappél-
dányok árát és az adományokat a pénztáros, di
Gleria Viktor 53.230. :számú postatakarékpénztári
csekkszámlájára. Az érdekeltek szíveskedjenek e fel-
kérésnek e sorok olvasása után azonnal eleget teI1lnli.

- 1\ Prot. Irod. Társaság mult hó 24--én-tartotta
a bpesti ref. teoI. akadémia Ráday-könyvtár-terrnében
Ravasz László püspök és Tomcsányi V. Pál nyug. mi-
níszter . elnökléte alatt bizony részünkről gyéren lá-
togatott választmányi és közgyűlését. Az elnökség
melegen emlékezett meg Baltazár Dezső püspök, Be-
nedek Sándor köz ig. bír. másodeln. és Barcs Gy. tanár,
mint elhunyt választmányi tagok a Társaság ügyeiben
teljesített hűséges szolgálatairól és helyükbe Makláry
Károly püspök, Benedek Zsolt ref. konventi tanácsos
és Dezső Gy. kecskeméti ref. jogakad. dekán-tanár
választatott. Török Pál főtitkár a mult évben el-
végzett sikeres munkáról s a jövő évi tervekről és
Szelényi pénztáros utódja, /~esztler László a pénz-
tári helyzetről tett megnyugtató jelentést. A költség-
vetés a jövő évi szükseg1etet 10.800 P és ugyan-
annyi fedezetben áll-apította meg. A közoktatásügyi
kormány a jövő évre is 1200 P államsegélyt utalt ki.
Tudomásul szolgált, hogy jan. 9-~n a Zeneművészeti
Főiskola disztermében nagyszabású irodalmi és zenei
estélyt rendez, Ravasz László, Makkay Sándor, Aprily
Lajos, Maróthy Jenő, Kapi-Králík Jenő és más ki-
váló szereplők közreműködésével. Beható eszme-
csere után a választmány javaslatára a közgyűfés
egy egyház-zenei értekezlet előkészítésére bizottságot
kűldött .kí, amelynek elnökévé Isócz Kálmánt s elő-
adójává Arokháthy Bélát választotta. A ren ei ér-
tekeztetet az összes hazai szakemberek bevonásával -
zenei -előadások kíséretében mindkét protestáns egy-
ház fővárosi- termeiben és templomaiban március
hó első felére tervezik .. Végül úgy a választmány,

mint a közgyűlés sajnálattal vette tudomásul Dr.
Pröhle Károly soproni egyetemi teol. tanárnak II tool.
szak osztály elnökségéről való lemondását. -

- "öngyilkos diakonissza« címmel jelentek meg
közlemények a politikai napilapokban. A közlerné-
nyek azonban téves adatokat és beállítást nyújtanak
az öngyilkos nevét. körülményeit, az öngyilkosság
idejét illetőleg. A kérdéssel részletesen foglalkozott
a »Református Élet« január 1-i száma.· Itt csak a
lényeget ismételjük meg. Miholina Olga nem volt
diakonissza testvér, csak próbaidőre jelöltnek vette
fel a Filadelfia Diakonissza-Egylet vezetősége. Be
tegápolásban nem. csak a kórház háztartásában dol-
gozott. Sajnos. hamarosan kiderült, hogy idegrend-
szere korábbi családi bonyodalmak miatt súlyosan
megbetegedett. Már .régebben, franciaországi tartóz-
kodása idején foglalkozott az öngyllkosság gondola-
tával. Már korábban el kellett volna bocsátani a .daa-
kenisszaegylet köréböl, azonban nem lett volna hová
mennieés a vezetőség szeretetből és szánalomból
tartotta egészen a sajnálatos esemény bekövetloe-
zéséig. Búcsúlevelében ő maga is utal lelki depresz-
sziójára, ezt írta: »Igy látom megoldottnak gyó-
gyulásom .. ' Ugy távozorn ebből a, kedves közös-
ségből. mint Isten által kijelölt családi körből, hol
voltak igazán kedves testvéreíme.

GYAKOROLJUK a virágmegváltást, hogy anya-
giakban szűkölködő protestáns öreg testvéreinket is
gondozásba vehesse a Virágszövetség. - Adományok
Budapest, XI., Társ-utca 6. Mokry Eszter címére
küldendők.

HOGY AN T ÁMOGASSUK AZ EV ANGEL/KUS
EGYHAZKEROLETEK JOLETI EGYESOLETET?!
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesülete
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti
Egyesülete felkarolása. Hívja fel míndenki a hit-
testvérek figyelmét a Jóléti Egyesűletré. A Jóléti
Egyesület mindenfajta bitosítást felvesz: temetkezési,
élet. nyugdíj, tűz, betörés. baleset, gyár. szavatosság,

autó. szállítmány és .i égbiztosításokat.
Tagjain-ak érdekeit képviseli minden esetben!

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egye-
sület központja : Budapest, IV., Hajú-u. 8-10. (Ev.
bérház.) Telefon 1-863-32, valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba. Debrecen, Györ, Kaposvár, Miskolc, Pécs,
Szeged. Székesfehérvár, Szombathely, Szolnokl Min-
den egyházközségben megbízottal vannak az egye-
sületnek. - Állandóan felveszünk és foglalkoitatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

SZLEZAK t.x s z i.o
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntőde, hnranqi elseerelés- és haracq-
lálJgyár, Budapest, VI., Petneháeu-utca 78. szám.

8 aranueremmel és 4 diszoklevéllel kitűntetoe'

Megjelent!
Zur Nieden Ernst: Eneddet beszélgetek.
Fordította Dr. Vető Lajos. Ara P 2.80

Kapható Seholie Testvérek könyvkereskedéséberr, IX.
Ferenc-körút 19-21.. és minden jobb könyvkeres-

kedésben.

SZIGETI NANDOR és FIA
ékszerész, Budapest, IV.. Ke(!$keméti:"utca 9 szám.

Alapítva: 1867.
Nálunk már kevés pénz-
ert vehet arany ékszert,
ezüst tárgyakat és pontos
órát. Jöjjön' választani.

János ev. 4:47-54.

Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, VII., Damjanich-u 28jb. - F.:' Farkas L.
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KEVESEBB A
A magyar: statisztikai évkönyvek 1935. évrő]

szóló kötete most jelent megés részletesen fel-
dolgozza a magyar nemzet, életének vonatko-,
zásait, összeállít ja a fejlődés és hanyatlás szám-
adatait. Sok tanulság' kínálkozik ebben.

A természetes. népszaporodás 1935-ben
52556 'volt. Ez, azt jelenti, hogy ennyivel volt
több a születések száma) mint a halálozáseke.
Ez asz,ám 5.9 ofo természetes szaporodást je-
lent 1000 lelkenként.rHa e szám mellé állít juk
az előző 1934 .. évi 7.4 0/O-ot, akkor igen nagy
csökkenest látunk, mely 1000-ként másfél szá-
zalékot tesz ki. Ha- tehát nem is akarjuk össze-
hasonlítani a természetes szaporodásnak maga-
sabb százalékát. egyes' országokkal '(Olaszor-
szág 9.4 0/o, Németország 7.1 0/O), mégis meg-
döbbentőnek kell látnunk saját százalékunknak
egy év alatti ilyen csökkenését.

: .Mindenekelőtt a nemzet élete szempont-
[ából bír komoly jelentőséggel, a szaporodási
százalék hanyatlása. Olyan kérdés ez, amellyel
tudományosan sokat foglalkoznak; de amelyen
segíteni sem; a tudományos- megállapítások, sem
különbözö nemzetgazdasági kísérletek számba-
vehetően-neni tudnak. A ml ~neggyőződésünk,.
amelynek ehelyen és templomainkban is gya-
korta .. adunk kifejezést, nem elégszik meg
azokkal ap índokokkal, amelyek elsősorban és
főképpen gazdasági' okokra támaszkodnak.

. Tudjuk és tapasztaljuk azt, hogy az em-
berek. többsége a gyermekáldásban a több gon-
dot látja, ezért fél tőle és ezért .Iolyton Iogyat-
kozik a sokgyermekes családoknak a száma.
De a 'statis~tikai .és ;társadalomtudósok az ered-
mény~lúl1 dolgo.Zúá,k·~{s'nhlpsen. gondjuk a

3. szám

Megjelenik minden vasárnap.
ELőFIZETÉSI ARA:

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

Felelóskiadó: D,r. FRITZ LÁSZLO.

BOLCSO
lelki életnek problémáira, amelyek ehhez kap-
csolódnak. Mi tudjuk, hogy a gyermekek szü-
letésének a .korlátozása m..ély összefüggésben
van a szülők hitbeli és erkölcsi helyzetével.' A
meg nem született gyermek árnyéka ott 3Ö"
tétlik tömérdek családi életben. A család gaz-
dasági helyzetnek javulása, vagy rosszabbó-
dása lehet tehátindító ok a probléma fel-
merülésekor, de a döntés a hitéletben, a lel-

.klismeretben, a becsületes gondolkozásban és
abban a magasabb felelősségérzet ben rejlik,
amelyet fokozottan éreznie kell minden keresz-
tyénnek. '

Ez az egyenkénti felelősség, vagy fele-
lőtlenség olyan nagy dolog, hogy csökkentheti,
vagy emelheti akár másfél százalékkal, akár
többel az esztendő statisztikai 'számát és ezzel
a nemzet növekedését. De a nemzetben benn
van annak a földdarabnak a keresztyénsége is.
Tehát csökken, vagy növekszik benne a ke-
resztyénség is. Éppen ezért, a keresztyénség-
nek is meg van az összetett felelőssége az
egyénenkénti felelősségért. Nem is vonakodunk
megmondani, hogy meg van a mí felelősségünk
is ebben a kérdésben.

Ha tehát kevesebb bölcső van egy-egy
családi életben, az nem magánügy! Összefügg
legdrágább közösségeink életével. Ami pedig
mégis magánügy benne," az kimondhatatlan sú-
lyos teher: bűntudat, lelkiismeretfurdalás, sok-
szor pótolhatatlan öröm, boldogtalanság, más-
nak el sem beszélhető gyötrődés. Mert aki a

. gyermekáldás ellen vétkezik, visszautasítja
Istell egyik legnagyobb áldását bs bünhődését
semmiképpen el nem kerülheti. }
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Mult és jelen.
(Folytatás.)

Az eddig közöltek szerint Egyházunknak leg-
inkább külső szervezése foglalkoztatta az 'elméket;
az Egyház tagjainak belső életével s az egyházi
életbe való bevonásával igen kevesen törődtek, pe-
dig az egyháznak nemcsak az a hivatása, hogy Krisz-
tus evangéliumát terjessze: hanem az is, hogy a
híveket az egyházi életbe bevonja s velük is ter-
jesztesse. Igen sok lelkész abban a hitben élt, hogy
a lelkésznek legnagyobb s talán egyetlen köteles-
sége az Igét prédikációkban, elmélkedésekben, Jelol-
vasásokban felismertetni, megtartatní s követésére
buzdítani, szorítani. Közben nem vette elég komolyan,
hogy az egyháztagok nagyrésze nem jár templomba,
a lelkészi igehirdetések iránt kevés figyelmet fordít,
mert elfelejtette, hogy ő nem csupán prédikátor,
hanem a gyülekezet lelkipásztora, mindenese, aki-
nek Krisztus példája nyomán a gyülekezet minden
tagjához kell juttatni az evangélium tanító, bűnbá-
natra serkentő, Isten iránt való bizalomra oktató és
a s zeretet gyakorlására példaadással buzdító tar-
talmát és elfelejtette azt, hogy. a gyülekezetben
vannak betegek, szegények, elhagyottak, özvegyek,
árvák, stb., akiknek sorsával a lelkipásztornak tö-
rődnie, segitségadással sanyarú helyzetükből kisza-
badítania kell. A lelkész nem olyan ember, mint
más, ahogyan azt sokan gondolják; hivatásos .mun-
kája nincs meghatározott órákhoz szabva, mert ő
éjjel-nappal tartozik híveit szolgální s életével példát
mutatni a tiszta krisztusi életre.

Ez okból sok olyan dolog van, ami lelkészekhez
nem illő s amit tennie mások megbotránkoztatása
nélkül nem szabad. Hivatása leginkább hasonlít az
orvoséhoz, akinek kötelessége minden időben, a leg-
veszedelmesebb beteghez is hívásra elmenni. Ma min-
den egyház annyit ér, amennyit a társadalombem
híveinek nem csak hitéletében. de eucharisztikus in-
tézményeiben az irgalmasság és szerétet által nyúj-
tani tud. Az ú. n· szociális kérdések megoldása elől
nem zárkózhatik el; ellenkezőleg, minél többet tud
belőlük Krisztus szellemében megoldani, annál na-
gyobb jótevője az embereknek s annál jobban fogják
szeretni és tisztelni.

Ezekben a dolgokban pedig egyik legfőbb út-
mutatónk a pasztoralis és belmisszió.

S hogy e tekintetben miként alakultak viszo-
nyaink, saját tapasztalásomból megállapíthatom.

Jóllehet nem voltam sem gyakorlo lelkész, sem
a gyakorlati teológiának tanára, hanem az újszövet-
ségi elméleti és eléggé kritikai jellegű tudományok-
nak tanára, világosan láttam Egyházunk ezírányú
elmaradottságát s gyenge erőmmel igyekeztem, .a bel-
mísszióra felhívni a figyelmet és tevékenységre ösztö-
nözni az erre hivatottakat. Erre vonatkozó műkö-
désem, illetőleg hiriapi cikkezésem során 36 év
előtt a dunántúliegyházkerület, félreértve írásom cél-
ját, közgyűlésében megbotránkozásának adott ki-
kifejezést, mert hogy fiatal teo1. tanár létemre meg-
sértettem a lelkészi kart: a tátraaljaí csperesség pedig
fegyelmi 'eljárást követelt ellenem a fenntartó tisza-
kerülettől, állitólagos lelkészi sértésért s ezt Ze-
lenka püspök, - aki nem egyszer nyilatkozott az
enyémhez hasonló módon, akkép intézte el, hogy a
panaszosokat sajtóűgyben illetékes bírósághoz uta-
sította. Midőn egy Luther-társasági vándorgyűlésen
felolvasást tartottam »A nőkérdésről ev. egyházi
szempontból« s különösen a diakonissza ügyet aján-
lottam nőink figyelmébe, a felolvasás után sokan
azt kérdezték tőlem, azt akarom-e, hogy az összes
nők diakonisszákká legyenek-e? Azt a törekvése-

_ met pedig, hogy egyházunk gyámintézete vegye prog-
rammjába a belmissziót, nem méltátta ; egy bel-
missziói egyesületnek szervezésére vonatkozó indít-
ványornat, ha máskép nem lehet, a reformátusokkal
szövetkezve, Pozsonyban a Prot. Irod. Társaság' ott
tartott gyűlése alkalmával elvetették és egyik be-

folyásos egyházi emberünk az egész törekvést holt-
nak nyilvánította. Nincs szükség, mondották, semmi-
féle belmisszióra, idegen talajbeli intézménynek meg=
honosítására. mellyel semmit sem érnénk el.

De jött a szerencsétlen világháború, összeomlás,
Egyházunknak 5 felé osztása s még az érintkezésnek
is kízárása, a kornmunizrnus, a nyomorúság mindeh
fajtája, alakja s a katolikusok gyakori támadásai.
Sub pondere erescit palma = terhe alatt nő a pálrna-
és »ahol legnagyobb az inség, ott van legközelebb
a segítség«. Mintha mindezekre szűkség lett volna,
hogy a lutheránus egyház tudatára ébredjen hiva-
tásának. !

Örömmel látom a munkáraébredést, a minden
téren megnyilatkozó munkakedvet, a célfelé törő egy.,.
séges munkát s az el nem maradható sikert, Ma
már senki sem mondhatja, hogy belmísszíóra nincs
szükség ; vélt holtságából feltámadva él S' virul.
Amennyire innen megítélhetem, az a gondolat, hogy az
Egyháznak életébe, munkájába bele kell vinni a gyü'-
lekezeti tagokat: örvendetes megvalósulás, sőt vl-
rágzás stádiumában van. Az ev. papnék egyesülete
10 éves jubileumát ünnepli s boldogító öntudattal,
tekinthet vissza munkásságára. A papnék otthonának
alapítására bűszke lehet, meg ha szegény özv. pap'
nék nem is keresík fel. ,

Nem kevésbbé örvendetes az ev. nöegyletek szö-
vetségének megalakulása. Nagyobb célok elérése
csak egyesült erővel történhetik; országos egyesület-
nek visszaható ereje van a helyi egyesületekre is
bizodalomban, reménységben s tettre vágyó kész-
ségben. Ismerve a nőegyletek nagy jelentőséget és
a nőknek a hit és tiszta erkölcs iránti nagyobb érzékét,
szeretetét és lelkesedését, ha mindegyíkben sikerül
felkölteni a tudatot, hogy mindegyikök tágabban vett
értelemben diakonissza; akkor magától megoldódik
a veszedelmes vegyesházassági és reverzálls ügy,
mert a hit megoltalmaz mínden ilynemű baj ellen,
lévén bűn, amit hit ellen cselekszünk. .

Mínden ev nőnek' úgy kell éreznie, gondolkoznia,'
hogy ő is szolgálatra, diakóniára van választva s
diakonissza készséggel közreműködnie a hit, az er-
kölcsi érzék és felelősség felébresztése és ébren
tartása végett, mert valóban nem tudom, mícsoda
erkölcsi állapotot tételezzen fel az ember azoknál,
akiknek ciha öltözködésre, körmeik festésére is van
idejök s a bridzsjátékot oly szenvedéllyel üzik, hogy
családj okat is elhanyagolják és anyagilag tönkre-
mennek ; mikor a társadalom nyomora arra kötelezné;
hogy okos beosztással, magafegyelmezéssel s erköl-
csileg tisztán élve segítsenek a nyomorúságba sülyedt
ernbereken s ilyenképpen is akadályozzák a bolsevíz-
mus és anarchizmus erkölcstelen atheista s ember-
gyilkoló elveit. Le kell szállni a vélt magas piedesz-
tálról a nyomortanyákra s igyekezni kell felemelni
az eisűlyedteket, hogy emberi módon tudjon élni
az 'ember és ne legyen éhes állattá s farkas egye a
farkast. Mit ér a kultúra, művészet, tudomány és min-
denféle magasztos dolog, ha a gazdag ember. dús-
lakodó .pazarlása mellett ott fekszik Lázár, kinek
sebeit a kutyák nyaldossák.

Ha a nők Mária és Márta szerétetével fognak,
működni egyházunkban, akkor gyermekeik, lányok és
fiúk otthon, a családi tüz melegénél kapják az evan-
gélíum csörgedező forrásának éltető vizét, hittel s
tiszta erkölcsi érzékkel kerülnek az iskolába, ahol
bizonyosan csak ily szellemmel találkoznak a nevelő
tanárok részéről s bizonyosságot nyújtó tanítással
a vallásoktatók részéről. Az anyának sfeleségnek
ily szerepe a férjet s az apát is csak [ó irányban
befolyásolhatja, ha erre szűkség van.

Erre a befolyásolásra már az Egyház is tett
igen hatásos s úgy látszik síkert érő lépéseket azzal.
hogy az egyház presbitereit belevonta az eddiginél-
bensőbb egyházias munkára, kioktatja hivatásuk fon-
tosságára, mineműségére s felelősségére. Ha. látjuk,
hogy· az 'erős r. kat. egyház a férfiakat annyira
tudja belevonni az egyházi életbe, hogy még szer-
zetesrendi külső tagokká is választják: s ez által fa-

natikusokká teszik őket: vajjon a mi Egyházunknak
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nem kell-e rrríndent elkövetni, hogy .Iérfi lagjai életök'
munkájával, erkölcsi felelősséggel, szintén szolgálják
Krísztus - ügyét? Nem lehetnek ők is buzgó hívők
S, ebben példaadók, anélkül, hogy kenyérkereső hiva-
tásukkal s íoglalkozásukkaí ellentétbe kerülnének? Re-
mélhető, hogy a presbiteriumok felvllágosításaí után
ráeszmélnek az Egyházak, hogy minden férfinak kö-
telessége átérezni vallási felelősségét s aszerint való
cselekvési kötelességét, Vagyis míg a nők diakonissza
lélekkel, addig a férfiak diakónusi lélekkel .felruházva
fognak élni és bizonyos, hogy Isten áldása' Iesz az
ily életen. Biztosnak tekinthető, hogy miként a dia-
konissza intézmény, akként a diakonusi intézmény
is meghonosuf s (lriváló segítője lesz a lelkészi karnak,
főkép díaspcralís helyeken.
, Az ily' szellemu életet s működést lehetővé teszik

és elősegítik a szépen megindult ifjúsági, egyesületi,
cserkészeti, vasárnapi iskolai és hasonló egyházi vál-
lalkozások, mert nemcsak a szülö neveli a gyermekét,
de igen sokszor a jól iskolázott gyermek, aszülőit.
Azután meg ezeknek az egyesületeknek a neveltjet
az önálló életbe lépve s családot alapítva, a tár-
sadalom hívő tényezői és munkásai lesznek. En
legalább azt hiszem, hogy az egyetemek mcndkét
nemű ifjúsági egyesületei ben folyó szép s áldozatos
munka már rövidesen éreztetni fogja evangéliumi
hatását. Ezek közülkerülhetnek majd 'ki jó gyülekezeti
vezetők, felügyelők és más funkcionáriusok; a nőkből
pedig a nőegyletek s lányegyesületek buzgó vezetői,
támogatói és irányítói. '

, Mivel Egyházunknak mondhatni egyoldalú iskolái
miatt a szakiskolai, iparos, kereskedelmi és hasonló
típusú iskolai' ifjúság, nevelve oktatásában közvet-
lenül nem vesz r:ésiJlls laz ily pályák on rnűködő ifjúság
vallási befolyásolása természetesen igen sok nehéz-
séggel jár s amennyire előttem ez az "egyházi mű-
ködési tér ismeretes, úgy látom, hogy itt még igen
sok a tennivaló. Gyárakban, műhelyekben, kereske-
dés~"'bel!, stb, doígozó- ey.. i~j.úság.lJ.n!{I),akl'(;)lk~,gon-
dozása IS Igen fontos, hisz igen nagy szammal in-
nen kerülnek ki az elégedetlen elemek, a lbék'étlenlredő,
munkanélküli proletárok, S rnily nagy tere van ennek
az áldásos belmísszíóí rnunkának s meanyi szerető
szívnek .gondozó és, -áldozatot ,ho~ó tevékenységet
igényli az árvaügy, a szegényügy, tehetetlen öregek.
betegek, stb., 'keresztyén lelkek mentése és eltartasa 't

CSák hálával' kell fogadni azoknak az: egyházias
gondolkozású férfiaknak munkásságát, akik az Or-
szágos Luther Szövetség és az egyházkerületek .jóléti
egyesületei által hóna alá nyúlnak _a segítségre
szorultaknak s minél többeket vonnak be rmüködésí
körükbe ,egy »Actio lutherana«-ba. Azonban imád-
koznunk és segítenünk is kell, hogy vezető munkatár-
sainak önzetlensége ki ne fáradjon ebben az istenes
s "nehéz -munkában, másfelől, hogy minél nagyobb
tömegekben csatlakozzanak segítő munkások hozzá-
juk, az áldást hozó siker érdekében. .'

