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SZ~TSZAKITOTT CSALADOK.
Lapunk jan. 24-i számában megjelent ve-

zetőcikket, mely arról szólt, hogy a reverzálls-
harcban végeredményben mindenki veszít, nagy
érdeklődéssei olvastam. A- cikk sokfelé keltett
érdeklődést, mert nem ,a számadatok bemuta-
tására fektette a fősúlyt, hanem annak kim uta-
tás ára, 'hogy a reverzális megoldás nem eny-
hítette a vegyesházasságokkal együtt' járó ba-
jokat; hanem, minden egyház szempontjaból
Ieltétlenül súlyosbította azokat. '

Ennek a megállapitásnak teljesen iga~a'
kell adjon mindenki, aki a' kérdést -egészen
végiggondolja. o A statisztika ugyanis csak a
reverzális adatokat tudja számon -tartani, de
nem azoknak a vegyesházasságok Ielkíéletében
megnyilvánuló hatásait. Énazt hiszem, hogy
a leghűségesebb és legszorgosabb lelkipásztor
sem tudná megállapítani, hogy a gyülekezeté-
ben meglévő vegyesházasságok végeredmény-
ben . az .érdekelt egyházakat- mennyiben káro-
sítják, Nemcsak arra gondolok, hogy -egye.:;l
családok Vallási hovátartozása 'egészen elf'or-
dulhat ~természetes irányától és ,egy-két nem-
zedék rnulva elveszthetieredetí jellegét tel-
jesen. Ezt könnyebb figyelemmel kísérní. D('
gondolok arra, hogyj; reverzálisos vegyeshá-
zasságok? különösen (1',protestánsok részere
nyert .vegyesházasságnál, már .areverzálist adó
felet magát is elszakítja egyházától. A most
készülő. ,zsinati törvények 'a revereálist adó
evangéhkus félt is .olyan büntetésekkel sújtják.
amelyek hátrányt jelentenek reá nézve az egv-
házi életben való .részvétele szempontjából. Te
hát már maga az a nemzedék, amelyik a ve,
gyesházasságokat kötötte, _nem .tísztán a vc:>·
gyesházasság által,hahema 'reverzálisŰ's 'hely-
zet következményeképpen sokkal meglazítot-

-

tabb helyzetbe kerül saját egyházával szemben.
mintha nem volna reverzális-lehetőség. Engem
a . hivatkozott cikk .egészen meggyőzött arról.
hogy az a sokféle próbálkozás, mely századtikon
keresztül kísérletezett a reverzálissal, kétség-
telenül beígazolta, hogy visszavonhatatlanul fel
kell hagyni a reverzális használattal. Az egy-
házaknak nem szabad olyan eszközt használni.
amellyel a másik egyház ellen védekezni csak
úgy lehet, ha ugyanakkor önmagukat is gyen-
gítik. Pedig ez kétségtelenül így van. Döntő
bizonyságul hivatkozom arra, hogy a ref'or-
mátus egyháznak a katolikus egyházzal szem-
ben fennálló reverzális vesztesége valójában
sokkal nagyobb, mint .a statisztika mutatja.
mert hogy 1935-ben a református egyház csak
19-et vesztett,annak következménye, hogy az
evangélikus egyház tagjaitól jelentős számban
kapott. Tudom, hogy nem szándékosan töre-
kedett erre, deazt akarom igazolni ezzel, hogy
a; reverzálls harc oktalansága abból is kitúnik,
hogy nem csak önmagát sebzi. de még fegy-
vertársait és testvéreit is .
• , ,'Le'gfontosabb igazsága azonban á cikknek

az, hogy egymásnak ez a szabdalása. a csa-
ládi életek belső nyugtalansága, megingatott
egyházhűség, a megzavart bitélet nem az ér-
dekelt házaspároknak és az érdekelt csalá-
doknak. de sőt még nem is az érdekelt egy·
házaknak baja és betegsége csupán,hanem
a' mindezekből összetevődő nemzeti, életnek.
Mennyi ..bajunk van mindenfelé, mennyi harc
vár még reánk jövendőnk miatt, mi pedig kö-
zös belenyugvással tűrjük, hogy életképtelenné
tegyük magunkat nagyés közös Ieladatainkra,
A szu 'folyton perceg, miért teszünk ugy, mint-
ha nem hallanánk? . M. Gy.
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A ...gyülekezeti lapok védelme,
Az egyházi sajtó kérdéséhez.

Az egyházi sajtó kérdése megint nagyon
előtpxhe került. Talán a. minap megjelent lel-
készi szaklap és egy-két gyülekezeti lap adott
a kérdésnek újból fellángoló aktualitást. Csak
örülnünk lehet, hogy ez a kérdés most már
szinte állandóan napirenden van, mert így
remélhetjük, hogy végre egyszer majd vala-
milyen formájú helyes megoldással lekerül a
napirendről. Szomorú volna, ha a sok terv
és hozzászólás, szakértői és dilettáns tanács
nem volna egyéb szalmacséplésnél és az evan-
gélikus sajtó kérdése az előtérből megoldatla-
nul volna kénytelen a háttérbe vieszavonulni.
Ez szinte hihetetlen. .

Jeles hozzászólások hangzottak el a saj-
tóval kapcsolatban. Legutóbb Farkas Zoltán
testvérünk hangoztatta azt a meggyőződését,
aminek már Gaudy László is hangot. adott a,
sajtókérdésről tartott kítünő elöadásában, hogy
az evangélikus sajtót központosítani kell. }'!jn
csak megszövegezni akarom azt a gondolatot,
amely lappangva jelen volt talán minden eddigi'
hozzászóló programmjában.

. -Az evangélikus sajtónak központi irányi-
tást kell adni. Egyetemes sajtóbizottságot kell
szervezni, amely a kérdés legalaposabb szak-
értőitől választassék ki. Ez az egyetemes sajtó
bizottság dolgozzon ki a maga számára egy;
mindenre kíterjedő sajtó-programmot. Az egy-
házegyetem ruházza fel ezt a bizottságet az-
zal a joggal, hogy egyházi lap megjelenését
megengedheti, vagyeltilthatja, amint a. sajtó-
programm megkívánja és szükségessé teszi.
Az egyetemes sajtó bizottság állapitsa meg
egyes, általa ellenőrzött egyházi lapoknak az
irányát. Természetesen csak vázlatos, de annál
határozottabb vonalakkal. Az, evangélikus sajtó
nem engedheti meg azt a fényűzést, hogyegye-
dei, az egyes lapok egymás munkakörét át-
szeljók. A sajtobizottság feladata volna minden
területre kíterjeszteni a sajtó hatáskörét, de
feladata volna egyúttal e hatokörök határainak
a megvédése is. Csak így lehetne kiküszöbölní
az egyházi lapok egymás iránt való féltékeny-
ségét, amelynek most egyházi lapjaink sok-
szor még hangot adni sem átallanak, *)

A bizottság munkájának a megindulásahoz
az alap adva van. A Harangszó, mint néplap.
az Evangélikus Élet pedig, mint a műveltebb
evangélikus közönség egyházi lapja bátran
tovább fejleszthető. Mind a kettő megbízható
kezdet volna. E kettőn kívül országos, egye-
temes viszonylatban a bizottság csak olyan
lapok megjelenését engedélyezné, vagy java-
solná engedélyezni az egyetemes gyűlésneki,
amelyek' a fenti két lap érdekkörét nem sértik,

*) Egyetemes sajtóügyí bizottság már van; de .
semmi joghatósága nincs. . .' . Szerkeszfjő:)

hanem inkább a köztük és mellettük maradó
bézaget póto1J'á,k. Igy .ig(3rii~A6g~9;ro1t-:~áv\ffi'tf
egy: lelkészi szaklapnak é.S19-gósults~ga:,ovolp,a.· .
egy -tudományos teológiai. fblyóí't:ahíak -is, cJ~'
nem magánvállalkozásbanv jianem, a·.>.~a~tóI5i·~.
zottság által mega,d,ottl<:01'etekJ;;.ö,zütf., ""'-""--

Külön kérdést képez a gyülekeiet)~ la,pt'k'
ügye. Ezeknek a száma egyre J:löve~sz~ ..__És-
rninden ellenkező véleménnyel szemben le kel! .
szögezni, hogy a központosítás . elvének. hai1g'-·~·
súlyezása mellett is a gyülekezetiJepok meg-~
jelenése es ssaporodása csak :örvendetes jelen-
ség. Orveudetes azért,. mert a gyülekezeti lap
egyáltalán nem érinti a központi irányítás
mellett működő egyetemes jellegű lapokat mínd-
.addig, amíg tényleg gyülekezeti lap marad.

A gyülekezeti lapok, szükségét Ieginkább'
a gyülekezetet vezető lelkészek 'érúk Igen,
a szükség kényszeríti a lelkészeket a $yüleke-
zeti lap indítására és nem a hiú ag, arnint
azt más helyen megállapítják. A gyülekezeti
lap is egy eszköz. a lelkipásztor kezében, amit
más eszközzel pótolni nem lehet. A gyülekezeti
lappal annak szerkesztője nem a maga dicső-,
ségét akarja szolgálni - ezt fel sem lehet
tételezni ~ hanem az egyház előrejutását. 'Isten
országa épülését.

A gyülekezeti lap eredeti és egyedüli ren-
deltetése csak az lehet, hogy egy gyülekezetnek
a tagjait állandó összeköttetésben tartsa a gyü-
lekezettel, azután a _ lelki és .gyülekezeti
élet irányítójával, a lelkésszel és a lelkészi
hi vatállal. A gyülekezeti lap emellett, illetve
ezzel kapcsolatbari egészen különleges igénye-
ketelégít ki. Mert minden gyülekezetnek, vagy
a legtöbbnek más, és más az igénye, földrajzi
fekvése, lélekszáma, átlagos intelligenoiája és
a lelkiekben megtett előrehaladottsága szerint.

Egy kizárólag Iőlművesekből álló alföldi,
vagy dunántúli gyülekezetben például az Evan-
gélikus Életnek alig lesz niás előfizetője, mint
a lelkészi hivatal. A néplap könnyebben otthont
találhat már. Az. idevaló. De ... Szabad legyen
megkérdezni, hogy a Harangszó kiválóan meg-
ezervezett terjesztési mcthódusa mellett mennyi
az a legnagyobb százalék, amely szerint vala-
mely egyházközségben a hívek a Harangszóra.
előfizetnek? Nem, hiszem (bár csalódnék), hogy
van olyan egyházközség, amelyben az evan-
gélikus csaladóknak 50 % -a előfizetett a lapra.
Demég azt sem, hogya gyülekezetbe jiír6
összes egyházi' lapok .a családok felének az
asztalát hetenként egyszer drága olvasni való-
val látják el. Ha így. válna; ideálisnak lehetne,'
nevezni azt- az egyházközséget. De még emellett
az ideális állapot mellett is a hívek másik fele'
meg van fosztva a sajtó áldásaitól és nem érz!
a, sajtó. által hordozott. missziói erőt, :pedig az
egy házl\a~~ éppen az .a _'feladata, hogy 'azokat
nyerj,é meg magának és magán keresztül. Krisz-
tusnak, akik, ha tudnánajk . is, nem .hajlandók:
áldozni .egy. fi~lért ..sem, sajtóra ,)sem, másra]
sem, ami a lelkünk ügye .. , . ,:;'.: é:: '':! ..'

. ~ÉS:e~~o:r:J~P_ hivatása. magaslatái,ra"'~"~"A
• > ~ - .,;' -...



1937." f~bruar'~7. , E,VAN-G~L-IKUS ~LET 43. oldal.

lekezeti . sajtótermék. Persze csak' akkor', 'ha
hem téveszti hivatását. Csak akkor, ha nem
akar egyetemes célokat szolgální és ha az egy-
házközség saját érdekében anyag! fedezetet
biztosít számára azért, hogy a gyülekezeti lap
minden példánya ingyen eljusson minden egy-
háztag kezébe. '

A gyülekezeti lap nak éppen abban van
a létjogosultsága, hogy mindenkinek a kezébe
kerűl, akár akarja valaki, akár nem, akár elő-
fizet, akár nem. Kímondhatatlan varázs : van
abban, hogyatemplomkerülő, hitetlen ember
bizonyos időnként szembetalálja magát az egy-
ház papírra nyomtatott üzenetével.

Másrészte. gyülekezeti lap egészen külön-
leges érdekeket szolgál. Egyik egyetemes. jel-
legű lap sem hajlandó arra, hogy azokat a
híreket, amelyeket én saját gyülekezetern épí-
tése érdekében szükségesnek tartók nyilvános-
ságr~, a· saját gyülekezetern nyilvánosságára
hozni, leközölje, de nem is tenné jól, ha meg-
tenné. Mit érdekli az egyet-emet az, hogy az
én gyülekezeternben március 20-án gyülekezeti
nap lesz, amellyel kapcsolatban kérem híveimet.
stb., stb.? És így tovább, Némely gyülekezet
nyomtatványokkal dolgozik. Egész könnyen
helyettesíthetjük ezt gyülekezeti lappal, amely-
nek ám legyen ez a címe és jellege: Gyüleke-
zeti értesítő.

Ne bántsuk hát a gyülekezeti lapokat, ha-
nem inkább örüljünk nekik, mert egy-egy gyü-
lekezeti lap megjelenésével nagy tömegekkel
esi!{ azoknak az evangélikusoknak a száma;
akik egyáltalán nem olvasnak evangélikus saj-
tóterméket. De követeljük meg a 'gyülekezeti
lapoktói azt, hogy anyagi biztosítékukat az
egyházközség költségvetésében bírják, minden
adófizető egyháztaghoz teljesen ingyen jussanak
el, a gyülekezet határain túl ne .merészkedjenek,
legfeljebb. teljesen közérdekü hiradások átvéte-
lével es igyekezzenek megtartani a gyülekezeti
értesítő jellegét. Az már aztán az egyetemes
sajtóbizottság dolga volna, hogy a gyülekezeti
lap tényleges szükségességét megállapítsa (200
lelkes gyülekezetben nem kell gyülekezeti ér-
tesítö) , megjelenési időszakait korlátozza és ha
illetékességét túllépi, erre a lap szerkesztőjét
figyelmeztesse. .

, Még valamit. Az egyetemes sajtobizottság
javaslatára az egyetemes gyűlés minden egy-
-házközséget kötelezhetne ana, hogy lélekszá-
mához képest bizonyos összeggel járuljon az
egyetemes saitóalaphoz, amit li bizottság saját

-belátása szerint osztana fel az egyetemes jel-
legű lapok támogatására. - Igya sajtó anyagi
része is közel jutna a megoldáshoz.

Ruttkay-Miklián Géza.

.Lep-elaoítési láz. fC

., . -Nagyértleklödéssel alvast-am Farkas Zol-
;tán~ak -az Evangélikus. Élet legutóbbi számá-

-'ban'a- fe'nlii cím alatt megjelent -cíkkét. Sajnos',

elolvasása után csalódás ért, mert lelkesítö,
üdvözlő, minden új evangélikus lapot örömmel
köszöntő cikket vártam! s helyette a meg- és át
nem értés ütötte meg lelkemet.

Minden tiszteletem az illusztris cikkíróé
ki régi munkása az evangélikus sajtónak, d~
legyen szabad megjegyeznem azt, hogy soraival
nem értek egyet.

Az evangélikus egyházi sajtó az utóbbi
években örvendetes fellendülésnek indult. Sok
új lap jelent megi s ezzel szemben nagyon kevés
szűnt meg. Az evangélikus egyházi sajto ilyen
megizmosodására nagy szükségünk van s ha
pillanatnyilag az erők szétforgácsolásának lát-
szatát is keltik, léleknevelő, hit s egyházerősíró
hatásuk kétségtelen.'

Téved abban a cikkíró, hogy nagyobb
ker~letek összefogásával izmosabb lapok fenn
tartasa volna lehetséges. Nem. Ilyen vállalko-
zások voltak már a' multban is 8 valljuk meg,
nem sok eredményre vezettek. Mert a lezna-
gyobb összefogással sem lehetséges olyan o lap
fenntartása, mely pontos, lelkiismeretes és .ki-
merítő tájékoztatást nyújthatna az egyházköz-
ségek belső életéről. Ha eztaJcafnánk me 0'_

próbálni, úgy oly nagyterjedelmű lap alapí.
tására volna szükség, melynek előállítása .és
fenntartása oly anyagi erőt követelne, melynek
biztosítását, hiszem és vallom, aze-lőfizetők
tábora képtelen volna nyújtani. .

Az egyházi sajtónak fontos követelménye
az olcsóság, hogy legszegényebb hittestvérünk
is elöfizethessen rá. Erre pedig csak a ezerény
keretek között rnűködő helyi egyházi lapok ké-
pesek, mert közvetlen hatást tudnak'ikifejteni
híveikre.

"M~g ,a~ olyan régi sországos jelleggel
blr~ egyházi lapunk is, mint a »Harangszó«, lát-
h~tJ~k, hogy főképpen a Dunántúl evangélikus
hl veinek a lapjai s igy előfizetőinek nagy része
is omían adódik. .
- Meggyőződésem az, hogy aki örömest fizet

.elő saját egyházközsége, saját lelkésze által
szerkesztett és ajánlott egyházi lapra, az na-
gr.0n, nehezen fog előfizetni egy több egyház-
kozseg, vagy egy egész egyházkerület hivatalos
jellegű lapjára.

Ami pedig a legfontosabb, a helyi kis
egyházak lapjai is betöltik hivatásukat. Állandó
érintkezést tartanak fenn hiveikkel azokat ne-
velik s hitükben erősítik s hű képe't nyújtanak
egyházi munkásságukról, Nyilvántartják a hí-
vek áldozatkészséget s serkentik az egyház
iránti kötelességek teljesítésére. Olyan hatásos
misssió ez, melyet egy nagyobb területet fel-
ölelő e~házi lap- képtelen volna betölteni.

< ." Emelkedjék tehát csak tovább a. »lap-
'ala:p,ítási láz«-! Mert minden betű, mely Isten
neve vel kopogtat be az evangélikus hajlékokba

'olyan, mint az életerős mag, mely előbb-utóbb
bő terméssel szolgál.
. .

. - ,. Iúírosy' Pál.
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Mí a jócselekedet?
Részlet Luther: "A jó, cselekedetekről" C. művénék
Takács János forditásaban előkészületben levő első

magyar kiadásából.

Tudnunk kell, hogy. csak azok a cseleke-
detek jók, amelyeket. Isten parancsolt; hasonló-
képpen semmi sem bűn, csak az, amit Isten
megtiltott. Aeért annak, aki a jó cselekedeteket
megismerni és cselekedni akarja, csak Isten
parancsolatait kell meqismernie. Ilyen értelem-
ben mondja Krisztus a gazdag ifjúnak Máté
19:17-ben: »Ha pedig be akarsz menni az élet-
re, tartsd meg' a parancsolaiokat«, tőle is csak
a tíz parancsolat megtartását követeli Krisztus,
amikor az megkérdi Öi: »Mit cselekedjem,
hogy örök életet nyerjek?« Ennélfogva a jó
cselekedeteket egyedül lsten parancsolatai sze-
rint kell megítélnünk, nem pedig azok nagy-
s,ága, mennyisége, hatása vagy emberi tetszések
érj eeokások mértékéiiel, amint azt oaksáqunk-
banmindeddiig meqiettidc, sőt megtesszük ma
is. ée ezzel súlyosan vétünk Isten paranceolatai
ellen.

Az első legfőbb és legnemesebb jó csele-
kedet a Krisstusbasi való hit, amint a zsidók
kérdésére: »Mit csináljunk, hogy Lsten. dol-
gait cselekedjük?« Jézus így felel: »Az ae
lsten dolga, hogy higyjetek abban, akit O
küldött.« (Ján. 6:28-29.) Amikor aetás» erről
beszélünk, vagy hallunk, egészen jelentéktelen,
könnyen megvalósítható dolognak tartjuk és
könnyen ál8j,klik rajta a szemiinlc, pedig hose-
szan kellene vele foglalkoznunk,' mert minden
cselekedetnek hitben kell végbemennie, mert
a hit'tees; a cselekedetet jó cselekedetté. Ezt nyo-
matékosan hangsúlyoznunk kell. Milyet} sokan
vannak, akik imádkoznak, bőjtölnek, alapítvá-
nyokat tesenelc, az emberek szemében tisztes-
séqes életet élnek, de ha megkérdezedőket,

:hogy bizonyosak-e a felől, hogy amit cselek-
szenek, az ae Isten tetszésére van; nemmel [e»
lelnek, nem tudják, vagy legalábbis kételked-
nek benne. Sőt a nagy tudósok között is van-
nak.' egyesek, akik egyenesen félrevezetik az
embereket, amikor azt állítják, hogy nem is fon-
tos e felől bizonyosnak lenni; pedig ezek az
emberek nuisi sem tesznek, mint jó cseleke-
detre tanítjáJd., a többieket, Ime, ezek a cseleke-
detek hit nélkül mennek végbe, azért holtak
és teljességgel értéktelenek, mert amilyen a
lelkiismeretük, az Istenbe vetett hitük, olyanok
a cselekedeteik is, amelyek abból [akadnalc.
Mivel pedig tiszta lelkiismeretük nincs, azért
cselekedeteik is holtak és rosszak. Innen van
az, hogy amikor én nyomatékosan hangsúlyo-
zom a hitet és elvetem a hit nélküli cseleke-
deteket, aeeal vádolnak; hogy tiltom a jó cse-
lekedeteket, . pedig én csak a hitből fakadó,
igazi jó cselekedeteket akarom tanítani. '

Ha azután tovább kérdezed őket; hogy jó
cselekedetnek tekintik-e a munkát, az . ipar-
űeést, a jövés-menést, az evés-ivást) az alvást,

általában minden testi, vagy általános szükség-
letre irányuló minden. tevékenységet es hiszik-e,
hogy ezek lsten tetesésére vannak, meglá~dl
tag<adóan válaszolnak; ri jó cselekedetek körét
a templomi imád~ozás11a, bőjtölésre, alamizsnál-
kodásra eeoritják, minden. .más cselekedetet
pediq 'hiábaoalónalc; Istenre nézve közömbös-
nek tartanak, Átkozott hitetlenééqűlcket meg-
rövidítik és meqssűkitik lsten szolqálatái, pe-
dig minden gondolat,szó és cselekedet, a?nely
hitből fakad, Istent szolgálja.

lskolaügvünk.
Iskolaszék.

A neveléstudományoknak. ele főleg a. mód-
ezertannak fejlődese s általában :a tananyag
nagymérvű szaporodása aháborút követő évek-
ben szükségessé- tette a tanítóképzők tanulmá-
nyi idejének 5 évre való Ielernelését, A fejlődés
azonban korántsem állott meg. A tanítóképző-
intézeti tanárok egyrésze. szemben az össz-
tanítóság főiskolai képzést sürgető kérésével,
az évfolyamoknak 6-ra való felemelését aján-
lotta, Hogy, főleg a .pedagógiaí tananyag sza-
porodása .tette szükségessé El; szorgalmi idő
meghosszabbítá át, azt igazolni látszile az a
tény js, hogy érettségi .bizonyítvánnyal, csak
a ly. osztályba veszik fel a. tanítóképzőkben
a növendékeket. Míndez mindig élesebben dom-
borítja ki a tanítóképzők szakiskolai jelleget.