Kimeríthetetlennek látszó témám befejezéséül még
néhány sort az ev. egyházi Jrodalomról.' Nem érintve
a 'Luther Társaság, Prot. Irod. Társaság: s más vál-
lalkozások szépen fejlődő (ha jól ismerem) törék-
vésett, különösen az egyes gyülekezetek .helyi érdekű
s egyetemes jellegű propagandaszerű' irodalmi tevé-
kenységére szeretném felhívni a figyelmet. Minden
életrevaló nagyobb gyülekezetnek kellene helyi gyü-
lekezeti lapoeskával bírni, rnelyben a helyi gyiile-
kezetí viszonyokra való' figyel-emmel tárgyalhatok az
evangélium és egyház kérdései, belső és külső víszo-
nyal az érdeklődés ébrentartása s az egyházhoz
való ragaszkodás céljából. Szép példaadó esetekkel
találkozunk; azonban, amíg azt látom, hogy egyesek
Luther működését erősen hangoztatják az egyházi
lapokban: addig a gyakorlati életben nem követik
példáját röpiratí munkásságában: pedig a reformáció
terjesztésében ez végtelen hatásos eszköz volt. Az
ev. Egyháznak tagadhatatlan diasporalis jellege miatt
kűf?~ösen apologetikus, röpíratszerü ismertetéseket,
tanításokat. stb. kellene nagymennyiségben a nép
közt.. terjeszteni. A rekordokat .élö reklám. és, pro- -

pagandavílágban ez életszükséglet. Talán a kelleténél
is több a Szentírás fordítása ; ellenben .a Szeritírás
olvasásának követelésével nem jár együtt gondos-
kodás magyarázatos Biblia kiadásáról. A ma emberé-
nek mindenféle mű olvasása meg van körmyitve köl-
esönkönyvtárak, olvasóköröle S ihasonlók által és köny-
nyen érthetők, mert 'ennek a kornak : termékei. Az
idegeri nyeívűeket könnyűszerrel Le tudják fordítani.
Szórakoztatók, hibákat takargatók, az erkölcsi ér-
zéket tempítók és sokszor bűnre csábítók. A mozik,
bárok, lebujok, színházak és egyes irodalmi termékek
ismeretesek erkölcsrontó hatásukról ; a napilapokban
is elég gyakran találkozunk egyház és verkölcselle-
nes .közleményekkel s ezek igen sok embernek ki-
zárolagos táplálékát képezik. Könnyen érthetőségük-
'kel s csábító, ártatlannak látszó és hízelgő modoruk-
kal hogyan küzdjön meg a Biblia? Annak értelmünktöl
sokszor igen távol eső fogalmai, képei, történetei,
nyelvezete és komoly, a bűnt súlyosan üldöző "s
mai könnyelmű életünkkel mélyen ellentétes szigorú
követelései mikép egyeztethetöle össze korunk világ-
nézetével, atheista és' materialista törekvéseivel, ha
nem törekszünk olvasásának megkönnyítésére? Hit·
vallásos iratainkat könnyen ráérnek-e olvasni, akik-
nek jogi, orvosi s általában hivataluk pontos betöl-
téséhez szükséges műveket kell tanulmányozniok? A
kat. ernber helyett a pápa gondolkozik és egyházi elő-
írásai, 'amelyeket hitök szerínt evezredes hagyomány
igazol; mi meg azt követeljük, hogy híveink öntudatos
lutheránusole legyenek, nem csupán az iskolában és
egyházunkban ,nyújtott vallásos táplálékkal , hanem
saját munkájukkal, tapasztalatszerzésökkel, tanul-
mányozásukkal s élményeikkel. Ezt meg kell köny-
nyíteni mindenki részére l-egalább az emlitett módon.
Igen áldásos lenne egy evangéliumi szellemű megfelelő
hirlap kiadása is: de erre 'erőtelenek a magyar prot.
egyházak, .pedig a régebben megjelent »Magyar szó«
egy időre megcáfolta azt. Hátha mégis sikerülne
megfelelő .áldozattal? Aki gondolkozik" az evang.
Egyháznak üdvresegítő hívatásáról : az az itt ki nem
merített, de nagyjából érintett feladatai' alapján
könnyen meggyőződhetik nemcsak arról, hogy sok az
aratni való és kevés az arató, de arról is, hogy az
aratás igen sok nehézséggel s akadállyal jár; mí-
nélfogva nem elég a templombajárás, áhítatoskodás,
helyényaló és helytelen kritika, liberalizmus vagy
dogmatizmus, amint az ilyféléknek hangoztatásával
találkozunk, hanem miként Péter cselekedett, rnikor
az Ur a kapernaumi tenger mélyére kívánta vele vet-
tetni a hálót s miként Pál egyedül hit által való
megigazulasi meggyőződés~vel· neki vágott a hi-
tetlen, pogány világnak megtérítése végett: akként
keIla' ma evangélikus emberének is beállni a ma-
gasztos és üdvöt hozó munkába.

D. Mayer Endre.

NéhánY8ZÓ. az éneklés 'rendjé-
ről,' énekekrói és dallamokról.

, ,
Nem vagyok ugyan okleveles kántor, csak

az egri missziós egyháznak önként vállalkozó,
fizetéstelen, .harrnónium mellett éneklő, nem
tudom milyen névvel illethető valakije, mégis.
legyen szabad néhány szót ejtenem az éneklés
rendjéről, énekekről . és dallamokról. Nem va-
gyók tehát jól beidegzett »kántor«, aki az is-
kola padjaiban és -hosszú évek tradiciós SZOr
kásain nevelkedett, bár diákkoromban gyakran
~elyettesítettem édesapámat vasárnapi isten-
tiszteleteken orgonajátékában, de hosszú évek
során, mint az egri ref.· egyháznak adót fizető
jótevője. .vagy . ,a;,d;om.ál1yozója(amint, .az ~gy.
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szép napon kiderült), más légkörben hallgattan.
az istentisztelet lefolyását, s így most a gyer-
mek és ifjúság korának feléledő énekei és dal-
lamai bizonyos mértékben friss zamatot nyer-
tek. Tehát .nemosak »kántor«, hanem padban
ülő hívő is vagyok - Teljesen új volt ter-

mészetesen az istentiszteletnek nem régen meg-
állapított új rendje és Egerben már kezdettől
fogva ilyen rend mellett folytak le az isten-
tiszteletele A legutóbb (1936) megállapított
rend sem különbözík lényegében a bányai ev.
egyházkerület 1934. okt. 4-én megállapított
rendjétől, csak bővült bizonyos mértékben.
Szükségtelen külön fejtegetnem és hangsúlyoz-
nom, hogy észrevételeim nem az énekek tar-
talmi részére vonatkoznak, hanem - amire a
sorrendet megállapítók valósztnüleg nem gon-
doltak - első sorban a dallamokra, a han-
gulati egységre, ami éppen olyan fontos, mint
az énekek szövege. V éleményem szerint ke-
rülnünk kell mindazt, ami bizonyos »megköve-
sedésre« vezet. Igy a 291. 4., 295. 3., 290. 1,
2, 6. énekeknek minden istentiszteleten, való
ismétlődése az áhitat rovására ·vezet. Ezeket az
énekeket ki kellene cserélni úgy szöveg, mint
dallam szempontjából az egyes egységeknél
(ádvent, karáosony, stb.). Hasonlóképpen a
szentháromsági vasárnapolron ne csak a 325.
1. és 10. 1. szerepeljen, hiszen itt 24 vasárnap-
ról van szó. Nem szabadna továbbá hosszú vers-
szakokat beiktatni: az átfogóbb hangulat ked-
véért.

Az istentiszteletek rendjét azután kibőví-
teném vagylagosan megjelölt kezdőénekekkel :
nem a szöveg, hanem a dallam kedvéért, Ugy
vélem, hogyakezdőének dallamának ki kell
fejeznie a nekiindulást, a hívők lelkének erőtel-
jes megragadását, lendületet, olyan ütemrit-
must, olyan dallamfelépítést, amely az isten-
tisztelet lefolyásához való előkészülést . előse-
gíti, amely hozsannaszerű. Eleddig a 3 éves
egri egyházban körülbelűl 70 dallamot énekel-
tünk. Ezek közül az előbb említett szándéknak
vélekedésem szerint a legjobban a következö
dallamok feleltek meg: 10, 23, 182, 271, 55,
145, 198, 135, 258, 118, 144, 32, 125, 245,
72. Van még két dallam, amelyre kár, hogy
nincsen magyar nyelvű szöveg. Ezek a 99. és
117. .

A korálkönyv egyébként nagyszámú dal-
lamot közöl. Ezek között azonban kétségtelenül
vannak olyanok, amelyeket mintha a szüks.ég
hozott volna létre és amelyekben nincsen köl-
tészet, amelyek nem lehelik a szövegszülte ér-
zést, amelyek dallamtalan ole A hívők énekén
látszik meg legjobban: melyik dallam ébreszt
érzést, melyik járja át a lelkét, meiyik szüli
az énekléshez való kedvet. Az egri egyházban
énekelt dallamoknak körülbelül háromnegyed-
része általában ismeretlen volt a hívők előtt.
Azok, amelyek csakhamar megfogamzottak
bennök és amelyek immár erőteljes énekké
váltak, a következők: 65, 119, 94, 1681, 14.7,
261, 44, 199, 151, 257, 11.4,.229; 243jb; 139;

5,' 68, 13.7, 57, 225, 227, 108;- 136; 761; 124;
285 és74, 209, 203, 230, 240~ 276, 39, 129;

a fennt említettek. És valóban, mintha ezek
volnának a leglülbemászóbb dallamok ·és ez
utóbbiak fejeznek ki leginkább a főének 'ünne-
pélyességét, .illetve bizonyos hangulatot terem-
tenek, mely leginkább fonódik a felolvasandó
evangélium köré. Hogy ezen állításomat né-
miképpen megvilágítsam, álljanak itt a követ-
kezö megfigyelések. Az egri egyház istentisz-
teletei eddig az áll. polg. isk. egyik tantermé-
ben voltak. A pódiumon oltár, a dobogó szé-
lén .kis asztalka, mely a szószéket pótolja és
az asztalka mellett áll a harmónium, szemben
a hívőkkel. Nem egyszer tapasztaltam így a
lelkész közvetlen szomszérlságában (akit az
Uristen finom hallássalés nagyon jó hanlÍ;'-
gal áldott meg), hogy sok fent emlitett dallarn
által támadt. érzés ott rezgett hangjában; ami-
kor az evangélium olvasásahoz fogott. Bizo-
nyítja ezt még egy elsőrangú zenész és egy
költéezeten nevelkedett egyén váratlan meg-
jegyzése, amely éppen erre az átfogó, élményt
nyújtó hangulati egységre vonatkozott.

És bármennyire is elismerern a korálköny v
szerzőinek nemes intencióját, amely szerint »a
dallamok összhangosításában komoly egyszerű-
ségre, az istentisztelet méltóságának megfelelő
szerkesztés-módra« törekedtek, és »került~k. a
nem korálba illő világias színezést«, nem látom
bebizonyítottnak a világias-sz.ínezésnek kerü-
lését ezzel a megállapítással: »korálba nerr
illő«. Nyilvánvaló, hogy bennük is (vagy más-
ban) felmerült ennek a lehetősége,' különben
nem. tennek szóvá. A világias. színezés is le-
het komoly és istentisztelethez méltó, különösen
a néha-néha együgyű és dadogó dallamrészlet
aláfestése céljából. Igy van ez egyik-másik
magyar dallamnál, vagy pl. a »J'ézus életem-
nek. .. Te világ szép ékessége« c. dallamok
éppen ilyen világias sztnezéssel magyarázhatók,
illetve erőteljesebbé tehetök.

A korálkönyvek szerzői elejtették az elő-
játék közlésének gondolatát. Igaz, előjáték 'sok
és sokféle van, de rövid és jó előjáték kevés.
Itt is, vélekedesem szerint - a klasszicizmus
legnagyobb mértékü tiszteletbentartása mellett
-- a tömeghez jobban hozzMérő, dallamos, vagy
ha úgy látszik: fülbemászó előjáték, vagy dal-
lamfoszlányból alkotott néhány formailag be-
fejezett ütem lközlése' nem ártana. Ilyenekre
gondolok, mint pl. karácsonykor: Stille Nacht,
heilige Nacht, Oh du fröhliche, oh du selige.

Bs legyen szabad még végül az énekek
terjedelméről néhány szót szólnom. Kéteégte-
lenül a leghelyesebb, ha az egész éneket éne-
keljük végig. Igen ám, de nagyon kevés a
a 3-4 versszakú ének, Az Isten igéje
címen összefoglalt énekek, melyek közül a leg-
több kezdőéneknek valóban megfelelő _terje-
delmű, de a fent emlitett okok miatt (minél
nagyobb változatosság dallamokban éSI a dal-
lamok felépítése) csak néhány istentiszteletre
elegendok Igy kívánatos .. volna egy.s~r _maja



~~gv~:i'9-$ítafli'Rienikek'olyan'cs6portosJtá~á,t,:
an,lelyl]l.egfelel.,.'kezdó~neknek, az,' egyes al-.
kalmakra, tekintetbe véve a 'dallamot is. ,

'Lehet, hog'y"wkik olvassák. e:?ta rövid
k is vélekedésemet, bízonyos enyhe rnosollyal,
vagy mint fölösleges dolgot (ha eddig jó volt
így,mfért ne lehetne ezután is) félreteszik,
ahogy ,egyese,]~;' akiknél szóval megemlítettém
észrevételeimet »rnit .törődsz te ezzel« telkiál-
tassal sközömbösltették a maguk részére a kér-
dést; devoltak olyanok is, akik valóban .együtt-
éreztek törődésemmel, akiknek nem mindegy
es akik szeretnék velem. együtt másoknak a
véleményét hallani a tentiekre vonatkozólag.

Lemle Rezső:

'"'Bancs'ó AntdI'emlékezete.
1850-1937.

Január ő-én temettük tanítványainak nagy
kiséretével a budapesti Farkasréti temetőben
Bancsó, Antalt, a soproni teológiai akadémia
volt tudós, nagyhatású, mélységes vallású és
tu dományú igazgató-tanárát. Ravatala fölött
egykori jeles tanítványa: D. Kapi Béla püspök
tartotta tanári és családiegyéniségét híven
jellemző beszédét, míg sírja fölött az imát és
áldttst S~ántó ~Rópe,rtj ,ke~el).f(:ildi lelkész i?,. a ,
soproni teológiai fakultás képviseletében a bú-
csúbeszédet Karner Károly dekán-tanár mon"',
dotta. Amanl:j.gy evangélikus tanári ' nemze-
déknek volt egyik későbbi, fiatalabb tagja, mely
Breznyik, 'I'atay ésBanka, Vandrák és Hazs-
linszky, Pákh, Fábry és Schneller, .végül Böhm
Károly nevéhez és műkődéséhez vfúződik. I

Született a dunántúli Kisbaboton. 'I'anult ott-.
hon, .majd, a soproni gimnáziumban és teoló-
gián, végül a jénai és a Halle-wittembergi
egyetemen. ,Sopronban 'I'hiering, '~ nyelvész és
Domanovszky, a bölcselő, a jénaí egyetemen
pedig Ibse, Lipsius, Pfleiclerer, Fischer,
Hilgeníeld és Euoken s a Halle-wittenbergin,
amelyen két .evet töltött, Beyschlag, Riehni,
Köstlin, Schlottmann, Erchnann, .Hayrn, Droi-
sen, Thiele, Kron és Keil tanárok voltak reá
a legnagyobb hatással. .

1878-ban az eperjesi teológiára:kapott
meghívást, ahol Schnellerutódjaként 6 évig
működött; azontúl Sopronban és összesen 41
évig állott a lelkészképzés s a teol. tudomá-
nyosság szolgálatában, Eperjesen, már 1881-
ben a kellegium igazgatójának választották, ho-
lott akkor még élt a nagy pedagógus Vandrák
és Haszlinszky. Utódjának Eperjesen az írás-
magyarázati tanszékre Mayer Endrét aa rend-
szerésre a sorole íróját választották az akkori-
ban már 4 évre emelt. teológián: Régebbi diák-
jai közül a fentieken kívül már csak Hüvőssy
Lajos, Kübácher Albert és Hahni Aladár lel-
kész, él.

Banceó vegyéníségében voly táIiáti tkatedj

rára született élet- és, jellemképIakozott.rakinek
..tévtizedetmeghaladóeperjesi, soproni' és bu-
dapesti tanári münkássága: valóságos bizony:"
ságtevés, úgyszólván hitvallásvolt a kriaztusi
evangélium éle tiga zs ágairó] s a teol. tudomány,
f61Rg a római' levél igaz'szer·e'tetéről.Százwkra
rnenö i)ap~ .és tanártanítványainek' a csonka
hazában és az elárvultrészeken nagy örömére:
nag~y1zoú ért el s részükről ~lta,lállos tiszte:'
letnek örvendett. SziútekarizmatiJms hatása
tauítványaira az őelőadó tanári egyéniségében
voIt., .C, Ig:~~~i.121:9.f(j~~~_oT,X91t~~j~?:<:~~~Il:·SJJ.í.a:~li'l,,§a.

,nii.ndvégig vallomás volt a keresztyénségről és
a szabad tudományról. Nem a megállapított
eredményeik dogrnatikus közlése, hanema tool.'
es filozófiai. tudományok tág mezejének a tel-
tárása+s ca. hallgatókban az ismere'tVág:y fel-
keltése,a tudomány 'szeretete .'voItaz'. ö,elö:.
adásainak l11ii1c1enkör·eleI'f'éélja,]}?lt. sz:olgálti}
:kilicfott hittanábare s a :'Prot. Szemlében-köszé ,
tett .ethikai tanulmányaiban is: .. , .....

'De a közegyház szolgálatából is·lzLY.ette.:
a maga részét, A dunántúli egyházkerület niájcT·
nem rníndenbizottságának' s il: Dunántúli :ÉnEh
keskönyv szerkesstő bizottságának is tevékeny
tagja volt. Az egyház.zaJ valóiélő kapcsolatát
nyugalonibavonulása után 'is megtartotta. 192:\.'·
ben' a,zegyházegyetem főj.egyzőjéne:k. is' meg-
választották se me,gbízásában' 1928·ig\ műkö-
dött. Nyugodt egyénisége;' biztos -ítélete és kö-
rültekintő nagy' tudása enindvégig nagYOl1'él'.:

. Mutatvány Ternycy Arpád »Halálos Szélbene
című most megjelent vers~skönyvéOől.'

'_~
(Scholtz Tetsvérek.Jciadása.) , .

'.Pelele7inéked, ,. 7.

ki nem kérdesnél;
k~rclezle7c téged,
ki :nem [elelnél.

KjjvétleJ.c 'm'indig,
az élet-híd1i'ál .

'halle sz.óvd{ védÚk ...
;- I{,i. r:.ltaszítrtál.-,-,

Ismeretlen;"
. id,egen testvér,
szereilek jégid,
7,d nem szeretnél;
,

,'több ,vctgYQ7f:l_m:jnt te
s qsakérted 'élele, .:: "
te. (L;?;- a'nya.g vagy _-;.
é.s -é rt a lélek, '

/

-:
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tékessé tették itt is kivá ló személyét és ered-
ményes munkáját.

Csapások is sujtották családját. Nejének,
majd több gyermekének korai elvesztése pró-
bára. tették, de meg nem ingatták türelmes ke-
resztyén hitét. Egyik fia hősi halált halt.

Csakugyan »sírbaszállott vele az evang.
le lkészképzés és a. teol. tudományosság egyik
legkiválóbb munkása, akinek neve a Másznyi-
kével együtt fogalom, munkája pedig ereelmé-
nyes egy házi gazdagságnak bizonyult«. .

Dr. Seláoik Mátvás.

. EvangélikuS kiállítás.
A csanád-csongrádí ev. egyházmegye1egutóbbi

közgyűlésén Keken András egyházmegyei belmísszlói
referens javaslatára a közgyűlés kimondotta, hogy
az ev. öntudat 'erősítésére az egyházmegye mínden
községében, gyülekezeti nappal kapcsolatban, ev. ki-
állítást rendez. Az első- ilyen kiállítás Hódrnezővá-
sárhelyen volt, a második Szegeden, Mindkettőnek
láthatóan áldásos hatása volt a szemlélőkre,

A kiállítás 7 részből állt. Az első rész a világ
evangélikusságát ismertette. Ebben a részben ,egy
grafikon a. világ vallásaít, a másik grafikon pedig
a keresztyén felekezetek statisztikáját adta különféle
színű és nagyságú oszlopok ban. Az európai evangé-
likusságot egy térkép és ,egy grafikon ismertette, a
német, dán, svéd, finn, eszt, lett és amerikai egyhá-
zakat pedig külön táblák, részint rövid leírásokkal
részin! .fény~éI?e~kel. .A második rész Magyarország
evangelJkussagarol szól, Ennek legfontosabb darabja
egy olyan grafikon, mely az evangélikusság és nemze-
tiség történelmi statisztikáját adja. Egyházj és nem-
zeti szempontból egyformán szomorú kimutatás ez.
Különféle színű oszlopokkal szemlélteti azt, hogyan
lett .a '.16. s~áz.ad.. elejének .túlnyo~nóan magyar la-
kossagu orszagabóJ a 19, szazad vegén olyan ország.
ahol ~. magyarság má~ csa~, relatív többség volt.
Evangélikus szempontból pedig az a szomorú.. hogy
a 16. század második harmadában abszolut többséggel
rendelkezö . evangélikusságból a 19. század végére
törpe kisebbség lett. A világhábor'úelőtti ésa mai
Magyarország felekezeti megoszlását és a felekezetek
földrajzi elterjedését térképek és táb-Lázatok ismer-
tetile Nem szabad megteledkeznünk arról, hogy az
evangélikusság Magyarország legműveltebb és leg-
erkölcsösebb néprétege s a világháborúban is meg-
állotta, a helyét, amint ez néhány k írnutatásból kitű-
nik, de . arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy
évszá~ad,os vérző sebeink ma sem gyógyultak be.
A szorvanysors és hűtlenség következtében a fogyás
ma sem .szünt meg. EzJ.t a részt a magyar evangélikus
te~pl~rriok: iskolák és intézmények fénykép ei egé-
szítették ki, A harmadik rész a helyi gyülekezet ví-
szonyait ismertette. Külön grafikon mutatta be az
egyházban a népmozgalmi adatokat. Külön grafikon
a szegedi evangélikus iskola tanulóiról adott rend-
kívül tanulságos képet i891-től folyó. évig, a ta-
nuló~ )é,tszáll!,á~ak .növekedéséröl és felekezeti meg-
oszlasarol. Kulon grafikon mutatta be a város lele-
kezeteit, kiterjeszkedve a műveltség statisztikajára is,
Külön grafikon mutatta be a város lakosainak és a
város evangélikusságának szaporodását.
. A negyedik és őtödik rész az evangélikus bel-
missziói és külmissziói munkát ismertette a munkások
PS intézmények fényképeivel, életrajzával és leírásá-
val, illetve a ~ülmissziói résznél az evangélikus 'egyház
külmissziói munkájának ismertetésénél ezek rnellett
még térképpel is. A hatodik rész Luther életéből
adott képeket, külön azokról a helyekről, ahol Luther
járt és műk_?~ött s ~űlÖllrés~J~teket. L:utlEer él~-_

téböl. Itt nyertek elhelyezést egyházunk hítvallási
iratai s Luther munkái. Dr. Csillik Bertalan szíves-
ségéből két eredeti wittembergi kiadású Luther-mf
kapott itt helyet, .egyík 1528-ból, a másik 1530-ból. A
hetedik rész a bibliaterjesztés munkáját és a magyar
sajtót ismertette. Különböző kiadású és nyelvű (13
nyelven) értékes bíbliákat láthatott a kiállításnak
ezen részén a közönség.

A kiállítás anyagát Keken András hódrnezővá-
sárhelyi lelkész feleségével és Mik1óssy Endre se-
géklelkésszel nagy szeretettel, fáradsággal és szak,
ismerettel állították össze. Szaretettel segítettek né-
kik: Zsebők András és Borcsiczky Miklós rajzta-
nárok Értékes anyagot bocsátott a kiállítás rendel-
kezésére Kuthy Dezső egyetemes főtitkár saját gyűj-
teményéből. .

A kiállítás anyagái1; a szétlításí díj és csekély hasz-
nálati díj fejében bármelyik ~gyháznak szívesen ren-
delkezésre bocsátja az egyházmegye abban az idő-
ben, amikor' neki szüksége nincsen reá. Érdeklődők
forduljanak Keken András egyházmegyei belrnissziói
reterenshez, Hódmezövásárhelyre. . .

I(ivonat egy..nekrológból.
Lapunkban is szóvátettük az ősz elején

azt a napisajtóban is eléggé megtárgyalt :kér-
dést, amelyik a .budapesti Tudomány Egyetem
orvoskarán megüresedett elme- és ídegklini-
:kai tanári állás betöltése körül merült fel.
Azóta már működik is Dr. Benedek László
rel. vallású professzor a budapesti egyeterneu s
árván maradt debreceni állására két evangé-
likus vallású pályázó jelentkezett.

Kikutathatatlanok Isten útjai: nem tÖT-
.ténhetett meg, hogy két evangélikus testvér
egy ilyen nagy karriert jelentö állás on szem-
bekerüljön, mert a talán esélyesebb jelölt,· Dr.
'I'hurzó .Jenő, debreceni egyházközségűnk pres-
hitere váratlanul elhalálozott. Volt professzora,
Dr. Benedek Lászlo irt róla nekrólógot -az
Orvosi. Hetilapban, amelyet a :következőkben
kőzlűnk :

»Karácsony szornbatján örökre eltávozott
kőrűnkből feledhetetlen tanítványom: Thurzó
.Ten ő egyetemi rendkí vüli tanár, a debreceni
elme- és idegklinika ideiglenes vezetője, .aki a-
mintegy három év óta tartó súlyos betegsége
ellenére életének utolsó két-három hetéíg ·fá-
radhatatlanul dolgozott. Ugy halt meg, mint
egy hős, aki még a fluktuáló tudatzavar ,mellett
is tudományos munkát akart befejezni és vég-
nélküli önzetlenséggel. páratlan szívjósággal
szegény betegeinek sorsa javításan fáradozott.
Soha nem láttam nemesebb lelkű és lelkiisme-
retesebb orvost, mint őt, akit betegeivel szem-
ben gyengéd szeretet, sorsuk iránti komoly
érdeklődés, a betegségi tüneteknek exakt meg-
figyelése jellemzett. Mint tudóst az eszmék-
ben eredetiség, a' teremtő fantázia és a sokol-
dalúság mellett is az állhatatosság és kö-
vetkezetesség jellemezték ..

Ftatal kora ellenére tudományos neve az
egész világ neuropsyehíatriai: szakirodaimában
általánosan ismert és becsült.

A berlini 1. _és II. Nemzetközi ideggyó-
gyász kongresszuson nemcsak eredeti kutató
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me:t.hód~kájiÚ'ól szóló előadásaival tunt. ki, h'a~
nem vitakészségével es' meglépő nyelvtudása val
is. Vasakarata TieIU isernrt akádálvf : tíz 'nyel-
vet sajátitott el írásban és szóban. ...' ",

, Mindannyian, akik az ő kimagasló egyéni-
ségót, rendkivüli tehetséget, munkaíanatizmu-
sár, nemes lelkének szinte gyermekded ártat-
lanságát, józan optimizmusat és erkölcsisége-
nek fenköltemelkedettségét megismerni ta-
nultuk, mélységes Tájdalommal gyászoljuk el-
hunytát ... « Közli: G. L.

Figvelö.
llz ,Országos Református Lelkész Egyesület,
mely elnö-k~vé Dv-Ravasz Lászlo püspököt vá-
lasztotta, hivatalos :közlönyének szerkesztését
Dr. Vasady Béla debreceni egyetemi tanarra
bízta. Az új szer.kesztésben és egyúttal új kön-
tösben megjelenő »L,el:készegyesüleb> ez évi első
számában ~. L. jelzéssel vezető' cikk jelent
meg, amelyik protestáns napilap megindítása-
nak ,k~r.~ésével fog:Lalkozik. Nagyjelentőségű-
nek ítéljűk rezt a cikket azért, mert nemcsak,
lé,t;l~é~dé~ne.k jelen~i !d protestáns napilap ala-
pitasát es fenntartasat, hanem határozottan azt
állapítja meg, hogya szükséges előfeltételek
most már megvannak; Van kialakult és erő-
telj:s protestáns világnézet, mely életnyilvá-
nu.laso:k~~ }cer,es: Van-olyan' tábor; ame-lyiknek
exístenciális erdeke harcolni ezért a vílázné-
zetért. Es van olyan intelligens és áldozatkész
~ereg, is, amelyik a lap 'pr-opagandájának és
f~?n~.a~.t~sá,nak ügyét magára vállalja. - Szfv-
ból örülünk, hogy ez a nagy kérdés a refor-
mátus lelkészegyesület vezetősége részéről eb-
ben a megítélés ben részesül és ezzel a meg-
v~ló~ul~s felé elindul. Szükségét és jelentőséget
mi IS eppen úgy érezz,ü:}{,' munkát es táma;-
gatast adni' hozzá mi is éppen úgy akarunk;
Tévedllének azok, akik ö-nvédelmi jellegét he-
lyeznék előtérbe, mert ez csak az egyik indoka
és :kötelezettsége lehet, világnézeti indoka és
szüksége van annak, hogy erőinket ezen az
úton is beleépítsük a nemzet társadalmának
a magyar keresztyériségnek és a nemzeti magya~
politikának az életébe.

*»ll vallást nem lehet kíírtaní,«
Allitólag a legutóbbi vallásellenes kon-

gresszuson .Oroszországban ezt állapították meg,
mikor az Istentelenség mozgalmának eredmé-
nyeiről beszámoltak. Magában Oroszországban
I~?llett tapasztalni, hogy a templomok elkob-
zasa v.agy lerombolása, papok bebörtönzése es
lezyíbkolása, a vallástanitás eltiltás a, az élel-
miszerjegyek elvonásával való fenyegetés. mind-
elégtelen volt a va.llásos meggyőződés kiírtá-
sára. Tizenkilenc esztendő Jcellett ahhoz, hogy
rájöjjenelc, amit már a történelem annyiszor
ig'azolt" hogy éppen ez az egy az; ami ellen

hiábavaló az erőszak, ;1, fegyver, a börtön, sőt' rt
halál is: az Istent kereső lélek ez, Mennél
'[obban akadályozzák, annál szen vedelyesebben
tordul feléje. Csak egyes embereket lehet a
mozgalomnak megnyerni, ele ernberek millióit,
népeket, nemzedékeket a gazdasági program-
mokhoz hasonlóari kigondolt ot-tíz-húsz évi terv
szerint sem lehet lelkükben átváltoztatni és
lényegükből kiforgatni. Felséges ós vígasztalí
tanulság ez. Az istentelenek terveznek, rombol-
nak, borzalmas szenvedéseket okoznak, övék
m'.illden földi hatalom és a lélek szótlan vágya-
kózásán sem tudnak győzedelmeskedni ... »Csak
Istenben nyugszik meg az én lelkem, Nála
van szabadulásom ... « (62. zsoltár.)

*Alhirek.
Néhány nappal ezelőtt bejárta a Tapokat

az a hír, hogya spanyol háborúban most
már nemesek a vörös csapatok pusztítják a
templomokat, hanem a nemzeti csapatok is és
hogy különösen a nemzetiek a protestáns lel-
:készeket, tanítókat családjaikkal együtt kiirt-
já:k. Nevek és dátumole is szerepelnek a tudó-
sításokban. Kezdettől fogva gyanakodással ol-
vastuk ezeket a híreket, hiszen a nemzeti
mozgalom egyúttal a keresztyénség védelmének
a jegyében is folyik. Azóta hiteles helyről
szerzett felvilágosítások be is, bizonyították
ezeknek a hireknek a. célzatosságát és túl-
zásait. Halottaknak hiresztelt evangélikus lel-
Ikészek jelentkeztek, hágy élnek es riiurikál-
:kodnak híveik között. Óvatossággal. kell tehát
fogadni az ilyen híreket, mert az igazság az,
hogy Franco kormánya valóban vallásszabad-
ságot biztosított a .protestáns egyházaknak is
és ezt a rendelkezését legutóbb megujította es
újból megerősítette.

Felhivás a Mele tagjaihoz.
Felkérem azesperes urakat, hogy egyházme-

gyéjük valamennyi lelkész-jellegű alkalmazott jának
jegyzékét az 1937. január elsejei állapot szerint ki-
mutatásba foglalva címernre megküldeni szívesked-
jenek.

Felkérem egyházunk valamennyi lelkész és lel-'
készjellegű alkalmazottját, hogy MELE tagdíját úgy
a jelen évre, valamint az 'elmult évi hátralékát ki-
fizetni szíves legyen.

Felkérem az egyházmegyei pénztáros urakat,
arra, hogy .a MELE tagdíjak befizetését igaroló ki-
mutatásuk másolatát, amely legalább 8;1: utolsó 5
évre vonatkozik, címemre megküldeni szívesek le-
gyenek. \

. Ha január folyamán az esperes urak és ,egy-
házmegyei pénztáros urak kírnutatását kézhez ve-
hetem, februártól kezdve rninden hátralékos kérdésben
pontos felvilágosítással' tudok szolgálni, illetőleg el
tudom juttatni az esperes urakhoz a hátralékosok
pontos jegyzekét. . \

Ezeknek a munkálatoknak pontos elvégzésére
azért van szükségünk, hogy az ez év pűnkösdje alkal-
mával tartandó finn-magyal' Ielkészkonferencíára
Lelkész Egyesületünk vállalt kötelezettségeinek éleget
tehessen,

Dr. H. Ga,udy L'd8~ló,
a MELE pénztárosa, "

Bpest, VII., 'Damjailich-u :ae/b.
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VIZRERESZT UTANI 2. VASÁRNAP.
Rórn. ·12.:7-16.

Azokat .a. lellff adományokat, amiket Pál itt! em-
lít, II gyülekezetnek adta. Isten. Az, ami az egyesek-
ben meqnuiluáruü, . éppen ezért kell, hogya' gyfl<-
teliezetjavdra valósuljon meg. N.e/"'üJik azonban ma
T1l!l~ézbeszélni ezekről az adománuokrot, mert ma I

táuo! dll az ..emberektűi.: hogy túlértékeljék , a tal.-
niiás, intés, írásmagyarázás, szolgálatés vezetés tIS-
feni adományát, inkább lebecsűlik . Annál nagyobb
értéke és szerepe van a politikai prófétáknak, pré-
dikátoroknak és uezéreknek, . .

De ha kétes is az átlaqember szeme .előtt
mindezeknek értéke; a tJuiUekezetben mégis Krisz-
tusrel és Istenről való bizonyságtevés 'mal'ad
'a·· 'ko.niJörmetesseg; a szolgálat és a tanttás. NfJJI1
Önmagunk. ·túlértékelésére, nem vallásosságunk mások
tiltat való dicsőítésére. uannqk ezek, hanem'
éppen' a Krisetusban való eg.f.jséq megmutatására,
ahot az equén, az egyed semmi, de a gyülekezetben
fontos láncszem. ". .

Az egyéf1.J2eksohasem er/.l! a feladata, soha sem
csapán a tanítás vagy a könyöriiletesség, hanern
mindaz, amit az .apostol jelsorol. A.z adakozás, a
hosséútűrés, az együttörvendezés,' az alázatosság. Mint
ahogy Krisztus is, az egyház feje adakozó, eg{fl1ttr
síró, együtt örvendező, alázatos és hívei életének
kicsiny dolqaiban is résetueuű volt.
.. - JI·z Országos Luther Szövetség országos vá-
lasztmánya a VIL, Darnjanich-u. 28/b. alatti egyházi
ülésteremben január hó 18-áil délután 6 órakar ülést
tart. ~'Tárgyso'fozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Az előző
ülés jegyzőkönyvének hitelesítése. 3. Jelentések: a)
-Evangélikus Élet, b) Evangélikus napok, c) Pénztári
helyzet. d) Szervezkedésl ügyek. 4. Folyó ügyek.
5. Esetleges indítványok .AZ ELNöKSÉG.

. ~ D. Raffay Sándor püspök gyengélkedése, miatt
z jövö héten fogadó óráit nem tartja meg. ~
. - Egyetemes imahél. Az, esztendő első teljes
hetében ez évben is mindenütt megtartották az ima-
hetet. melynek célja a keresztyénség egységének és
összetartozásának -gondolatára felhívni a keresztyének
figyelmét.' Hazánkhan ez évben a különböző templo ..
mokban ..tartott- estí.. összejöveteleken .a hálaadás és
bűnbánat, az egyház rendeltetése, a nemzeti élet, a
külmisszió, a család és iskola. 'v-égül' a belmisszió
volták az előadások és közös imák tárgyai.

• e, -Györ. A D. Kapf Béláné elnöki vezetése
alatt szolgáló Belmisszió! Egyesület az elmult évben

.:5,776.pengőt ,fOfdít'Ütt szegéaygondozásra. Havonként
segélyez' '2'OeCsaláctot snaplÜllkéht ingyen-ebédet
l1i~,tosít . több mínt ,100 gye.J;m~knek.· , ".
":' ~+«. KitÜntetés: Dr. H6f~r, Vilm~ . győirinv. he-

Nyettespolgármestert.egyházk,özségi felügyelőt- a kor-
mányző' korrnányrötanácsossá' nevezte Iti.' .
'.ol ~,El . pllís] .egyház .1936, . december 27-én ünne-

.p~lte lElI~ip~~zt?rá;,:H.onéáy Pál esperest lelkipász-
~,p.a~zton'llJ\m~as.sagi;lnak,' negyedszázados jubileuma
•,c;tllfaIIl)ábóL Istentisztelet után, melyen az Igét Kéve-
"háZ;t! Otfmát vall~§tanító-Ielkész, Ílir,de;tte. díszközgyű-
lés volt a templomban. melyet Hemenczef-Jánosmá-
sQ,dfelügyelő .nyított -rneg sel:sőnekköszöritötte egy-

.~zerű ke,r'eseq.en~,szavakkara j ubiláló lelkészt, Utána
F,~Polgár János. a presbitérium, . .ifj. Kemenczei

:János .;á: dánosijió,kegyház gondnoka í\ dánost hívek.
Keveházi Ottmár. a helybeli Luther Szövetség. .titkára
a, Szö~e~~J~:• .B5ir1Bk_Gábor főjegyző' a község, Sramkó

~álmán Igazgató ia tantestület és Malik János a
Gazdakör vnevében köszöntötték." AZ. üdvözlősek me-
leg szavai a hivek és az egé;szközsé~ szetetetéről
és unegbecsüléséről tanuskodtak.i- A jubiláns Válaszá-
ban először Istennek mondott hálát, azután megkö-
szönte az 'elhangzott áldáskívánásokat és megértö tá-
mogatást kért egyházépítő munkájához. Az ünnepség
a Himnusz eléneklésével : ért véget.

- Ujmalomsok. Nagy Gábor újonnan 'megvá-
lasztott lelkészt január tO-én iktattak be hivatalába.

- Kölesd. A »Bóra Katalin« Nőegylet karácsony-
kor '225 kg. élelmiszert osztott Ici. a szegények közt,
ezenkivülv.három kocsrderéknyi tüzelőanyaget. A
templomban felállitotta a »rmndenkí karácsonyfá«-
ját s alatta a szentestén 82 gyermeket ajándékozott
meg karácsonyi csomaggal. 46 iskolásgyermek ifjú-
sági könyvet is kapott.· - Az iskolásgyermekek Végh
János Igazgató-tanító vezetésével dec, 25-én kará-
rácsonyi ünnepélyt rendeztek gazd-ag műsorral. Be-
vétele iskolafelszerelési 'célokra 77 P. volt. - Az
alhansz egyetemes imahetét ezidén is megtartottra
a gyülekezet nundennapos összejövetellel és utó-
összejövetellel a paróchtán.

- Eggházközségemben három tanítói végzettségű
(ieles és ió klevéllel) Iratalemb er él, aki szívesan
elmenne akár gyánmunkásnak vagy bármily irodai
szelgálatra. csak a megélhetése lenne b.ztosítva s ha
olyan g-yülekezetben, rmssziói vagy fiókegyházbanhe-
lyezkedhetnének el. ahol kántor; teendőket vagy val-
lástanítást kell végezni, ezt szívesen vállalják díj-
mentesen. Szerétettel kérern rmndazokat, különösen
lelkésztársaimat, akikelhelyezkedési lehetőséget tud-
nak számukra szerezrn, szíveskedjeríek erről az alábbi
címre értesítést küldem, Ev. Lelkészi Hivatal. Súr,
Veszprém megye. . .

GYAKOROLJUK a vírágrnegváltást, hogy anya-
giakban szűkőlködő protestáns öreg testvéreinket is
gondozásba vehesse a Vírágszövetség, - Adományok

'Budapest, XL, Társ-utca 6. Mokry Eszter címére
küldendők. .

HOGY AN TAMOGASSUK AZ EVANGéLiKUS
EGYHAZKEROLETEK JOLETIEGYESOLETET?!
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesülete
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti
Egyesülere felkarolása. Hívja fel mindenki a hit-
testvérek. figyelmét a Jóléti Egyesületré. A Jóléti
Egyesület mindenfajta bitosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj. tűz, betörés, baleset, gyár. szavatosság,
. autó. szállítmány és, jégbiztosításokat.

Tagjainak érdekeit képviseli minden esetben I
Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egye-
sület központja: Budapest, IV., Haio-u- 8-10. (Ev .
bérház.) Telefon 1-863-32. valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba. Debrecen. Győr, Kaposvár, Mískolc, Pécs,
Szeged, Székesfehérvár. Szombathely, Szolnok. Min-
den egyházközségben megbízottaí wannak az egye-
sületnek. - Állandóan felveszünk és. foglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

SZLEZAK LÁSZLÖ
. Magyarország arany koszorús rnestere ..

harang- és 'ércöntöde, tuiranolelszereiée- -es·tuiracq-
lábgyáf', Budapest, VI., Petneháeu-utca 78. szám.

8 aranuéremmet és. 4 dtszoklevéLiet' kitűntetue'

Megjelent!
Zur Nietien Ernst: Eneddel beszélgetek.