Valamikor 3 év, sőt kettő is elég volt a
tanítói oklevél elnyeréséhez, mert a iharmadik
évet rendszerint' mint segécltanító végezte, el
·a, jelölt. Sőt, ha még tovább megyünk a multba,
azt látjuk, hogy a betűvetés tudományának
oktatásahoz elégnek tartották, ha a mester
tisztában- volt a .puszta írás-olvasással. "Hogyan
siketült tudományát beletölteni tanítványaiba.

·azzal senki sem! törődött, az a mester leleme-
nyességétől függött. Minden bizonnyal' innen
származik -az a még most 'is uralkodó felfogás,
hogyatanításhoz és neveléshez nem kelJ
szakképzettség, ahhoz rníndenki 'ért. •
,." "k 'kiegyezés után megindult 'gazdasági
fellendülés, bár jótékonyan hatott közoktatás-
ügyünk' fejlődésére, mégsem gyakorolt olyan
nyomást a tömegekre, mint a háboru-utáni
nyomasztó gazdasági válság, melynek követ-
keztében anagy tömegek valósággal- ravetet-
ték magukat a tanulásra; s: azóta mindig fo-
kozottabb figyelemmel kísérik az egész iskolai
életet is: Ezzel szemben a;' mult 'században), a
könnyebb megélhetési viszonyok nem 'kény-
szesitették- a nagy.' tömeget az iskolázottság

·fokozására) tehát il tan ügy iránti érdeklődés
is igen lanyha volt -, ,.' ,.

Ebben a légkörben 'szulettek meg azok a
rendelkezések) melyek az iskolaszék szervezetét
és hatáskörét részletesen szabályozzák.

A szabályrendelet vonatkozó §-a~, kimond-



1937... február .7, 45 .. oldal.EVANGÉLIKUS ÉLET

ják, hogy az iskolai bizottság (iskolaszék) az
egyházközségi közgyűlésnek, illetőleg .az egy-
háztanácsnak az elemi és polgári iskolai ügye-
ket. illetőleg előkészítő, véleményező, végre-
hajtó, sőt átruházott hatáskörben intézkedő
közege lévén, köteles az egyházközségi nevelés
és tanügy sikeres .vezetése és fejlesztéseérde-
kében közreműködni, stb.... felügyelni, hogy
az. iskolákban. a nevelés, oktatás az evangéliumi
egyház hitel vei szerint s hazafias szellemben
történjék, ... örködni, hogy az iskolákban a
tanítás a megállapított tanrendszer, tanterv és
órarend szerint folyjon, stb .... gondoskodni az
iskolák rendszeres látogatásáról s evégből a,
szorgalmi idő hónapjait a 'tagok .között úgy
f'elosztani, hogy azok az iskolát vagy iskolákat
havonként legalább egyszer. megtekinthessék,
stb. ... a kirendelt iskolalátogató a . szerzett
tapasztalatokról az. elnökségnek vagy a bizott-
ságnak jelentést tes.z,stb.

Kénytelen voltam a rendelkezések szöve-
get kissé bövebben idézni, mert csak igy al-
kothatunk .magunknak megközelítő képet az
iskolaszék hatáskörének bizonyos részeiról.

Az. idézetek. világosan mutatják, hogy
szakszerűségről itt. még szó sincs. A pedagó-
giai, a közvetlen ellenőrzési, félügyeleti és
fenntartási ügyek teljesen azonos elbírálás alá
esnek. Ha ehhez hozzágondoljuk, hogya. tör-
vény a bizottság tagjaitól nem kívánt egyebet,
mint azt, hogy lehetőleg az oktatásügyhöz ér-
tő, legalább. írni-olvasni tudó esrvénekböl áll-
jon, elgondolhatjuk, milyen veszélyes útakra
tévedhe tett volna iskolaügyünk. Hogy mégis
kikerülte a fenyegető szírteket és nem jutott
zátonyra,. az egyedül annak köszönhető, hogy
az iskolaszék élén ott állt a lelkész, aIld az
iskolaszék kezébe letett széleskörű hatalmat
nem engedte helytelen irányba kalandozni.

Ez a rendszer uralkodott és uralkodik ma
is s bizony számtalan súrlódásnak. nézetelté-
résnek volt okozója. Az, ískolaszékí elnök böl-
csességétől függött, hogy az iskolalátogató . ta-
gok és a tanítók közötti nézeteltérések súlyo-
sa?b következményeket nem vontak maguk
utan.
- Mennyire téves az iskolaszékí tagok fel-
fogása saját jogi helyzetüket illetőleg,. azt a
következő eset igazolja. - Az egyik iskola-
széki tagnak nézeteltérése támadt bizonyos fa-
luban az iskola igazgatójával. Egy alkalommal
aztán .,azzal állított be az igazgatóhoz, még
kalapját sem v-ette le: »Utóvégre feljebbvalója
vagyok, vagy mi a ... l« - Hányszor történt,
hogy iskolaszéki tagok beleavatkoztak módszer-
beli, az iskola beléletére vonatkozó ügyekbe.

. Még most is előfordul, pályázati hirdetések-
ben olvashatjuk, hogyamegválasztandó taniti.
kötele~ az ískolaszék részéről kijelölt osztályt
vezetni. Az Igaz, hogy a tanítói oklevél nem

.j:esz különbséget; valamennyi osztályra egy-
forh1~n ké~es,ít. Aion?an kétségtelen, hog1 osz-
tO,t~·,Iskolá.l\.~al n,em .eppen míndegy, ki ta-
nítja az alsóbb es. kí a felsőbb osztályokatr

De ennek eldöntésére nem lehet illetékes egy
laikus testület; -ez egy az egész iskolát érintő,
szakképzettséget .igény lö, pedagógiai kérdés,
melynek eldöntésére egyedül a tantestület le~
het illetékes. .
• Vagy pedig: egyes községekben eli vat volt,
hogy választás előtt a jelöltek próbatanításokat
voltak kénytelenek tartani. A tanítóképesítés,
vagy évtizedes müködés után újból kényszerül-
tek vizsgázn;L s éppen a legfontosabb tárgyak-
ból: neveléstan-, módszertan-es tanítási igya -
kerlatból.
, Éz körülbelül úgy festett, mintha a peres
ügyben sántikáló atyafi levizsgáztatná a ki-
szemelt ügyvédet, vajjon. ért-e il paragrafusok-
hoz? ,/ '

Számtalan példát tudnék Ielsorakoztatni a
fennálló rendszer, .rendelkezések és jogosítvá-
nyok tarthatatlansága mellett. Tehát feltétlenül
szükség van az iskolaszék hatáskörének újból
való, pontos megállapítására. Egyedüli szem-
pont csakis az lehet, hogy minden, jogosított,
akár testület, akár egyén, csak képzettségének
megfelelő hatáskörben járhasson' el.

Ezért elsősorban és feltétlenül különvá-
lasztandók a pedagógiai ügyek a fenntartási
ügyektőI.

Minden egyházközségnek nemcsak joga,
hanem egyenesen kötelessége legyen ezentúl
is, az evangéfiumi szellem fenntartása és ápo-
lása céljából egynázi iskolákat létesíteni, ia.
meglévők. biztosításáról gondoskodni, de az is-
kolai életre befolyást többé nem gyakorolhat-
nak. Felekezeti iskolák létesítése és fenntartása
lehet partikuláris jog és érdek, de azok bel-
élete már egyetemes, egyházi ügy. Sem' a köz-
vetlen ellenőrzés, sem. a pedagógiai vonatkozású
felügyelet éSI .irányítás joga nem maradhat .á

magasabb;' főleg szakképzettséget nélkülöző is-
kolaszéki tagok kezében) - még papiron sem!

Ez a kérdés szerény véleményem szerint
csakis alábbiak szerint oldható meg.

Az iskolákra vonatkozó összes ügyek há-
rom csoportba osztandok.

Az első csoportba tartoznának azok a fenn-
tartási ügyek, melyekben az iskolaszék, mint
átruházott hatáskörben eddig is eljárt. Neve-
zetesen: 'gondoskodik az iskolai épület, rnellék -
épületek, berendezések, felszerelések karban-
tartásaról , illetve beszerzéséről. Evégből időn-
ként, a szorgalmi időn kívül, megvizsgálja az
épületeket, megállapítja a hiányokat és azok
pótlásáról gondoskodik. .

, ,A másodiktosoportot alkotnak az iskolák
közvetlen felügyeletére vonatkozó ügyek, 'a- szo-
rosari vett pedagógiai, de különösen a didaktikai
ügyek l}:ivételével.'

A közvetlen felügyeletet a gyakorlati élet
már amúgy is az iskolaszéki elnöknek)' vagy
ott ahol van, az iskolafelügyelőnek személyes
hatáskörébe összpontosította" tehát ezt a fel-
ügyeletet ezentúl is ö gyakorolna.

Még pedig: ellenőrizné, hogy az iskolai
.neveléaéa oktatás. -az evangéliumi -egyház..hit-
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elvei' szerint s hazafias 'szellemben: tört érijé)-c:
Ezenkívül gondoskodnék arról, hogy az iskolai
be léletet szabályozó rendelkezések, a pedagógiai
vouatkozásúak kivételével, - valóban végre-
hajtassának. Itt azonban ,megjegyzem, hogy az.
iskola. összes szellemi ügyeit a tanító; - illetve
igazgatótanító - kőteles intézni"a tantestü-
lettel 'egyetértőleg, Eszerint külön' szabályozást
igényel aZ Iskolák egységes igazgatásának kér-
dés-e, mert fentiek szerint hatályát vesztené
a szabályrendelet ama pontja, mely az, igaz-
gatáet az iskolaszék hatáskörébe utalja. Ezzel
a kérdéssel tehát külön kell majd foglalkozni.

, A- pedagógiai, főleg módszerbeli kérdések
alkotnak a harmadik csoportot. Ezek azok,
amelyek. már kizárólag szaktudást igényelnek,
tehát=csakis működő, azdskolai életben köz-
vetlenül resztvevö tanítók felügyelete alá he-
lyeze IIdők. Ennek a szakszerű, egyházi iskola-
felügy'eletnekmegs'zervezéséről, - tudomásunk
szerint - rövidesen egyetemes szabályrendelet
fog intézkedni. .

. Az iskolaszék szervezete .a vázoltak isze-
rint maradna a régi, azon válteztatrii nem is
volna . célszerű. Hatályukat. vesztenék azonban
az összes helyi szabályrendeletek. helyüket pó-
tolná egy, a legaprólékosabb részletekre ki-
terjedő egyetemes szabályrendelet.

Ilyen egyetemes szabályrendéletre Ieltét-
lenül szükség van.; Az eddigi állapot fenntar-
tása, - hivatkozással bizonyos beigért refor-
mokra -- illogikus volna még akkor is, ha az
iskolaszék tagjai véletlenül, csupa pedagógusok
lennének. A tanító természetszerűleg részt
vesz az' egyházközség vezetésében, mint a lel-
kész . és felügyelő támasza" leánygyülekeze-
tekben azok helyettese. Igen furcsán festené,
ha az eddigi hatáskör meghagyásával tovább-
ra is bizonyos látszólagos feljebbvalói viszony
kísérteuea vezetettek és a tanító, vagyís ve-
zető közt.

Osszegezve az' iskolaszék hatáskörének új-
ból való szabályozását illető megállapításaimat,
meg, kell még jegyeznem, hogy -' bár való- .
színűleg azzal vádolnak majd, rniszerint túlzott
Iontosságot tulajdonítok e kérdésnek, - is-
koláink egységes szellemét, a~ általános, egész-
s-éges fejlődést csak úgy látom biztosítottnak,
ha nemcsak egyes részek, -,m int pl. a szakszerű
felügyelet - hanem alapvető intézményeink
is a kor' követelményeinek megfelelöen újjá-
szerveztetnek.

.Poz8ony.i j{ái/'ol:y dr,

Lelkipásztori' gondok
Lv.Örömrnel üdvözöljük egyházunknak-azon

.rövidebb megjelölését, mely az új zsinati tör-
vényben . kifejezésre jut: »evangélikus ke-
resztyén« egyház. Ha ezt a rövidebb .meg-

'jelölést-.a használatűtveszi, akkor. kétségtelen,
·.hQ,gy. .sQ~ ·fenlre.: '~iányos: és .tiszteletlen 'elírás,

mint ~(ul1inől~'az »ág. ev .«, az»á.gh. ev.« ~b:
eltünherik. Nem csupán híveink írásaiból, ha-
nem a' hatóságiértesítőkből is. Minclig cso-
dálkozom azon, 110gy a »róm, kat.« rövidítésnek
a róm. hitv. kat.« helyes rövidítés helyett
való Tiasznáiata odaát nem bánt senkit.

Az öröm perszeekkor lenne igazán teljes,
ha ezentúl viszont az evangélikus szót seaki
se .rövidítené meg »ev.«, »evang.« stb. alakokra.
még elrága szó ez nekünk ahhoz, hogy a tintát.
és nyomdafestéket ne spóroljuk rajta. Nem;
arra gO,nc1olo~,hogy olyan. na9~' s'0vegb.en, ah?l
soronként előfordul, ott lS rnindig teljes ege-
szeben kiírassék, - bár nem' ártana -, ha-
nem csak a.rrá,hogy címekben. Ieliratokban;
vezető helyeken ne. .nyomorítsük »ev., es
»evang.« alakokra. Mert végülis ne csodálkoz-
zunk, há ilyen rövidített alakban kapjuk vissza
az élő beszédben is: Mint .pl.: ahogyan ahaladó
teol. hallgató is felelés közben hajlik az »új-
szövetségi teol.«, 'a »ker. hittan« élöszóbéli rö-
vidítésekre. ' ...sÓ: ,- ~ " • ' "

De tulajdonképpen nem is ezekről akar-
tam elsősorban írni, hanem a »keresztyén« szó
használatáról. - Ugy látom, hogy .egyházunk
rövic1ebbmegjelöléoo mellett áldott alkalom
nyílik arra, hogy a keresztyén szót .közkeletűvé
tegyük. Elvileg minden hívünk tudja, . hogy
keresztyének vagyunk, de a gyakorlatban, .szó-
ban, Jegtöbben csak »evangélikuss-nak va1ljáJk
magukat, (hogy a »protestárisc-okat ne 'is em-
Jítsem). Ime, most alkalom ny ílik virra. Jwgy
a két szó és fogalom: evangélikus keresztyén
állandóan együtt csendüljön. Mert hiszen egész
világos, hogy az »evangélikus« szó csak jelző,
rnely maga mellé kívánja a »keresztyénc-r.
Bármilye-n nagy történelmi tény az evaugé-
likus reformáció a,z őskeresztyén Iundarnentun: .
nyomán, azt sohasem feledhetjük é", feledtet-
hetjük, hogy mindez a »keresztyén« fogalom,
teháta 'Krisztus ügye míatt történt. AZ»eVal1-
gélikus« jelzővel tehát csak megszűkítjük II
keresztyénség fogalmának körét, illetve jobban-
mondva, kitágítjuk az evangélíum egész vilá-
gára, Csak azt jelzi ezen szó, hogy olyan ke-
resztyénség, mely különbözik minden más 'ke ..
resztyénségtól azzal, hogy a kanonizált bibliai
iratokon hit dolgáball nem megy túl. '

Az új zsinati megjelölés, mely mellett,
nagyon helyesen, megmaradt a régi, teljes

.megjelölés iS,akkor lesz áldott, ha a j.og ke-
, reteit áttöri és ilyen bizcnyságtételékre ösztönöz
es tudátosit: »én evangélikus keresztyén. va-
gyok«.

2. .Megtudtam ~ sajnos vkésőnv->, hogy
egy szórványbeli elhalt hívő betegágyon sze-
retett volna az Urvacsorávalélni, de nem mert
ta hozzátartozóknak szólni, mert, látta, hogy
nincs pénz a háznál. Abban a tévhitben volt
hogy.stóla nélkül nem illik és nem lehet elhivatni
a papot. - Mit lehet tenni? Kihirdetui és
.évente 'megismételni .a szószékről; ,hogy it bűn-
bocsánat ajándék, rnelyért nem jár ellenszolgál-
.tatás.jnég' il hirdetőjének sem.vlme, ez- a's:tóla.
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a. bűnbocsátó cédula veszélyét ídézgeti. Gratís = nyil Váll Ű is örül. De nem tudok igazat adni
jngyeu, a Krisztusért nyeri a bűnbánó hívő a nagyberolyású szerzó azon tételének. hogy
bűneinek bocsánatát, Isten elé bocsáttatasát. Ki a hit viták ma mán senkit sem érdekelnek kű-
az, aki .markotégetó úrvacsorai stólaért el meri lönösebccn, ellenben annál inkább érdekli aJcato-
vesztegetni ezt a legszentebb -evangélíkus ke- likusokat és protestánsokat, hogymi.y arányban
resztyén örökséget? Pap lehet, de lelkész, lel- tudják elhelyezni Ielekezetük tagjait jövédelmezó
k ipásztor, az Ur szolgája semmi esetre sem! állásokban, és mekkora közjogi hatalmat tud-

3. Negyven' nap a bőjt. Még csak' egy 11aka maguk felekezetének -biztositani. Sőt
helyen tapasztaltam, hogy annyi. Ott, ahol ellenkezőleg; a felekezeti béke nem azon múlik,
hamvazó szerdáján is tartottunk esti, bőjti Ís- hogy milyen része van az egyik vagy má .ik
tentiszteletet. Szegény. bőjt! Szegény egyházi keresztyén felekezetnek li politikai hatalomban,
évl Mennyire töredezel! . , hanem' főleg azon, hogy. ~z egyes keresztyén

Nouálc Elek. egyházak papjai és követői tisztelettel és meg-
értéssel viseltetnek-e egymás vdogmatikai .hi-
tével és egyházával szemben.' A vallásr hová-
tartozandóság a közelm,ultban .sokszor tényleg
nem, volt más, rnint a »belénkneveltség ésmeg-
szokottság« következménye (amint ezt Bangha
Béla Írja), de a jelenkor őszinte megélénkülé-
sét mutatja a hitbéli életnek, a vallási érzésnek
'5 az egyházi gondolkozásnaJc Ma csakugyan
konstatálni lehet a »belső vallási lelkület erő-
södését (amint ezt B. B. is megállapítja), tehát
nemcsak a tradíciók, hanem az önerejü hitbeli
buzgalom vezeti a .keresztyén egyházak 'aktív
tagjaít. A keresztyén unió elöseg ítéséhez te-
'hát _k6tcsönös jóaJuw·ai. kell, mely 'elsösl,9rba:n
az egymást sértő vágy károsító magatartás
megváltoztatását akarja s 'bizonyos, hogy eb-
ből miíiden egyháznak és az egész keresztyén-
ségnek haszna lenne. . .

Dr. Gündiscb-Guidó,

Fiavelé.
(Keresztyén Qsszhang:) D1·. Daranyi Kálmán

miniszterelnök, mint.a budapest-józsefvárosi
református egyházközség újonnan meg választott
főgondnoka, folyó évi február 2-án mondott
székfoglaló beszédében többek között a követ-
kező kijelentést tette: '

»A keresztyén felekezetek egymásközti vi-
szonyáról csak annyit kí vánok megjegyezni,
hogy a felekezetek között sokkal több a ha-
sonlóság BS a közös vonás, mint a, különbség.
A különböző keresztyén egyházak cs.alk!a Krísz-
tusi tanok különbözö sz.iuű. és egyéniségű vi-
rágai.«

Hazánk' jelénlegi kormányíönökének ezen
kinyilatkoztatása nem volt meglepetés. Dr. Da-
rányi Kálmántól más gondolkozást nem várt
senki. Annál feltünőbb, amit Bangha Béla S.
.T., a »Magyar Kultúra« főszerkesztője nem
lapjában, hanem a »Magyar Sze1111e«február
2-iki számában »I{eresztény Unio?« cím alatt
közzétesz. 'Megállapításait a cikk végén önmaga
11 következőképpen foglalja össze:

Lehet-e keresztyén. unióról szó ? Egyelőre
sajnos alig, de a távolabbi jövőben talán las-
san mégis! A közeledés nem dogmatikai en-
gedményeken vagy hitvitákon fog múlni, sem
valami szatócsi alkudozásorr a két vagy több
fél között ; hanem sokkal inkább két dolgon:
a felekezeti ellentétek érzelmi atmoszféráj ának
enyhűlesén és a belső vallási lelkület
erösödésén. Minél szelídebb lesz amaz és minél
elmélyültebb emez; annál tevékenyebb hatóerő-
vé válik a ma még megoszlott lelkekben a
krieztusi, vágy és imádság: »hogy mindnyájan
egyek Iegyenek« (.Ján. 17 :21).«" .

Valószínű, hogy Bangha Béla nem .. a ró-
mai katolikus közvéleményhez, hanem ez eset-
ben inkább hozzánk, 'protestánsokhoz :kív~ntszó·
Iani, .mert.k_ül<;inben. á-l,lá Ioglalását a' saiát.fo-
lyóiratában közölte volna.'. Egész illetéktelenül,
miut egyházu:nl" ezerény tagja, ezen sorokkal
ktv,ánq1z: . ci vezetö? katolikus író cikkére pár
nleg"je,g'y~ést tenni.

Hinni akarunk, Ba).1ghac,Béla azon kijelen-
tésének, hogy »a felekezeti ellentétek ..érzelmi
atmoszférájának enyhülését. látja és annak
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-ÖTVENED VASARNAP.

1. Kor. 13.

A szenuedések : közé indulá Messiás mutatta
csak meg igazán, hogy mi a szeretet. Angyalok és:
emberek nyelvén' beszélt, prófétált, tudott minden
titkot, hégyeket mozgató hite volt, odaadta magát
másokért- és mindez szeretet nél/dll semmi sem lett
oolna .. De 6 nemcsak az emberiséget szerette. nagy
általánoesáqban, hanem <minden egyes embert' kű-
LOti-külön. Ezért tudott bünösökkel enni, betegekkel
beszélgetni ~s 'bűnösökért meghalni.' Benne: látjuk
meg,.azt, hogy az' igazi szeretet: s?plgálat.
. ; .. A: szerétet ue ,egyes ember halála: -lemondás ön-

magunkról,' dicsőségről, . kényelemrol. '-Mert· CSft~
akkor' éreezűlc . meg ig,azan,' hogy" : mi: "igazán
a. seereiet, .amikor az ember. áldozni. tud. El
tehát mindennel, ami. a. többi. föké emel,.. mert az
mind meqszűnik. és elinúljk'és haszontalanul I71lUik
el"ha nem á.rnásokeeotqálatábon égett el, AzJga;d
seeretet» otiaadds. _
." Ki-·::i'z.'eret "ma 'igapá!l? su: ne/71, az: bizonyos\'

Hiszen. a - legtöbb;· amir-e a;; .ember képes, - tegfel-
je.b,b_Mt ember, életközöl)ségében, =a: - hfÍZai3ságban
V(1~ó?Uf.me(J. Itt ts.sot; az onseeretet., a- k4.rö.röm~·té(~ .
tíjRenlf};é'gJ'és' nthQs~n~hoSSzútítl'és; klfa'rtds,', remé71{J~
kedés .. 'E;;é7:!; haieet: a. szót. fWlljuk: -Ó: $zeret(}l,'-mi!'g.
kell hngy 'halljllk~az" lsten \ siehetet. Ó.le"tudott
szállni. hoeeánt«, eeotaait nekünk', rlÚfghult"é'rtüiik;

.=mert seeretett, :·Ezértaz ··igazi s'i!xJIgá/;at a' seeretet
szolgálata. . .. " . .
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- Zsinati hirek. A zsinat szövegegyeztető bl-
zottsága Dr. Vladár Gábor elnökléte alatt február
2-án kezdett az egyeztetes rnunkájához és azt három
napi munka után elvégezte. A harmadik olvasás elé
bocsátaadó szöveg rövidesen nyomdába kerül, s azt
az elnökség a zsinati tagoknak megküldi.