. Fordította Dr. Vető Lajos. Ára P 2.80
Kapható Scholtz Testvérek könyvkereskedésében, IX.
Ferenc-körút 19-21., és .mínden jobb könyvkeres-

kedésben. . . .

Budapest, VII., Damjanich-u ·28/b.· - F.: Farkas .L.
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MINDENKI VESZIT 'VELE
Az, i935.evről szóló statiszti:kaiévkönyv

testes ':kö1etf5en feláolgozza (egy éVI szorgos
munkával) mindazokat az adatokat, melyek
országunk életének egy esztendeje alatt min-
denféle ::vonatJkoz.ásban észlelhetők. Ennek a
feldolgozásnak igen érdekes mondanivalóí van-
naíc számunkra vallási vonatkozásokban is.- '

Az, 1935. évben '}kötött házasságok közül:
75,905 házasság ,közül 16,745 vegyes házasság
köttetett, tehát 22.1% A megkötött házasságok
között tehát' a vegyes házasságok száma nem
éri el a 250/0-ót, de csak országos, átlagban.
A róm, kat. egyház tagjai közül 14,5%, a re-
formátus egyház tagjainal 320/0, az' evang.
egyháatagjai közül 44.950/0 köt vegyes házas-
ságot. .Itt mutatkozik má,relsőíZbenaz a tör-
v~pyszei:Ü$eg, hogy a ík~sebb számúegyházak-
ban' ~We:rülh(;3tetlei:rtllmagasabJ::ia százalék, így _
például _ai. l,J.:q-itá.r:iusűknál91% -on felül megy. -
,-.k 16,74,6 vegyese házasságból 14,352 volt
olyan, amelyben az egyik fél róm. kat. volt,
ebből '3929, :kőt6tt"peverzálist a .róm. kat, egy-
hái javára, ez 27 :37% -nak felel meg. Refor-
mátus 'e.gynáztagok. '11,042ésetlven . kötöttek
vegyes 'háZ:liss-ágot, !kÖzülük' 2984 hozott rever-
zálist, ami' 27 ~oa% 'ot jelent., '~Z 'evangélikus
e-gyliáz -tagjaiI}wk vegyesházassága. 4162, ebből
789 reverzalis töttént,ian'li 190jo-öt jelent. (Itt

,mindegyik egyház csz-empontjáb'ói önmagára
"nézve S'zámJtottUlk ..ki. a :s-zázalekot, mert ter-
mészetesenahol kat, .es .ret. lépvegyesháms--
ságra,.az mind a kettőnél újból szerepel, mint
vegyes,há~asság.) .' '.. . ... ' , .. ' .' '
:"Y~:Á:zegész -országban'össZ(esen 16,745 esetben

!kötött vegyesházas.ság kösül nem' kötött rever-

zálist8729 pár, tehát 5~,1 Ofo, kötött megegyezést
8016. tehát 47.9%" vágy is csupán a felénél
kevesebb. '

A' megkötött, reverzállsok szamából , (~016)
a róm. Ilmt. egyház javára történt 49ojp, (3929),
- a reí. egyház javára 37.2% (2984),
q,.z .evang. egy'h.~z javára9.80j0 (789). Ez az
előző évvel szembena r. kat, ,egYh;iznál1.3o/0
esést, a .reformatusnál három tized 0/0_(0.3)
emeLkedést, az evangélikusoknál _egy egész
százalék (8.8-ról 9.8-ra) emelkedést jelent.' Ezek
a százalékszámok azt jelentik, hágy' az 1935.
évben 370 megegyezéssel többet kötöttek a,
róm .kat. egyház javára, mint kárára, 19-el
többet a ref. egyház jávára, mint kárára és
160-al' többet az evang» egynázkárára, mínt
javára. Ezt összehasonlítva az előző '1934. év
adataival. azt látjuk, hogy a róm. kat. egyház
nyeresége 90-el csökkent, .a reforinátusegy-
ház 'v.esztesége 79-el .csökkent es az - evang.
egyház vesztesége' 27-el enyhült.:
- . Ezal:kalommal nem' azzal a . nagyon fáj-
dalmas megállapítással k ívánunk. foglalkozni,
hogy még mindig ily-en' ijesztő nagyságú vesz-
téségü11k ván' évente a reverzállsharcban s
egyelőre legfeljebb a: veszteségek lassú csökke-
néséről van szó,:- jól tudjuk az-okokat, érez-
zü;k afelelösségetés a vele járó kötelességeket.
De ráa!karunk mutatni azokra a .tariulságokra,
melYEOlkúgy- a vegyesházasságok, .mint á.re-
vérzálisok 'kérd,ésében .egyaránt szólanak' a
látszólag' 'nyertes .és a valóban vesztes egy-
házaknak es' azokon keresztül az ország egész
életének.' '_ ~ .

V éleményünk szerint - ugyanis 'megtéves.zt
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niindenkit az, ha csu.ptin ll.' ill felsorolt sia-
tisztikai adatokra figyelünk s annak alapján
állapítjuk meg, hogy ki nyer, ki veszít,
mennyi a javulás, mennyi a 'hanyatlás? Ez csak
az egy.i,k részlet, melyet önmagában igen köny-
nyen lehet túlértékelni. Ha azonban kikutatunk
a statisztikai kimutatásból má részleteket is,
telje képet és újabb megállapításokat is nye-
rünk.

Ezek. eredményét már címünkben így
foglaltuk össze: mindenki »essit vele... Azt
értjük alatta, hogy a vegyes házasságok orvos-
szere gyanánt ikigondolt reverzális kuruzs-
lasnak bizonyult. Nem gyógyítja a vegyes h0-
easeáqoki egyházi uonatkoeásait, hanem feltét-
lenül rontja, tovább, betegíti és még nrxgyobb
bajok előidézőjévé teszi.

Mindenekelőtt a róm. kat. egyházra vo-
natkozó adatokra hivátkozunk. Igaz, hogya.
róm. kat. egyház javára 3929 reverzálist' kö-
töttek, ami 370 pluszt jelent, mint többletet s

.a :katolikusok által kötött vegyes házasságok
27.370j0-át. Ámde ugyanakkor jelenti azt, hogy
72.630/0, vagyis .a 14,352 katohkus egyháztag
közül 10,423 nem adott a. róm. kat. egy-
háznak, részben adott más egyháznak re-
verzálist, de akár adott, akár nem, ez a tíz-
ezernél több katclíkus egyháztag nem ment
a templomába házasságkötésekor. Nem is me-
hetett, mert egyháza nem fogadhatja az oltár
előtt reverzális nélkül. Erősödött ezekben az
egyház1: ér-zés' és a oallásos élet?.. Meqla-
zult ... Tíz é.v alatt 105 ezer, a reverzálie tör-
vény óta 40 év alatt (pedig voltak rosszabb
esztendők is) négyszázezernél . több távolodó
egyháztagot jelent. Nyert ezzel a törvénriyel
a róm. kat. egyház? Amit a statisztika szerint
nyerni látszÍik a reverzálisok által, csupán tö-
redéke ennek a veszteségnek, oesst tehát vele.

A református egyház' vegyesházasságot
. .kötő tagj.ai 27.030/0.-ban hoztak reverzálist
egyházuknak, de 72.93 %-ban nem. Az evan-
gélikus egyháznál 19 á/o hozott és 81. % nem.
Mindkét egyháznak vesztesége van, me-rt hi-
szen tagjai adtÓJk a kat. egyháznak adott 3929
re verzális túlnYO'Inó részét. Meg kell azonb:an
jegyeznünk, hogy az. a 8058 református és
3373 evangélikus egyháztag, aki nem hozott
reverzálist, nem szakadt el ezáltal egyházától,
sőt az esetek túlnyomó többségében egyházhű-
ségén múlott az, hogy ellene tudott állni l3.i

tőle reverzálist lkívánó erőltetéseknek.
Megállapítjuk tehát, hogy a katolíkus ve-

gyesházasságok közül 72.6 »t«, a református
egyháztagok közül 72.9 % és az evangélikus
vegyesházasságok közül 81 Ojo,. míndhárom egy-
háznál tehát a túlnyomó, átlag mintegy %
többség nem hoz reverzálíst egyházának és ez
mind a negyven ,év alatt így volt! Józan bJr:
látás szerint ezzel már bizonyítást nyeTt, hogy
nincs rá szükségük az egyháztagoknak, nem
kívánták és nem élnek vele. Lássuk be, hogya
a reoersáb« e negyven év alatt végérvé,nyesen, .

megbukott niim],egyik egyház szempontjából. -
Mindenki ueszit vele ...

De azonos a tanulság nem csupán az-egy-
házak, hanem az országos statisztika szem-
pontjaból is. Kettős irányú ádáz harcra kény-
szerültek az egyházak, arra, hog-y tagjaik nekik
adja nak vag) hogy legalább a másiknak ne
adjanak reverzálist. ·E.;: a harc iomérdek nyug~-
talansáqoi, lelki szenvedést, egyenetlenkelJ,ést
idée elő, melyben jóformán mindenki sebeket
szeres. És az. összes vegyesházaseágoknak több,
mint a fele e nagy erőfeszítéseserőszakolá~
mellett is tartózkodik ,a reverzálískötéstöl. Az'
élet tehát azt bizonyítja, hogy [elesleqes tenjl,-
tartani. Harcrnodora. súlyosan ve8,Zélyes a nflrW-
zeti, társadalmi és felekezeti egyetértés7'e, sen-
kinek nincs belőle haszna, hanern csak kára,

mindenki veszít vele ...
Gondolják nieg az ország vezérei, lássák be

az egyházaik vezetői, érezzék át a társadalom
rétegei, hogy itt az idő egy rosszúi sikeTült'
és, mindenlcit keserítő lcisérletnek az abbaha-
gyásám.

Kemény Lajos.

Az egyházi sajtó.
Hálás !köszone temet kell nyilvánitanom az

Ev. Élet felé, hogy Dr. H. Gaudy Lászlónas-ca
MELE gyűlésén az egyházi sajtóról tartott előa-
dásátközölte. S noha ezzel az elismeréssel már a
szerényen a »lehetöség szerint objektív reíerátum«
.dícséretét is adom, mégsem mulaszthatom el
kijelenteni, hogy az úgy egészében, mint min-
den megállapítását külön mérlegre dobva öszin-
te, elfogultságtói mentes lkép az igazi helyzet-
ről, amelyet »egy házunk többoldalú és több-o
rendbeli megújhodásának rendjén« szintén el-o
soként kell megoldani.' Már régen olvastam
mindössze öt rövid hasábon ennyi tényt,eny-
nyi gondolatot ilyen világosan és mégis úrd
tapintattal feltárva. Látszik, hogy írója régi
figyelője, alapos ismerője az egész magyar s
benne az egyházi könyv- és ujságirodalomnak
s hogy egyike azon keveseknek, kik évt.izedek óta
~ legte?etsége~e?b' tollal harcolnak egyházunk
es a mal evangélikus embernek harmóniába való
hozásaért. . .

E sarok iroja már közel húsz esztendeje
csinál ujságot, igaz ugyan, hogy, főleg a Iköz-
gazdasági oldalakon.. de elmondhatja magáról,
hogy mindig élénk érdeklodéssel kísérte (néha
aktív külső. rnunkatársként. is) az evangélikus
sajtót, tehát a G· L. előadásának, olvasása köz-
ben újból. felszínre k~r:ült', már régen elmon-
dani éjikart megjegyzéseímet legyen szabad itt
a rövidség okából csak nagyon vázlatosan meg-:'
ismertetnem. . .

_, .Eszombe jut -,e.gy;i;l-cr~peQbif.öszel~kes~tőm:·'
8zayajárá,sa: ~'»Urairi<'-'cSaJI\ két.f$le- ·sajtó-vaJ,1.-";;..



, ..~7. olculiL

jó vagy rossz, Ha élni akarunk, az elsőt kell
választanuak l« Ha alapunk jó, ha olyan a
tartalma, hogy a közönséget érdekli,. hogya,
közönség lesi-várja a következő számot, akkor
nyert ügyünk van. Akkor lesz előfizető és kü-
lönösen rsok .példányonként vásárló. Mert iér-
telmét, szükségét, fontosságát ~átja alapnak s
szí vesen áldoz rá a még oly szegényernber is.
De eleinte nem 5 vagy akárhány pengót évente
egyszerre, hanem inkább 30-40 fillért he-
tenként! Éppen ezért egyik első adminisztratív
teendő, hogy az egész országban minél több
helyen legyen kapható. Még il másvallásúak
is ,fogj$:k :-,á~árolni.

:+:
A közönséget minden ellenkező híresztelés

dacára a vallása is érdekli. Egyházának nagy
es kís dolgai nem közömbösek' előtte, bár-
mennyíre elrugaszkoduttnak látszik is ~ tőle,
Csak kinőtt már az örökös direkt névelésból.
Inkább abból akar okulni, ahogy mások esi-
uálják. Be akar látni a másik emberbe. N€Jll1,
a mesés előidőkből való, hanem mai példák
.kellenek neki. Szóval öntudatos, cselekvő evan-
gélíkusakar lenni, vagy semmilyen. Az ember
nemcsak testileg, hanem lelkileg is hullámzik,
de az élet célja és értelme, stb. mindig első
problémája. Egész sereg vallás, szekta, világ-
nézet bombázza állandóan a sokat olvasó, so-
:kat gondolkozó, támaszt kereső mai embert. És
11a ez így van, mint ahogy Ietagadhatatlanul
-így van a legegyszerűbb embernél is, ....2 éppen
az lenne a, furcsa és érthetetlen, ha a vallása,
álláspontja. nem érdekelne. Napilapot,' szakla-
pot, sportlapot, élclapot, divatlapot, képeslapot,
regényt, stb. vesz s csak az egyházi sajtót
utasítana vissza? Nyilván ebben a sajtóban
voltak a hibák s köztük a legnagyobb hiba,
hogy van szükséglet s nincs minden rendű és
rangú evangélikust egyaránt kielégítö egyházi
sajtónk.

*Vagy 3-4 évvel ezelőtt egy~k. lelkész ba-
rátomnak én is panaszkodtam, felsorolvan előtte
5-6 egyházi lapunkat, hogy ezek egyike sem'
elégít :ki, ajánljon nekern talán valami kül-
földi evangélikus lapot. Ekkor hívta fel figyel-
memet az Evangélikus Életre, amely végre
aJ már kínos hiányérzetet az idők folyamán
erősen enyhítette. Ez az újság annak ellenére,
vagy inkább azzal is, hogy a lelkészek ügyes-
h~jos dolgait, stb. is megtárgyalja, véleményem
szerint ma egyedül az a hetilapunk, amelyből
:kifejlesztendő lenne G. L. megvalósítandö
ideája : »a családok kedves és várt olvasmánya«.
E~ a lap lehetne az, amely megérdemelne 3,

nagyobb-olvasótábort. és nagyobb, szubvencíót,
hogy azután néhány éven belül országosan
közkéz,en forgó, komoly hasznot is hozó üzleti
vállalkozássá legyen. Igen, bármennyire is
'rdegenül ható szó ez nálunk: üzletté kell tenni!
'I'essék pl. megnézni az Egyenlőséget, min-
'cl~nélclugott faluban. -is járatjálk a zsidó csa-

ládok s ha akár Budapesten. akár vidéken a
kávéházban hetilapokat kérsz, az Egyenlőség
köztük lesz ..

*Fentebb említett tőszerkesztőm még más
igazságokat is mondott, így: »En meg en -
gedem az uraiknak, hogy más lapokban is. dol-
gozzanak vagy egyéb mellékíoglalkozást is
vállaljanak, ele a saját tapasztalatomból tudom,
hogy a megosztott erővel kevesebbet fognak
produkálni és keresni, mint: ha . minden
energiájukat a mi lapunknak szentelik.« Ci-
báltak bennünket ide-oda, de hamar rájöttünk,
hogy csak egy nyeregben lehet és szabadűlni,
mert a' lap is -megsinylette ezeket az elkalan-
dozásokat.:

Tehát itt is be kellene állítani Íegalább
egy hozzáértő, a helyzet magaslatán 'álló, nem
egészen fiatal lelkész segédszerkesztőt és egy
szintén jól dotált kiadóhivatali világi szakem-
bert. Ezeknek a lelkes, higgadt, mozgékony,
gyorsan is a helyeset eltaláló embereiknek
semmi más elfoglaltságuk, gondjuk ne legyen,
mint a lap körüli belső és külső teendők. Ez a
:két úr, akiknek csak a lap prosperitása lesz a
céljuk, be fogja bizonyítani, hogy a rájuk -köl-
tött összeg nem kidobott pénz.

-*
Még nem láttam azt sem (sok napilap-

nál sem!), hogy a felesleges lappéldányok anya-
ga !kellően hasznosíttatnék. Pedig mennyi pro-
pagativ erő van egy-egy ilyen visszamaradt pél-
dányban. Nem csak a világi lapok evangé-
likus ujságíróinak kellene ezekből tiszteletpél-
dányt :küldeni, hanem ha mondjuk egy az evan-
gélikus katonatiszteket érdeklő cikk jelent meg
az eheti számban, el Ike11 azt küldeni akár
magában, akár kísérő levéllel valahogy az
összes evangélikus tiszteknek is.

* .
Evangélikus napilap ra valóban nincs szük-

ség. Ami a napilapoknak szóló közlendöket
. illeti, jól elvégezheti a~ ily irányban tudtom-

mal· már müködő sajtószolgálat.

*. Alkönyvirodalomban az evangélikus egyház
»a legszegényebb és a legszegényesebb«. S bár íro-
dalrnat - mint az Erős vár-pályázat is mu-
tatja - megrendelni nem míndig sikerül, még-
is hasznos lenne időnként egy-egy pályázat ki-
írása. De ajánlatos lenne egy évenként min-
dellkép kiadandó, nagyobb összegű Luther-
díjjal 's nem éremmel) jutalmazní az elmult
év vagy öt év legjobb evangélikus munkáját,
egyszer a lirát, egyszer a történelmi munkát,
egyszer a regényt, egyszer 'a szobrot, egyszer
a festményt, stb., stb. Azt hiszem, nagy ha-
tással lenne az ilyesmi úgy azalkotóra, mint
a hívőkre, de a más egyházak felé is.

*Ha ..-átgondclom azt a rengeteg, komoly,
szép, . az egész evangéli:kusság részére nagy



28.' ólda1.- E V AN G~L'I-K U'S" ÉLE T 1937 .: 'ja:nu/Íf. 24:

értéket jelentő cikket, tanulmányt, stb., amit
az elmult 4-5 év alatt ebben .az ujságban 01-
vastam, nagy fájdalom tudni azt, hogy ezeket
csak párezer hittestvérünk élvezhette és ezek-
nek is a legnagyobb százaléka egyházi ember.

*Egyházi sajtónk valamennyi munkatársa
eddig .ingyen dolgozott. Mennyire rendese bb
dolog lenne, ha már nem is mindegy:úket, de
egy-egy valóban nagy utánjárást, írójának
sokszor jelentős költségeket is okozó cikket
megfizetnénk illően. Csak a legközelebbi mult-
oől vegyünk egy esetet: Milyen kiváló írás
Mórocz Sándor válasza a Bilkei-röpiratra. Ki-
zártnak tartom, hogy kapott volna érte valami
anyagi 'elismerést, Az erkölcsi sem valami
nagy, mert csak szűkebb körben kapott pub-
licitast az egyház Ikárára is. Ime ez is egy
újabb véka alá rejtett gyertya. Ha meg lesz
a nagyobb, bővebb terjedelmű, képekkel is
illusztrált Evangélikus Életünk s közeledik va-
lami jubileum vagy más ünnep, ajkár tíz írónak
is adhatunk megbízást, hogy minél több irány-
ban költséget és fáradságot nem kímélve adas-
sék meg az olvasónak, ami az olvasóé.

*
Szeretném hinni, hogy fenti néhány ész-

revételem jóval közelebb hozza az amúgyis el-
odázhatatlan egyházi sajto-kérdés helyes irány-
ba indult megvalósulását.

Por Pál.

Új törvény -' új élet.
A zsinat befejezte érdemleges munkáját.

Az, ami még hátra van, a szövegegyeztetés
és a lkormányhatósági jóváhagyás: már csak
technikai, illetve időkérdés, de a főelveken és
a lényegen már nem változtat. Most tehát
ugyebár a jól végzett munka jóleső érzésével
nyugodtan pihenőre hajthatjuk fejünket. O
nem! Az eddig végzett munka még csak egyik
fele annak a feladatnak, amire a zsinat életre-
hívásával vállalkoztunk. Nagy munka volt és
nagy felelősség az új törvények megalkotása,
de .szinte ezzel egyenértékű munkát képez a,
törvényeknek a gyakorlati életbe való meg-
felelő átültetése. A meghozott törvény holt
betű, abba életet a gyakorlatba való meg-
felelő átültetés vihet csupán és bármilyen jó
is a törvény, ha annak végrehajtása ~vatat-
lan kézzel történik, a törvény célja sohasem
fog megvalósulni.

A nehezebb rész úgy vélem még mo t fog
követll:ezní. Láttuk, hogy. a törvények meg-
alkotása - bár a zsinatot az egyházi élet
legalaposabb ísmerőiből, az elméleti és gya-.
Ikorlati funkcionáriusok legkiválóbbjaiból állí-
tották össze, - mégis rendkivüli teljesítményt
kővetelt mindenkítől, hogy a törvények a meJ3'~

hozott alakban létrejöhessenek, A törvényeket.
azonban már nem ezek a kellően képzett és
megfelelő gyakorlat; tudású zsinati tagok fog-
jáik az életben megvalósítani, hanem az esetek
túlnyomó többségében olyan lelkészí és főleg'
világi funikcionáriusok, kiknél _a.megfelelő fel-
készültség és közigazgatási szakismeret hiány-o
zik, vagy legalább js hiányos. Ha tehát ma-
radéktalanul akarjuk a gyakorlati életbe át-
vinni azokat a magasabb rendű célokat, me-
lyeket az egyház fejlesztése érdekében a zsina].
törvényeibe iktatott, akkor gondoskodnunk kell
arról, hogy a megvalósitás Iehetöségei fenn-
forogjanak.

A megvalósítás, helyesebben a gyakorlati
életbe való átültetés sikere. két tényezőtől függ,
Függ pedig a !ldadandó szabályrendeletek és
végrehajtási utasításokhelyességétől - és függ
a legalsó fokon való tényleges végrehajtást
eszközlő funkcionáriusok kellő felkészültségétől.

A szabályrendeletek s végrehajtási utasítások
vezérlő 'szempontja tehát nem lehet más, mint
az, hogy a törvény rendelkezéseinek a gyakorlati
életbe való átültetését megkönnyítse. Arra kell
tehát törekednie, hogy a magasabbrendű: célok
megvalósítása 'érdekében megalkotott törvényt
közelebb hozza az élethez és oly rendelkezé-
seket tartalmazzon, melyek számolnak a gya-
korlati élet lehetöségeivel, az egyházhívek men-
talításával, a gazdasági élet kényszerhelyze-
tévei s mindezek figyelembevételével állapítja
meg azokat a módozatokat, melyekkel a tör-
vény életbeleptetése eszközlendő.

Amig- tehát a törvény megalkotásánál az
elmélet, a vezérlő motivumok és célok voltak
a. fontosak, addig a törvény végrehajtásánál
a gyakorlati élet szempontjai és lehetőségei
kell, hogy legyenek az irányadók. Ennek el-
érése talán nem fog külőnősebb nehézségekbe
ütközni, mert hiszen úgy az egyetemes egy-
háznál, mint a kerűleteknél a megfelelő el-
méleti és gyakorlati tudással rendelkezé szak-
emberek rendelkezésre állanak s azok igény-
bevételévei a megfelelő rendeletek életrehív-
hatók. . .

. .Nagyobb nehézséget okoz azonban a tör-
vények által elérni szándékolt céloknak. a ·leg-.
alsóbb közigazgatási fokokon való Ioganatosí-
tása. Itt már bizony sokszor, sőt az esetekIeg-
többjéhen hiányzik az a magasabb látókörü
tudás és tapasztalat, amely megtalálja a he-
lyes útat a törvény és g'yaJkorlati élet között,
- a világi ftIDikcionáriusoknál, emellett még
az egyházat szerető egyházi öntudat, me ly
igen gyakran hiányzik a legfőbb. indító erő:
fűtené, sarkaina a maradéktalanul. való meg-
valósítás útján. Itt és ezeknél kell a legna-
gyobb munkát, a legnagyobb fokú vpótlást a,
legrövidebb idő alatt keresztülvinni, ha. a tör-
vényt át is akarjuk ültetni az életbe. Nagy
szeretettel, de nagy fegyelmező erővel kell itt
a felettes hatóságoknak belenyúlni 1:!>zegyházi
közigazgatásba, hogy minden egyes funkcic-
náriust a megfelelő ..helyre' állítson. Si:j,zt It
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megfelelő nlun!ka' végzésére rá is szorítsa:
Megfelelő szakerők felhasználásával.vpresbiteri
konferenciákon vagy egyéb elnöki vagy tiszt:
viselői értekezleteken kell őket megismertetni
az új törvény céljával és rendelkezéseivel, a
gyakorlati megvalósitás lehetőségeinek eszkö'
zeivel. az átmenet lehető zavartalan keresztül-
vitelének módozataival és legfőképpen az egy-
házszeretetnek, az öntudatos, egyházias gon-
dolkozás nak, B'z egyházért való dolgozni és
küzdeni akarásnak a lelkekbe való beoltása-
val.' Ugy hiszem, itt egyrészt az egyház bel-
missziói munkájáról szóló törvény kellő szi-
górral. és tapintattal való' megvalósítása, vala-
rnint az újjászervezett Luther Szövetségek in-
tenz ív rnunkája lesznek azok a legalkalmasabb
tényezők, melyeken keresztül az új törvények
által szándékolt célok megvalósíthatok és el-
érhetők lesznek.

Az új.. törvény tehát, új és az eddiginél
fokozottabb munkát, egyben az eddiginél fo-
kozottabb egyházszeretetet, egyházias gondol-
kodást követel. Nehéz' a feladat, nehéz a meg-
valósitás. De a céltudatos és kitartó munka az
eddiginél megértöbb, egyházát jobban szerető,
azért dolgozni tudó és akaro öntudatos hívő-
sereget és- tisztviselői kart nevel. Igy az új
törvény új életet hoz egyházun:kba, mely Isten
segítségével leküzdi a mostani mindénf elfojtó,
mindent megakasztó közönyt, útat nyit a fej-
lődésnek és így' egy szebb, boldogabb jövő
előhírnöke lehet.

drb». '

.Könyvlsmertetés.
Gulácsg irén: Nagg Lajos kirá~g. Regény

három lkötetben, Budapest, 1936. .
"', Az első történelmi regény abban- a tekin-.
tétben, hogy követi a tudományos műveket a
forrásmunkák részletes megjelölésében. A for-
rástanulmányok jegyzéke hat oldalon sorolja
fel azoknak a műveknek, tanulmányoknak s
eddig e kérdésben megjelent könyveknek tö-
megét, amelyek az Írónőnek segítségére voltak
abban,' hogy. e legértékesebbek közé tartozó
történelmi regényt megírhassa. ,

Mégis lehet, hogy maga a szerző tiltakóz-
nék legjobban' a történelmi regény meg hatá-
rozásellen, hiszen ez a regény Nagy Lajos
életének utolsó két évét adja csupán s nem
meríti Jki a könyv még a. visszaemlékezésekben
sem azokat a történelmi eseményeket, amelyek
Nagy Lajosra vonatkoznak és vonatkoztathatok.

De regény témát látott abban Gulácsy Irén,
hogy Nagy Lajosból attól az 'időtől kezdve
csináljon regényhőst, amikor önmagán észre-
vette »fülsértö betegsége«, a' lepra jeleit.

Semmiképen nem tudunk megbotránkozni
azon, hogy talán, az egyik legnagyobb magyar
király betegsége lehetett az utolsó év legki vá-
lóbb regényének témája. Sőt. Nagy Lajos be-

tegsége, illetve annak leírása nem árnyékolta
be dicsőségét. Betegsége rniatt elzárta magát a
nagy nyilvánosságtói s az országlasnak olyan
tormáitól, amelyekben 'lehet hibákat és mulasz]
tásokat elkövetni, igy pedig befelé épült és
mélyült s teljesedett :Id annyira s lett a maj:
cm her szemében hŐSSB, hogy a mai nemzedék
hazafiúi tisztelete, rajongása és becsülese in-
kább száll feléje e könyv nyomán,mint a tör-
ténelmi tanulmányok alapján, ,

A király haldoklásának története ez. DEi
vele együtt a, 14, század királyi udvara úgy
él előttünk, mintha mi is láttuk volna: Lajos
lányainak eljegyzése, a mai pedagógiai szem-
mel ítélt brutális kopulációja, a király anyja
s a :királyné közötti eléggé viharos ellentétek;
a :királyi törvénykezések, vadászatok, lovas
utazások, Lajos házasságában vállalt aszkézise,
Garay nádor hűtlensége és lázadása királya
ellen, a velencei szelit hazahozatása mind olyan
élettel megjelenített események, amelyeket jó
vol); Gulácsy Irén látásával megism~t~hli._, " _

, A háromkötetes múnek különösen 'érde-
kes részei: '

A lengyel Radlicza János orvos jelentke-
zése a királynál, a tudott betegségnek keze-
lésére való vállalkozása s majd, amiko!' a, ki-
rály betegsége legsúlyosabb kerszakába ér-
:kezik el, a lepragyógyító orvos szökése az
elkülönített betegek közé " t,--.hugy azok
,].;:ÖzÜeg e fell5oncol va királyán segíthessen, -

Garay nádor teleségének rajza, amint sze-
relemféltésében háromszor is megpróbálja urát
lemondásra bírni s ezzel megmenteni az er~
kölcsi elbukástól. _

, Lajos király utolsó hónapja Nagyszombat-
ban, amikor legkedvesebb embereivel, orvosá-
val és papjával együtt nyaral s Ikészül halálára.

Egyház] embereket érdekelnek az alábbi
jelenetek: ,

Garay mádcr- tőrvénynapot tart s miután
összes ügyeit elintézte, '(egy gyászoló, özvegy
jelentkezik panas'zra, aki azt nehézményezl.
hogy eltemetendő ura halotti menete előtt ő
nem akar sem tehenet, sem ökröt bőgetni.
Garay abban a hiszemben van, hogy talán'
a tehenet sokalja a temetésért. de az özvegy
arra hivatkozik, hogy az ö egyszerű ura is volt
olyan derék ember, akinek a temetési menetét
lova vezethetne. 'I', i. a sorok közül derült ki,
hogy a temetési menetet vezető állat stólaképen
a lelkészt illette. I(Az ősmagyarok pogány val-
Jási maradéka milyen érdekesen hatolt a ke-
resztyénség gazdasági gondolatvílágába.)

Nagy Lajos betegségének súlya alatt bi-
zajmát udvari orvosán kívül a pilisi pálos-
renddel éreztette: A rend rá is 'vette arra,
hogy a Velencében eltemetett szent Pált -sze-
re zze meg a pálos rend számára. Lajos válo,
lalkozott erre a' íeladatra s az ereklye-szárnba
.menő szerzeményt haza is szállíttatta. .Egyszer
mégis jogos Ikétségek lepik meg (hátha, nem
az igazi tetemet adtákát a velenceiek) s nyug-
talanságátcsak' ~úgy' tudja lecsillapítani, hogy
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exhumálast rendel el, amelyen maga' is szemé-
, lyesen résztvesz. Ennek rnegtörténteután kissé
megnyugszik,de haldoklása idejen túlontúl
azért tolja ki az utolsó kenetet, mert hitt ali
ereklye csodatevő erejében s mégsem gyógyult
Ez a vívódás," amely sok helyen olyan erősen
keserves, mint a középkor sok más emberének
a katolicizmusból való .kiábrándulása, gyönyörű
irodalmi teljesítmény volt.

Boldogan olvastuk a regény végén il hút-
Jell :királynéra hagyott szentírásbeli végrende-
letet . .a parázna asszony történeténekelolvasá-
fiát. s így a regény be való illesztését. Kár.
hogy ebből il szép jelenetből nem tudjuk meg-
állapítani, hogy a '].;:01' érdeklődött-e az Irás
után, vagy az tró poézise csupán ez?

Bizonyosan kap C+ulácsy Trén irodalmibb
formában megírt ismertetéseket, mint ez a
rniénk. De azt hiszem kevés' olvasója hálásabb
nagvszerú könyvéért, mint e sorok írója.

G. L.

Figyelo.
Ilyen adóztatás is van.

Egy furcsa adókírovasi rnódot kívánok utt
óvatossági szempontból ismertetni. Előrebocsá-
tom azonban mindjárt azt, hogy ez a furcsaság
nem ami berkeinkben ütötte fel a fejét, hanem
a velünk szemben lévő túlsó parton. Hiszen
egyházunk és az azonos alapon álló egyházak
lényegével, és teladataival mindenféle szabály-
talanság vagy furfangoskodás ,ellentétben kell,
hogy álljon.

Egy tíz-tizenkétezer lakossal bíró városról
vall $ZÓ; melynek Jakosaí túlnyomórészben a
római katolikus egyház Icőtelékébe tartoznak.
A más vallásúak csekélyebb töredéket alkotnak.

, A Mózes-vallást követőknek már régebb
idő óta van hítközségük és rabbijuk. U jabban az
idők folyamán úgy a korábban megtelepedett
evangélikusok, mint a később, különös en a há-
ború, után oda költözött reformátusok is egy-
eg,,' ·kis anyaegyházközséget szerveztek és egy-
egy templomot építettek.

Az újabb rendszerhez és a szokásos pél-
dákhoz képest a római katolikusok is mega-la-
kították az úgynevezett »autonóm« egyházköz-
séget, Ennek természetes következménye volt
a rendszeres egyházi adózás bevezetése. Ez
minden baj' és Jfenna.kadás nélkül ment végbe
s ez ellen senkinek sem lehetett kifogása.

Ismét tartozom' egyelőrebocsátással és-
pedig azzal, hogy az adókivetés körül történt.
múveletekről a római katolikus egyházközség
élén álló paróchusnak tudomása nincsen, mert
ellenkező esetben az ő közismert világos és
tiszta felfogásához :l<épest a sajátságos eljárás
ellen bizony ára a leghatározottabban tiltaJkoz-
nék is.

Az adóbehajtásra hivatott községi előljáró-
ság közeg'ei azonban »túlbuzgalmuke-ban na-

gyon messze találtak haladni. Ezek a közegek
ugyanis az adóelőírást akképenezközlik, hogy
a római katolikus egyházközségi adót, annak
kutatása nélkül, hogy az illető községi lakos
melyik egyháznak a tagja" személyválogatás
nélkül mindenkinek az adóíven előírják. Leg,
följebb a Kohn Dávid vagy Löwi Mór-Iéle
neveknél tesznek kivételt, Még annyit sem je-
leznek, hogy az egyházi adó melyik egyház-
községnek jár.

Nemrég panaszkodott előttem egyik hi-
vünk ilyen eljárás miatt. Nem értette a dolgot,
minthogy ő egyházi adóját nundig rendesen
fizette s hátralékban nincsen. Azt a tanácsot ad-
tam neki, hogy azonnal jelentkezzék a községi
adóhivatalban. Ott. azt a felvilágosítást kapta,
hogy az adóíven a római katolikus egyház
adóját írtá;k elő. Amikor ez ellen, mint evan-
gélikus egyén tiltakozott, a legnagyobb kész-
séggel jelentették ugyariki azt, hogy a hibát
helyreigazítjáld s a jegyzőkönyvet erről nyom-
ban fel is vették, - azonban az ilyesmi még
sincsen rendjén azért, mert nagyon is Ienri-
forog annak valósz.ínúsége, hogy az illető, -
ikülönösen akkor, ha. saját egyházközségénel
több-ikevesebb hátraléka is van, - egyéb köz-
adóinak kapcsán a terhére előírt egyházi. adót
[óhíszemúleg, .de. t~vesen) kifizeti s azután d~-
fül ki saját egyházközségének könyveiből ' az,
hogy a hátraléket nem jó helyen fizette- be.
Nem mondom azt" hogy ezt a hibát nem lehet
helyrehozni, azonban 'ha lehet, akkor éz olyan
sok herce-hurcával, irka-Iirkával jár, hogy az
ilyen zavaros helyzet teremtés ével okozott fá-
radságot jó lenne az amúgy is eléggé elfoglalt
községi közegeknek más; hasznosabb célokra
fordí tani.

Nem képzelem azt, hogy ,a közéletben
iránytadó egyének közt akadjorr olyan, aki az
ilyen eljárási módot a közügyek vitelének alap-
elveivel. összeegyeztethetőrrék tartaná.. - Vaj-
jon mit szólnának a túlsó parton akkor, ha
pl. Békéscsabán vagy Debrecenben az evan-
gélikus, illetve református egyházközségek is
ilyen adóbehajtasi rendszert k ívánnának m g-
honosítani? Vajjon akkor i ilyen szordinós
közlemény látna napvilágot?

, Dr. Berzsenyi Jenő.

Az UJ helyi Luther Szövetségek meg-
elekításénél követendő eljárás.

(Többek kérésére újból közöljük ezt' az, útrnútatást.)

. A magyarhoni ágostai hitvallású evangé-
likus keresztyén egyház, 1934. évi október hó
26-án megtartott egyetemes közgyűlésének 34.
jegyzőköny vi pontban foglalt határozatával jó-
váhagyott Luther Szövetség alapszabályainak
33. §-a 'értelmében a Szövetség helyi tagozata
minden anya-, leány-, sőt lehetőleg minden
népesebb szórványegyházban önállóan műkődő
helyi-ezervezetként megalakítandó.,
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.: A szervezés rnunkájáuak-: megkönnyítése
végett a' helyi Luther Szövetségek megalaki-
tásánál az alábbi eljárás ,követéndő:

. 1. Az egyházközségi Luther .szöVét 'ég
MEGALAKÍTA.SÁNAK SZÁN.DÉKA BEJE·
LEN.TENDÖ az Országos Luther Szövetség
elnökségének (VHL, Üllői-út 44.). . .'
, 2. Az Országos Luther' Szövetségnek .. a

helyi ezervezet megalakításához szükséges hoz-
zájárulása után· ALAKULÓ KÖZGYŰLÉS HÍ-
VAN DO ÖSSZE. Megtartásának helyét és -ide-
jét :=t lelkész a szószékről hirdeti ki. Az alakuló
közgyűlés megtartását az illetékes elsőfokú
rendőrhatóságnak célszerű bejelenteni, megje-
gyezve, .hogy egyházi' jeUeg':í ogyesület1'6J vall

SZÓ.
3. 'Az alakuló közgyűlésen legalább 20

tagnak kell jelen lenni, mert' kevesebb taggal
helyi szervezet nem alakítható. .

, 4. Az alakuló közgyúlésen a lelkész, aka-
dályoztatása esetéri korelnök ELNÖKÖL. Az
elnök ismerteti a Luther Szövetség alapsza-
bályait, majd határozatként kimondja, hogy az
alakuló ,közgyülés a Luther Szövetség alap-
szabályai alapján MEGALAKÍTJA A HELYI
SZÖVETSÉGErr. A helyi szövetség külön alap-
szabályokat nem -alkothat működését az 1934
október 23-án .elfogadott Luther zó~tség~
alapszabályok keretében fejti ki.

5. MegalaJkítandó az egyházi helyi Luther
Szövetség .ALAPSZABÁLYSZERű SZERVE-
ZETE éspedig:

a) TISZTIKARA, mely elnökből, társel-
nökből, alelnökböl,igazgatóból, titkár ból, jegy-
zőből, ügyészből, pénztárosból és ellenőrból
áll (22. §). .

Az egyházközségi Luther Szövetség elnöke
hivatalból, a lelkész (24.§). A tisztikar többi
tagját a közgyűlés a világi tagok sorából 3
évre választja. ' ' "

b) Aj SZÁMVIZSGÁLÓ BIZO'l'TSÁG3
tagját a közgyülésa 29: §-nak megfelelően
e.g-y évre választja. -

A szám vizsgáló' bizottsági tagoknak teljes
jogi cselekvőképességgel' kell bírniok s a· szö-
vetség kebelében semmiféle más tisztséget nem
viselhetnek

c) A VÁLASZTMÁNY 10-30 tagját ugyan-
csak az alakuló közgyűlés választja meg 3
évre, a 17. és 18. §-ban meghatározott híva-
talból-tagoken felül. _

d) Közgyűlési határozattal :küldendő ki
az egyházkerületi Luther Szövetség' közgyúlé-
sébe egy-egy tag 2 évre szóló megbizatással.

6. Az egyházközségi Luther' Szövetség
megalakulása bejelentencló az Országos és a
kerületi Luther Szövetség elnökségének a
megválasztott tisztikar névsorának . egyidejű
,közlésével.· " '

,,7.)3eje~entendő továbbá a megalakulás az
illeté:kes' .tv hatóság első tisztviselőjéhez (al-
ispán, polgármester) 'intézett beadványban tu-
domásulvétel' végett. A bejelentéshez mellékel-
ui kell: a), az alakuló kösgyúlésró] J(:)lv~tt és Jt.

jelenlé v ök,IIévsorát. tartalmazó jeg'yzŐkönyv.egy
eredeti és 3 hitelesített másola-ti ,-példányát:
(hitelesítik a másolati példányt az elnökves a.
jégy'Ző;, b) 'az alapítók fogl~lko~ását és p,óp'-
tos lakcímét is feltüntető névsor 3 példányát
(legalábl: 20 tagnak kell lenni): c) az anya-
egyesületnek a helyi szervézet megalakulásá-
hoz történt hozzájárulását igazoló okmányt, (a
megalakítás szándékának bejelentésekor az
Országos' Luther Szövetség elnöksége -ci hozzá-
járulását igazoló. okmányt "megküldi}; d) - az
egyesület érvényben lévő alapszabályainak 3
másolt példányát .. (Kívánatra . az_, Ors~.á,gos
Luther Szövetség a szükséges számú alap-
,;za!),", ly p61c1CI,llyol"at i,,; 11lOgid.lldi.)

. A.Z· ORSZÁGOS LUTHER SZÖVETBÉO.
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HETVENED VASÁRNAP.
Róm. 12:17-~.;.'

, AZ' emberek szeretik ideál jaikai, gondolataikat,
meqkitásaikat általános éruénuűoé tenni, hogy i(zqk.
mindenkire kötel.ezők legyenek. =De mert ez le.tzetet·
len, ellenségévé lesz a másiknak, aki- 'nem akar en-
c edelmeskedni, hanem mást akar és " ondoliíSát
semiiuo.~ . . . -: .

. De Isten nem elgondolásaik dJapján ítéli: meg
az embereket. Min.d-en)ri egyforma és. ,egytormán
meaoáltott, Az Isten saját jav akinek életében. Való:-
sággá kellene lenni lsten egyedül üdv0zítŐ akaratánah.
mert ö_ eet meamutatta Jézus elkűldésében, hQg.y
mindenki, aki his.z és megkeresztelkedik, üdvözüljön.

Ezért kell mindenkinek ,egyfornuín Istenne: .hagy,-
nia magát, és »heluet hagyni lsten bosszúáUásán.a}f«.
Mert í9JJ nem lehet egy,enetk311j,ljjg.Ha egy' emberi
gondolatot keltene elfogadnita az egész világna/c, nem
lehetnének. az ernberek »,em/,fnlő. értelemmei«. A3' egyiJc
fajl~ a másik nemeetiséqi., a harmadik világn.ézeti
szempontból lenneeUiene. De. Isten qondelata, lsten
akarata [elűlernetkedhet; mindenéken.