- II bányai evangélikus egyházkerület 1936. ok-
téber havában tartott közgyűlésén a szarvasi ev.
Luther Tanítóképző intézőbizottságának ~gyházi el-
nökévé az eddigi elnököt, Bartos Pál szarvasi lel-
készt - világi elnökévé Dr. Lányi Márton ország-
gyűlési képviselőt, a békési ev .egyházmegye fej-
ügyelőjet választotta meg. ,Az intézöbizottság ez év
január 21-én· tartott .űlésében bensőséges meleg ünnep-
lés keretében iktatta. be hivatalába az új világi
elnököt. Az újonnan beiktatott világi elnök indít-
ványára az intéző bizottság' a távozó világi elnöknek,
D.r. Haviár Gyulának érdemeit jegyzőkönyvbe iktatta.
Az ülés további folyamán az intézet belügyeit érintő
jelentések. számadások. kérelmek szerepeltek a tárgy-
sorozaton. Ezek tárgyalása .során kifejezést nyert
az intézet vezetőségének az az óhajtása, hogy az in-
tézet rendeltetésének, célkitűzéseinek és 'egységes ve-
zetesének érdekében szükséges t:!gy olyan új épület
fölállitása, mely mínden tekintetben megfelel a mai
modern kívánalmaknak. Az intézőbizottság ennek
alapján legsürgősebb teendőjeként ezen célnak a
lehetőség kerlátain belül való megvalósítása érdeké-
ben kífejtendő céltudatos mőködést jelölte meg.

- llz óbudai templomban minden pénteken este
7 órai kezdettel bőjti esték lesznek: »Tekints Krisztus
szenvedésére« címmeL Febr. 12. E szenvedés szük-
séges volt. (Németh Gyula). Febr. 19. Ez ártatlan
szenvedés volt (Dr. Sólyom Jenő). Febr. 26. Önkén-
tes szenvedés volt {Dr. Varsányi Mátyás). Márc. 5.
Súlyos szenvedés volt (Fábián Imre). Márc. 12. A
világ váltságára szolgáló szenvedés volt (Zulauf
Henrik). Márc. 19. Érted való szenvedés volt (Dr. br.
Podmaniczky Pál).

- Kitüntetések. Dr. polner Odl5n szegedi. egyetemi
tanárt a Magyar Tudományos Akadémia fel-
sőházi póttagj ává választotta.
, Dr. Vietórisfz Joeseiet, a Tranoseius fordítóját a
'Kisfaludy Társaság rendes tagjává választotta.

A Kormányzó Dr. Bogsch Arpád budapesti ügy-
védet korrnányfőtanácsossá nevezte .ki.

- Évi jelentés. 1936. évi ·statisztikai adatok. Pécs.
Keresztelés :63; konfirmálás: 31; halálozás: 41(; es-
ketés 24. pár. Urvacsorával éltek: 1619. Betért: 11.
kitért 11.

- Segédlelkészáthelyezés. D. Kapi Béla püspök
Németh Géza segedlelkészt Győrből Pécsre, Groó
Gyulát pedig Győrbe helyezte segédlelkésznek.

'- Házasság. Dr. Vermes Miklós, a' budapesti
Iasorí gimnázium tanára Jan. 31-én Sopronban há-
zasságot kötött Frankl Erzsébet okl. tanárnővel.

- Kőszeg. A gyülekezet január 31-én a temp-
lom tavaszi renoválása céljaira vallásos estet rende-
zett. Az est központjában D. Kapi Béla püspök
at ember önértékeléséről tartott előadása állt.

-' II Keresztyén Igazság februári -száma a kö-
vétkező tartalommal jelent, meg: Prőhle Henrik: Szé-
gyenled az evangélíumot ? .Karner Károly: A felekeze-
tek széthúzása, vitéz Magassy Sándor: Világforra-
dalom, Groó Gyula: Az imádságról, •Mühl Gusztáv:
Protestáns egyházművészeti kérdések. A folyóirat ez
évi rovatai:· Bölcsőtől a koporsóíg, Krónika, Szél-
jeg-: 'le ie; és Szellemi élet.

-. ll· szarvasi Luther Tanítóképző az ország
egyetl'enevangéliikus tanítóképző intézete, 109 helyes
internátussal és köztartással. A felvételért május 1-ig
kell folyamodni. Bővebb tájékoztatást nyújt az. in-
t~zet ,igazgatója. ..

Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaháti Nyomda,

- II Mennyei Jelenések könyve, írta' Keller B·..
fordította Vargha Gyuláné, című írásmagyarázó rnun-
ka a legközelebbi hónapokban meg ~űg j,ele~ni: Kitünő
segédkönyv igehirdetőknek és minden bibliaolvasó
keresztyénnek. Előfizetési ára 5.50 P, amelyet feb-
ruárban kell beküldeni a fordító címére : Budapest.
ll. Keleti Károly-ú. 33. Két részletben is lehet fi-
zetni: februárban 3 'pengőt az első kötetre, ápr!·
lisban 2.50 pengőt a második kötetre, amely ket
hónappal később fog megjelenni. Akik előre. jelerit-
keznek a fordítónál, csekklapot kapnak a penz be-
küldésére.

- Tang-csongi kuli. Külmissziói gyermeleszinda-
rab. Irta: Farkas Zoltán' kölesdi lelkész. - ,A kül-
missziói munka megismertetésére, a külmisszió iránti
érdeklődés felkeltésére kiválóan alkalmas ez a színes
és eleven gyerm~kdarab, ~mely !fong-hiar;g; .. tang-
csongi kuli csodalatos gyogyulásat, megtereset es
a maga együgyűségében is nagyará?yú missziói
szolgálatait mutatja., be 8' moz~almas J,~~el!,etbe~.
Sokszorosított formaban kaphato a szerzőnél (Kolesd,
Tolna' m.) ·és'ai'Ev. Mísszíóegyesület Ira!terjeszté~é-
ben: Budapest, VIlI., Balassa-u. 9. Ara 50 ftll:
előadási joggal együtt 2 pengő.

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.

HOGYAN TAMOGASSUK AZ EVANGELlKUS
EGYHAZKEROLETEK JÓLETfEGYESOLETET?1
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesülete
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti
Egyesülete felkarolása. Hívja fel mindenki a hit-
testvérek figyelmét a Jóléti Egyesülétre. A Jóléti
Egyesület mindenfajta 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., Hajo-u- 8-10. (Ev.
bérház.) Telefon'1-863-32, valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba. Debrecen, Győr, Kaposvár, Mískolc.: Pécs;
Szeged. Székesfehérvár, Szombathely, Szolnoki Min-
den egyházközségben megbízottat vannak az egye-
sületnek. - Allandóan felveszünk és foglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

SZLEZÁK LAsZLÓ
Magyarország aranykoszorús mestere

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

8 aranuéremmet és 4 diszoklevéllel kitűntetve!

Megjelent!
Zur Niedea Ernst: Eneddel beszélge.tek.
Fordította Dr. Vető Lajos. Ára P 2.80

Kapható Scholtz Testvérek könyvkereskedésében, IX.
Ferenc-körút 19-21.. és mínden jobb 'könyvkeres-

kedésben.

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

Alapítva: 1867.
Nálurik már keué« pénz-
ert vehet arany ékszert,
ezüst tárgyakat és pontos
órát. Jöjjön választani.

János' ev. 4:47-54.

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

ORSZAGOS LUTHER SZOVETSEG

EGYH AZTARSADALMI,
KULTURALIS ES BELMISSZIOl,

EGYH AZPOLITIKAI HETILAP.
A szerkesztésért felelős:
KEMENY LAJOS.

Megjelenik minden vasárnap.
ELOFIZETESI ARA:

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

Felelős kiadó: Dr. FRITZ LASZLO.

TARTALOM: Szabó József: Egyesitett egyházi sajtót! - Endreffy János: Énünk rejtelmei. - Károsy Pál:
Evangélikus családok. - Egyed Aladár: Hang a vádlottak padjaról. -. Dr. Onesík Pál: Az egyházi törvény-

székek tanácsainak megalakulása.- Könyvismertetés. - Figyelö - Hirek.

7. szám

EGYESITETT EGYHAZI SA-.JTÓT I
Az egyházi sajtó szolgálatának fokozott'

felelősségű 'értékelése' mutatkozik meg abban,
hogy ezt a kérdés újabban annyira az érdeklődés

Jol't.erere ke.riili, ennek csak örülhetímk.
Az Evangélikus Életnek hálásak vagyunk,
hogy helyet ad a. hozzászólásoknak, amelyekből
végül is majd csakJdbontakozjk a megfelelő
megoldás.

A mult számban két értékes hozzászólás
a gyülekezeti lapok mellett tört lándzsát. A
gyülekezeti lapok fontosságát valóban nem le-
het kétségbe vonni. Áldott dolog az, mikor
a lelkész élőszó mellett a betű erejével is szól-
hat híveihez. 'olyanokhoz is, akikhez a szószék
szelgalata nem er el. Ámde az is egészen bizo-
'nyos, hogya. gyülekezeti lapok az egyetemes
egyházi sajtó nagyobb érdeke szempontjaból
árthatnak is. Csak néhány .. .szembeőtlőbb do-
logra mutatok rá.

A gyülekezeti lap szétlorgáosol és partiku-
larizál. Elvonja az olvasót az egyetemes egyházi
érdeklődés szélesebb mezőiről s ehelyett egyet-
len gyülekezet érdeklődési körébe korlátozea.
Holott véleményern szerint éppen ez az, ami
ellen védekeznünk kellene, mert nálunk úgyis
nagy a hajlandóság arra, hogy élje mindengyüle-
kezet a maga zárt és önző életét, anélkül, hogy
törődnék avval, mi történik akárcsak a szomszéd
gyülekezetben is ..

Hányszor történt az is, hogy megindult
valahol a gyülekezeti lap s -erre tömegesen
mondtak le az ottani előfizetők az· országos
lapokról, mert vagy nem bírt meg az' erszé-
nyük két lapot, vagy pedig azzal a néhány
fillérrel, amjj~ a helyi lapra adományként adtak,
vagy éppen a Iapnak ajándékként való elfogá-

dasával teljesítettnek vélték az. egyházi sajto
iránti kötelességüket.: Mikor azután a gyüle-
kezeti lap megbukott, - mert nem egy bukott
már .p,'leg ~, akkor az olva ók egyházi lap
nélkül maradtak.'

Ne felejtsük el azt sem, hogy a gyülekezeti
lapok drágák. Ha előfizetést kér, akkor az
olvasó nak, ha költségvetésíleg gondoskodnak
róla, akkor az egyházközségnek drága. Leg-
alábbis aránylag. Kiválasztok három gyüleke-
zeti lapot, a debreceni Egy akarattal-t, a Nyír-
egyházi Evangélikusok Lapját és a kecskeméti
Uzenet-et. (Megjegyzem, hogy sem a fentiek,
sem az alábbiak nem. vonatkoznak a budapesti
Evangélikus.Osaládi Lapra, nemcsak annál a.
szeros kapcsolatnal fogva, amelyben az Evan- .
gélikus Élettel van, hanem azért is, mert a
fővárosi egyház valóban nem nélkülözheti az
önálló gyülekezeti. lapot.) Az Egyakarattal évi
előfizetése 2 pengő. Ezzel szemben lévén. csu-

. pán négyoldalas havi lap, papírban is, 'sza-
veguen IS nyotcszorta nyujt kevesebbet, mint
il jóval. sűrűbb szedésű hetenként megjelenő
nyolcoldalas Evangélikus. Élet, vagy a Ha-
rangszó. Előfizetése tehát aránylag. oly magas,
mintha ez utóbbi országos. lapok előfizetési
díja 16 pengő volna. Az Uzenet évi előfizetési
díja 3 pengő. Mi vel az első szám négy olda-
lon, a második szám 8 oldalon jelent meg, nem
tudhatorn, melyik lesz a végleges. terjedelme.
Ha csak négy oldalon jelenik meg, mivel szin-
tén .nyolcszorta ad kevesebbet, mint az orszá-
gos lapok, előfizetése oly magas, mintha az or-
szágos. lapok előfizetési díja 24 pengő volna.
Igaz, hogy ezeket', a gyülekezeti lapokat az
illető .. egyházközség . hívei ingyen kapják, de
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valakinek csak meg kell azt fizetni. A Nyír-
egyházi Evangélikusok Lapja nem jelzi, hogy
a hívek ingyen kapják. Tehát úgy látszjk,
előfizetési alapon dolgozik. Ára 1.20 P, illetve
1.50 P, tehát aránylag szintén drágább, mint
az országos lapok.

A gyülekezeti lapok védelmére azt szok-
ták felhozni, hogy »különleges helyi gyüleke-
zeti érdekeket szolg ál«-nak. Kérdés azonban,
hogy ez valóban úgy van-e? A kecskeméti
üzenet első számának tartalma a következö.
Karácsony előszobájában: építő cikk; Üzenet :
vers; A halál éa az öregasszony: építő példá-
zat egy dunántúli segédlelkész tollából. Imád-
kozás: építő cikk egy máskerületbeli esperes
tollából; üzenet: beköszöntő a szerkesztő tol-
lából. A tartalom háromnegyedrésze olyan,
hogy .benne nem a helyi gyülekezet lelkésze
szól a hívekhez s amely nyugodtan, elhelyez-
hető lett volna akármelyik országos lapban is.
Csak az utolsó oldalon van néhány helyi hir,
amelyet azonban szívesen közöltek 'volna az
országos lapok. Hosszmértékben mindez így
fest: az Üzenet első számán ak szedéshosszú-
sága kereken 200 centiméter s ebből csupán 68
centiméter a helyi vonatkozású anyag. - Jó-
részt ugyanaz a helyzet a Nyíregyházi Evan-
géli susole Lapja legutolsó számában is. A lap
háromnegyed része, nem gyülekezeti vonatko-
zású.

Kérdezem: érdemes-e azért gyülekezeti la-
Rot -~,ndí~ani~119gy):tá,.I:qm~t{gy-e9.ré§zétkívülröl
jött s éppen ezért a már meglévő országos
lapokban is elhelyezhető cikkekkel töltsük meg
s csak egynegyedrész legyen az, ahol a helyi
lelkész szól a hí vekhez, Ha már a lap törzse
úgyis kívülről jön, akkor ezt mégis ceak': job-
ban el tudják intézni a szervezettebb gardával
és kiépítettebb sajtószolgálattal rendelkező or-
szágos lapok. (Eszembe jut egy azóta már
megbukott gyülekezeti lap, amely a hasábjait
minden tiltakózásunk ellenére is hónapról-ho- \
napra a Harangszó anyagaból töltötte meg a
forrás megjelölése nélkül s így irtotta ki, -
ha nem is szándékosan - gyülekezetéből a
Harangszót.)

Legyen szabad egy indítványt tennem. A
gyülekezeti lapokat tartsuk fenn, sőt minden
nagy gyülekezetben indítsuk meg, de egye-
sítsük azokat az országos lapokkal. A Harang-
szó a- maga részéről havonként, kéthavonként,
negyedévenként - kinek hogy tetszjk - fel-
ajánlja egy-egy szám utolsó két oldalát gyü-
lekezeti értesítő számára. A hetedik oldal
élére kerülne a gyülekezeti megjelölés: Nyír-
egyházi Harangszó, Kecskeméti Harangszó.
Összeállította X. Y. lelkész. Ezen utolsó két
oldalon a "helyi lelkész bőséges helyet nyer
a helyi' vonatkozású hirek és egyéb közlemé-
nyek elhelyezésére. Ha pedig építő irányban
is akar szólni a hívekhez, az, mint általános ér-
dekű cikk, elhelyezhető a lap törzsrészében.

Ami a kérdés anyagi részét illeti: havon-
kénti megjelenéssel, minimálisan 500 példányt

számítva gyülekezetenként, ha egy kötegben
.küldjük a rendelő lelkészi hivatafuímére, -úgy,
évi 1 pengőért, ha nékünk ken a példányokat
szétküldenünk a megadott címekre, úgy évi 1.50
pengőért tudjuk adni a példányokat. 1000 pél-
dány esetén, vagy ritkább - kéthaví, negyed-
évi - megjelenéssei még kedvezőbben alakul
az áro Bizonyosra veszem, hogy ez az ajánlat
kedvezőbb a-rnostani helyzetnél, akár rendes
előfizetéssel, akár költségvetésileg tartotta
fenn magát <1Z illető gyülekezeti lap. Ha. a. gyü-
lekezeti oldal szerkesztö lelkésze helyi vonat-
kozású hirdetéseket is közölni akar, annak
díját az illető gyülekezet a saját példányai
árához felhasználhatna.

Ha pedig az Evangélikus Élet a maga
részéről szintén hajlandó> volna hasonló aján-
latra, akkor meg lehetne tenni, hogy egyik
hónapban a gyülekezet intelligens rétege az
Evangélikus Élet révén, a másik hónapban
pedig a gyülekezet . népi rétege. a Harangszó
révén kapna meg a maga gyülekezeti érte-
sítőjét. .

Talán nem kell mentegetnem magamat
afelől, hogy senkit nem akartam bántani., S
talán azt is remélhetem : senki sem fog meg-
vádolni azzal, hogy haza beszélek. Végre , is
a Harangszó nem az enyém. Gazdámbármiker
visszavehetitőlem az ideigléneaunegbizatást
s odaadhatja nálamnál SOKkalrátermettebbnek,
amilyen nem egy van a 1elkés~. karban., ." ::
fl' '"G~l! -=t~; ~ll ,. ," '.. 'r, .,:'" ,- z~b~61if6;;"~f.

Énünk rejtelmei.
Tudom, hogy nem lakik én bennem.

azaz a - testemben jó; mert az akarás
meg van bennem, de a jó véghezvitelét
nem találern. Mert nem a jót cselek-
szem, melyet akarok, hanem a gonoszt
cselekszem, melyet nem akarok. Ha pedig
énazt cselekszem, amit nem akarok, nem
én míveÍem már azt, hanem a bennem
lakozó bűn. Róm. 7 :18-120.

Tagore áldozati énekei között van· egy
csodálatosan őszinte gyónás, amelyben a nagy
költő szinte mezítelenné teszi legbensőbb éle-
tét és elmondja: mi gátolja imádságát és Ls-
termel való közösségét, Vis'za őt a légies vágy
Isten felé a szent találkozóra. Feledve világot,
embert, önmagát, egyedül akar lenni az, örök-
kévalóval, hogy ne zavarja senki és semmi
ezt a legnagyobb titkot: az emberi lélek be-
leolvadását az Lsten lelkébe. Hallgassuk csak
ezt a mélységes emberi megnyilatkozást:

»Egyedül indultam el a találkozóra. Mégis
ki az, aki nyernomban lépked. a csendes. ho-
málvban? '

vOldalt kerülök, hogy 'kitérjek társasága elő]:
és mégse szabadulhatok tőle,

Ahogy nagy gőggel ott lépked, felkavarja



i937." fe bruár·14. EVANGltLIKUS l!;LET 51.· oldal ..

a földről a port, s rninden s.zóhoz;amit csak ki-
mondok, hozzáfűzi a maga hangos szavát.

A saját gyarló énem ez Uram, mely nem
ismer szégyent. Engem azonban szégyen tölt
el, hogy az ő társaságában lépek ajtódhoz.:

Eddig az ind költő gyónása, Szinte félve
szólok hozzá a kínzó problémához, nehogy az
»áldozati ének« meglátásai, szépségei, igazságai,
de ami a fő: meetelen emberiessége össze ne
csukódjék mimosa pudica-ként a bonekés érin-

- tése alatt. Pedig mégis meg kell mondanunk
azt, hogy nincs felségesebb találkozás,' mint
amikor lelkünk úth kel, hogy találkozzék Is-
tenével. Mikor az imádkozás vágya szinte
testetlenül légies bennünk, amikor minden gát-
lást szinte "merényletnek érzünk lelkünk leg-
szentebb kincse, vágya, célja ellen, vajjon ki
ne tapasztalta volna, hogy éppen a testünk' ée
testíségűnk a Iegnagyobb ikölönc a felemelke-
desben és egyesülésben? A csendes áhitat óráin
ki ne tapasztalta volna azt, hogy testiségünk
hányszor megszólal, zavar, gúnyolódik, szójá-
tékot úz, bírál, Iölényeskedik, csakhogy tönkre-
tegye aLegszentebbel való találkozás igazságát
é" őszínteségét és lerontsa áldott utolsó hatá-
sát, 'I'agore azt mondja, hogy »minden szóhoz,
amit csak kimondok, hozzáfűzi a maga hangos
szavát«. Az ég szavát a föld szaváva akarja
tenni. A szárnyalásból csúszómászást akar al-
jasítani. Miosoda rém ez II mi bensőnkben ?
'I'agore azt mondja, hogy saját gyarló énem
ez, -tríely' -nem ismer szégyent. Engem azon-
ban szégyen tölt el, hogy az ö társaságában
lépek ajtódhoz.

A kifinomult lelkek milyen érzékenyen és
fájdalmasan érzik: ez nem én vagyok, ez ide-
gen elem bennem, szégyenlele az ö társaságában
Isten elé lépni. En tiszta élet akarok lenni ésez az
idegen elem' bemocskolja legigazabb lelki, vá-
gyamat.

Enűnk "rejtelmei vel, evvel a csodálatos bel-
RŐ hasadással birkózik a nagy angol író, H.
G. Wells is az egyik művében. Hangja ssinte
rekedt, mint a bírkózóké, az absztrakciókkal
folytatott küzdelemben. Mi az a csoda) hogy
az ember néha nem érzi felelősnek magát saját
magáért, mintha az. énünk nem volna a mí
énünk, hanem tőlünk független másé volna?
H. G. Wens, lelke kiterítve áll előttünk a kö-
vétkező beszélgetésben, amikor egy Bedford
nevú ember beszél önmagáról, akit megérteni
nem tud: .

. »Határozottan kételkedtem saját személy-
azonosságomban, Ha szabad így kifejeznem ma-
gamat: valósággal" külön váltam Bedíordtól ; úgy
néztem le' Bedfordra, mint holmi útszéli eset-
legességre.vakível véletlenül kapcsolatban vol-
tam ... Az a különös meggyőződés élt bennem,
hogy époly kevéssé vagyok Bedford, mint bárki·
más, hanem szellern vagyok, aki vígan úszkálők
a tér csendes derújében. Miért zavar tak volna
ennek a Badfordnak gyarlóságai? Nem voltam

. felelős sem Bedfordért, sem a hibáiért. -»Ör-
dög vigye! - kiáltottam - ha ném vagyok

Bedford, ki vagyok hát?« - Bedford! Bármény-
nyire megtagadtam is öt.. bizonyos voltam ben-
ne, hogy össze vagyok költözve vele és tudtaJ?-,
hogyakárhová kerülök és akármivé leszek 1S,
éreznem kell folyton kívánságaimnak a nyo-
mását és át kell élnern vele együtt minden
örömét és bánatát, amíg véget nem ér az
élete. Es ha meghal Beclfmd... mi lesz ak-
kor velem?«

Ime Wells gyónása önmagáról. Mennyire
nem érezte magát Wellsnek, hanem tőle füg-
getlen embernek, aki szl vesen kilépett vol~a
önmagából és más testet választott volna. Mily
nehéz sorsnak érezte azt, hogy szabad lelke
egy rabszolga indulatú testben kénytelen ba-
rangoini a földi téreken. Legmegdöbbentőbb
kérdése Wellsnek a végszóban van, amikor
azt kérdi Bedford önmagától: és ha meghal
Bedforcl . .. mi lesz akkor velem? Ha meghal
az a személy, akinek a neve alatt éltem ... mi
lesz akkor velem? Keresztyén módon akkor
így kérdeznök: ha meghal a testem, mi lesz
velem? Én nem test vagyok, hanem lélek!

Enűnknek ez a csodálatos rejtelme meg-
kínozta a nagy magyar vátesznek, Ady Endré-
nek a lelkét is. Ű is tisztán érezte benső éle-
tünkben ezt a kegyetlen ríanást. Mintha azt
mondta volna verseiben : van bennünk tiszta
jó és tiszta rossz, de én .a tiszta jónak érzem
magamat. Amikor rossz voltam, az nem én
voltam, az más volt. Semmi közöm hozzá. Mi-
lyen úíegrag,adó életkitárasa Adynak »)A fehér
lótuszok« című verse:

Vén, búnös, mély lelkemből néha
Csodálatos forróság buzog,
Mint bús mátkák éjjel sírt könnye,
S ime kinyílnak hirtelen
Csúf tükrén a fehér lótuszole
Mese madarak arany szárnnyal
Verik meg1a tajtékos vizet,
S én érzem, hogy lelkem virágzik,
Hogy nagy, áldott gyermek vagyok,
Buzgok, vágyok, feledek, hiszek.

. De a jóságnak és szépségnek erre a mesz-
sze kítárulására ráborzongaz utca szélvésze &8

»Voltak és ismét nincsenek
.Virágím, a fehér lótuszok.«

Ady Endre egyetlen versében sem fejezte
ki oly félreérthetetlen határozottsággal az em-
ber benső hasadását, rnint a »Seregély és ga-
Iamb« címűben, ahol ezt mondja:

»Ejben, csókban, borban, szemérben
Az nemén voltam, az nem én voltam.«
Csúf seregély madárnak énekli meg testi

életét, amit gyűlöl, de lelke galamb vágyakkal
és szárnyalással teljes és úgy is akar meghalni
a magyar próféta:
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»Píhés, fehér, szűzi galambként,
.Aki nem küzd, sorsot nem vállal
Egy csúf seregély -árnnyal,
Pihés, fehér, szűzi galambként,
Halok meg szép galamb-halállal.«

*
Tagore, Wells és Ady Endre problémáját

oldja meg Pál apostol a római levél idézett
verseiben. Mily érzékenyen fájlalja Pál apostol
is azt a belénk tolakodott idegen hatalmasságot,
a bűnt, ami annyi viszályt, annyi harcot, any-
nyi meghasonlást hoz egyéni és társas életünk-
be. Pál apostol is kiélesi lelkében azt a gondo-
latot, hogy most már nem én cselekszem, ha-
nem a bennelll lakozó bún. Mert nem a jót
cselekszem, amit akarok, hanem a gonoszt
cselekszem, amit nem akarok. Pedig gyönyör-
ködöm az Isten törvényében a belső ember
szerint, de látok egy másik törvényt az én
tagjaimban, mely ellenkesik az elmém törvé-
nyével és engem rabul ád a bűn törvényének,
mely van az én tagjaimban. Oh, én nyomorult
ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak
testéből?

A halál testéből az ember nem szabadíthatja
meg magát, csak az Ur Jézus Krísztus ereje.
Neki van hátalma a halál, a test és a .poklok
felett is. Ismered-e ezt az erőt ée magadévá'
,tetted -e már hit ált~l?, Pró báld ki, és akkor
háborgó lelkedben diadalt üla Krisztus bé-
kessége. Endretfy János.

Evenqélikus családok.
Már harmadik éve an.nak , hogy az Evan-

gétikus Élet hasábjain »Evangélikus Arcképeke
címen nagyjaink emlékét idézgetem fel. Célom
ezzel az volt, hogy némiképper: is bemuiassam
az evangélikus Paniheon. gazdagságát .s a ke-
gyelet s hála nevében néhány elfeledett kiuá-
lóságunknak emlékét fe lfrissítsem , Mi evan-
gélikusok mindig szerények voltunk értékeink
iqaeolásábom, pedig vitathatatlan tény az, hogy
számarányunkhoz képest nagyon sok vezető
szellemi egyéniséggel ajándékoztukmeg a ma-
gyar nemzeti életet s nagyban hozzájárultunk
a magyar kultúrélei európai színvonalra való
emeléséhes. .

Bányászgatva a 'Inagyar 'evangélikus ér-
tékek gazdag kincsei között, jöttem arra a
felfedezésre, hogy voltak és vannak evangélikus
családok, melyek évszázadokon át, qenerácié-
kon keresztül az alkotásra hivatott tehetség
öröklésével, kiváló egyéneket termeltele. s aján-
dékoztak a magyarság nak.

Ezzel kapcsolatban határoztam el azt,
hogy néhány ilyen evangélikus családot mu-
tatok be hitiestvéreimnek, ragaszkodva az
Evangélikus Arcképek című rovatom '$,ddigi
meqszokoti keretéhez s szelleméhee,

I, AZ ASBOTH CSALÁD,

Az Asbóth család angol eredetű, A 16,
század végén lelepedett le Jlagyarországon,
amikor is a csa lád egy~k őse csáSzári hadi seol-
gálato/. 'teljesített, Asboth (iergely 1679-ben
magyar honosítást és 171a-ben már magym'
nemességet nyer, A család ősi székhelye Sop-
ron »ármeque, lciiliinosen Sopron és Nemeskér.

Legrégibb tag ja a csu 1ádn« le, lcinek életét
már többé-ke césbbé ismerjiik , Asbotli János
(Gottfried).

1735 november hó lO-éf't seiiletett Sopron-
ban, Tanulmányait az akkor már hires sop-
roni főiskolán végezte, dJwl a. kiváló Ribini
volt rá különösebb hatással. Oly' kiváló elénne-
netelt ianueitoit, h.ogy befejezve tanulmányait,
már ugyanezen tanintézet tanárává választotta,
Hét évig tanított s azután Tiibingá.ba meni,
ahol a teológiát hallqaiia az egyetemen s 1862-
ben, mint végzett evangéli7cus lelkész tért visz-
sza, súilőföldjére, ahol ismét elfoglalta tanári
állásá t . Innen N ennesosérti költözött lelkész-

nek, majd a lcoseeqi s végiil a soproni gyüle-
kezet vezető lelkésze lett smint ilyen halt meg
17M-ben,

Asbotli Gottfried János II, Rákóczi Ferenc
s Thököly Imre udvari papja is volt, Némei
nyelven írott egyházirodalmi dolqozaiai érde-
kesek, "

Kj» János - Emlékeeéseiben ~ meleq
ssereieliel emlékeeik. meg az A};bófh családról,
»Asboth. János Godoteédot 'csak igen gyennek
korombasi hallottam néhányszor prédikálni; de
deli termete s kellemes szava már_akkO?' is"
noha beszédéből semmit sem értettem, áldla-
lossági érzelmeket gerjesztett benmem,«

Kis ,János feljegyzéseiből tudjuk' '}neg azt,
hogy Asbóth Gottfried János korai halálámal
ot árvát hagyott rnaqa. után, okiket nemeslelkű
özvegye,_az igazi édesanya önfeláldozó gondos-
ságával nevelt fel. Egyetlen s hasonnevű fiú-
yyermeke fény(es 8 eredményekben gazdag élet-
pályát futott be s leánygyermekei közül Teréz
kilencéves korában meghalt, Zsuzsánna' egy
tanár, Lizi és D01'is pedig, mint két soproni
iamácsnok [eleséqei tisztes életű s megbecsült
asszonyok voltak. Háros'!) Pál,

Hang a vádlottak padiáról,
Az utóbbi hónapokban a gyül kezeti la-

poknak vesszőfuttatásban van részük. Azok,
akik hivatottnak érzik magukat, hogy bírói
székbe üljenek, nehogy egyetlenegy gyülekezeti

. lap is kimaradjon a büntetésből, az általánosság
kötelékével kötötték össze őket..

Mi a vesszőstetest eddig is s a jövőben is
alázattal tűrjük, azt Isten nevelő fenyítésének
tartjuk, ami bennünket, gyülekezeti Iapszenkesz-
tőket önvizsgálatra hív, de a qui tacet con-

. sentire videtur elve arra kötelez bennünket,
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hogy az eddig elhangzottak után mi is vála-
szeljunk. -,.', "

Most elsősorban- a szegedi, szentesi, hód-
mezővásárhelyi, makói es pestszenterzsébeti
társult gyülekezeti .lapok szerkesztői nevében
teszek kijelentést. - Meg kell állapítanom az
evangélikus nyilvanosság előtt is, hogy közös
vállalkozásunk előértékezleteinek idején ~ fe-

J lelősséget érezve az egyetemes sajtó iránt -
levelezést folytattam a Harangszó szerkesztő-
jével, 'I'úróczy Zoltánnal ) közös megoldások
lehetősegót vetettem fel az Evangélikus Élet
szerkesztője, Kemény Lajos előtt, továbbá a
MELE mult évi őszi ülése előtt,- amikor
megtudtam, hogy az egyházi sajtóról Dr, H.
Gaucly László tart előadást; -- 'az' ő figyelmét
is felhívtam próbálkozásunkra, mert aMELE
ülésen, nyíregy házi szelgálatom miatt, nem
vehettem részt. '

Kijelentem újra 111Ínclnyájunk' nevében,
hogy ma is hajlandók vagyunk bekapcsolódni
bármilyen országos közös akcióba akkor. ha az
a lelkiismeretünk által diktált Ieltételekuek
megtelel.

A mi álláspontunk az, ho,gy szükségünk
van a Harangszóra, mint néplapra. szükségünk
van az Evangélikus Életre, mint közigazgatási
lapra, de egyik sem elégítheti ki - jellegének
megtagadása nélkül - a városi gyülekezetek-
nek azt a lelki és szellemi szükségletét, amit.

".a:zok egy családj, vagy gyülekezeti laptól vár-
. fÚtÍ\:.-·Tena teltétlenül szükség van \ egy- har-

madik sajtóorgánumra, amelynek magja, sze-
rintem a Keresztyén Igazság lehetne.

Örömmel egyezünk abba is bele, hogy egy
ilyen lapot. Pesten szerkesszenek, de a hang-
súlyt nem erre kívánjuk helyezni, hanem arra,
hogy jól szerkesszék. ,Mível nem napilapról.
csak ha VI, esetIeg heti folyóiratról van szó,
feleslegesnek tartom a fővároshoz való kötött-
séget. Különben is meg vagyunk győződve ar-
ról, hogy ezt a lapot Győrött, Sopronban, Hód-
mezővásárhelyen, Cegléden, Fóton, Szegeden,
stb. éppen olyan jól tudnák szerkeszteni, mint
Pesten, Ita a szerkesztőt az arravalóság szem-
pontjaból választják ki azok a gyülkezeti lap-
szerkesztők, akik' ehhez az 'országos mozga-
lomhoz csatlakoznának. Mert »rész szerint van
bennünk az ismeret«, vidéken éppen úgy, mint
Pesten.

De azt is szeretnérn pár adattal bizonyítani,
hogy a gyülekezeti lapnak a mai alakjában
is lehet hivatása és áldása.

Szegeden a Szegedi Evangélikusok Lapja
most lépett VI. évfolyamába. Ha a szegedi
ev. egyház területén a lelki élet fejlödésének,
a 'hitélet emelkedésének okai' után kutatok,
hogy négy év alatt az úrvacsorázók száma
437-ről hogyan emelkedett 1469-1'e; hogy a
templomot látogatók száma hogyan nőtt meg

. annyira, hogy templomunk ma már kicsinek
bizonyul; hogy as új templomra megindult gyüj-

. tés egy -év alatt hogyan biztosított 2.6.000 pen-
göt a célnak; hogy Szeged: evangéliknsai' az

193(;. évben' kifizetett 9656.85 P. egyházd adón
felül, hogyan áldoztak még külön H204.9-1P:t;
hogya 112.000 rk. között élő evangélikushívek
húséget ezer kísértés között hogyan Tehetett
ápolni; hogy a nagyszámú szórványokban szer-
teszet lakó ev, hívekben hogyan lehetettvaz
evangélikus öntudatot felébreszteni,' akkor meg
kell látnom, hogy Isten kegyelme a Szegedi
Evangélikusok Lapját áldott eszköznek hasz-
nálta fel. De ezután nemcsak jogom, hanem
kötelességem is hinni, hogy az Ur így fog
felhasználni minden olyan gyülekezeti lapot,
amelyet imádságga! s é1Z' Isten előtti felelősség-
gel szerkesztenek.

Maga illi (1, körülmény, hogy. a budapesti
egyház az ő családi lapját szintén fenntartja,
tuutatja a gyülekezeti lapok jelentőséget.

Az: ecvik OLSZ, űlésén, ha jól tudom, lj

mult évb~J~, meglepetve hallottam a felolvasott
jelentésből, hogy az Evangélikus Élet előfizetői
között a szegedi ev. egyház második helyen áll.
De megrlöbbentem, mikor arra gondoltam, mi-
Iyen szomorú jelenség az, ha kb. 20 előtizetővel
ilyen elékelő helyet lehet biztositani egy la.p
előfizetői között. De tegyük tel, hogy sikerül
az Evangélikus Életből is és a Harangszóból is
100-100 példányt elhelyezni a szegedi evan-
gélikus hívek között, kérdem, nem célraveze-
több-e az, amikor minden egyes szegedi hívő-
nek, ingyen tudom adni azt a gyülekezeti' lapot,
amelyben a híterősítő evangelizáló, evangélikus

. őutudatíejlesztö, -ismeretterjeszbő cikkeken ki-
vül, saját gyülekezeti ügyeiről is részletes tá-
jékoztatást ,nyer?! Nincs-e értéke. egy olyan
gyülekezeti lap nak , amelzet közegyház pénztá-
rának megterhelése nélkül, az' egymás terhét
hordozzátok krisztusí elve alapjáu;' a hi vek .ö11-
kén tes áldozatkészsége tart, tenn?!

Erre a kérdésre öt éven át Szeged evan-
gélikus hivei adtak feleletet,akilknek áldozat-
készségéből a lap számadása maradvánnyal .zá-
rodott. De a gyülekezetnek ez; a megnyilatko-
zása meg is védi lapunkat minden külső sze-
retetlen kr itika ellen.

A Szegedi Evangélikusok Lapja nemcsak
azza 1 bizony ította, be az egyetemes sajtó iránt
érzett felelősségét, hogy tárgyalásokat 'folytatott
és próbálkozásokat tett az egyetemes sajtóba
.való bekapcsolódásra, hanem akkor is, amidőn
.....:.nem tud va helyes és célszerű megoldást ta-
lálni - lemondott eddigi multjáról, bedolgozott-
ságáról és anyagi íüggetlenségéröl azért, hogy
Makó, Vásárhely, Szentes és Pestszenterzsébet
evangélikusainak ts .lehetővé tegye egy gyü-
J,el~e~~i lapnak ar egyház;i munkába való be-
allltasat.,' , .

. Ezzel az önzetlen lélekkel társuhla ahhoz
az országos megincluláshoz, amelynek megin-
dítása, ezerintem. az üLSZ, feladatát képezi.
Dc ezt a mozgalmat semmiképpen sem lehet
azzal kezdeni, hogy püspökeink, vagy az egye-
temes sajtóbizottság számára az egyetemes gyű-
léstől vétó-jogot kérünk a. -gylUekezeti· lapok
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megszüntetése icéljaira; rnert az erőszak fegy-
vere nem méltó mihozzánk.:

Szerintem az üLSZ-nek ezt a munkát ön-
vizsgálattal kell megkezdenie, vagyisannak a
megvizsgálásával, hogy az Evangélikus Élet.
jelenlegi alakjában, mint közigazgatásí lap, ki
tudja-eelégiteni a városi hívek lelki és szel-
lemi szükségletét. S avizsgálatnál nem szabad
űgyelmen kívül hagyni az Evangélikus, Élet
előfizetőiuek kevés számát és a gyülekezeti la-
pok szaporodását.

»Lap-alapítási Iáz«. van. Ez igaz. Az, is
igaz, hogy ez betegség jele, de szerintern az is
igaz, hogy ennek a betegségnek a gyógyítása
nem tünetikezeléssel, hanern kauzális terápia-
piá val történhetik sikeresen.

, Meg vagyok győződve arról, hogy ha az
. OLAZ. vezetősége egyszer, mondjuk a MELl']
tavaszi ülése alkalmával, előre kidolgozott .és
megküldött kőltségvetés és szerkesztésí terv
alapján, ,ac jelenleg meglévő gyülekezeti lapok
szerkesztőivel kornoly tárgyalást kezd, ezt il
kérdést .rövidesen Isten dicsőségére, az egye-
temes sajtó, 15' a hívek közmegelégedésére fogja
elintézní, Egyed Aladár.

a Szegedi Evangélikus Lap
szerkesztője.

..~Az.·egvházi .törvénvszékek
~f~fia,csalnaK"in'egáJakúíasa."
" A z.~inat VIr: törvénycíkke, mely az' egy-

h~~i: .töL'vénykézést szabályozza, 5., 7., 9. §§-
aiban szabályt állít fel az egyházmegyei, egy-
házkerületi és az egyetemes egyházi törvény-
szék megalakításárá. tagjainak: számára s a
tagok pótlására. ,
. A tagok' ezámát és azok hivatásbeli meg-

osztását tárgyaló intézkedései, igen vhelyesen,
~zt. a célt akarják szolgálni, hogy az egyházi
ertelemben vett 4-társadalmi osztály, a lelkészi,
tanári; tanítói. és világi képviselve legyen a
bíróságban. .
, A 12. §-n$ az az imperativ rendelkezése,
hogy Jla tanárfegy-elmi ügyét tárgyalják, akkor
tanári, tanítói fegyelmi ügyek tárgyalásánál

.pedig tanítói bírót kell behívni, egyenesen meg-
nyugtató intézkedés a tanári és tanítói hi-
vatásban élő' testvéreinkre, Ahogy a lelkészi
~ecsül:etszéJc intézménye, annak 'célja, 'magában
foglalja azt az elgondolást, hogy merülhetnek
fel a lelkészi múködés során olyan momentu-

.mok, melyeket ezázszázalékosan elbírálni csaík
a lelkésztársak tudnak, ugyanúgy merülhetnek
fel a tanári vagy tanítói életben is,hasonló
olX~Il .m?mentw~~k, .melyeket megérteni, meg-
biralm es megítélní csak tanárember vagy
tanító-bíró tud. A hivatás külőnleges helyze-
teket szülhet, különleges kérdéseket vethet fel.
, A fentebb hivatkozott 12. §-t, bár a to-
vábbíak-vsorán ez expressis verbis kímondva '

nincsen; a' »kell behívni« kítétel folytán meg-
nem kerülhető rendelkezésnek tartom és ér-
zem, melyre nem vonatkozhatik a 13. §- nak
azon többi eljárási szabálya, hogy mit kell
tenni,ha valamelyik behívott bíró megjelenés,
ben akadályozva van. Tehát egy tanár- illetve
tanítóbíró nélkül az ilyen fegyelmi ügyet nem
lehet letárgyalni s ha például az egyházkerületi
törvényszék egyetlen tanár- illetve tanítóbírája
akadályozva van a megjelenésben, úgy a ta-
nári illetve a tanítói fegyelmi ci kitűzött tár-
gyaÍási nap dacára sem tárgyalható. Az im-
peratív 12. §-nak' ellenére volna, beleütközne
a tárgyalás. .

Az emberi mulandóság és testi gyengeség
mellett előfordulhat áz is, hogy a 'kerület tör-
vény széke adott esetben nem tud megalakulni.
Igen előnyös vagy inkább célszerű volna, ha
az egyházmegyei, illetve az egyetemes egyházi.
törvényszéki tagelosztás mintájára a kerületl~él
is 2-2' tanár- illetve tanító bíró választatnek.

A törvénykezésról szóló VII. törvénycikk
G., 8. és ll. §§-ai szabályozzák a tanácsmeg-
alakítás általános eseteit, tehát amikor nem ta-
nári, vagy nem tanítói tegyelmit tárgyal. Min CI
a három fokozatú törvényszék tanácsára azt
a rendelkezést tartalmazza, hogy a tanácsko-
zásban 5, illetve 7 tag van, -egy világi, egy
~elkészi, egy tanár- illetve tanitóbíró, illetve két
világí, két lelkészi és egy tanár- illetőleg taní-
tóbíró. , (' .
",13o" Kmelwyire-' csak helyeselnr> t1:iélom.G{Í):fl:?:
§-t., annyira aggályaim vannak az, élet- i.letve
múködésképesség szempontjaból a "tanácsala-
k ítás többi, általános eseteiben. Mert azt m~nd-
ják a fentebb hivatkozott szakaszok, hogy »a
tanács elnökségéből és három bíróból (egy vi-
lági, egy lelkészi és egy tanári va.gy tanítói
bíróból) áll«. (6. §.) Tehát mintegy megha-
tározza a tanács alkatrészeit, egy lelkész, egy
világi bíró. Tehát, nem mondja alzt, hngy le-
hetőleg mily hivatásbeli bírákból alakuljon meg
a tanács, hanem azt mondja a szakasz, hogy
ezekből áll a tanács, S ha ilyen bírákat valaani
ok miatt összehozni nem sikerülne) akkor nem
tud múködni. Ez pedig a kerületi törvény-
széknél. ahol a javaslat csak egy-egy tanítói,
illetve tanári, tanácsbírót rendszeresít, köny-
nyen elő is fordulhat.