Al híUŐ./JJ,'t/$ igaz. keresztyének életében .pedio
valósággQ lese, ee .a aonaotat iee tudja majd szeretni
ellenségét, mint: ahogy' lsten 'is szeretett minleet,
bűneink miatt elienséaeit, Bekesseqben. él /ellensé-
gével, »amennuire tehet«, mini aj/ogy lsten isbé-
keseéqben élt velllJ1.k, tovább, mint Iehetett:' Nem fizet
(janosszal a gonoszért; mint, ahogy, lsten sem _bűnie-
tésse: egyenlítette ki vele szemben fennálló .tarioeá,
sunkat. hanem kegyelemmel ...

- lIz Országos Luther Szövetség központi" va;.
lasztmánya január l8-án tartott üléséri sok örvende,
tes 'dolog nyert megállapítást. örömme! vette tu."
dornásul a Bencs .Zoltán elnöklese alatt tartott ülés.
hogy a szövetség két újkiadványa -gyorsan 'terjed
és az egyháztagok szívesen' fogadják sa', lelkészek
júl tudják használni_,A sajtótermékek listája . elk,é-
szült és az .egyházvédelmi kataszter 600, nyilvántar-
tottra szaporodott. Uj helyi, szövetségek alakultak,
részben megkezdték' az- alakulás munká] át, il követ-
kezö gyülekezetekbern Békéscsaba. Rákospaióta:' Paks,
Gödöllő, Rákoskeresztúr," Deb·I'ecen;Or9szIáuy. O~ÓS:·
háza. Hat~ari,. Szolnok, KiJStere~ye:A sz'öveké,g:anyagi
helyz.et~·megerősödött. az Evangélikus Életmul1év1
számadása lr,edve,zö,.'habár a 'terjesztés méir mindig
keV\éséredményt mutat tel.": Tá;rgygilta'~a~,*i~s:ztw'á.,~Y,

, .
...•• . ' ','~.; " Or-



3~ oldal. Itv A N G É L 1K U.S ELE l' 1937. január '24.

az egy,dte01Lifjúság memorandumát és annak tovább)
folytatását az elnökségre bízta.

- Tartalom-mutató. Lapunk mai számához csatol,
tan küldjük szét igen tisztelt. előfízetöinknek " az
Evangélikus Élet 1936.· évi, IV. évfolyamának »Tar-
talom-mutatóe-ját, remélve, hogy ezzel is szelgálatot
teszünk és hasznos segédeszközt nyújtunk mindazok-
nak, akik a lap állandó értékű tartalmábóJ a későbbi
idők folyamán is indítást, tudást, anyagot merítenl
kivánnak egyházi munkásságukhoz. '

- Bekötési tábla.' Mar számunkhoz csat-oltuk' a
lapunk 1936. évi és előző évfolyamai számára
készülő díszes bekötési táblák ismertetését és azok
rnegszerzésére szolgáló megrendelőiapokat. • Kérjük
előfizetöinket, hogy megrendeléseiket míelöbb, jut-
tassák el kladóhívatalunkhoz. .

- Bsperes-válasstás, A zalai egyházmegye Nagy
Lajos esperes nyugalombavonulásával megüresedett
esperesi tisztre Jónás Lajos dörgicsei lelkészt vá-
lasztotta meg.

- Lelkészválasztás. A vanyarci egyházközség lel-
készéve Kertész Ferenc medgyesegyházaí Lelkészt vá-
lasztotta meg.

- Évi jelentés. 1936. évi statisztikai adatok
(zárjelben az, előző, 1935. évadatal).

Budapest-lll. ker. (Obuda-Ujlakt) egyházközség
Keresztelés: 17 fiú és 14 leány, összesen 31 (32),
Ebből törvénytelen: 2. Konflrmálás: 16 fiú és 16
leány, összesen: 32 (25). UrvacsorávaJ éltek: 1208-
an (936). Esketés: 27 pár (19). Kitértek: 4 (senki).

.Betértek: 6 férh és 12 nő, összesen: 18 (13). Temetés:
14 férfI és 23 nő, összesen 37 (30). ' .

- Halálozás. Buza János székesfővárosi ny.
igazgató, szakfelügy'elő neje, sz. Leiehardt Ilona _67
éves keratrarr Deorecenben vár-atlanul ,.elhuny·,
, - Kelenföldi hir ek. A Nőegyesület január 9-én
tartotta műsoros teadélutánját, amelyen Dr. Zelenka

.Margit leánygimnáziumi tanár tartott 'előadást. Éne-
kelt Stowasser Irén operaénekesnő Weltler Jenő kar-
nagy zongorakíséfete "mellett és szavalt Szendrőy
Ida. - Január tü-én a haztartási alkalmazottak SZ6-
rétetvendégsége volt. -A Leánykör január 16-án
rendezte meg teadélutánját. amelyen Scholz László
Deák-téri s. lelkész »A hallgató Mária« címen ér-

.deloess megkapo előadást tartott a nőjs.~rőL Len$Y,el
Anna és Alapi Endre zongoráztak, Mészáros Irenke
énekelt. - ·Január 30-án a KonfirmáJtak Egyesülete
-rendez műsoros délutánt, amelyen az egyesület tag-
jai szerepelnek. - A Leánykör február 2-án tartja
kultúrestjét a Géllért-szálló márvány termében a kö-
vétkező müsorral: 1. Megnyitót mond Németh Irén
okl. tanítónő, 2. Előadást tart Szántó Robere 1061-
ücész, 3. Énekel Stowasser Irén operaénekesnő, kí-
séri Weltlér : Jenő karnagy. 4. Költeményeket ad
elő Eőry Kató, a Nemzeti Szinház tagja. 5. Hegedűl
Némethy Ferenc hegtedűművész,kíséri Hajdu Míhály
zongoramüvész. •

. - 11»Pro Christo«' Diákszövetség (Magyar Evan-
géliumi Ker. Diákszövetség) január 30-tóI február 2-ig
rendezi meg téli Iőískolás konferencíáját, A konfe-
renciát nyilvános egyetemi előadás nyitj a' :meg 30-án
<délután 6 órakor a Trefort-kert (Múzeum-krt. If/.)
kémiai nagy előadótermében.' A koníerencía tárgya:
»A lelki élet csödje«. Három nap bibliakörein, bi-
zonyságtételein és előadásain keresztűl fog szólni Isten
üzenete a magyar diáksághoz. A konferencía helye
VI. Vörösmarty-u. 49 sz.' (Skót misszió), A dél-
előtt ielőadások fél 11 órakor kezdődnek, a délutá-
niak 3, f,é16'~ .7 órakor,

~ Kü1missziói előadás. Sehoppe Károly· lelben-
zelli mísszionárius, ki csaknem egész életét Kínában
töltötte, Budapesten tartózkodván, f. hó 25-én (hétfőn)
.ftél 7 'Órakor előadást tart az Üllői-út 24. II. emeleti
imateremben. Mínden érdeklődöt szerétettel hívunk.
Belépődíj nincs. ' ,.

"- Györ.· A Bethlen Gábor' Szövetség január 16-
17-én Györt látogatta meg, 16·,án este nagyszabású.

kult úrest. volt a városi kultúrházban, melyen Tasnády
Nagy András' államtitkár, szővetségi elnök mondott
megnyitót. Ravasz László dr. tartott előadást' »Az
ember helye« címmel. Dullien Klára, Koréh Endre,
Rieger Tibor és a Fodor Kálmán vezetése alatt
álló ev. egyházi énekkar. rriűvészi számokat adott elő,
Remport Elek verseiböl <olvasott fel. A zárobeszédet
D, .Kapi 'Béla "püspök. rnondotta. Másnap Ravasz
LászIÓdr s , prédikált az ev. templomban, 'Egyed
Aladár szegedi ev. esperes pedig a ref. templomban.

~ UJ egyházi lap. Friedrich Lajos kecskeméti
hitoktató gyülekezeti havilapot indított »Uzenet«
címen.' . .

~ 11 Hittudományi Kar Hallgatóinak Ifjús'ági Köre
vallásos estek keretében II. előadássorozatát rendezi
Sopronban "Az evangélíum ma« címmel. Az első val-
Lásos est január 24-én lesz, melyen bevezető előadást
tart D. Dr. Pröhle Károly egy .. ny. r: tanár; Al
evangelium éskorunk 'erkölcsi valságárólelőadást
tart "Dr. 'Sólyom 'Jenő budapesti valJ.ástanár.

- lIzllngyalföldi Templom Építő Bizottság ..a
beérkezett tervek megbírálását megkezdette s annak
elvégzése után jelentést tesz az egyháztanácsnak.
Reméljük, hogy nem lesz - semmi akadálya annak
hogy a. templom építését a tavasz folyamán :meg-
kezdjük.

GYAKOROLJUK a virágmegváltást, hogy anya-
giakban szűkőlködő protestáns öreg testvéreinket is
gondozásba vehesse a Virágszövetség. - Adományok
Budapest, XI., Társ-utca il: Mokry Eszter címére
küldendök.----------~-----------------------HOOY AN TAMOOASSUK AZ EV ANOELlfWS
EOYHAZKERULETEK JÓLETfEOYESULETéT?1
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület-
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »J6Iét-i-
Egyesülete felkarolása. Hívja fel míndenki- a hit-
testvérek figyelmét a Jóléti Egyesületré. A Jóléti
Egyesület rnindenfajta bitosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj,' tűz, betörés, baleset, gyár, szavatosság,

autó, szállítmány és jégbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit' képviseli minden esetben!

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egye-
sület központja: Budapest, IV., Haio-u. 8-10. (Ev.
bérház.) Telefon 1-863-32, valamint a kerületi fiókok:
Békésesaba. Debrecen, Győr, Kaposvár" Miskolc, Pécs,
Szeged. Székesfehérvár, Szombathely, Szolnok. Min-
den egyházközségben megbizottai vannak az egye-
sületnek. - Állandóan felveszünk és 'fogtalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

Magyarország aranykoszorús mestere
harang- és ércöntőde, harangfelszerelés-· és haraco-
láb gyár, Budapest, VL, Petneluizu-utca 78. szám.

8 aronuéremmel és 4 dlszokJévéllel kitűntetoe:

Megjelent!
Zur Nieden Ernst: Eneddet beszélgetek.

. Fordította Dr. Vető Lajos. Ára P 2.80
Kapható Scholtz Testvérek könyvkereskedésében, IX.
Ferenc-körút 19-21., és minden jobb könyvkeres-

kedésben.

SZiGETI NANDOR és FIA
ékszerész, Budapest, IV., Kecskeméti-utca 9 szám.

Alapítva: 1867. t .
Nálurik már. kevés pénz-
ert 'vehet arany ékszert,
eeűst tárgyakat és pontos
órát. Jöjjön. választani.

János ev. 4:47-54 ..

Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, VII., Damjanich-u 28fb. - F.: Farkas L.
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Szerkesztő ség és kiadóhivatal:
BUDAPEST VII. DAMJANICH-u. 28b.,

Telefonszám: 1-335-92.
Kiadja az

ORSZÁGOS LUTHER SZOVETSÉG

EGYHÁZT ÁRSADALMI,
KULTURÁLIS ÉS· BELMISSZIOl,

EGYH ÁZPOLITIKAI HETILAP.
A szerkesztésért felelős:
KEMENY LAJOS.

Megjelenik minden vasárnap.
ELOFIZETÉSI ARA:

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

Felelős kiadó: Dr. FRITZ LÁSZLO .

. TARTALOM: Mások helyett is. - Dr. Pozsonyi Károly: Iskolaügyünk. - Kemény Péter. A keresztszülő kö-
telességei.- v. nagymegyeri Nagy Károly: Uj honfoglalás. - Könyvismertetés. - A zsinati IV. törvénycikk.

·.MÁSOK HELYETT IS ...
Ez a vasárnap a magvető példázatának va-

sárnapja. A nagy magvető az Ige magjának
életéről beszél. Amit a köves helyről, égi ma-
darakról, útszéléről, tövises földről mond, tudjuk
és ismerjük. Igazságait minduntalan látjuk ::t
magunk és körülöttünk élők napjaiban. Az Istell
igéjének drága tanításai szüntelen hangzanak
és olyan sok megy veszendőbe belőlük. Életünk
tömérdek bajának, bállatának ós nyomorúságá-
nak itt az oka: elvész közöttünk annyi -annyi
a megszentelő és üdvre vezető szent Igéből.

Akik Isten kegyelméből a harminc, hatvan
vagy száz annyit termő szívek közé tartoznak.
11e bízzék el magukat. Nem az ő kiválasztott-
ságuk ez. Nem éppen őket akarja külön 1~1eg-
menteni a befogadott és megtartott Ige. Sokkal
nagyobb dologról van szó. Az elveszett és meg-
maradt magok összetartozásaról. Arról a cso-
dálatos törvényről, hogy· a termő kalásznak
fizetni kell a ki nem hajtott kalászok helyett
is. Az egész búzaföldről van szó. 'I'ehát Isten
országáról.

Mennyi szeretet-barázdát húzott végig a
földön a Magvető. Könnyével és vérével ön-
tözte. Mint testté lett Ige maga is maggá lett,
mások helyett harcolt, mások helyett szenve-.
dett, mások helyett vettetett el a földbe és
hajtott ki onnan és visszanövekedett az égbe.

. Milyen csodálatos 'példa és tanítás ez azoknak,
akik teremni tudnak. Nemcsak magukért. ha-
nem másokért is kell teremniöle Önmaguknak
talán. elég volna, hogy egy magban újra maggá

, éledtek és eredtek. A rest iszolgának is elég
volt, hogy a kapott egy talentumot egy talen-

tumnak őrizte meg. De a Magvető törvénye azt
akarjá, hogy a megmaradt mag mások helyett
is teremjen.

Miért van erre szükség? Nem elég, ha
valahogy. mégiscsak végig küzdöd az életet?
Nem elég a magad terhe? A szinte teljesithetet-
leuül sok kötelesség? Bizony nem. Az anya-
szelltegyháznak szüksége van a terméketlen
szívek helyett is termő szívekre. Hűségesekre,
önfeJ áldozókra, példaadóan tűrőkre, fáradtságot
nem ismerökre és önmegtagadóan szeretni tu-
dókra, Harmincszor, hatvauszor. százszor töb't
is lehet mindezekből az életedben, mint ameny-
nyire önmagadnak van szükséged.

És a Magvető példázatának ebben a ta-
nításában világosan benne van a figyelmeztetés,
hogy útszéli szívek helyett, köves és· tö-
vises szívek helyett is kell jótermő szívvé
lenned. De tudnod kell, hogy nem Isten szántó-
Iöldjén kívűl, hanem annak barázdáiban. Nem
az anyaszentegyházen kívül, hanern annak ég-
boltozata alatt. Egyesekkel egy barázdából.
nőttél ki, vagy éppen egy rögból élsz. Ha
nap süt, együtt a tiétek, ha jégeső hull, együtt
féltele Ba a Magvetőt látjátok, együtt kell
örvendnetek annak, hogy rátok néz. És ser-
kenni a növekedésre és a termésre, hogy a
harminc hatvanra és a hatvan százra növeked-
jék. Mert a Magvető tudja azt, hogya jóltermő
életek harmincszor, hatvanszor és százszor ke-
vesebben vannak, mint a terméketlenek. Ezért
akarja, hogy az Ő anyaszentegyházában men-
nél többet teremj mások helyett is ...
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Lap-alapitási láz.
(Hozzászólás az egyházi sajtó ügyéhez.)
Igen, láz. Olyan sűrűn jelentkeznek az

utóbbi időben az újonnan alapított egyházi
lapok, hogy kénytelenek vagyunk lehömérőzni:
lapalapítási láz. Ha láz, akkor betegség. Szem-
be kell néznünk vele.

Az egyház sajtószolgálatának egységes
irányel vei vel nagyon alapos és értékes cikkek-
ben forlalikozott már az Evangélikus Élet Dr.
H. Gaudy László és Por Pál tollából. Engerr.
csak a fenti diagnozis kényszerített rá, hogy
az üggyel kapcsolatosan aláhúzzak néhány gon-

·dolatot. .
1. Mire jó az a sok gyülekezetí lap?

Mint a gomba, úgy nőnek ki a tehetősebb,
civilizáltabb körűlmények közt élő, mondd: vá-
rosi gyülekezetekben. Nagy lendülettel indul-
nak. Az első számokban a »szerkesztö túlmé-
retezi ujságja tartalmát« (Gaudy), de rövide-
sen vagy az anyagi, vagy a szellemi tápláló
erők elapadása folytán amolyan négyoldalas
»kísmicsodákká« zsugorodnak össze. Ilyen álo
lapofában aztán a >~közlemények, hirek« rovatát
még csak megnézik néha nagyünnepek előtt,
de különben ügyet se vet rája a hívek 900jo-a

Van ennek értelme? A sok gyülekezeti lap
Ielkész-szerkesztöje mind egy -egy sajtó-gue-
rillaharcos. Küzködik, izzad, gyötrődik 11 la-
pocskájával s az egésszel azt éri el, hogy az
evangélikus egyházi sajtót szégyenli az evan-
gélikus intelligens ember. Éppen az a. réteg,
amelyiknek szerkeszteni akarná.

Mi lenne, ha az a 26 egyházi lap »szer-
keaztő« összetenne az erejét s abban' a for-
mában, ahogy Szeged-Ma;kó-Hódmezővásár-
hely= Battonya kísérletezik közös gyülekezeti
lappal, 30-40-50-100 gyülekezet részvéte-
lével szerkesztenének közös tartalmú gyülekezeti
lapot?

Bizonyos, hogy a keserves anyagi kérdés
·azonnal elíminálódnék, Minél nagyobb a pél-
dányszám, annál olcsóbb egy példány. A csa-
ládok száma szerint költségvetésbe vehetne fel
minden gyülekezet a minimális áru gyülekezeti
lap !költségeit.

De még bizonyosabb, hogy 40-50 szer-
kesztői véna egybeömlése olyan izmos tartalmú
lapot teremthetne, amelyet örömmel, büszke-
séggel, sőt lassaniként lelki éhséggel olvasna
minden városi evangélikus.

Hát megvalósíthatatlan lenne ez? Véle-
ményem szerint nem. Cssk a lelkész-szerkesz-
tőknek kellene az egyéni hiúságnál egy kissé
előbbre helyezni a közérdeket. Csak be kellene
látnunk már végre, hogy az összefogás és köz-
pontosítás életkérdés és korkövetelmény.

A megvalósitás praktikus irányvonalait Gaudy
és Por Pál már lefektettek. Osak aláhúzni sze-
retnéJk még belőlük egy-kettőt: »Ilyen uj-
ságot csak Budapestről lehet szerkeszteni,
(Gaudy) »Be kellene állítani legalább egy hoz-

záértő, a helyzet magaslatán álló, nem egészen
fiatal segédszerkesztöt.« (Por Pál.)

Néplapunk már van ilyen. Központosítva,
az egész országra kiterjedő hatáskörrel. Miért
ne lehetne az intelligensebb egyháztagjaink szá-
mánt is kiépíteni. egy ilyen központból irá-
uv ított, izmos egyházi lapot? Kénytelen va-
gyok barbár gorombasággal leszögezni: ezt
csakegyéni érdekek, hiúsági szempontok, szer-
vezetlenségünk és öngyilkos guerilla-harcmodo-
runk akadályozhatják meg.

2. A következóket egy megindítandó lel-
készi szaklap munkatársi felhívá,sá.raírtam
válaszul:

» ... hozzám intézett megtisztelő kérdé-
seidre következőkben mondhatom el őszinte
és csak egyházunk iránti féltő ezeretetböl fa-
kadó gondolataimat: .

A tervet »elvben« helyeslem. Egy ilyen
szaklapra. amelyben mi lelkészek a magunk
ügyeiről magunk között beszélgethetünk, mar
réges-régen szűkség lett volna. Egy ilyen lap
meg-indítására és kíadására azonban, vélemé-
nyem szerint, a MELE volna az ille tékes
fórumo

Az egyéni vállalkozások amennyit hasz-
nálnak, annyit ártanak is a kitűzött célnak.
Mert ahelyett, hogy »egységes kőzvéleményt és
lelkészi munkaközösséget« teremtenének. in-
:kább újabb frakciókra szaggatják a lelkészi
kart. Mondjuk, hogy kialakul egy»S· ... «-i3z~trny_
és propagál valamiféle véleményt, N em vkell
sokat várni, már meg is jelenik az »Anti-S ... «
és propagálja a másik fajta véleményt. Még jó,
ha nem jelenik meg a »Kontra-S ... -ok« valami
harmadik fajta véleménnyel. Egyszóval ke-
letkezik rövidesen 2-3 lap, nagyon csekély
fizető és rengeteg nem fizető előfizetővel. A
rút anyagiak miatt mindegyik vérszegényebb és
vérszegényebb lesz, míg lassan mindannyian
kimúlnak végelgyengülésben.

A :különféle véleményeknek különíéle irá-
nyú lapokban való megvitatását megengedhetí
magának egy olyan evangélikus egyház, mint
pl. a németországi, ahol bőven van annyi
lelkész, hogy mindegyik lap megélhet a maga
táborából. Nekünk össze kell szorulnunk egyet-
len lap hasábjaíra és szellemi erömérközése-
lnket ezen az egyetlen egy küzdőtéren kell
szép igazságos elosztássaf ~ebonyolítanunlk.
Mert ez az egy lap, amelyik az egész evan-
gélíkus .lelkései karra támaszkodik, szépen
meg is tud élni s nívójának nem kell a rút
anyagiak miatt okvetlenül lefelé ívelni. El-
Ienkezöleg. Esetleg még az is megeshetik vele,
hogy felfelé ível.

Mármost azonban, hogy egy ilyen minden
lelkészt munkaközösségbe hozó, mindenfajta
véleménnyel egyenlő igazsággal bánó, objektív
orgánum megindíttassék, arra a siker remé-
nyével csak valami hivatalos Iórum vállalkez-
liatik. Jelen esetben szinte predesztinalt lenne
a ME]~E. Neki kellene ilyen lapot fenntar-
tania. Hogy' a szerkesstőség azután hol és
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kinél legyen, az már másodrendű, személyi
'kérdés.