A javaslat 13. §-a volna tulajdonképpen
arra hivatva, hogya tanács megalakításának
esetleges nehézségeit legyűrje, azokon az el-
nökséget átsegítse. Nézzük, hogy acre lehető-
séget más magyarázatra, mint ami az általam
inkriminált 6., 8. és 10. §§-ok nyelvtani, szó-

.szerinti értelméből ered. Véleményem szerint
nincsen sem egyenes, sem megkerülő' lehetőség,
sein pedig kibúvó ..

A 13. §. 2. bekezdése. tulajdonképpen még
erősíti a 6., 8. és 10. §§-ok értelmét akkor,
amikor imperatíve . rendelkezik, hogy az egy-
ház! törvényszékeknél a határozathozatalbari 'a
a, meghatározott szá:innálsem több, sem .keve-

':sebb tag nem vehet részt. .
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A 3. bekezdés is csak azt szabályozza, .
hogy milyen sorrendben hívandók be a tanács-
bírák. Tisztán arról intézkedik, hogy a meg--
választási sorrend célszerűségi okokból mellőz-
hető, de nincs intézkedés ana, ha a tanács 3
alkotó eleméből valamelvile hiányzik. Akkor
mit kell tenni? . u, •

A 4. bekezdés kötelességévé teszi a be-
hi vett bírónak azt, hogy ha akadályozva' van a
megjelenésben, azt haladéktalanul jelentse, kü-
lőnben viaélheti a költségeket.

Az 5., 6., 7., 8. bekezdésele ismét csak arról •
s nem a tanácskozás megalakításáról rendel-
keznek.

Vajjon szükség van-é a tanácsok múködé-
sének ilyen, ezerény nézetem szerint felesleges,
megszorítására, mely .az i adctt esetben amű-
ködés lehetetlenűlésére vezethet? Szerény né-
zetem szerínt a 12. §. biztosítja a szakmabeli
kartárs jelenlétet olyan ügyek tárgyalásánál,
ahol tanító vagy tanár van érdekelve. A 12.

. §. parancsának következménye pedig csak az
lehet, hogy ott, ahol a fegyelmi nem tanító
ée nem tanár ellen folyik, ott csak lehetövé
kell tenni, hogy a tanácsban tanár Vé1Jgytanító-
bíró is résztvehessen, de nem szabadna ilyenek
jelenlétet kötelezővé tenni azzal, hogy kimond-
juk: »a tanács egy világi stb .... áll.«

Át kellene -tehát szövegezni a 6., 8.) 10
§§-okat akként, hogy a tarrács lehetőleg az ott
közölt hivatásbeli bírákból alakuljon meg" de
1l8L akaq.~lY;Q~tat~:oIUiat~ e~."p:em,·~Q41,~,J~hetsé-
ges, úgy a 13. §-ban módot kell adni az el-
nőkségnek arra, hogy szükség esetén, ameny-
nyiben nem a 12. §-ban szabályozott esetről
van szó, ettől a rendelkezéstől eltérhessen, mint-
hogy nem szabad a múködési lehetőséget koc-
káztatni. Dr. Onesik NI

t

Könvvismertetés.
Krisztus a királyunk. Összeállította Sztehlo

Gábor és Urbán Ernő. 32 1. Harangszó-könyv-
tár, 1937. (Egyet. egyház által engedélyezett
konfirmációi tankönyv.) .

Konfirmációi oktatás idején csak örömme]
ajánlhatjuk Ielkészeinknek és tanítóinknak ezt
az új konfirmációi tankönyvecskét. Nem egy
szerző írta. Szerzői is csak összeállítoknak ne-
vezik magukat. Egy finn és több új német ev
káté a munka alapja. S a 16. századbeli re-
formátori teológia és rendtartásai a szel-
leme. Éppen az utóbbi az, ami a felsorolt
különböző források mellett is egységes irány-
vonalat és határozott színt ad neki. Ehhez
a színhez tartozik az, hogy olyan komolyan
kihangsúlyozza az úrvacsorát, mint az egész
oktatás praktikus célját. Airiű az egyház teljes -
tunitását nagyon komolyan veszi, ami" külö-
nösen megtetszik a Krisztusról és a ker. re-
ménységről szóló· szakaszokban. Továbbá az,
hogyalapos gondossággal és bőséggel válogatja

ki· az igazoló -hibliai igéket. . .végül, hogy az
egész önmagán túlutal és Luther Kiskátéjához
akar elvezetni. Egyházunkban nagyon sokféle
k(t!(~ alapján folyik a konfirmációi oktatás
Ajánljn!( azért oktatóinknák, h-a nem is tan-
könyvcserére, de elolvasásra és eszméltetésre.
mert elfeledett, új dolgok is akadnak benne.

De a füzetnek még nagyobb igénye is
van. Mutatja ezt az, hogy »lstenévugvo7,ú
címen ugyanez a szöveg felnöttekesámára is
megjelent. Urvacsorához készülöknek akar szól-
1Ii. tehát minden igaz evangélikusnak. Bizony
nem ártana híveinknek ilyenkor- újra 'átgon-
dolni, amit valamikor tanultak ' vagy nem ta-
nultak. E célból különösen alkalmasvszórvá-
nyainkban terjesztéere. .

A megújhodott es megújulásban levő .evan-
g-élikus egyházi teológia legújabb kis - hajtása
e füzet.S ennek örülünk a legjobban. Ugy
látszik, a nagy elvi harc BS' vita lassan véget
ér és megkezdődhetík mínden téren az: új ki~
építés. A konfirmációi .oktatásbanvés '=.' ~·t'e-
méljük - másutt eg:yaqínt..

Scholz Lászlú.

Figvelö.
1\ kommunizmus ellenszerérdl ' beszélt Serédi

heroegprímás.i Kell is erről beszélnie mifiden-
kinek, aki a :kommunizmus társadaiombontó
céljait és veszedelmét felísrrierí." De ha be-
szélünk, le kell vonni a, beszéd következrné-
nyeít. Igaz, hogya. kommunizmus »a. házas-
ság szentségét sárba tiporja«, de aki védelmezi,
b~lyegezheti-e ~az ~ törvény os házasságot á~g:t~s-
ságnakvJgaaaz is, hogy' »a legnagyobb érték,
amelyet Krisztus nekünk adott, az emberi. mél-
jóság tudata«, - de tiszteletben tartja-e 'ezt
a tudatot az is, aki törvényes házasságból
származott gyermekek törvényes voltát fele-
kezeti elfogultságbólelvitatja. Mi is azt rnond-

.juk hát: »legyünk résen, nehogy a hitetlenség
es a velejáró erkölcstelenség megfertőzze a
lelkeket. Több hit, több igazság, több' ezeretet
ct 'legjobb. ellenszere a kornmunizmusrrak.« De
legjobb és legméltóbb útja a Krisztus diadala-
nak is ..

*
'll Luther-rózsáról ír rövid közlemény ta

Sáfár. Eszerint esv gk. pap a Luther rózsá-
nak újabb magyarázatát adja. Állítólag gyón-
tatószékekről míntázta magának Luther ci, jel-
vényeben levő ötszirmú rózsát. ",

Mi a Sáfár kézleményével kapcsolatban
az igazságnak tartozunk á kővebkezők lerögzí-
tésével r '

L ,Luthernek nem kellett' a gyóntatószék-
.hez mennie kölcsönkérni az ötszirmú rózsát,
hiszen azt családjanak ősi címerébenrnár meg-
találta.
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2. Luthernél az .egyes rózsasz.irtnoknak az
.állítólagos gk. pap által megadott jelentésével
.kapcsolatosan sem pozltíve, sem ncgatlve vo-
uatkozásokat nem találunk.

13: ~Agk. pap állításának .való .z ínűvé téte-
lé-hez még hitelesen.jbe kelletle bizonyítaní.
hogy Luther korában és előtte N émetországban
a gyóntatószékekell valóban alkalmaztak az öt-
ágú rózsát. Még ebben az esetben js közelebb-
fekvő az, hogy .Luther .a csa] ádi címerból vet-
te e. motí vumot.' ._

4. Az egész közlemény pontosan megjelö-
leudő, .kitöl, honnan valók?

,. Egyébként a Luther-kutatások mai állá-
sanak megfelelően tájékoztat a Luther-rózsa
eredete, jelentése, stb. }elől Virág Jenőnek a
Luther-rózsáról, írt. tanulmánya, mely e napok-
ban kerül forgalomba. .
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BŐJT 1-5Ő VASÁRNAPJA.
ll. Kor. 6: 1-10.

- lsten kegyelmességét lehet »hiába uennis is, lehet
elutasítani is. Mert más a mequáltottak közössége,
lsten országa, mini a terméseeti világ. A világon
nem lehet ettiltani a ,földet, az erdőt, a mezö.t
napfény és e.ső előZ.. El kell joqadni és fel ke~l
dolqozni az ásdást, amit lsten kűldoti: De, Isten
országában, a gylilekezetben éppúgy lehet elutasítás,
mint. az áldás hiábavaló elfogadása. NlfJgyon sok-

. szor nagy és iontos Igék hullanak hiába az iqehir-
detésböl a gyülekezet lelkébe és fordítva valósul
meg az apostol mondása: lesznek mint élők és mégis
holtak, meg nem ölöttek és méqis lsten haragja által
meqostorozottak, vidámak és mégis olyanok, akik

.felett sírni kell. Mert hiába vették lsten kegyelmét.
Ez az, aminek a gyülekezetet rettegtetnie kell.

Ez ([,Z, amit minden mádon el ken kerűlni, mert.
az e gyház és a gyülekezetek váls.ága sohasem kioiil-
rél, hanem belülről jön. ts ezért kell, hogy az egy-
'ház mindenkor a leereszt alatt áiijon. szenuedésekben,
oereseqekben, nyomorúságban, fáradságban és ui-
gyázásb[ln, mint Krisztus szofgájll. Mert így tolti
csak be [eladatát, így vigyáz csak gondosan ez ke-
me/elemre, amit kapott, nem pedig akkor, ha dia-
'dalokra, befolyásra és kiuálteáqokra Wrekszik.. Gaz-
dagsága Szenilélekben, szeretetben, tisztaságban, Is-
ten erejében mindiq el van rejtue mások clől a
»hitetes, tsmeretlenséq, halál, osioroztatás, bánat, sze-
génység« seine alá, de mert ezekben lehet a világ
számára minden, azért van ezek szine alatt: »iqae
beszéd, élet, öröm és gazdagság« a hívek számára.

'- D. Kapi Béla püspök ezidőszerint külföldön
tartózkodik, ahol körülbelül febr. 20-ig marad.
. - Szeretetvendégség az egyetemi ifjúság részére.

Báró Radvánszky Albert titkos tanácsos, egyetemes
felügyelő ez évben is szerétet-vendégségre gyűjtötte
össze a budapesti egyeternek és főiskolák háromszáz
evangélikus hallgatóját., A. Tisztviselő-kaszinó ter-
meiben a diákokkal együtt voltak tanáraik közül
Sándy Gyula és Maurítz Béla és több az egyházi élet
veeztői közül, A házigazda köszöntője után Egyed
Aladár esperes szólt az Hjú.ságho,Z és a keresztyén
egység, a nemzeti kultúra és .egyházhűség érdekében
való munkára buzdította őket.

- Heckel német evangélikus püspök Budapes-
ten. D. Heckel Theodor püspök, a nérnét evangélikus
,egyház, külügyi .hivatalának vezetője néhány napot
Budapesten töltött. Utj.ának céljairól kifejtette, hogy

a .nérnet egyház külügyi. hivatala egyrészt a külföldi
'nérnet evangélikus gyülekezetek, színódusok és egy-
házak Iej lesztését, ..erősítését tűzte ki célul, másrészt
fenntartja és ápolja a külföldi egyházakkal való
kapcsolatot. Anémet egyházkülügyi hivatal értékesnek
látja a magyar protestantizmust, amellyel fennálló
'viszonyuk a reformáció első napjaiig nyúlik V;:;SZ3,
Dr .báró Radvánszky Albert, a magyarországt-evan-
gélikus egyház egyetemes felügyelője a német püspök
tiszteletére vacsorát adott. Heckel püspök megleo-
szorúzta a budapesti Hősök Emlékművét. A holdutcai
német refcrmátus templomban, valamint a Luther
Otthonban tartott' előadást.

- llz egyetemi és főiskolai Luther Szövetségek
• budapesti és vidéki 'vezetői az Országos Luther Szö-

vetség vezetőségévei febr. 12-én Budapesten tanács-
kozást folytattak az egyetemi ifjúság Luther Szövet-
ségi munkáj áról és az ifjúság problémáiról.

- Halálozás. Özv. Itteés Zsiqmondné szül. Pfeif-
fer Zsuzsánna életének 84-ik, özvegységének 47-ik
évében, február 6-án visszaadta nemes lelkét Teremtő
Urának. Temetése február hó 8-,án volt. Gyászolják
.az Ittzés, Kring, Ihász és Scholtz családok.

- llz Országos Luther Szövetség békéscsabai
csoportja február l-én az egyház tanácstermében
lelkészi, tanári és tanítói konferenciát tartott. A
kenferenclát megelőző áhitatot Kirner Gusztáv g'imn.·
valIástanár végezte. Előadásokat tartottak Bárdy Ernő
esperes a négyszázéves schmalkaldeni cikkekről,
Hrabovszky Mihály ev. tanító a régi csabaiak vasár-'
napjáról. Mazan László gimn. tanár Krisztus Iestö-
művészetí ábrázolásáról.

- II Protestáns Országos Árvaegylet Nővá-
lasztmánya február 13-án, délután 1/26 órakor, az
Árvaházban (VII., Rózsák-tere 1.) szerétetvendégséget
rendez. l

GYAKOROLJUK a virágmegváltást, hogy anya-
gíakban szűkölködő protestáns öreg testvéreinket is
gondozásba vehesse a Virágszövetség. - Adományok
Budapest, XI., Társ-utca 6.. Mokry Eszter címére
küldendők.------------------------------
HOGYAN TAMOOASSUK AZ EVANGELlKUS
EOYHAZKERULETEK JÖLET! EOYESULETtT?1
Evangélikus ember családjáról.i-a-o Jólétí Egyesület-
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti
Egyesülete 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/

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 megbízottal vannak az egye-
sületnek. - Állandóan felveszünk és foglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

SZLEZAK LAsZLÚ
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntőde, horanq [elszerelés- és naracq-
lábgyár, Budapest, VI., Petneiuizu-utca 78. szám.

8 aranuéremmei és 4 dlszokieoéllel kitűntetue!

Megjelent!
Zur Nieden Ernst: Eneddet beszélqetek,
Fordította Dr. Vető Lajos. Ára P 2.80

Kapható Scl.oltz Testvérek könyvkereskedésében, IX.
Ferenc-körút 19-21., és minden jobb könyvkeres-

kedésben.
t'ébé Evangélikus Diakonissza ÁÍiyahá.zi Nyomda, Budapest, VU., Damjanich-u 28fb. - F.: Farkas L.
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D. G~dli.ly Henrik.'--1_= _

A magyarországi evangélikus egyház ternp-
Iomain é s iskoláin fekete zászlók, a tornyok ból
harangszó hirdeti. hogy mindnyájan gyászolunk.
Országos egyházunk püs-
pökelnöke, a tiszai egyház-
kerület huszonöt éven át
püspöke, a nyíregyházai
egyházközség lelkésze : D.
Geduly Henrik, életének
71-ik évében elment kö-
zülünk. Visszatért szolgá-
latai, fáradalmai'. harcai és
rernénykedései földi hazá-
jából az Atyához. aki ot
ide küldötte és most haza-
hívta. -

Próbák közé állított élete
volt. Küzdelmes úton járó
egyházat vezetett. Kirnond-
hatatlan felelősséget hor-
dozott. Előtte jobb, áldot-
tabb és rendezettebb ~kor:
körülötte összeroskadt,' al-
élt és - bizonytalan jelen',
utána homályos .és szeron-
gó jövendő, - együtt olyan
felelősséznek terhe, melyet
magáhan hordarii csak ne-
hezebbé tett minden földi,
dísz., Mílyen komoly és csendes lélek' világított
szelíd szeméből: .. Mennyi megértés és meg-
bocsátás .,volt 'a szívében . .. Hogy féltett és
'őiízgefétt mlrideri legkisebb erőt, amit bárkinél
látott: mert tudta, hogy azt sem szabad elvesz-

tegelni ... Bölcsen, meggondoltan, óvatosan és
szám adási kötelezettségének teljes ismeretével
nézett minden feladatot, mely egv háza előtt állt;

tudván, hogy most olyan vi-
zeken jár az egyház hajója,
amikor nem szabad sen-
kinek hiányozni a dolgo-
zók, közül és nem szabad
senkinek hibát elkövetni
sem ...

Nem 'lehet az ő elpihent
szívére gondolni anélkül,
hogy ne érezzük azt a
soha nem szünő Iáidalrnét,
mellyel a teljes' és nagy
tiszakerületre és a teljes
és erős országos egyházra
gondolt. Személye rr.indig
képviselte a multnak ezt
a nagyságát, lelke soha
meg nem feledkezett róla.
Talán ebben mutatkozott
meg a legerősebben az a
hűséges kornolyság, rnely
annyira jellemezte egész
egyéniséget.

Evangélikus egyházunk
fájdalommal áll koporsóia
előtt. Nagy veszteség mirid~·

nyájunknak az ő eltávozása. Hálás és gyászoló
szívvel tekintünk utána és úgy fogadjuk a szerit-
írás szavát,' mint az ő hívő .szíve üzenetét :

"In1é énmeghalok, de Isten veletek lesz ... "
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Statisztikánk.
Az egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve

1934 óta közlí az egyetemes egyház népmoz-
.galmi statísztikáját. Ha az eddig közölt 3 év
statisztikai adatait" figyelemmel átnézzük és
nem-sainálunk egy kis összehasonlító számítást
végezni, néhány adatot egymássa~ szembe ~lí-
taní, úgy rájövünk arra, hogy bizony statisz-
tikai adatszolgáltatásunk meglehetős gyenge
-lábon áll, azt nem kezelik avval a pontossággal és
ügybuzgalommal, amelyet pedig a statísztíká-
nak egyházunk fejlődésére gyakorolt hatása
méltáno megérdemel és amely .egyházunk j~-
vendő fejlődésére nézve életbevágó fontossá-
gánál fogva megkívánható. Néhány példa-iga-
zolni fogja ezen megállapításomat.

1. Nézzük mindjárt a statisztikai táblázat
első tételét, a lélekszám változást. Ha így min-
den utángondolás vagy utánszámítás nélkül,
'csupán a végösszeget nézzük': örömmel kell
látnunk, hogy' egyházunk népessége évről-
évre várakozáson felüli erős tempóban növe-
kedik. De mindjárt más Iesz a helyzet, ha
ezeket a lélekszám adatokat kicsit megvizsgál-
juk, összehasonlít juk, néhány összeadást és ki-
vonást végzünk 1

Tudjuk, hogy a lélekszám változás három
tényezőtől függ: a születés és halál, a 'hozzánk
és tőlünk áttérés, az egyes közígazgatásí. ala-
kulatok területére való be, illetve elköltözés
arányszámaitól. Alábbiakban ebből a szempont-
ból fogom a három év statisztikajának lélek-
szám változását elemezni. 'I'ájékozásul közlöm,
h08'Y a továbbiakban közlendö számadatoknál

, -úgy a születés és halál, mint az át- és be, illetve
kitérés közöttí különbségeket már figyelembe
vettelll s illetve levonásba hoztam és a fel-
tüntetett számadatok már az ekként helyesbí-
tett végeredményt mutatják.

A bányai kerület statisztikai adata 1935.
ben az 1934. évi állapottal szemben 4371 főnyi
szaporodást mutat. Ugyanezen jelentés szüle-
tési és áttérési többlete az 1935. évre csupán
1961 főnyi szaporodást igazol. Itt tehát 2410
főnyi olyan többlet mutatkozik, mely valósága
esetén csakis beköltözés révén állhatott elő.
Ugyanezen számttáet az 1936. évi adatok alap-
ján elvégezve, a lélekszám szaporulat az előző
935-höz képest 791 lelket tett ki, melyből a
születés és áttérés révén előálló többlet ré-
vén mindössze 1381 van igazol va. Igy a be-
költözési tényezőre az adatok helyessége esetén
6110 főnyi növekedés esne. Mint alább látríi
fogjuk, ennyi többlet a többi összes kerületek
szaporulatának összegyűjtése és a bányai ke-
rületbe való átköltöztetése révén sem állhatott
elő.

A fentieknek megfelelő számításokat a
dunáninneni kerületnek adatai alapján elvé-
gezve a következő eredményt kapjuk : az ada-
tok az 1935. évre az előző évvel szemben mind-

össze 1 főnyi szaperulatot mutatn~k ki, ;Ezzel
szemben a je.entés születési s áttérési adatai alap-

, ján 935. évben 143 főnyi szaporulat jelentke-
• zett s így a statisztika 142 }~m bert,nem" mutat-
ki, 'I'alán ennyi elköltözött á keruletboi ? A7.
1936. évben az adatok az előző évhez képest
80. főnyi növekedést mutatnak ki. -Ezzel S7;8111-
ben a születési és áttéresi adatok 1936-ba,n.-181,
főnyi szaporodást igazolnak. Hová lett a, 101
lélektöbblet? -

A dunántúli kerületben elvégzett számítá-
sok szerint a születési és attérési szaporulat
1935-ben 362 ée 1936-ban 3L3--'.fŐnyi_uöveke-
dést tüntet föl. Ezzel szemben a beküldött
adatok szerint a kerület lélekszáma .mindhárom
esztendőben változatlanul- 176.937: Mi történt
a két évszületési és áttéréeitöbbletével t

A tiszai egyházkerület'adataivaJ végzett
számítás szerint az 1935: évben az .. elő,z9

r
ftV-

vel szemben lélekszám szaporodás nem történt.
Ezzel szemben a születési és áttéresi növekedés
426 főnyi volt, mely tehát' a lélekszámban- .f:l-
tüntetve nem lett.. Az 1936. évi adatckszerínt
a lélekszámban 255 főnyi apadás állott..elő. A
születési és attérési adatok szerint 249 főnyi
növekedés volt-s így az apadás csak 6 fő le-
hetne' ha viszont a, 935. lélekszámhoz. hozzá-
adjuk' a 936. évi szaporodást, úgy nem fogyás-
nak hanem tulajdonképpen ennek megfelelően
249 'főnyiszaporodásnak kellett volna el?állpia:.
Ha tehát elfogadnők a beadott statisztikai
adatokat, 'úgy annak' alapján' azt kell követ-"
keztetnünk, hogy a 936. év folyamán a tiszai
kerületból 504 lélek költözött el.

Ha most már a három kerületben fentiek
szerint előálló szaporodást - elméletileg - át-
költöztetnők a bányai' kerületbe: akkor IS
19'35-ben 931 és 936-ban 803 főnyi szaporodás
volna csupán igazolva és így a bányai kerület
1935. évi 4371 főnyi. szaporulatából 1479 és a
936. évi szaporulatábel 5307 léleknek az eredete
semmikép sincs igazolva még ezen beállítás
mellett sem.