Fent idézett célkitűzésed érdekében tehát
a",t gondolnám, hogy előbb a :MELE-nél kellene
ikopogtatni a megindítandó Iap tervevel. il.
MELE lapját minden lelikész a magáénak vall-
hatná s egyaránt támogatná.' Tőle mindenki
joggal várhatná, hogy minden meggyőződés-
nek teret acló meg vitatás után valóban egységes
közvéleményt alakít ki s munkaközösségbe
vonja az összes Ielkészeket, .

A lap megindítása esetén az Evangélikus .
Életet is tehermentesíteni lehetne igen sok

.lelkészi vagy leginkább' csak lelkészeket ér-
deklő közegyházi üggyel foglalkozó cikktöl.
Akkor azután az Evangélikus. Életet is jobban

• ki lehetne építeni az ev. intelligencia egyházi,
építő lapjá vá, mondjuk a Ret. Élet irányvo-
nalában.

Az összefogásra, együttműködésre, közpon-
tosításra minden vonalon óriási szükség van,
Meggyőződésem ezerint egyházunk »erőtlens~-
gének« legfőbb alapoka a már alkotmányába IS
belejegecesített szétszaggatottság, szervezetlen-
ség. Amihez hozzájárul még a lelkészi kar
Iegyelmezetlensége is. Nálunk szó szarint meg-
van a »Quot capita. tot seusus« .elve s ez
persze csak erőtlenségre és szétszórtságra ve-
zethet. Püspökeinknek micsoda erőfeszítéseket
kell tenniök, hogy csak egy kicsike szervezett-
séget is bele tudjanak vinni az általános köz-
vélémény-dzsurígelbe. Holott,' ha egyházunk
szervezettebb, ,közp6ntosítottabbs a lelkészi
kar fegyelmezettebb lenne, minden magyar-
országi egyháznál nagyobb erőt és magasabb
szíuvonalat produkálhatnánk,

Ezen alapmeggyőződésemb61 kifolyólag
tehát nem tudom örömmel üdvözölni még a
Jegéletrevalóbb gondolatot sem, ha mint ma-
g'án vállalkozás jelentkezik. Mert ezzel csak il

szétszaggatottság növekszik. Arra kellene tö-
rekednűnk, hogy minden életrevaló gondolatot
a hivatott hivatalos Iórum valósítson meg. Szo-
morúan kell azonban megállapítanunk, hogy
a kezdeményezésre, mozgatásra és irányításra
hivatott legtöbb hivatalos Iórumunk sok te-
,lhntetben kevés agilitással rendelkezik. Igy
azután szükségképpen meg kell születní mel-
lettüle a »magán vállalkozásnak«.

Röviden tehát: helyes állapotnak azt tar-
tanám, ha egy lelkészí szaklap a MELE or-
gánuma lenne. Ha azonban a MELE nem tudná
megcsinálni, akkor kénytelenek lennénk bele-
törődni a megindítandó lap )~kétségtelen köz-
érdekű magáuvállalkozás« jellegébe ...

Farkas Zoltán

Erisetus toriénetének és cselekedeteinek
tudása még nem jelenti ae igazi' Evangélium
'ismeretét. Mert azok tudása még nem legyő-

, zése a bűnnek, 0, halálnak és az ördög hatol-
mának a te életedben, Luthe?'.

Iskolaügyünk.
»Valahogy kihullott az iskola alól a vi-

lágnézeti alap, mert nincs meg az a kultúrális
eszmény, az egységes nemzeti világszemlélet,
amelynek irányítania' kellene a tanulmányi
rendet, a nevelési módszert. Azok az iskolák,
amelyek világnézeti alapon tanítanak, jobban
tanítanak. Ez az egyszerű magyarázata an-
nak hogy általában a felekezeti iskolák jobban
tanítanak, mert ragaszkodnak a maguk világ-
nézeti felíogásához«, - mondotta többek kö-
zött az egyik ujság szerint a kultuszminiszter.

Hogy ez a megállapítás mennyire igaz, fe-
lesleges bizonyítgatni. Mindnyájan tudjuk,hogy
a felekezeti iskolák közül, - elsősorban a nép-
iskolákra gondolok, - különösen az ev. is-
kolák voltak azok, amelyek az újszövetség-
ből merített, kristálytiszta, keresztyén vilag-
nézéti alapon nemcsak tanítottak, hanem főleg
kítűnően neveltek. Az a mindent átfogó evan-
géliumi szellem, mely át- meg átjárta evangé- ,
likus iskoláinkat, irányította a bennük tamító
és nevelő pedagógusok egész lényét. Az egész
nevelői munka lélekből fakadt. A tanítás nem
volt rideg anyagkezelés. a nevelés nem volt
gépies szektatás. A tanítók és tanítványok
lelkét összeforraeztó krísztusi szeretet betöl-
tötte az iskolákat. Ez mintegy a lelke most is
minden ev. nevelő intézménynek, Ez a lélek
bizonyos tekintetben hiányzik ma is az' ál-
lami iskolákból. de veszélyben forog evangé-
likus iskoláinkban is.

Hiába fáradoznak hitoktatóink, hiába adják
o<;iaaikár a saját lelküket is, azt a lélekneme-
sítő munkat, melyet felekezeti iskoláink vé-
geznek. az állami iskolákban pótolni képtele:
nek. Heti egy -két órában nem lehet ott pótolni

, a felekezeti iskolákban érvényesülő koucentrá-
ciót. S utal va az egész emberiséget veszélyez-
tető Isten elleni mozgalomra, bátran mond-
hatjuk, az istentelenség ellen elsősorban feleke-
zeti iskoláink - tekintet nélkül arra, melyikhez
tartoznaik - képesek majd megvédeni a vi-
lágkűzdelemnek ismét' középpontjába kerülő
szerencsétlen hazánkat.

Világos, hogy egyházpolitíkáuk legfonto-
sabb és legsürgősebb teendője nem lehet más,
mint egyházi iskoláínk jövőjének mínél hat-
hatósabb biztosítása. Minden erővel meg kell
akadályozni a felekezeti iskolák sorozatos meg-
szüntetését, A meglévőket kifejleszteni, újakat
szervezni egyenesen létkérdésünk.Hagyjunk
fel a már-már uralomra jutó - laísser íaire
- politikával és mentsük, ami menthető.

Az optimisták már meg találták az utolsó
szalmaszálat, a zsinatot és mindent tőle vár-
nilJk'. Téves felfogás. A zsinat nem arra való,
hogy évtizedekre előre elvégezze azt, ami tu-
lajdonképpen az egyetemes és kerületi köz-
gyűlések munkája, A zsinat megszabja az,
irányt, kereteket alkot a tervszerű Iejlesztes

. számára. Különben béklyókba verne a fejlődés
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törvényeinek alávetett, folyton pezsgő egyházi,
főleg ískolaügyí életet.

Két éve munkálkodó zsinatunk immár po-
zitív eredményeket is tud felmutatni, mégsem
tartom célszerűnek, hogy ezekkel most fog-
lalkozzunk, annak nem is volna értelme. Ami
pedig a továbbiakat illeti, az viszont kép viselö-
ink lelkiismeretbeli ügye. Ismerik helyzetünket,
óhajainkat. iskolaügyünket, azoknak megfele-
lően képviselnek majd bennünket. Itt csupán
csak egyet szeretnék megemlíteni. Nagy té-
vedés lenne azt hinni, hogy nekünk evangélikus
tanítóknak pusztán jogi, erkölcsi és anyagi
irányban támasztott ,kivánságaink vannak!
Sokkal önzetlenebb és ideálisabb célkitűzések
is ösztönzik az evangélikus tanítók összességét;
mert érzi és tudja, hogy nem az egyház és
az iskola van őérette, hanem neká kell élnie
és halnia egyházáért. Iskoláink fennállásának
biztosítása, azok fejlesztése még anyagi ügye-
inknél is elsőrendübb. Ohajaink végcélja egye-
lőre nem lehet más, mint iskolainkat a modern
peda ógiai elveknek megfelelően továbbfejlesz-
teni. Iskoláink szervezete, igazgatása és fel-
ügyelete elavult, régi törvényekben lefektetett
elveken alapszik. Nem mintha ezek az elvek
eredetileg hibásak lettek volna a maguk ide-
jében! Sőt! Mégis, míndenkinek be kell látnia,
hogy azóta nagyot haladt a világ. Nemcsak
egyházi ískolatelügyeletünk mielőbbi átszerve-
zése kívánatos, - hanem kezdve' az iskola-
szék intézményétől felfelé, egész tanugyi köz-
igazgatásunk megújhodásra vár.

Sokszorosan veszélyeztetett autonómiánkat
- Iegyverünket - leghathatósabban akkor
védjük meg, ha egész tanügyi közígazgatásunk
átszervezésével iskoláinkat, a mi várainkat arra
a nívóra emeljük, amely őket megilleti.

Az állami iskoláknál nem egységes a vi-
lágnézeti alap, felekezeti iskoláink lelkét pedig
- félnünk kell - elsorvasztja a legyengült,
kívénült test, ha idejekorán hozzá nem fogunk
a bajok orvoslásához,l Dr. Pozsonyi Károly.

A keresztszülő kötelességei,
(Ezt az alábbi kis röpiratot különlenyomatban a
lel1készi hivatalok rendelkezésére bocsátjuk. - Meg-
rendelhető Iapunknál postaköltség és darabonkénti

egy fillér megtérítése ellenében.)
1. Keresztszülői neved azt jelenti, hogy

Isten a !keresztségkor a gyermek szülőjé-
vé tett téged is. A keresztség az újjá-
születés fürdője. A gyermek a kezedben volt,
miJkor az újjászületés csodája rajta végbement.
Jelenlétedben született újjá: felelősséged ugyan-
olyan komoly, mint a gyermek. szülöié,

2. Ott kell lenned a keresztelőn, mert Is-
ten ott adja kezedbe agyenneket.

3. A keresztszülőség nem abból áll, hogy
a gyermeket meg-megajándékozod születésnapja
alkalmából. Nevelésére is gondot kell viselned.
Figyelmeztetheted a szülőket, ha gyermeküket

hibásan nevelik, túlságosan kényeztetik, vagy
pedig önállóságát túlzottan megtörik. A szü-
lőknek mintegy Istentől elrendelt. »ellenőre«
vagy.

4. A gyermek előtt sohase bíráld a szülői
intézkedéseket, ez négyszemközti beszélgetésre
tartozik !

5. Figyelmeztetheted a szülőket is, ha
életük nem példaadó a gyermek számára. De
jól vigyázz, hogy »míg másoknak prédikálsz, te
magad méltatlanná ne légy«. (1. Kor. 9 :27.)
A'ki javítani akar, maga járjon elől. Isten
téged is nevel az által, hogy alkalmat ad időt,
fáradságot, pénzt, lelki munkát áldozni a gyer-
mekért.

6. Imádkozz érte.
7. Látogasd meg időnként keresztgyermeke-

det, ne csak születésnapján vagy nagy ünnepen.
Mindig váratlanul érkezz, mert így olyan dol-
gokat is megláthatsz, amit a szülők hiúságból
el szeremének rejteni.

8. Erdeklődj a gyermek vallásos nevelése
[elől, hadd szokja meg, hogy neked is szám-
adással .tartozik.

9. Vallásában neveld keresztgyermekedet.
Ha egyik szülő másvallású, vigyázz, .hogy ne
törvényes vallása ellen nevelje. Ehhez neki
nincs joga. Neked sincs jogod ebben támogatni
ót.

10. Jobb, ha más vallású keresztgyerme-
ket nem vállalsz. mert nem tudodőt vallásá-
ban .nevelni, sem pedig azt ellenőrizni. Ha
mégsem tudod elkerülni, vigyázz, hogy a gyer-
mek vallásos legyen, imádja Istent, szeresse
egyházát. Többet ér egy igazán hívő más-
.vallású, mint egy ingadozó, Ikét felekezet közt
táncoló ember.

ll. Figyelj a gyermek templombajárására!
Kérd számon tőle. Jogod van rá, a keresztelés-
kor a te gyermeked is lett és különösen az a
templomban! Ha szükség' van rá, harcolj ezért
még a gyermek' szülői vel is.

12. Ha a gyermek, a te vallásodon van;
szabad-egyedül veled mennie templomba. Kü-
lönösen, ha szülője beteg, ele még inkább, ha
»nem ér rá«. 5-6 éves gyermek lelke 11 te
hiteden át tárulhat feL lsten megismerésére
és szeretésére. Ne félj attól, hogy a gyermek
»nem érti« az Istentiszteletet: Isten lelke cso-
dásan munkálkodik! .

13. Keresztgyermeked hittanvizsgáján le-
hetőleg mindig ott légy, konfirmációjáról pedig
semmiképpen sem hiányoszál.

14. Templomban kezdődött feladatod a
kereszteléskor és templomban végződjék a kon-
firmáció és az úrvacsoravétel napján. Ezért
keresztgyermekeddel együtt járulj az Ur asz-
talához és vedd érette a bűnbocsánat, a felol-
dozás, az Istennel való közösség és hálaadás

.poharát. .
. 15. Ha ilyen keresztszülőnek kell lenned.

mások gyermeke számára, ilyent keress a
magad gyermekének' is.. Gyermekedhez más-
vallásü keresztszülőt ne hívj! Ifemény Péier.,
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Új honfoglalás.
Weis KároÍy »A mai magyar társadalom«

c. munkájából veszem alábbi adataimat, ame-
lyekből arra a következtetésre jutok, hogy
Magyarországot újból el kell foglalnunk. Ime:

A gyermekhalandóság és tüdővész magyar
számai a Jegmagasabbak közé tartoznak Europa
statísztikájában, pedig ebben a Balkán számai
is bennfoglaltatnak. Ezek ezerint a magyal'
gyermekhalandóság úgy aranylik az angolhoz,
mint EJ :l-hez, a svédhez pedig, mint 7 .Lhez.
Az Országos Stefánia Szövetség kimutatása
szerint a gyermekhalandóság arányszáma 1930-
tól kezdve 15.40/o-ról 18.60/0-ra, ugrott fel, sőt
1932 szepteinberébeu 27.70/0 volt az átlag, mint
Braziliában, vagy Peruban.

Bűnügyi statisztikánk számai szégyenlolt
a nemzet életében. Pl. a 8.7 míllió népességű
Magyarországban 1930-ban elkövetett vagyon-
és élet védelmi búntettek száma meghaladja a
46 milliós Anglia számait..Amíg\ 1929-ben
Angliában, 3394 vétség és büntett esett egy-
millió lélekre, addig nálunk 10574. Angliában
1929-ben 89 gyilkosság történt, nálunk 1930-
ban 1719. *)

Itt nem elég - írja Weis - 'hogy a
templomok száma 1914 óta jelentékenyen meg-
nőtt az országban. Sem az nem elég, hogy
az ország iközrendészetére és köz biztonságára
fordított költségvetés duplája a 20 milliós Ma-
g'yarországénaik. A rendőrségre öt millióval
többet költünk, minta régi Nagymagyarország
csendőrségére. Tüneti gyógykezelés már nem
segít és a nemzeti organizmus mélyét pusztítja
a testi és lelki rákcsodás. Meg kell változtani
az egész beteg organizmus szerkezetét. Nem
idézek többet. Itt álljunk meg egy kissé.

Csodálatos felfogás uralkodik nálunk ön-
áltatásunkon, amely szerint a szélsőségeket ke"
rülnünk kell; az igazi művelt ember mindig
a középúton jár, kerüli a végleteket. - Ilyen
véleménye csak' a hazabeszélő gyávaságnak le-
het. A pergőtűz alatti reszkető idegzet úju]
!ki az ilyen »igazí művelt embere-en, amikor vi-
szonyaink gyökeres orvoslására még csak gon-
dolni sem mer.

Azt nem fontolja meg, hogy a repülés, a
superradio világában az emberek sokkal kö-
zeiebb vannak egymáshoz, kölcsönös egymásra-
hatásuk is nagyobb, amikor is a rossz elsa-
játítása is sokkal. gyorsabban terjed? ! Nem
veszi észre azt a kimondhatatlan nagy veszélyt,
amely a bolsevizmus ban bennünket fenyeget?
Vagy azt hiszik azok az »ígazi művelt emberek«,
hogy a gyors közlekedés és érintkezés mai
világában ugyanolyan Pató Pál-szerű kényel-
mességgel védekezhetünk, mint a nagy háború
előtt? Pedig mennyire a porba dugtu:k a fe-

---- *) A statisztikai évkönyv adatai szerínt az. ev,
egyház tagjait a bűnözők között országos arány-
számuknal 300/0-al kisebb .arányban találjuk. (Szerk.)

júnket akkor, csakhogy ne lássunk és halljunk,
inert különben kényelmünkból kizökkentve, eré-

. lyeseu dolgoznunk kellett volna.
Ama tény, hogy a templomok számának

növekedése mellett a legnagyobb erőnk, er-
kölcsi tőkénk hanyatlik" azt bizonyítja, hogy
0.7, istentelenség terjedése gyorsabb és hatá-
sosabb. niiut ct }'ele szemben k iíejtctt vcde-
kezesünk.

Nem beszélve, egy új gazdasági heulog-
lalásról, aminek előbb-utóbb be kell következ-
nie, .erkölcsileg is el kell ezt a hazát újra
fo"glallli. Mi vel pedig ez nehezebb és hossza-
dalmasabb, már most kell kíméletlen súllyal
hozzáloznunk. De hogyan? Tekintsünk csal,
akár a o fasizmus birodalmába, akár. a Hitleri

.Németországba, miud a két helyen fanatikus
nemzeti gondolat és akarat teremtette újra az
országot. Nekünk is fanatikus hazaszeretettel
és akarattal kell újjáépíteni hazánkat.

Hogyan is mondta Széchenyi? A nemzet
legnagyobb ereje az ő vad fanatizmusa. és tö-
kéletes közmúveltsége. Mi ezt még rnindig nem
akarjuk megérteni, rnert hát az »igazi művelt
ember a középúton halad«.

Csak vigyázzunk, hogy azok az újjonan
épült és építendő templomok idő előtt romba
nedóljenók, még mielőtt erkölcsi »Uj honfog-
laláss-unk érvényesülhetne.

v. nagy·megyeri Nagy Xároly.

Könvvismer-etés
'. >;Igazság és Élet.« Ill. évfolyam, 1937. ja-

nuári szám.
Református egyházi gyakorlati teológiai

folyóirat. Szerkesztői: Dr. Vasady Béla veze-
tésével részben a debreceni ref. egyetemi teo-
lógiai tanárok, főként azonban a reL. egyhá",
azon fiatal teológusai, akik a dialektikai teo-.
lógia eredményeit az egyházi szolgálat mezöíu
be akarják vezetni sj annak áldásait meg akar-
jik sokszorozni. . .

Igy látom programmjukat s azt hiszern az~ .
első számban közölt programmadás lS ezen
az úton haladt. Azóta a lap a harmadik é,v-
folyamát kezdte meg, lankadatlan szorgalom-
mal s öntudatos programmal folyik a munka
annyira, hogy el lehet mondani, hogy ma ez a
legkiválóbb protestáns sajtótermék. .

. Bár gyakorlati teológiai íolyóirat, nagyon
helyesen nem közöl kész egyházi beszédeket,
hanem ha már ilyen szükségletek kielégítését
fontos egyházi szolgálatnak minősíti, akkor a
vasárnapi iskolai. vezetők penzumát készíti .~lő
s így vasárnapi iskolai tanításhoz ad vezer-
vonalat s ezen felül mindig egy munkatársat
bíz meg' azzal, hogy hosszabb-rövidebb idő-
egységre közöljön egyhá,zi bes~éd. v~zl~tokat.
Ezzel csak részben szolgaI horniletikai célokat.
Inkább az Igének istentiszteleti beállításában
céloz bizonyos' perikopálisfontossagára és szük-

ségességére.
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Minden szám közöl imádságokat és irat-
töredékeket Kálvin műveiből, ezenfelül pedig
olyan tanulmányokat olvashatunk a legkivá-
lóbh ref. egyházi férfiaktól, amelyek valóball
akt uá I isak s amelyek ki vétel nélkül érdeklik
az egész lelkészi kart.

Egy évfolyam valamennyi számában olvas-
tunk cikkeket ilyen címen: hogyan készítem
beszédeimet'? Annyi őszinteség, olyan sok jó-
indulat s annyi egymást segíteni akaro szán-
dék volt ezekből a megjegyzésekből ·kiolvas-
ható, hogy azok, akik ahomiletika elméletébeu
és gyakorlatában hiányosak, a cikkek elolvasá-
. ával a lehető legjobb iskolába jártak.
jártak.

Egy másik cikksorozat a lelkészt mutatta
be különleges helyzete és sokféle tanulmány-szük-
séglete közben. Ilyen címek voltak: A lelkész.
miut dogrnatikus, mint pedagógus, stb. Ebben
a sorozatbau a kívülálló talán sok naivitast vélt
felfedezni, viszont az, aki látta a cikkek peda-
gógiai elgondolását, látta azt a határozottsá-
got, amely számol azzal a ténnyel, hogya lel-
készi karnak idősebb része a teológia tudo-
mányát már elbocsátotta magától s ezek szá-
mára is szolgáltat tanulni valókat a legújabb
teológiából s ezek részére, részben a tej ele-
del formájában ad tanításokat úgy, hogy azok
semmiképpen se érezhesséle a megszégyenítés
vádját.

Az előttünk fekvő szám egy hosszabb kri-
tikát közöl egy ószövetségi magántanári dol-
gozatról Kállay Kálmán debreceni egyet. teo-
lógiai tanárról. Klasszikus munka s iskola-
példa arra, hogy miképen kell könyvkritikát
írni.