II. Ezeknek a zavaros és egymással ellent-
mondó .statisztikaiadatoknak egyik' okozója
az a szokás, hogy az -egyházközség nem veszi a
fáradságot, hogy a lélekszámot évente átrevi-
deálja, hanem elő veszik az állami statisztika
1930. évi népszámlálási adatait - s egyszerűen
abból írják ki minden további nélkül. az ada-
tokat. Valahogy eza helyzet dunántúli kerü-
letnél is, mert máskép elképzelhetetlen; hogy
3 év alatt sem szaporodása, sem apadása ne
állott volna elő a Iélekszámban, - itt isvaló-
színüen a gyülekezetek egyszerúen átmásolfák
a népszámlálási adatokat, korrekció nélkül.

IH. Az egyes kerületi' és egyetemes gyű-
léseken . elhangzott tanfelügyelői jelentésekből
úgy látom, hogy az iskolai adatokat rhindig :az
év végének megfelelő állapot szerint mutatják
ki a statisztikában. Ezzel szemben az eddig

-kezemen átment megyei, kerületi s egyeten}8S
jegyzőkönyvekből aztállapítom meg, hogy túl-

iuyomó többségbena többi adatokat aszokásos
, .' .,,:' ,," '<"
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évi zárás, tehát december 31"ike szerinti állapot
szerint közlik. Itt tehát kb. félévi időbeli el-
tolódás van az egyes adatok között, me1y ter-
mészetszerűleg csakis az adatok megbízható-
ságának rovására megy.

'tv. Ha figyelemmel átnézzük a statisz-
tikát, sokszor fogjuk látni, hogy egyes ada-
toknál kérdőjelek vannak. Ahogy én a viszo-
nyokat ismerem, a megkérdőjelezett, tehát
az egyes kerületek vagy megyék által ,ki nem
mutatott adatok nem olyanok, melyekre
pontos. válasz ne volna adhato. Ha a
lelkész anyakönyvezi és kimutatja a szü-
letések számát, akkor föltétlen bizonyosság-
gal anyakönyveznie kellett azt 1S, hogy a szü-
letett gyermek törvényes vagy törvénytelen..
Mi a rácíója annak, hogya 'kerületek túlnyomó
többsége a törvénytelen születéseket nem mu-
tatja ki, holott az adatoknak kezükben kell
lennie. Ugyanez a helyzet a reverzálls ügyé-
ben is. Az anyakönyv nyilvánkönyv, mely
készséggel kímutat minden adatot s ha a
lelkész havonta vagy negyedévenként egysze]'
felkeresi az anyakönyvi hivatalt és felvilágo-
sítást kér a reverzáJisok állásáról, - ha neve-
ket .talán nem is, de számszerű adatokat föl-
tétlenül kap. Miért nem kérik és :közlik ezeket?
Az egyházi szertartás 'mellözésének ellenőrzése
már bizonyos, hogy nehezebben ellenőrizhető.
De egy csekély utánjárással ez is beszerezhető'
s az ekként szerzett adatok s az adatok alap-
ján .való utánjárás 'eredményességé' bizonyára
meg fogja érni azt a bs fáradságot.

*
Az Evangélikus Élet ezévi 4: .zárnában

Kemény Lajos tollából »Mindenki veszit vele«
címen egy tanulságos cikk jelent meg, mely
iskolapéldája annak, hogy egy kellő gonddal
és ,pontossággal összeállított statísztikából
mennyi tanulság és irányító adat vonható le.
Ha' .már az állam statisztikájaból ennyi ta-
nulság származhat, mennyivel több, elevenbe
vágóbb és a jövő kőtelességeit megszabó-előiró
következtetés és tanulság volna levonbató ak-
kor, ha egyházi statisztikánk is ugyanolyan
gonddal,pontossággal készülne, mint ahogyan
az az állami statisztikai hivatalban történik.
Itt volna tehát a legfőbb ideje annak és a
fentebb említett cikk szinte parancsolóan kö-
veteli statisztikai adatszolgáltatásunk megre-
formálásának szűkségességét, mert csak akkor
tudjuk a harcot fel venni ellenségeinkkel és
csak akkor tudjuk a helyes. védekezést,
a bajok, sebek - gyógyítását megállapítani és
el végezni: ha tudjuk, hogy hol és ki támad,
hol és miből ered a baj.

A »Mindenki veszít vele« cikk megállapí-
tásai és a fentiekben kimutatott néhány szám-
adat talán rá fogja terelni az illetékesek fi-
gyelmét statisztikai adatszolgáltatásunk hely-
telenségeire s talán rátereli figyelmüket arra is,
hogy ar helyes adatszolgáltatás milyen életbe-

vágóan fontos a jövendő fejlődésének bi~to-
sítása érdekében, Ha ezt elismerjük, talán re-
mélhetjük, hogy e két cikk nem hangzott el
hiá ba, hanem nyomában be fog következni a
statisztikai adatszolgáltatás megreformálása s
a helyes 'adatok alapján a helyes kezelése és
gyógyítása egyházunk sebeinek.

drbv.

A nehézsorsú iskola.
Az Evangélikus Élet o. és 6, számában

Dr. Pozsonyi Károly az evangélikus iskola-
ügynek úgy látszik legaktuálisabb kérdését
bolygatta meg: az iskola szervezetét. Nem is-
merem annyira a szervezetet, illetve annak
működését, hogy érdemileg hozzá tudnék szólni,
r em 'is ez a célom. Csak azt kívánom meg-
jegyezni, hogy mindenféle fajtájú szervezet jól
múködhetik, ha a benne munkálkodók hiva-
tásuk magaslatán állanak. Vagyis úgy vélem,
hogy magát a szervezetet el kellene választani
attól az evangéliumi szellemtől, amely az evan-
gélikus iskolákban mindent átfog, amely irá-
nyítja az ottan munkálkodó pedagógusok egész
lényét, és amelyre a cikkíró nem talál elég
dícsérő szót. Mert azt olvassuk: »... felekezeti
iskoláink lelkét - Iélnünk kell. - elsorvasztja
a legyengült, kivénült test, ha idejekorán hozzá
nem fogunk a bajok orvoslásához.«

Vélekedésem szerint tehát nem szükséges,
hogy az evangéliumi szellemet veszélyeztetve
lássuk, ba az iskola szervezetéről van szó, ha
csak az iskolaigazgatásról, felügyeletről beszé-
lünk, ha a keretnek átalakítását kívánjuk.
Nem mondhatjuk voltaképpen, hogy az iskolák
nincsenek azon a nívón, amely őket megilleti,
Mert mi adja meg az iskola valódi uívóját?
A keret: az iskola szervezete, va,gy az evan-
géliumi szellem? Szinte lehetetlennek látszik,
hogyha a régi keretek között olyan módon
nyilatkozott meg az evangéliumi szellem, mint
azt a cikkíró állítja, - lehetetlennek látszik,'
hogy a »kivénült«, de ugyanazon »test« most
veszélyeztetné. Bizonyos és öröktől fogva igaz
marad: a nevelés nem az iskola szervezetén
fordul meg. Bármilyen ékes, pompázó és haj-
lékony is legyen a keret, mit sem ér, ha a
nevelésben munkálkcdók nem képesek azt mél-
tán betölteni. Mert a nevelésnek és tanításnak
kizárólagos megvalósítója a nevelő, a tanító.
Tehát a tanító személyiségén van a hang-
súly, ha az evangéliumi szellemet, az iskola
nívóját kutat juk.

Kétségtelen, hogy a pedagógia az a »min-
denes«, amelynek dolgába mindenki szeret be-
leszólni, és sokan úgy vélik, hogy értenek
hozzá. Ennek oka természetes valami, mert
mindenkinek vannak emlékei, jó és rossz em-
lékei iskolai éveiból és valamelyest emlékszik
is arra, hogy tanítói, tanárai miképpen taní-
tották és nevelték. Ezek a jó és rossz emlékek
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azonban a legtöbb esetben és sok .kérdésben
teljesen egyénien joÓés rossz emlékek, igen
sokszor hiányzik belőlük az önkritika, mert
olyan korban vésődtek az emlékezetbe, amikor
a fejlődésben lévő emberi ész és jellem kiala-
kulatlan, sok vadhajtása elnyomja a gyengébb
tisztánlátást, és különféle körülmények befo-
lyásolják egy igazságosabb kép kialakulásában.
Igy természetes, hogy a ködös eredetből szár-
mazó későbbi megnyilatkozásokon rajta van a
dilettantizmus bélyege, az em1ékek konzervá-
lódnak és a hozzászólók bizonyos csökönyös-
séggel ragaszkodnak régi élményeikhez. -Ért-
hető, hogy az ilyen megnyilatkozások sok bosz-
szantó csodabogarat szülnek. Emlékezzünk
csak! Egyik napilapunk évekkel ezelőtt vitát
rendezett az iskoláróla hozzászólóknak elke-
pesztően elfogult leveleivel. Bámulatos, lÍogy
mennyi mindenfélével vádolták az iskolát!

Való igaz, hogy akármilyen fajtájú is le-
gyen az az iskola, különböző képességű és
egyéniségű tanítók munkálkodnak benne. Való
igaz, hogy nem egyszer elképedve állottunk
egy-egy megnevelt embertársunk életvonalának
különös sűlyedése előtt. Megdöbbentő és ért-
hetetlennek látszó ingadozásnak, kisiklásnak
vagyunk tanui. Furcsa embersorsok botorkál-
nak itt e földi göröngyök között, kik még ideig-
óráig sem tudnak kivergődni tántorgásukban
egy emelkedettebb életszínvonalra. És min-
denkinek egyéni élete is sok apró meggondo-
latlan, gyűlölködéssel, igazságtalankodással
megrontott pillanatokon át vergődik tova.

De ezért az iskolát vádolni? Számtalanszor
van úgy, hogy amit a nevelők felépítenek
délig, az leromlik estére. Az élet veszett ma-
rásai ellen nem egyszer erőtlen az oltóanyag,
amivel a csemetét ellátják.

Vajjon megszüntetheti-e bármilyen szerve-
zet is a súrlódásokat, az emberi gyöngeségből,
a beidegzett »rossz« emlékekből fakadó hely-
telen megjegyzést, keserűséget, bántást, elé-
gületlenséget okozó megnyilatkozás.t?

Mert bizony súlyos, fájdalmas és pana-
szos időket élünk. Sokszor csordul kí a kese-
rűség az emberek szívéből, köztük a nevelőle
fi1jdalma is. Közös sorsban élünk, közös imád-
kozással vágyakozunk a napfény, a boldogabb
világ virágos rétje. után. Itt mindenkinek csak
egy feladata lehet: be kell töltenie becsülettel,
mindnyájunk közös sorsát szem előtt tartva azt a
helyet, ahova a Gondviselés állította.

Ne gondolja a cikkíró, hogy törekvéseinek
útjába akarok állni; jól tudom, 'hogy a közös,
jó szándékú munkában csak úgy érhetunk el
célt, hogyha kezet nyújtunk egymásnak, ha
egymás hóna alá nyúlunk, segítjük egymást.
Készséggel elismerem az író nemes szándékát,
nagy érdeklődé ssel és együttérzésselolvastam
ama iparkodását, hogy a legjobb felé törekszik,
amint mindnyájan, közös veszedelemben, baj-
ban, igazságkeresésben, egy jobb út keresésé-
ben élők a legjobb felé törekedünk.

Lemle Rezső.,

Luther legjobb könyve
, ~magyarul. .

A keresztyén ember örökké időszerű' kér-
dése: m;i a hit és a jócselekedetek közötti össze-
függés? Melyik formálja, erősíti a másikat?
Egyedül a hit üd vözít-e? Vagy mikor nincs hit
a jó cselekedetek mögött? Mi az egyáltalán: jót
cselekedni? Kinek, mit, hogyan higyjünk? Ho-
gyan tegyünk jót, hogy az ne önzésünket, ha-
nem hitünket bizonyítsa?

Ezekre, meg annyi más hasonló kérdésre
Luther régen felelt a jó cselekedetekről írott
könyvében. A könyv 417 éves, 1520-ban ad-
ták ki s bár ugyanebben az esztendőben-nagy
reformátori munkái . (A német nemzet keresz-
tyén nemességéhez, Az egyház babiloni- Iog- ,
ságáról, Akeresztyen, ember szabadságáról.)
mindenki figyehnét lekötötték, egymás után
nyolc kiadás jelent megs jutott el a .lélek
éheseinek asztalára, A váratlan »siker« oka:
a [ó cselekedetekről írott könyv Luther leg-
jobb munkája. Maga is, annak tekintetteés
mondta.

Természetesen kiemelkedik az »olvasásra
ajánlható«, »[ó« könyvek közül. Szórakozni,
időt tölteni nem lehet mellette. Egyszerűen.
természetesen írta egyszerű gondolkodású, ter-
mészetes keresztyén lelkületű embereknek.
Amig olvassuk, mintha Lutherrel szemközt ül-

, nénkls ő Q)eszélne hozzánk: ~QIvasása ut!áp 1p.eg-
döbbenünk, megrázkóclunk: jaj, azt!.hittem, ed-
dig hitből éltem: Most látom: az csak tengődés
volt jó cselekedetek morzsáival!

Az írásművészet remeke. Nem készült
csak tudományban jártas teológusoknak, sem
csak tudatlanoknak, hanem minden Istent ke-'
resö embernek. Útmutatás annak, aki 'elfelej-
tett imádkozni', s annak, 'aki a hit ízét 'sohasem
érezte. Olvasója lehet szülő vagy gyermek,
koronás ÚT vagy alázatos szolga, parancsoló
felsőbbség vagy testvért Imreső munkás, dőzsölő
gazdag vagy erejét hullató szükölködő, -talál-
kozik önmagá val a könyv lapjain s meglát-
hatja i. mílyenné kellene lennie. A tíz paran-
csolat rövid mondatai kibővülnek, megeleve-
nednek, vádolnak s a tizedik parancsolatbeli
bún rabja szívéhez kap mar az első olvasásnál :
Uram, milyen bűnös ember vagyok. .

Ez a munka arra szolgált, hogy - mím.
a tiszta ablak az áldott napsugarat. az Evan-
gélium világosságát és melegét bocsássa be
az életünkbe; 1520-tól százezrek és százezrek
feléledtek a hatása alatt. Nekünk, magyar
evangélikusoknak mindeddig homályos maradt.
Nem volt hazánkban sem hivatalos' tudós em-
ber ,sem embertársaiért aggódó, pénzét, nem'
féltő munkás, aki 'asztalunkra tette volnavMost
végre hamarosan magyarul is megjelenik,
hogy pótolhassuk a. belső veszteségeket. Ha
már, helytelenül, »lutheránusoke-nak neveznek
bennünket, ne azzalcáfoljuk ezt meg, hogy
Luthertól semmit "sem olvasunk: Sőt inkább,

..' • -'''' .•. ' ...- 'J
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segítsen az ő, még ma is felénk lüktető hite
a jó cselekedetek igaz megitélésére.

Másutt azt mondják : vissza Lutherhez !
Nálunk: kezdjük már el Luther könyveinek
olvasását! '

, , Ime: egy jó alkalom ...
l' áradi Lcüj'os.

A gyülekezeti Iapocskákról.
(Válasz.)

Mint a debreceni gyülekezet »Egy akarattal!« c.
az Evangélikus Élet mult számában Szabó József által
aposztrofálté,s,. ajánlattétellel megkeresett lapocs-
kájának a szerkesztője és kiadója, pár szőval sze-
retnék válaszolni, hogy megrövidítsem a vitát. Szabó
József testvérünk, a Harangszó érdemes szerkesztője
kifogásolja, hogy ,egyes .gyülekezetí.. helyi lapocskák
nem' helyi hanem általános természetű anyagotrkö-
zőlnek és ezzel akaratlarrulis idegen vetésbe v,ágják
a sarlójukat: rontják az országos lapjainkat. Igaza
van. Minden gyülekezetben minél nagyobb példány.
számban kell terjeszteni »helyi« 'érdekből az or-
szágosegyházi lapjainkat, kinek melyik való. Ezeknek
u. í. nemcsak az a célja, hogy a hitéletet mélyítsék,
hanem még inkább' az is, hogy az ország szétszórt,
maroknyi evangélikusságban a közösséget erősítsék
és fejlesszék. Mi ',egyek vagyunk, akik Zalában, Vas-
ban, Somogyban, Veszprémben, Nógrádban. Békésben,
Borsodban. Szabolcsban. Hajduban messze küzdünk
egymástól. Egy a hitünk, egy a célunk, ,egy a
sorsunk! Nem szakíthat minket el a Duna, meg a
Tisza! 'A vidék testvéri büszkeséggel szereti látni,
hogy mí. történik a fővárosban és hisszük, hogy a
fővárosi evangélikusság sem felejti el az anya! si-

,- rakat, 'revült iskolapadokat rejtő, szülőföldi gyüle-:
kezeteket a mostohasorsú vidéken. Ezért kell min-
den gyülekezetben országos lap, amely egybe fog
minket: gyülekezeteket és híveket. - ezeket tehát
nem ronthatják helyi lapocskák. '

De!
De van sok 'olyan gyülekezet, nemcsak' a bu-

dapesti, ahol okvetlenül szükséges 'ezenkívül 'egy
egészen helyi jellegű lapocska is. Ilyen pl. Debrecen
is; Debrecen szab. kir. város 130.000 lakosából csak
1.20/? az evangélikus. Az 1930-as, népszámláláskor
1554 evangélikus .volt Debrecenben az aktív kato-
nákkalegyütt. Ma 1500 körül van bent a városban

.a -cívil sorbimélő evangélikusok száma, amely mdn-
den' nap többször változik. Ez az aránylag maroknyi
nép 8000 kat. holdnyi területen él szerte-szét el-
szórva (ekkora Debrecen 'beépített belterülete). Nem
8-10 utcában, sűrű tömbökben, hanem mintegy 200
utcában, melyek közt nem egy 3-4 krn. hosszú. Ily
körűlmények közt az örökös lakásváltozások miatt
elég munkát ad már a címlajstrom kezelése is. És
a személyes cura pastorális egyéb 20-24 féle lel-
lelkészi munka mellett! A helyzet hű képéhez tar-
tozik, hogy ehez az anyagyülekezethez tartozik egy
4000 négyszögkilométeres szórvány terület is, ahol 68
községben 800 intelligens evangélikus testvérünk él
pastorálást igényeIve. Egy-egy helyen 5-10-20-30
evangélikusunk van. Egy helyt van 80. Ennek a
missziói területnek a pastorális kurálása baj os volna
Budapestről vagy Györből, a helyzet, a személyi
és . tárgyi konkrét adatok ismerete nélkül. Ezért
indítottam el '1932-ben az »Egy akarattal!« c. la-
pocskánkat, amely mindig helyi anyagot hoz azzal
a céllal" hogy_ a szétszórt híveim állandó tájékoz-
tatást kapjanak a gyülekezet többtagú munkájáról,
eseményeiről, azonkívül a különféle akcíók.. tervek
propagálása révén a közömbös híveket is bekap-
csoljam lassanként az. egyházi közösségbe. A hívek
megszokták, szükségét érzik és. követelik, ha téve-:
dé~b91, nem,k~pj<ík meg, : Különösen júszolgál,at~t

.------------------

tesz a templomo, ískola-. és székház építési mun-'
kánk előkészítésében. "

Az anyagiak ügye a következő. Mint a címlapon
is olvasható, a lapocska »ingyen« jár minden .hí-
vünknek és barátunknak. Kormányengedély miatt az
előfizetési díjat is fel kellett tüntetni a címlapon,
de közölhetem, hogy az 1200 példányban megjelenö
lap nem terheli az olvasókat, az egyháztagokat.: az
egyházi pénztárt. Ingyenes, mint a Krisztus Urunk
evangéliuma és kegyelme. Azt is közölhetem, hogy
a lapocskát 1200 példányban egyénenként szétküldve
csaknem négyszerte olcsóbb an lehet fenntartani, mínt
amennyi ért Szabó József testvérünk szállítana 2 ol,
dalas lapot 5000 példányban. Valószínű, hagy még
az idén 8 oldalasra nő meg a lapocskánk - csupa
helyi anyaggal - és akkor aránylag még 'Olcsóbb
lesz.. (

Ahogy Debrecennek. éppen úgy Budapestnek.
Sopronnak, Pécsnek, Szegednek. Békéscsabának. Oros,
házának, Nyíregyházának. stb. szüksége van ily helyi
Iapocskára, amely ingyen jár a híveknek, .nemter~'
heli az egyházi pénztárt és kimondottan gyülekezet!
célokat propagál; gyülekez-etet épít. Közben propa-
gandát csinál' a hívek, körében az országos lapja-
inknak, amelyekre véppen olyan nagy szüksége van
a gyülekezetnek, mint az 'egyetemes evangélíkusságnak
a virágzó, gyülekezetekre és virágzó »szórványokra«,

Aldás, .békesség! PeLSS Lásziá.

Iskola ügyünk.
Igazgatás.

Iskoláink igazgatása eredetileg az iskalaszék ha-
táskörébe tartozik. Az erre vonatkozó rendelkezés
határozottan így szól: »... általában ellátni a ~{ebelheJj
iskolákra nézve a rendes igazgatás keretében előfor-
dúló s hatáskörébe tartozó folyó ügyeket!« - Mivel
ez a rendelkezés nem zárja ki sem az igazgatás te-
endőinek valamelyik tanítóra való áthárítását, sem
a hatáskör megállapítás ának a jogát, a többtanerős
iskolákkal bíró egyházak éltek ezzel a joggal és a
legtöbb helyen igazgató-tanítóra bízták az iskola,
vezetését, megállapítva egyúttal annak hatáskörét.
Akadnak azonban 'Olyan iskolák is, ahol semmiféle
helyi szabályrendelet nem intézk-edik az' igazgató
jogairól, és kötelességeíről. Az egy- és kéttanerős
iskolák igazgatásának kérdése körül pedig teljes 'a
bizonytalanság. \

. Tekintettel arra, hogy 393 egyházi, iskolánk közül
244 az egy-, 92 a két- és csak 57 a három és több-
tanerős iskola, nem tartom teljesen feleslegesnek az
ezzel a kérdéssel való bővebb f'oglalkozást. Annál is
inkább, mert hiányzanak a hatáskörre vonatkozó ,egy:
séges irányelvek, sőt mi több, még egységes elvi
alapról sem lehet beszélni. Pedig, - miért neJ.e-
hetne ezt a kérdést is egységesen, egyetemes sza-
báJyrendelett~l, a kor kÖY'etelmé.n~eit min~:en. te~in-
tetben honorálva rendezni ? HelYI érdekekről Itt ugy
scm lehet szó. Iskolaügyünk egységes fejlődését
viszont határozottan előmozdítaná. Ez nem jelenti
azt, hogy a helyi szabályrendeletek között nem aka-
dunk kítünő munkákra, csakhogy abból a köznek
vajmi kevés haszna van. ' .

Szerény soraim célja tehát nem lehet egyéb.
mint a teljes egység megteremtésének előmozditása.

Amikor úgy általában az »igazgató« szót hall-
juk, önkénytelenül egy felj'ebbvalói, jogkörrel felru-
házott hivatalfőnökre gondolunk, aki hivatalában" a
hozzá beosztott munkaerők felett, majdnem kor-
látlanul rendelkezik. Megállapítja beosztásukat, rnun-
kakörüket, közvetlenül ellenőrzi teljesítményüket. te-
hát a szó valódi értelmében igazgatója az illető
hivatalnak. Ez a szinte kerlátlan hatalom végered-
ményben indokolt is, ha hozzágondoljok. hogy' az
irodaigazgató vagy 'egyéb hivatalfőnök ci hivatalában '
Iolyóv.murrkáértr.teljes felelősséggel tartozík. Egész
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működését. .ennek a 'felelősségnek 'a tudatában fejti
ki. Az elvégzendő munka nemcsak megengedi, ha-
nem egyenesen megköveteli annak legpontosabb fel-
osztását, körülírását és ellenőrzését. A hivatalfőnök
széleskörű jogain meg sem ütközünk és ~gészen
természetesnek vesszük, hogy a rosszul vagy el nem
intézett aktákért őt vonják felelősségre.

Egészen más azonban a helyzet az. iskolaigaz-
gatónál. Ö IS hivatalfőnők; de csak addig, amíg
adminisztrációs rnunkakörében jár el, aktákat intéz.
Ö is felelős kartársai munkájáért, ha pl. ·egy sta-
tisztikai adatokat tartalmazó kimutatást hibásan állít
össze és a helytelen adatokat valamelyik 'osztály tanító
szolgáltatta. De rögtön változik a helyzet, ha az
egyes osztályokban folyó pedagógiai munka Iogya-
tékosságairól kerül szó. Még egy laikusnak sem
juthat eszébe, az igazgatót felelőssé tenni azért,
hogy egy bizonyos tanítási egység megtanítása va-
lamelyosztályban nem .. sikerűlt, de még akkor sem,
ha az teljesen elmaradt. Ezért nem az igazgató, ha-
nem az osztály tanító felel. A mulasztás megállapítása
pedig nem az igazgató, hanem a körzeti iskolafel-
ügyelő hatáskörébe tartozik ..

Addig azonban' nem szóíhatunk érdemben az
igazgató hatásköréről, mígnem tisztázunk bizonyos I

elvi kérdéseket.
Mindnyájan tudjuk, hogy az iskolában, a taní-

tók részéről kifejtett szellemi munka olyan szarves
összefüggésben áll az !skolát érintő összes egyéb
ügyekkel, hogy azok bizonyos' csoportját kiragadni
es egy az iskolán kívül állóra bízni lehetetlen. Az
iskolát csakis a tanító képviselheti, a benne folyó
életet, az azzal összefüggö ügyeket csakis ö irányít-
hatj a, Intézheti. Ez nemcsak joga, hanem kötelessége l
Míndenért ő felelős! Ezzel elvileg eldöntöttük az
egy tan erős iskola igazgatásának kérdését is.

A képviseletr-e vonatkozó jog és kötelesség a
két- vagy többtanerős iskoláknál csak annyiban-rnó-
dosul, hogy csak egy szernélyre, az igazgató ra hárul.
A felelősség adminisztrációs ügyekben azonban meg-
oszlik a tantestület összes. tagjai között.

A felelősség. megoszlása a jogok megszorítását.
illetve megoszlását vonja maga után. Bár nem a
tantestület bízza meg az igazgatót teendői ellátá-
sával, működését. - az. adminisztrációs ügyek ki-
vételével -:- leginkább az befolyásolj a. Az egyes
osztály tanítók jogainak elismerése már nem vitás.
Az osztályokban folyó pedagógiai munka annyira
'egyéni, hogy pl. módszer tekintetében színte kor-
látlan szabadsággal jár. Az iskolai élet bonyolult,
föleg kölcsönhatásokon alapuló strukturáj a nélkü-
lözhetetlenné teszi az ósztálytanító jogainak az egész
Iskolai életre való kiterjesztését, Ezt az újabb jogát
a tanító, mint a tantestület tagja az értekezléten
gyakorolja. Ezzel előtérbe kerűl az iskola irányítá-
sának ,egy, nemcsak a tanító, hanem az igazgató fe-
lett is álló, újabb tényezője: az értekezleten érvé-
nyesülő testületi szellem! Kétségtelen azonban, hogy
az egész iskola tanulmányi eredményét, fej lődését
igen nagy mértékben befolyásolja az egyes osz-
tályokban folyó élet, tehát nem teljesen közörnbös,
ki hogyan, milyen módszerrel tanít, milyen fegyelmi
eszközöket használ? Az egyéni módszerek .. egyéni fe-
gyelmi eszközök, vísszahatnak az egész iskola szín-
vonalára ,azt emelhetík, de hihetetlen mértékben Ie
is rombolhatják. Világos, hogy a tanítónak az ér-
tekezleten érvényesülő joga bizonyos mértékben ab-
szorbeálja osztálytanítói jogait, egész munkáját ma-
gasabb; az egész iskolát érintő érdekeknek kell alá-
rendelnie. Ezeket az érdekeket az értekezlet hiva-
tott képviselni.. Az értekezlet· akaratának irányítój a
viszont a testületi szellem, végrehajtója az igazgató.
Ha tehát eJismerjük a testületi szellem felsőbbségét,
egyúttal tisztázódik az igazgatónak a tantestülethez
való viszonya is: az igazgató már nem feljebb-
valója kartársának, hanem első az egyenlők között,
elnöke 'Ugyan az értekezletnek; de 'egyben annak
megbízottja, akaratának végrehajtója.
(Foly tat [uk.) ..-: Aozso'J/{fj Károly dr.

Figyelő.
Keresztyén egyházak uni?ja felé. Minket ~emk~-

tolikus keresztyéneket annyit bántanak, annyit gu-
nyelnak. annyit keserítenek - k.önyvben~ rádióQa~.
ujságban, gyakorlatban - hogy minden s~.o, amelyből
hiányzik a gyűlölködés, bántás mérge, ~onnyen utat
talál a szívünkhöz. Legutóbb. Ballg~a ..:pater . ..to.ll,áb:ó;l,
vettünk szemünknek szokatlan, szívünknek k,edves
szavakat. Az a világégés, amely részben kívül és
szemmelláthatóan pusztít Európa, keletjen . ~s dél-
nyugati csücskén, részben bent parázslik millió ember
szívében látszólag jólszituált és rendben tartott ?,r-
szágokban és amely csak a szellőre var, ho~ b,elole
egy egyetemes láng váljék, mi!1tha ar!a. mdl~ana
bennünket, hogy keressük egymás tes~~efl kezet a
mentésre és építésre. Krisztus keresztjét estromol-
;ák s mi öt különféle szertartások szerint tisztelök.
:nintha rádöbbennénk arra, amit Kapi Béla püspök;
körűlbelűl úgy fejezett ki reformációnapi r~,diós ige- ..
hirdetésében: akik Krisztus kereszt jet tartjak 'ebb~.n·
az ingó, háborgó világban, ne gyöngítsék, deet;o-
sítsék egymás kezét. - Amik?r a »másik ?Id!ll:.ol«
ennek az »egyszeregy« igazsagnak a .. meg,e!'tese~el
éskifejezésével találkozunk, nem tehetu~k mast; m;mt
várakozunk; várjuk, hogy ne eg~ le~ber ?y!Iatk~zzek IIP'
és várjuk a gyakorlatot! Addig IS rmg a várakozás
ideje tart, nehogy a boldog várókat keserű csalódás
érje, állapítsuk meg a következőket: ..

A reformáció megítélésénél ztovább kell mennunk
annak megál1apításánál, hogy Luther összeveszett a
pápával! A reformációés, így, a protestantI~mus
több mint két ·embercivakodasa es annak. eredménye.
A reformáció Isten műve! Ezért lehet a protestáns
egyház a világon 200.000.00~ keresztyé~~ek Lelki
édesanyj a. Meg kell látni ~zt IS, ho~y a világnak nem
éppen az értéktelenebb resze vallja magát a refor-
máció örökösének. .

De meg ken látni azt is, hogy. a római .1, 1 t. !ke-
résztyénség is Isten akaJ:at~., Aki ~ katohk~ ke-
resztyénséget nem a Sz~yu1sago~ es t~stverte}.en
»hitszónoklatokon« keresztul ismert, az tudja, hogy a
Biblia mértékével mérve a katolicizmus keresztyén'
értékeket rejt magában. , '

Ebből következik az is, hogy a ket .keresztyén
testvér mindaddig két táborban marad, míg azt az'
lsten így akarja! Formális unió akkor következlk
be ha mindkét testvér új hitvallásra tér; (vagy a re-
gl~'e; - így is mondhatjuk) hítvallások azo~ba;l1,n~m
a mi tetszésünkre, hanem Isten Lelkének mdlÍas~~a
tétetnek és pedig nem minden napon. A forma lis
uniót tehát várhatjuk, remélhetjük, de abban .a . tu-
datban, hogy az egy, apostoli, keresztyén egy?a.z
tény, az meg van és tagja, ~ind~I?-kI, a~l ..a KrlSZ-
t.usban igazán hisz. A formális unio a bU;l1os ember
miatt még talán sokáig - álom marad. Mig az Isten
aztígyakarja.,

Keressünk azért közelebbi célokat, olyanokat,
amelyek eléréséb~n, a mi emberi. erőnk ~s szel-
gálatunk nagy segítség lehet., Tanuljuk e~I?a~t meg-
becsülni! Lássuk meg egymás sok -sok értékét ; ero-
södjünk egymás hite által; t~gyük"erőssé a m.a~?k
egyházát, de ne a szomszed ver~~el; n~ higyjuk
azt, hogy erősödés a más~k gyeng,lte~e; l~s~uk meg
a . közös Megváltó Jeruzsálern fele indulását, hogy
meghaljon sokakért, mi~dn~átul}kért:, ~~nkréten: ne
bán tsuk egymás házasságkötését. Ker] ük a rever-·
zális eltörlését. A nlébános .Jegy·en megmt kedves
Kollégája a lelkészeknek. akivel együtt keresi ,a bé-'
kességet és nem esküdt ellensége: ,ne ..legyen er<!em
az »eretnek-falás« és rangletran való konnyebb előre-
jutás a statisztikai ered~ény. Arró! ismerjenek meg
bennünket, hogy mi Krisztus tanítványai vagyunk
és egymást szeretjük! .

Magyarországon az a helyzet, hogy az egyik
testvér számban erősebb. Mi örülünk annak, ha felénk
szerétettel nyújtja a kezét: nem fogjuk visszautasí-
tani: és beesületes szerétetrel fogjuk megszorítaní. Az;
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.uníó; az »egy nyáj« reménykedő vágyakezásunk és
·várakozásunk tárgya. Addig azonban ne feledjük,
mert baj, ha feledjük azt az igazságot, amellyel a
Tübingeni egyetem kat. hittudományi karának Karl
Adam nevű tanárja (ott megfér egy egyetemen az
evangélikus és katolikus fakultást) egyik kollégiumát
bete] ezte ; »Az egyházakra széttöredezett keresztyén-
ség felett ott lebeg a feltámadott, diadahmas, hus-
véti Krisztus dicsőséges alakja, akiben vagyunk egy
test. és egy apostoli egyház.«

Kósa Pát .

*El Luthen-rózsáról Lapunk előző számában ref'-
lexió jelent meg, amely Sáfár c. lelkészi lapom €
tárgyú közlernényévei kapcso-latosan szük:ségesnek
'látta. az igazságot megvédeni. Válaszom csak az.
hogy aki figyelemmel és elfogulatlanul olvassa 'el

·a kis közleményt a. .Sáf'árban, az megállapíthatt a.
hogy abban van egy »ha« szócska is. ami az egész
közlernénynek döntő jelleget ad, nyitott kérdésként
a történet kutatóira bízván ennek az új kornbiná-
ciónak az alapos megvizsgálását. »Ha ez a gondolat

•helytáll«, akkor még szebb és mélyebb a Luther-rózsa
értelme, mert Krisztus keresztjével megsemmisítette
Luther az »emberi elégtétele régi szimbólumát s azt
a Krisztus elégtételévei szerzett igaz öröm úi vi-
lágává tette. A Sáfár szerkesztője.

: r'@""r""""''''''''''''''''''''H'''''I''''''R''''E''''K~''''''''''''''''''''''''''''l'''@"")
1IIIIIIIlflIIIIIIIIIII"'"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"1I11111I11I1I11I1I11I1I1I1I1I1I"'lIl1l1l1l1l1ll1t1"1I111",,,ii

.BŐJT 2-lK VASÁRNAPJA.
1. Thess. 4:1-12,

. Szentségre hívott minket lsten és ebben a szeni-
ségben benne van Isten minden knoetetése. Ezek
a lOOvetelése/r először a földi életre oonatkoznak,

·arra, amit az apostol így mond: »mi modon for-
golódjatok«. Mert ae, hogy mi módon élilnk, tesz
minket lsten előtt enqedetmesekke. Erujedelmesek
azok, akik megteszik a parancsolatokat; tisztesség-
ben élnek, meqtartoetaiiák maqukat a paráenasáq-
tól és atyafiúi szeretet van közöttük. Becsűtetbeli
dolognak tartják, hogy csendes életet folytassana./i:,
inert érzik, hogy lsten volt az, aki erre megtanította
őket Szent Lelke 'által. .

Mert minden életnek alapját lsten oetette meg.
Csalf! mert már szentté tett, azért lehetünk szentek.
CwM mert . megtanított a szereietre, azért szeret-
hetűnk, Es noha mindezt megengedi, sőt meg is
parancsolja, meqis uannak, aküc nem élnek engedel-
mével és nem követik parancsolatait, Ezeknek mondja
az apostol, hogy:' »Aki ezeket mequeti, azt veti
meg, aki Szenilelkét is k,özlé uelünk«. .

Szeniséqre hívott lsten. Szentnek mond és kö-
ueieli, hogy nevünknek megfelően, »vett hioatásunk-
hoz méltón« szentek legyünk. Legyünk azzá, amik már

· vagyunk. Botladozó és tévelygő .szentekből, állhatatos
szentek, szeretetlenekbol olyanok, akiket a Szeni-

· léle.k tanít szeretni.

- D. 6eduly Henrik püspök temetése Nyiregy-'
egyházán f. hó 22-én, hétfőn délelőtt lesz a nagy-
templomból.

- Lapunk bekötesi táblája igen ízléses kivi-
telben, dús aranyozással elkészült és azt 1 P. 60 fil-
léres árban a megrendelőknek elküldöttük.

- El Iasori templom bőjti programmja.
1. Bőjti istentiszteletek délelőtt 11 órakor: Feb-

ruár 14. Invocavit vasv.Ige : II. Kor. 6:1-10. A bőjt al-
kalmatos idő -. Urvacsoraosztás .. (Kemény Lajos.) Feb-
ruár 21. Rerníníscere vasárnap: Ige: 1.. Thess. 4:1-7.

..A bőjt szentté lételre kötelez. (Urvacsoraosztás.)
{Dr. H .. .Gaudy László.) Február 28. Oculi vasárnap:
[ge: Luk. 11:14-28 .. ·A..bőjt Krisztus mellé állít,

'. Urvacsoraosatás. .. (Kemény, Péter.) -Március 1. Laetáre
vasárnap: Ige: Róm. 5;1--,-11. A bőjt ajándéka; bé-
kesség a bűnösnek. Urvacsoraosztás. (Kemény Lajos.)
Március 14. Judica vasárnap: Ige: Zsid. 9.:11-15.
Krisztus vére megtisztit. Urvacsoraosztás. (Dezséry
László.) Március 21. Palmarum vasárnap: Ige: FiL
2:5-11. Jézus előtt hajoljon meg minden térd. Ur-
vacsoraosztás. (Dr. H. Gaudy László.) Március 25.
d. u. 5: úrvacsorai istentisztelet. Március 26. Nagy-
péntek d. e. 1/29. Urvacsoraosztás, d. e. 11. Ige: Luk.
23:39-45. a gimnáziumban (Kemény Péter.), a temp-
lomban (Kemény Lajos.) 12 órakor Úrvacsoraosztás.
Március 28. Husvét vasárnap: Ige: 1.. Kor. 16:1-8.
A bárány. D. e. 1/210: a templomban (Kemény Pé-
ter), d. e. 11: a gimnáziumban (Dezséry László),
d. e. 11: a templomban (Kemény Lajos.) 12-kor:
Urvacsoraosztás. Március 29. Husvét hétfő: Ige: Luk.
24:13-36. Feltámadásunk: tény. (Kemény Lajos).
Úrvacsoraosztás.

2. Bőjti előadások délután 6 órakor: Február
17. Az egyház missziója az államban (Gaudy L). Febr.
24. Az egyház missziója a nyilvánosság életében

. (Kemény Lajos). Mareius 3. Az egyhaz missztója
a nép között. (Dr. H. Gaudy Lásztó). Március 10.
Az egyház missziója a hitetlenkedéssei .szernben (Ke-
mény Lajos). Március 17. Az egyház- missziója a
pogányok között. (Dr. H. Gaudy Lászlo). Március
22. Lázadás. (Mórocz Sándor). Március 23. Közöny.
(Virág Jenő). Március 24. Hazugság. (Kemény Pé-
ter). Március 25. Közösségek bűnei. (Danhauser
Lászlo). Március 26. Nagypéntek. Passió-olvasás, (Ke-
mény Lajos). Márc. 27. Világosság. (Dezséry László).

- Balassagyarmat. Az egyházközségben minden
szerdán böj ti vallásos est lesz. Az előadók és elő-
adásaik címe a kővetkező : Kardos Gyula alesperes-
lelkész: »Az Otestamentom nagy szenvedője«. 'Irányi
Kamill székesfehérvári lelkész: »Rendezd el háza-
dat«. Magöcs Károly budapesti kézponti lelkész:
»Együtt szenvedés Krisztussal«. Prőhle Sándor rá-
kospalotaí alesper es-Ielkész : »Amit a kereszt beszéle.
Honéczy Pál pilisi esper es-Ielkész : »Az elhagyott
Jézus«. Antal Zoltán ref. Ielkipásztor-: »Nyereségem
a Krisztus«.

- II Magyar Protestáns Irodalmi Társaság 1937
március 1. és 2-án Budapesten Országos Protestáns
Egyházzenei· Konferenciát rendez, melyre egyházi
zenénk hivatott munkásait, -1 a lelkészeket. tanárokat,
kántorokat. tanítókat - és mindazokat, akik egy·
házunk kultúrális kérdései iránt érdeklődnek, tisz-
telettel meghívja. A konf.erencia célja az, hogy egy-
házi zenérne megoldatlan kérdéseire irányítsa a n-
gyelmet és ezzel a magyar' protestáns egyházi zene-
kultúra korszerű fejlődésének útját vegyengesse. -
Felvilágosítással készséggel szelgal a konf.erencia
előkészítő bizottsága, Budapest, VI., Liszt Ferenc-
tér 8. . . I . •

- Felügyelői jubileum. A szentetornyaí (Békés
vrn.) gyülekezet február 14-én díszközgyűlés kere-
tében Isten iránti hálával emlékezett meg arról,
hogy. felügyelöjét, Dr. Székács István földbirtokost
10 évvel ezelőtt egyhangú lelkesedéssel hívta meg
az egyházfelügyelői székbe. Dr. Székács István a szen-

- tetornyai: evangélikus egyháznak rninden 'előre meg-
tett lépésével összekapcsolta a .nevét, Nagyrészt az
ő elszánt akarása hozta létre a 'szentetornyai temp-
lomot, legutóbb 'az iskola telj es átalakítása és. az
új harmónium beszer-zése tanuskodnak buzgalmáról és
áldozatkészségéről. A díszközgyűlésen a kerület
püspöke.. amegye alispánja, az e,gyházmegye ve-
zetősége és sok más egyházi és polgárí .közület üd-
vözö~te a jubiláló egyházat és buzgó felügyelőjét ..

:_, Lelkészbeiktatás. Mencshelyen február 7-én ik-
tatták lelkeszi szolgálatába a gyülekezet új )e,lkészét,
Csaba Antalt. A beíktatást Jónás Lajos esperes végezte.
.- Szentantalf'án február 14-én az egyházmegye es-

. perese Sümegi István egyhangúlag .megválasztott-Iel-
készt beiktatta, ,új állásába.

1\thelyezések. D.· Kapi Béla Mészáros Sándor
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kapolesi helyettes-lelkészt 'Somogyvámosna, Halász
Béla somogyvámosí ' helyettes-lelkészt Kapolcsra he-
lyezte. Szalay Kálmán iharosberényi helyettes-lelkészt
Alsódörgicsére, Fuchs Pál soproni segédlelkészt he-
lyettesleíkészként Iharosberénybe küldötte ki.

- Kltüntetés. A kormányzó Dr. Ittzés Zsigmond
egyházmegyei felügyelőt, a dunántúli Luther Szövet-
ség világi elnökét egészségügyi fötanácsossá ne-
vezte ki.

- Igazgatói kitüntetés. D .'Kapi Béla püspök Benkő
Béla várpalotai és Mesterházy Imre nádasdi taní-
tóknak az iskolai, egyházi és egyház társadalmi téren
kifejtett műkö'désük elismeréseképpen az igazgatói
cimet adományozta. '

- Miniszteri elismerés. Purt Gyula ágf'alví igaz-
gató-tanítónak és Gurányi Jakab sopronbánfalvaí ál-
lami tanító, evangélikus kántornak nyugalombavonu-
lása alkalmából a népoktatás terén hosszú idön át
kifejtett müködéséért a vallás- és közoktatásügyi
miniszter elismerését tejezte ki.

, .,, Halálozás. özv. K elló GJjö~'g.y,né, született Le-
hotszky Kcrnélia f. évi február 3-án Kassán el-
hunyt. Bártfára szállították s ott temették el, hol
egykor férje lelkészkedett. Az elhunytban Kellő
Gusztáv szarvasi ev. lelkész édesanyját gyászolja.

ld. Victor János nyug. polgári ískolaí tanár, a
Vasárnapi Iskolai Szövetség titkára, .életének 77.
évében rövid szenvedés után f. hó 12-én befejezte
földi szolgálatát. Evangélikus egyházi életünkben is
szeretettel és mindnyájunk megbecsülésével szolgált
mindenütt, ahol munkáink találkoztak.

, - Keresztszülők kötelességei c. röpiratot, mely
két hét alatt kétezer példányban elfogyott, a pesti
magyar egyház újból kiadja. Ára darabonként egy
fillér és a csomag postasöitsége. Megrendélhető Ke-
mény Péternél, Budapest, VI!., Damjanich-u. 28-b.

- Felvidék. A felvidéki evangélikus egyetemes és
magyar kísebbségí egyház között tárgyalások folynak
arra nézve, hogy, a magyar gyülekezetek élére püspöki
vikáriust állítanak. .