Nagyszerű folyóirat ez, pompás munkát
végez a szerkesztőség s reméljük ait, hogy ha
kitartóan ilyen irányban végezi munkáját, az
evangélikus sajto munkásaít is inspirálni fogja,
s visszhangot ébreszt nálunk is. G. L.

*Németh László. Bún. Hegény két kötetben.
Franklín kiadás. 1937.

.Egyházi lapjain:kban csodálatosképpen Né-
meth Lászlo nevét még sohasem olvastam le-
nyomtatva. Egyházi alkalmazottaink közül pe-
dig- a fiatalok nagyon jól ismerik ezt a nevet
s bizonyosan nem mondok ujságot azzal 8'0m,
amikor azt állítom, hogya Németh Lászlo
egyedül írt folyóirata: A Tanu, sok fiatal lel-
készunknek volt kedve olvasmánya.

Olyan szerenesés helyzetben lehetek, hogy
ezt az írót közelebbről ismerem. Nagyon jól
emlékszem arra a hétfői délutánra, amikor a
Protestáns Szemle munkatársai összejövetelén
először megjelent s a foglalkozására nézve or-
vos olyan irodalomkritikai tanulmányokat ho-
zott magával mutatóba, amelyek simán mentek
{}t a kornolv és szigorú szerkesztői cenzurán.
Talán alig több, mint egy évtizede annak, hogy
Németh Lászlo a nyilvánosság rendelkezésére
bocsátotta írásait s ö az újabbkori m.agyar

Irók közül az. aki a legkeresettebb, legolva-
sottabb s akinek jeleneról és jövőjéről so'k szó
esjk bizalmas vitatkozásokban.

Minden írása tökéletes esztétika s mindeu
írása probléma keltő és probléma látó. Nem-
csak hangosan gondolkozik írásaiban, de min-
den sora meggoudotkoztató. Olvasottsága óriási
s könnven-tanulása már szinte veszedelmes. A
'11anubac]l egyszerre- foglalkozott: irodalmi, tör-
t.énelmi, teológiai, orvosi s egyéb szakkérdé-
sekkel szakemberhez illő jólértesultséggel. AL':
volt az elgondolása, hogy egymaga meg tudju
ref'orrnálui az egész magyarságet s ez apró·
f;'tai vállalkozása bármennyire is imponáló és
tiszteletreméltó, akadályokba ütközile

A Bűn című regénye egyszerre »énc-re-
gélJy és kulcs regény. Éppen ezen okok miatt
nem is teregetjuk széles sorokban SL':~t mon-
dani valóit, csak egyszerűen megállapítjuk azt,
hogy (·geti. a szerzőt az úgynevezett Gehalts-
sünde Ielkiismeretfurdalást kiváltó élménye,
gU7,sbakötözi a falu népe iránti szerelme s .min-
den kőzösségben gátló és akadályozo tendenciát
lát olyan eszmék megvalósításában, amelyek
a, magyarsúg existenciálís szempontjaból nél-
külözhetetlenek az. ő megítélése szerint.

"f;~g-yépítkezési segédm unkás- paraszt alak-
jáL állítja maga és olva ói elé abból a "C.élból,
hogy abban az emberben szemléljűk a ma-
gyarság rettenetes helyzetét s az ő sorsfor-
dulásénak az eseményei gondolkoztassák meg
az olvasót. Az író is azt tesz], hogy- \' ,'e -ó:s
nála. próbálja ki mondanivalóit és elgoudolásait.

. Mint regény szerkezeti szempontból egé-
szeu szekatlan formát kapott. Az egész könyv-
hen nincs egy új fejezet, vagy pihenésre szállt
nyugvópont. A regény elkezdődik egy kikez-
(l~ss~l os folyamatos stílussal, megszakítások
nélkül 400 oldal után, min t egy fejezet ér
véget.

A köny v utolsó mondatainak tartalma ez:
az. új házból elmegy a két. férfi s az egyik
Krisztus keresztjénel elhaladva monológizál
magában s azt mondja: Krisztus nem azokért
iL bűnökért halt meg, amelyek ma láthatók .

Jobb ez a könyv, mint Körmendi : Bú-
nösök címú könyve. Keresztyeni a gondolata
is: hiszen a bűn bevallása nyit ajtót a keresz-
tyénséghez, mert az volna. a legnagyobb hazug- ,
ság, ha azt vallanánk, hogy nincs semmi bún
bennünk és közöttünk, de mi mégis úgy érez-
zük, hogy a szerző életében az volna a legüd-
vösebb változás, ha megtenné, lelke talán ön-
maga előtt is titkolt gondolatát s teológus s
esetleg idővellelJkész lenne,

Ez: a Ikönyv azt sejteti velem, hogy Németh
László az eddig megtett hosszú út után, mint
egyházának papja támadna fel igazán.

G. L.

*
Van feltámadás ... Kiadja az Országos Ma-

gyar Protestáns Diákszövetség, miut 15 éves
jubileumi emlékkönyvét.. A leönyv aktuális kér-
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deseket tárgyaló .nyilatkozatjel1egűcikkek
gyűjteménye egyrészt közéleti férfiak, más-
részt a Szövetséggel :kapcsülatban álló fiatalok
tollából és iUTa törekszik, hogy megmutassa
azokat a jeleket, melyek nemzeti ujiáéledésünk
bizonyítékai, s azokat a lehetőségeket, útak at,
rnelyeken ez az ujjáéledesünk megvalósulhat
Maga az alapelgondolás dícsérendő. Nem kuvil:-
hangokat akar gyűjteni! sebeket tépni és horn-
lokot ráncolni,hanem keresni napsugárt és
Ielismerni veredményeket, Hogy aztán. azok a
cikkek, melyek komoly megalapozottaággal tu-
sakodnak a témájukkal. mégis inkább problémá-
kat látnak, mint megoldásokat, az csak a még
nagyon régimódi és nagyon rövidetket lépő
állam- és egyházéletünk hú képe. A cikkirók
elvben megegyeznek abban, hogy nemzeti uj-
[áéledésünket összekötik keresztyénségünk ujjá-
születésével s a komoly keresztyén ifjúságban
látják a jövőt. Ezen igazság markáns megszó-
laltatói mellett persze sok sablónos és banális
hang is akacl.A témák határozottabb kije-
lölésével az általános hangú cikkeket elkerül-
hétte volna a szerkesztőség. Mindenesetre az
ifjúság bátor hangú' és világos problémalátású
bizonyságtevése a !könyv. Hasonló jellegű if-
júsági kiadványok közül nem emlékszünk job-
ban sikerültre. D-y. L.
--------------------

A magyarországi evangélikus egyház
1934.:évben összehívott zsinátán alkotott

• IV. TÖRVÉNYCIKK
a magyarországi Evangélikus Egyetemes

Nyugdíiintézetről,
1. §'.

A magyarországi evangélikus vegyház »Az evan-
gélikus egyházegyetem nyugdíjintézete-s elnevezés
alatt fenntartja HZ egyetemes nyugdíjlntézetet, ame-
lyet az evangélikus egyetemes egyház: az 1927. évi
közgyűlésének határozatával szervezett, S· melyet
azóta is fenntart. Ez a Nyugdíj intézet önálló jogi

.személy.
2. §.

Az egyházegyetem nyugdíj intézete a rendes lel-
készek, önálló lelkészi hivatalt betöltö vallastanító
és intézeti lelkészek, énekvezérek (kántorok), továbbá
az egyházkerületi és <egyetemes egyházi irodák se-
gédszemélyzetéhez vtartozó s rendszeresitett állásban
működő alkalmazottak számára - amennyiben más
közszolgálati nyugellátás ra igényük nincs - mun-
kaképtelenné válasuk esetére nyugdíjat, elhalálozásuk
esetére .pedig özvegyeiknek és árváiknakel1átási
díjat biztosít. '

3. §.
Az evangélikus egyházegyetem nyugdíjintézeté-

nek kötelezett tagjai a püspök, az egyházközség
rendes lelkészi állását betöltő lelkész és a valléstanító
lelkész. A 2. §-ban f,elsol1oltegyéb egyházi tiszt-
viselők és alkalmazottak csak HZ általuk betöltött
állást fenntartó egyházi közületek és intézetek ké-
relme alapján vehetők fel a nyugdíjintézetbe.

4. §.
Az egyetemes nyugdíj intézet alapjához és a

nyugdíjintézet fenntartásahoz az egyetemes egyház.
egyházkerületek, egyházközségek, illetőleg H vallás-
tanító lelkészi, avagy' intézeti lelkészi állásokat fenn-

tartó testületek és irodákat fenntartó testületek és
a nyugdíjra jogosultak az 5. §. szerínt alkotott sza-
bályrendeletben megállapított arányban kötelesek hoz-
zájárulni.

5. §.
Az egyetemes nyugdíjintézet szervezetét, neve-

zetesen a nyugdíj intézetbe való belépést, felvételt.
a nyugdíjigények összegét, a nyugdíjaztatás feltételeit.
valamint H kezelés és kormányzás módját az egye-
temes közgyűlés szabályrendeletileg állapítja meg.

Felhatalmazást ad H zsinat az egyetemes köz-
gyűlésnek arra, hogy azegyház'egy1etem, másfelől
a nyugdíj intézet, mint vagyonjogi jogalanyok között
a jövöben iesetleg' létesítendö oly értelmű szerződést
[óváhagyhasson, amely nyugellátást biztosít -egy-
házi közérdekből, valamint a' nyugdíj intézet anyagi
megerősítésének szemmeltartásáva] - olyan iegyházi
alkalmazottaknak és hozzátartozÓ1115nak,.akik a jelen
törvény alapján arra igérmyel nem bírnak,

Az egyetemes közgyűlés által 1927-b:en 105. jegy·
zőkönyvi határozattal megállapított szabályrendeleten
a jelen törvény hatálybalépte után, annak 2-4. §-ai
értelmében változtatni kell.

6. §.
Jelen törvény hatálybalépésének napját az egye-

temes közgyűlés állapítja meg: ,
A törveny hatálybaléptével az 1891-1894. évi

zsinat által a magyarországi evangélikus 'egyetemes
nyugdíjintézetről alkotott törvény hatályát veszti.
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HA TVANAD VASÁRNAP.
I!. Kor. 12-:1'-.11:

Csodálatos adománya Istennek az, hogy orszá-
gának előrehaladását emberekhez kötötte. Nem tesz
útios-untalan csodákat, amiket az emberek measzok-
nának és természetesnek tartanának, hanem állan-
aoan ' 'dolgozo' -és életüket odaáldozó embereket
választ ki munkásul, Arra méltaiia ezeket, hogy
doliroehatnak lsten országáért. Ottlwgyhatják ruiu-
qalmas és kényelmes életüket, oda áldozhatnak min-
dent Istenért.

De bármilyen nagy dolog a~ elhiuatás, még-
sem az a fontos, mégsem az a fő.Akármilyen
megrázó és akármiluen életetújitó volt ae, a fontos
mindun:a seolqáto: marad. Nem egyéni kegyelem-
élménuűnkre épül keresztyrJnség'fjnl}, mert akkor 11.11
diadalrnaskodndnk lsten heJjyeU; akkor mindiq azt
mondhatnánk: meri én átélt em ezt, azért ig:1Z ez
és csak azért vagyok megmentve':'

De nem az emberé kell hogy legy,en a diadal.
hanem Istené. Pál sem diadalmaskodik. elragadta-
tása/cor, sőt nem is hall más Iget, csapán azt:
ilElég néked az én kegyelmem, mert az én. erőm,
erötelenség által végeztetik el«. Az eoanqéltum ke-
gyelemtől beszélés semmi' másról. Az elhiuaiás ke-
gyelmérŐl, II meghallgattatás es bűnbocsánat ke-
oyelméről és fl megvál~s kegy:elf[léről. Ezen kioűl
semmi másról nem szól, hanem 'azt akarja, »hogy
lsten leg.ljien mindenekben«. Emellett semmivé vál-
nak a mi élményeink és csak Mldts lehet mindehki
Istennek azért, hogy elfogadta valamilyen áldozatát
uagy seolqálatát.

'~ II zsinat szövegegyezrető bizottsága február
2-áJi délelőtt 10 órakor az egyetemes egyház kJis
tanácstermében megkezdi munkájátés megállapítja
a harmadszori olvasás elé kerülő szöveget. A plénárís
ülés -előr,eláthatóan február végén vagy március hó
első napjain lesz. .

- D. Raffag Sándor püspök több héten át tartó
betegségéből felépült es orvosai tanácsára néhány
hétre külföldre utazik.
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- ll~angyalföldi templomépítő bizottság a szű- .
kebb pályázatra beérkezett tervek megbírálása után
úgy - határozott, hogy Sándy Gyula és Gerey Ernő
műépitészeket benyújtott terveik átdolgozására hívja
fel.

- II Budapest---:kelenföldi egyház tanácsa jan.
22-én! tartott ülésen Szántó Róbert lelkész meleg .
szavakban emlékezett meg a Székesfőváros nagy
halottjáról. Sipőcz Jenő dr. volt főp algármesterröl.
aki az egyház megértő támogatója volt. Sajnálattal
tudomásul vették, hogy a két év óta serényen mű-
kődött gondnak, Szelényi .Károly, megbizatásaról le-
mondott; elhatározták, hogy a közgyűlésnek tb.
gondnokká való megválasztását hozzák javaslatlia.
Hp.ható tárgyalás után elfogadták 'a mult évi zár-
számadást és a folyó évi költségelőirányzatot.

Lelkészválasztás. A mancshelyi gyülekezet
Csaba Antalt egyhangúan lelkészéve választotta.

- Belmissziói konferencia. A csanád-csengrádi
egyházmegye február 9--11 napjaiban Makón egy·
házközségí és egyházmegyei belmisszióí konferenciát
rendez. Február 9-én a szórványokban istentisztelet.
Délután 5 órakor a belmisszió", teremben a makói
egyháztagok részére a Luther Szövetség feladatarról
eloadást tart Keken And-rás egyházmegyei belmísszíőí
re.cr ens. Délután 6 órai tkezdet1:ei a 'lJ::lmis3zi0s te-
remben .vuéz Purgly Emil ny. rníníszter, egyházrne-
gy,::: Iciűgyelő megnyitja az Evangélfkus Kiállítást. -
Február tü-én konf'erencia "külön-külön a 'Ielkészek,
tanítók, papnék és tanítónék részére. Délután a makói
Nőegylet, Leányegylet. papnék, tanítónék közös kon-
ferenciája, továbbá a makói ev. középiskolai ifjúság-
nak és az ev. elemi iskolai tanulóknak ; végül lel-
készek, tanítók, makói presbiterek, férfi egyháztagoa
részére közös kenterenela és február 11-én a közös
kcnferencia folytatása ..

- Bőjti esték a 'keJ.~nföldi templomban. Az elő-
adássorozat közös címe: »Dicsőséges Krisztus«. Elő-
adások: Febr. 11. Áldozat királya. (Benkóczy Dá-
n.el). Febr. 18. Kegyelmes Bíró. (Weltler Rezső).
Febr. 25. Bölcs Próféta. (Keken András). Márc. 4.
Eladott löncs. (Szántó Róbert). Márc. 11. Élő kenyér.
(Nagy Míklós). MáIC. 18. Áldozati bárány. (Pass
László). Márc. 25. Búzaszem. (Szántó Róbert). A bőjti
esték délután 6 (órakor !kezdődnek.

--- Pénztári választások. A Deák-téri testvéregy-
házak. képviselőtestülete január 22-én tartott ülésen
egy hangúlag pénztárossá választotta Kesztler Lászlót.
a pénztár eddigi ellenőrét. Ugyancsak egyhangúlag
pénztári tisztté választotta Berzsenyi Zsigmondot
Végül szavazással pénztári könyvelőnek megválasz-
totta Péter Lajost. Itt említjük meg, hogy közös
képviselőtestületünk a pénztár helyiségét átalakít-
tatta és az most célszerű berendezést nyert. Viszont

'meg kell említenünk azt is, hogy a ki- és beköltözés.
valamint az átalakítás több heti késedelmet okozott
az évi számadások elkészítésében.

- Házasság. Tomcsányi V. Pál, a pesti magyar
egyházközség felügyelője leányát, Zsuzsannát január
25-ép vezette oltárhoz a Deák-téri templomban Dr
f\omjáthy György földbirtokos. _

- GYÜlekezeti napok. A pesti felső egyházmegyei
lelkésziértek,ezl<et rákospalotai gyűlésén elhatározta,
hogy az összes egyházak évről-évre »Gyülekezetí
Napoke-at rendezzenek. Január 26·án Csomád=Vác-
bottyánon, 27-én Fót-Mogyoródon, 28-án Rákospa-
lotán volt Gyülekezeti Nap. Február 2-án lesz Cínkota
Mátyásföld-Rákcsszentmihály-Sashalom, 3-án Csö-

.mör, 4-én Nagytarcsa. 9-én Csövár=-Pencz, 10-én
Acsa-Erdőkürt, t í-én Galgagyörk=-Váckisújfalu, 16-
án Domony=-Zsido, 17-én Iklad, 18-án Aszód=-Hévíz-
györk, 23-án Rákoskeresztúr-Rákoshegy-Rákosliget,
24-én Pécel-RákOiScsaba-I:saszeg, 25cén GÖdö.!lő-V<e-
resegyháza. Március 3-án Hatvan-i- Tura, Iü-én Ujpest
Alag=-Dunakeszí. .

- .Halálezás, SllISS János ny. Máv töíntézö éle-
tének 87-ik évében csendesen elhunyt. Egyházi éle---------------------------------------------------------Fébé Evangélikus Diakonissza Anya háZi Nyomda,

tűnk minden munkája iránt hűségesen érdeklődő
egyháztag volt, aki az egyházi sajtóban, az Evan-
gélikus életben is gyakran szólt az 'egyházi élet
nevezetesebb, különösen iskolai és nevelési kérdé-
seihez. .

- Bvi jelentés. 1936. éVI statisztikai adatok
(zárjelben az előző, 1935. évadatal).

Ujpesi, A gyülekezet serény munkájának ered-
rnényét az alábbi adatok tükröztetik: Lélekszám: 3.232.
Keresztelés: 60 (45). Esketés: ,26 (32). Reverzáhs:
kárunkra: 12 (7), javunkra: 13 (17). Temetés: 39
(50). Httértek : 6 (7). Betértek: 27 (26). Urvacsorát
vett: 1509 (1311). Konfirmáció: 35 (47). Adományok:
Egyháznak: 137 (167). P.. Nőegyletnek: 717 (604) P.
Ifj. Luther Szövetségnek: 510 (510) P. Cserkészek-
nek: 553 (524) P. Osszesen : 1917 (1805) P. Segé-
lyezések : Egyház: 451 (414) P. Nőegylet: 2134 (1483)
P. Ifj. Luther Szövetség: 1116 (928) P. Összesen:
E801 (2825) P.

- Szeged. Szűletett 27 gyermek (28), 10 fiú,
17 leány, 6 törvénytelen (vidéki). Meghalt 21 (26),
" fi, 14 nő. Házasságot kötött 11 pár (18) 2 tiszta, 10
vegyes, reverzálls javunkra 8 (ugyanolyan, százalék.
m.nt a mult évben). Konfirmáltatott 27(22) 13fi,
14 nő. Hozzánk betért 10 (6). Kitért 3 (10). Rever-
zálist adott kárunkra tudomás szerint 3. Úrvacsorát
vett '1469 (1431). A 'gyülskezet lélekszáma 2~83.
Egyházi adóból befolyt 9656.85 P. (költségvetés 10
ezer pengő.) Egyházhívek adakoztak 1936-ban: temp-
lomra 4143.19 P. (öt év alatti lefizetésre megaján-
lottak 26.000 Pvt.) Egyházra és iskolai célokra 526.23
P. Diakonissza alapra 887.60 p" Gyülekezeti alapra
1448.50 P. Luther Szövetségre 104 P. Gyámintézetre
235.88 P. Szegénysegélyezésre 1859.54 P. Összesen:

'92;04.94 P. (Ebben nincsen benne az egyetemi Luther
Szövetségnek juttatott adomány és természetbeni
segélyek Istennek legyen érte dicsőség!

GYAKOROLJUK a virágmegváltást, hogy anya-
giakban szűkölködő protestáns öreg testvéreinket is
gondozásba vehesse a Virágszövetség. - l\dományok
Budapest. XI., Társ-utca 6. Mokry Eszter címére
küldendők.

HOGY AN TAMOGASSUK AZ EV ANGEL/KUS
EGYHAZKERULETEK JÖLÉTIEGYESULETÉT?t
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület-
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti
Egyesülete felkarolása. Hívja fel míndenki a hit-
testvérek figyelmét a Jóléti Egyesülétre. A Jóléti
Egyesület mindenfajta bitosítást felvesz: temetkezési
élet, nyugdíj, tüz, betörés, baleset, gyár, szavatosság,

autó, szállítmány és jégbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden esetben!

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egye-
sület központja: Budapest, IV., Haio-u- 8-10. (Ev.
bérház.) Telefon 1-863-32, valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba. Debrecen, Győr, Kaposvár, Miskolc, Pécs,
Szeged. Székesfehérvár, Szombathely, Szelnek. Min-
den egyházközségben megbizottai vannak az egye-
sületnek. - Állandóan felveszünk és foglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagsz<erzőket, hölgyeket is.

SZLEZÁK LÁSZLÖ
Magyarország arany koszorús mcstere .

tiarono- és ércönfőde, haranqi eiszerelés- és. haracq-
láb gyár, Budapest, VI., Petnetuizu-utca 78. szam .

. 8 aranuéremmel és 4 dlszokleuéllel kitűntetue'

Megjelent!
Zur Ntetieti Ernst: Enedae! beszélgetek.
Fordította Dr. Vető Lajos. Ára P 2.80

.Kapható Scholie Testvérek könyvkereskedésében, IX.
Ferenc-körút 19-21., és mínden jobbkönyvkeres-

kedésben. ..

Budapest, VII., Damjanich-u 28jb, - F.: Farkas L"