, ~ Kérelem. A gerendásievang.egyház temp-
lomépítési munkálatainak befejezésehez az -egyház-
községnek még 3000 pengőre van szüksége, Az
épitkezéshez eddig szükségelt összeget a hívek úgy-
szólván közadakozásból hozták össze: A hátralevő
összeget pedig kivetették egymás között adóba. Mivel
azonban most »erkölcsi testületeknek« a bankok köl-
csönt nem folyósítanak s ingatlanaikra sem szfvesen
kölcsönöznek, azzal a kéréssel fordulunk egyházunk
tehetősebb híveíhez, hogy amennyiben valakinek lenne
nélkülözhető pénze,adná azt a gerendási egyház-
községnek kölcsön négy esztendőre. Az egyházköz-
ség természetesen megtérítené az összeg után a
kamatot és évenként a - megfelelő részletösz-
szeget letörlesztené. Nagy segítség lenne a . 'gyüle-
kezetnek az is, ha kisebb tételekben kapná: meg ezt
az összeget többektől is. Az egyházközség kellő

"biztosítékot nyújtana a kérdéses összegre. A .gyüle-
kezet .tíz év óta gyűjtögette a templomához szük-
séges összeget, azonban most már az istentiszteletek
tartására szolgáló tanterem a hívek befogadására
teljesen alkalmatlanná vált. Kérjük tehát ahitteste

véreket. amennyiben módjukban áll, segítsenek a
gyülekezeten, hogy a templomot míelőbb átadhassuk
rendeltetésének. Megkereséseket kérjük Gerendás, Bé-
kés megye, u. p. Csorvás - 'evangélikus lelkészi
hivatal, címre küldeni. .

- Oltáravatás Mátészalkán. A fiókegyház köz-
adakozásból szórványoltárt készíttetett, amelyet az

. állami polgári iskolában helyeztek el. Az oltáravató

. istentisztelet, amelyet Csákó Gyula kisvárdai lelkész
megbízásából Nikodemusz János olcsvai missziói s.

. lelkész végzett; f .hó 7-én volt. - Az istentiszteletet,
közgyűlés követte, amelyen megválasztották a fiók-
egyház tisztviselőit. Az istentiszteleten. és közgyű-
lésen jelen volt Dr. Streícher Andor mátészalkai
alispán, egyházmegyei felügyelő is.

- Felvétel a soproni .evangélíkus tanítóképző:
intézetbe. A íelvételi kérvényt D. Kapl Béla püspök
úrhoz eímezve legkésőbb május 31-ig az intézet
igazgatóságához kell küldeni. Mellékletei: 1. szüle-
tésí anyakönyvi kivonat; 2. a középiskola vag] pol-
gáriiskola Ill. osztályáról szóló évvégi bizonyítvány; I

IV. osztályú félévi értesítő; 3. újkeletű hatóság! or-
vosi bizonyítvány arról, hogy a folyamodó, a ta-
nítói pályára alkalmas; 4. újkeletű hatósági vagynni
(szegénységi) bizonyítvány; 5. 2 tanuval aláíratott
szülöi nyilatkozat, melyben a szülő vagy gyám kö-
telezi magát, hogy a tanulmányi idő alatt eleget
tesz az elöírt erkölcsi és anyagi kötelezettségeknek.
Akik a .közvetlenül megelőző iskolai évben nem
jártak iskolába, újkeletű hatósági 'erkölcsi bizonyít-
ványt· is tartoznak mellékelní. A Iolyamodványra
2 pos, a mellékletekre 30 filléres okmánybélyeg .
ragasztandó. Ujkeletű szegénységi bizonyítvány alap-
ján az iratok bélyegmentesek. Részletes tudnivalók-
kal . az igazgatóság· szolgál.

- II Szepesi Hiradő, a szepesí magyarságnak
ez a lelkes, kedvelt lapja ez évelején érte el és
ünnepelte meg f.ennállásának 75 éves f'ordulóját. Ez
alkalomra külsöleg és belsőleg igen tekintélyes ünnep.'
számot adott ki. \ '

-- Luther: .fl jó cselekedetekről című munkája
márciusban fog először magyar nyelven megjelenni.
Fordította és kiadja Takács János pestszentlőrincí
hitoktató lelkész. Előjegyzési ára 1.20 P. és 20 fillér
porto. 5 példány rendelésénel portómentes küldés.
(Bolti ára magasabb lesz.) Rendelések és 'előfize-
tési díjak küldhetők a bizományoshoz : a Fébé :Ev.
Diakonissza Nőegylet Anyaházának könyv- és papír-
kereskedése, Budapest, VII., Damjanich-u. 25/a. Pos-
tatakarékpénztári csekkszámla .25,114. sz. ..; . "', . ,. ~', .

GYAKOROLJUK a virágmegváltást, hogy anya-
giakban szűkölködő protestáns öreg testvéreinket is
gondozásba vehesse a- Vírágszövetség. - Adományok
Budapest, XI., Társ-utca 6. Mokry Eszter címére
küldendők.--------~--------------~-HOGY AN TAMaGASSUK AZ EV ANGEL/KUS
EGYHAZKERULETEK JÓLETIEGYESOLETtT?!
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület-
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti
Egyesülete telkarolása." Hívja fel míndenkí 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!

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, Szolnokí Min-
den egyházközségben megbizottai vannak az egye-
sületnek. - Állandóan felveszünk és foglalköztatunk
megfelelő javadalmazással tagsz'erzöket, hölgyeket is:-

SZLEZÁK LÁSZLÚ
Magyarország arany koszorús meatere

harang- és éroöntőde, haranqjelszerelés- és harU/:g'.
lábgyár, Budapest, VI., Petneháeu-utca. 78. szám.

8 aranuéremmel és 4 dtseokleuéllel kitűntetue!

Megjelent!
Zur Nieden Ernst: tneddel beszélgetek.

. " Fordította Dr. Vető Lajos. Ara P 2.80
Kapható Scholie Testvérek könyvkereskedésében, IX.
Ferenc-körút 19-21." és rninden ,.jobb .könyvkeres-

kedésben.· ,_. . .
Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, VII., Damjanlch-u 28/b. - F.: Farkas. L.
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D. GedUIJ Henrill PÜSPöK ,Iemelese.
Osztatlanul nagyés őszinte részvét kísérte feb-

ruár 22-én Nyíregyházán utolsó földi útjára az Or-
szágos Zsinat és Egyetemes .Közgyűlés egyházi el-
nökét, D. 'Geduly Henrik tiszakerületi püspök, titkos
tanácsos, Ielsöhází tagot, a hittudományok tiszte-
Letbeli doktorát. Három napon át ezrek és ezrek
rótták le kegyeletüket a nagy halott ravatalánál és
beláthatatlan gyászoló tömeg gyűlt össze, hogy meg-
adja a végsö tisztességet a ríszavidék félszázadon
át volt lelkipásztorának. De ezen a napon bizonyára
sokan gondoltak a nyiregyházi koporsóra a régi
Magyarország, kárpátalji evangélíkusaí közűl is, aki-
ket az összeomlás után ez il' szelid és bölcs lelki
vezér a családapa nunden erejével meg akart tar-
tani az anyaország, az ősi tűzhely mallett.

A. hült tetem hétrö reggelig az evangélikus köz-
ponti iskola' nagytermében volt' Ielravatalozva, in-
nen a magytemprorn föhajójába szállitották át és az
oltár elött helye,zték· el a fekete bronzkoporsót,
amely mellett gyertyasorok égtek. A katafalk lá-
bánál a család tette' le gyöngyvirág~ és feliérrózsa·,
koszorúit, bársonypárnán pedig az I. osztályú Ma-
gyar Erdemrend és kormányzói Teljes Elismerés jel-
vényeit. A kormány babérkoszorúval tiszteleg Geduly
püspök alakja előtt, a selyemszalagon ez a felírás:
»A magyar királyi kormány - Geduly Henrik püspök
emlékéneke. »Geduly Hénríkhek: Hóman _Bálint val-
lás- és közoktatásügyi míníszter«, »a Magyar Or-
szággyűlés Felsőháza: Geduly Henrik emlékének, .ke-
gyeiettel«; »az Evangélikus Zsinat és Egyetemes
Egyház - -bölcs egyházi elnöke áldott ernlékéneke.
Sztranyavszky ".Sándor 'és Hovács Sándor püspök a
dunáninneni egyházkerület, PesthyPál és a kültöldön
tartózkodó Rartay : Sándor püspök helyett Sárkány
Béla tették Je a bányakerűlet, Mesterházy Ernő a
dunántúli kerület koszorúját..

Tíz óra után fcglalták el helyüket az előkelő-
ségek, A kormány képviseletében Tahy László titkos
tan,ácsos,.miniszterelnökségi.államtitkár- jött. el a te-
metésre, il kultuszmínísztérium részéről- Bernáth Géza
mín. tanácsos, a protesténs ügyosztály főnöke.

. Al Evangélikus; Egyetemes Egyház küldöttségét
Radvánszky A:lbert"'báró titkos tanácsos, egyetemes
felügyelő, vezette:' " .-

.i A· Református ,:Egy.etem~ Konvent· képviseleté-
ben Makláry Károly tiszántúli püspök vezetésével na-

Megjelenik minden vasárnap.
.ELOFIZETESI ARA:

Egész évre 4.40, féléyre 2.~0pengő.
:Postai csekk ,száma: 20.412.

Felelős kiadó: Dr; FRITZ LASZLO.

gyobb küldöttség jelent meg, az unitariusokat Józan
Miklos budapesti püspöki helynök képviselte, a sop-
roni hittudományi kart 1). Karner Károfy, 1). Pröhíe
Károly és Ur. Deák János.' Képviséítette magát II
római katolikus egyház ••a görög katetikus egyház és
az izraelita 'hítközség.. '

Féltizenegykor - megzendült az orgona, Grieg
gyászínduroját intonál ta Krecsák Lászio karnagy,
majd reisirt a gyülekezeti ének: »Jézusom, Krisztu-
som, én szereimesem, lelkem téged hol keressén .•. <,
Amikor elhangzott a közenek, az oltár elé lépett -
Dómján Elek dr. és Duszík Lajos esperesekkel -
Paulik János nyiregyházi ígazgato-Ieikesz és antifó-
nával nyitotta: meg a szertartást. Dómján Elek dr.,
imát mondott. A tanítói vegyeskar érieke után D.
Kapi Béla püspök Pál' apostoi .t'ímotheushoz intézett
első levele I. részének 15. es 17. versei alapj án
mondotta el gyászbeszédét.

, - Amikor egy 'nagy éli jó ember koporsójánál
ime megállok, amelyhez a hála, kegyelet, szeretet
és megbecsülés jeleit hozzuk el, két látás jelenik
meg lelkemben. Látom az oltár elött magasra he-
lyezett koporsót, körülötte a földi életnek minden
dísze. de látok ugyanekkor egy árva, didergö lelket,
aki a Szentirás Igérete szerint bebocsátást kér az
örökkévalóság kapuján és az Ige fénye hull reá.
Geduly Henrik élete könyvének három lapja van ...
lsten küldötte le az egyiket, a mennyei megbízatást
tartalmazza, a másik a szolgálat lapja, a földi küz-
delmekről, sírásokról és diadalokról . beszél, a har-
madik pedig egy félbemaradt okiratlap, erre majd
az Isten keze írja a befejezést: a számadást, hogyan
sáfárkodott itt ebben a világban a visszahívott harcos.

- <Geduly Henrik emberi arcán jóság, hűség és
gyengédség ragyogott, az erkölcsi igazságot szolgálta
és. sohasem elégedett meg az igazság formai kere-
sésével, mindig a lényegre törekedett. Nézzétek meg
benne a nagyszerű családapát, a két teljes nemzedék-
nek igét hirdető pásztort és az egyházi vezért. Annak
a kornak volt gyermeke, amely a protestantizmus
lelki. tartalmát könnyen azonosította kultúrális ered-
ményeivel, a lelkilsmeretí szabadság és az emberi
jogok hösi harcosát vélte csupán benne megtalální..
Geduly .Henrik azonban a maga erej ét az egyház
lelkiértékeinek kiemelésére fordította, az.egyház csak
a hitvallás alapján állhat meg, igy vallotta ö be-
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lyesen, s akkor teljesíti tör.ténelmi hivatását, ha a:
lelki parancsot is betölti. -.

- Püspöki pásztorbotja alól, elfogyott egyház-
kerületének legnagyobb része, de ő- állott egy nagy
történeti egység összeomlott romjai, felett, mint élő
tilalomfa;' a _ megtépett .magyar protestantizmusnak

ö wolt a legnehezebb Keresztet hordozó mártlrja, -
de marádt.i-rnint a nemzeti és -egyházi integritás, hőse,
aki utolsó )eheHetéig hangoztatta az elalkudhatat-
lan történeti követeléseket .. ,

-- Geduly Henrik - folytatta 'püspöktársáról
szóló, megindulthangú gyászbeszédét D. Kapi Béla -

,szolgálattá tette - az egész életét, önmagát sohasem
szolgálta, csak nemzetét, és egyházát. A láthatatlan,
örök bölcs Istennek adassék dicsöség, tisztesség Ge-
duly Henrikért. Milyen lesz felette' a mindenható
itélete, nem tudhat juk. de tudjuk, hogy Geduly püspök
munkája nem mulhatik el, tovább él egyének, csa-
ládok, az egyház s a nemzet szellemi vérkeringésé-
ben . .. Maradj on velünk az Isten örökkévaló ke-
gyelme.

Beszéde után imádkozott D.Kapi Béla elköl-
tözött tiszttársáért: "Tartsd meg Istenünk nekünk,
amit végzett, s amit vétkezett, bocsásd meg az 'üd-
vözítő Krisztus érdemeiért«, - végül áldást mondott.

A.z egyházi szertartást követöen a templomban
hangzott el a többi gyászbeszéd is. Paulik János
a nyiregyházi evangélikusok összes intézményei', is-
kolái nevében vett búcsút Geduly Henriktől. D.
Karner Károly soproni hittudománykari dékán mél-
tatta az elhunytban az egyetemi fakultás diszdok-
torát, Szohor Pál polgármester pedig Nyiregyháza

'város egész közönségének megrendült gyászát tol-
mácsolta.

A Tisztviselő Dalkör búcsúénekévei végződött a
templomi gyászünnep, lelkészek vitték ki a koporsót
a hatlovas gyászkocsira. A .temetőben Duszik Latos
imádkozott, maid a lelkészek elénekélték a »Krisz-
tus te vagy életeme kezdetű éneket, azután alábo-
csátották a koporsót a sírboltba. A méltóságteljes,
egyszerű és őszinte részvétben oly gazdag temetés
méltó volt az elhunyt egyházvezér életéhez, egyé-
niségéhez és . egyházunk Hetében betöltött nagy
jelentőségéhez. ' •

,Az evangélikus liturgiéhez.
Az' u imája.

Az egységes liturgia bevezetésénél szerény
I véleményem szerint első teendő 'az Ur imája
szövegének egységes és pontos megállapítása.
Jézus azt mondta tanítványainak: »Ti pedig
így ímádkozzatok« (Máté szerint), »Mikor
imádkoztok, ezt mondjátok« (Lukács szerint).
Ez világos parancs, melyet mindenkinek kö-
vetnie kell s amelyen nem változtathatunk tet-
szésünk szerint.

Két évvel ezelőtt a szegedi Luther Szö-
vetségben előadást tartottam arról, hogy az
Ur imáját Máté és Lukács szövegének össze-,
egyeztetésével, az eddigi fordítások felhaszná-
lásá val, jó magyarsággal, lehetőleg pontosan ,
meg kell állapítani, hogy azon nyugodt tu- .
dattal imádkozhassuk, hogy az Ur Jézus erre'
tanított minket, hogy így imádkozzunk Iste-
nünkhöz.

Az Evangélikus Élet Ill. évf. 50. .számá-:
ban Bácsi Sándor »Szegény Miatyánk« cím
alatt panaszkodik, hogy az Ur imáját .negy-: .
venféle változatban hallotta eddig, hogy egyes

lelkészekhan§ulatuk, szerjnt yariá1já.k,,,, ho~·
nem kelt' kéllő 'áhitatot aZ, "Ka, ..Rt'á8:ya.f",~~n-
gélikus egy Ihás11):magyar ev, .t(rpp'roJll"b'ánr:p.ár~r
ként hallja ~~'Pf-imáját, m(;1t '~0gy (5.,-táÍl,Y~ta-;
pedig itt minden szó fontos! 'J;clfes.e-n1g:aM:t--ad9.~ '
neki ebben és : mivel _a Lutlíb""S'~9'y"el-sé'gDeIL_
tartott előadásomnak is ez yolt"a'.céJ,.ja-r-iaő·
szerúnek tartom azt rövid kivonatban (,a.'.ú..-ide=--
gen nyelvú idézetek és magyarázatok .mellö->
zésével) lapunkban közölni.> -. ' .. '.

Jézus a hegyi beszédben (Máté VI. 9;-13;'---
Lukács XL 2-4:) tanította híveit- imádkozni, .
Sokan hallották, bizonyára sokan megtartot-
ták és megjegyezték azt. Ez volt az első, ke:
resztyének imája. Semmiféle külsőséget nem
olvasunk az imádkozásra vonatkozólag az apos-
toloknál. A letelepedett sokaság nem térdelt,
nem állt fel, kezeit nem emelte fel, nem borúlt
arcra, nem használt ímaszönyeget, imakendőt..
stb. és Jézusról sem olvassuk, hogy bármilyen
külső ceremóniát követett volna. Lélekben es'
igazságban imádkozott. - Lélekben és igaz:
ság ban hallgatták.

Az Ur imája isteni eredetű, tökéletes szép-'
ségű könyörgés a Mindenhatóhoz. Máté sze-
rint egy tanító beszéd keretében oktatta rá a
sokaságot, Lukács' szerint egy tanítványa kéri
meg Ot, hogy tanítsa meg őket imádkozni.
Ily tökéletesen megalkotott és kifejezett imát
ma sem volna képes megalkotni egy halandó
sem ; egyszerű, csekély műveltségú tanítványok
semlettele volna képesek' rá és' bizonyára' áZ
egyik egy, a másik más kérést hagyott volna
el, vagy jelentéktelent tett volna hozzá" va;gy .
más sorrendben mondta volna el. Hogya két
evangélista a külsö körülményeket máskép adja
elő, ellenben tartalomban, sorrendben teljesen
egyeznek, nem lehet véletlen, sőt inkább bi-".
zonysága annak, hogy az apostolok jól meg-
jegyezték Jézusnak hozzájuk intézett szavait
s ha egyikük, másikuk valamire nem jól em-
.lékezett volna, a többiektől .megkérdezhették.
Ezért az eltérés a két evangélista között cse-
kély. Hogy mégis van eltérés a két görög
szövegben, azért nem jelentéktelen dolog a két
szöveg összehasonlítása. Minthogy pedig ma'
a szentírás az angol Biblia Társaság .buzgó-
ságafolytán hittudós' férfiak által a föld mín-
den jelentékenyebb nyelvére leíordíttatott, nem,
érdektelen azt is tudni, hogy miképen értel-
mezték az Ur imáját e hittudósok .és hogyan..
imádkozzák azt más népek. A magyar szöveg
helyes -megállapításánál Luther Kís Kátéja és
Székács J óz~ef,. evangélikus püspöknek »Imád-
ságok és Buzgólkodások« című imakönyvéhen
az Ur imájáról Irt fenkölt magyarázata bárki
előtt. irányító erejűnek' tekinthető:

', Bár, az első keresztyén gyülekezetek zsi-
dókból ke.rültek:, ki, .' míndazáltal több apostol-'.
nak, különösen Pálnak .buzgó térítöés egyhá:Z-r
szervező .munkássága folytán leginkább a;z
ókor 'legműveltebb népénél, a görögnél -terj'edt
el ti,' 'keresztyén hit. Görögök, te:r:jes~tették-aZ:L
tovább a római bírodalomban is. A nagyszámú'

. I
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görög'gyülekez~tek 'számára seükséges volt Jé-
~US, életét, tanításáit,csodatételeit,ártatlán ha-
lálAt görögül megírni, mint azt Lukács apostol
tette, .'vagy a többi evangéliumot görögre for- '
ditani,;; 'min:thógyMáté,- Márk és"J ános 'arám
(zsidó) nyelven írtak és ezt a görögök és ró-
maiak nem értették. Ez is, megtörtént és az
Ur imáját három és félszázadon át görögül
imádkozták a-keresztyének. -Amint azonban 'a
keresztyénség 'I'heodosius császár alatt ural-
kodó vallássá lett a római birodalomban, majd
nyugati és keleti keresztyén egyházra szakadt,
az Uiszövetséget lefordították latin nyelvre
(Hieronymus). Ezt a fordítást a nyugati egy-
házban a pápák egyedül hitelesnek ismerik, el
s ezt a »vulgata« néven ismert fordítást hasz-
nálja a római katolikus egyház a mai napig
a mise alkalmával, liturgikus szertartásainál.

'A. görögkeleti' egyházban' sokáig megma-
radta görög nyelv liturgikus nyelvnek, míg a
Cyrill és Method ószláv fordítása ki nem szo-
ritotta azt. Ulfilas, keleti gót arianus püspök
'Volt az első, aki, a hibliát görögből anyanyel-
vére lefordít ja. Ez a fordítás ránk maradt
s igen pontos fordítás. Az Ur imája egy nyelven
sincs ilyen pontosan leíordítva, Ulfilas után
Luther Márton szintén görög eredetiból for-
dítja le német nyelvre abibliát. E két, tor-
dítás tehát elsősorban figyelembe veendő.

, - Az Ur imája megszólításból, hét kérésból
és dicsőftő befejezésből áll. -A hét kérés közül
a:z e~$ő háromban Istennek mindenhatóságához
folyamodunk .a világrend érdekében, a többi'
négyben Isten jóságos kegy-elméhez esedezünk
földi életünk boldogságáért. -

, A .megszólítás a görög eredeti .és 'Ulfilas
gót fordítása' szerint ez: »Atyánk, te a menny-
benl« Igy -van az.újnémet fordításban is: Unser
Vater in dem Himmel. Igy van az orosz, tatár,
török, japáni és maláj (malagasi) fordításban
is.. ' A' latin vulgátában találjuk először »qui
es-íncselíse-t.tamit az árja fordítások és Káreli
is követett, pedig magyartalan is »kí vagy
a, mennyben«, magyarul: aki a mennyben vagy,
A magyar' ember nem azokott senkit így meg-
szólítani: Nagyméltóságú Ur,ald miniszter,
vagy, Tisztelt Ur, aki a szomszédban lakol, stb.
Legegyszerűbb volria tehát:. Mennyei Atyánk!
ahogy ,különbeu,Károli más helyeken fordítja.

Az első kérés: »Szenteltessék meg neved«,
Székács is így- rnondja, Az összes- fordítások
megegyeznek úgy tartalomban, mínt .szószerint
is-oSzórendi eltérés előfordul (pl. francia: neved
legyen szent: török: neved szent, legyen)« A
hangsúly az igén van, tehát a »tee.kitétele nem
szükséges, mínt=később is »országod«, nem »a
te országod«, nem -»a te vakarated«;' mert ez
germanizmus.va bittokrag a magyarban .eléggé
kifejező, különben sis' a-görög :»sou«' nem hang-
súlyos. ~. .
', ,»Jöjjön el országod.« ·Az .összes fordítások
megegyeznek .az értelmezésben, csupán szó-

:l~n"Li>.e:I:térés~ki.vánhak·. (Olasz, francia, .német,

angol" török szerint : országod jöjjön el.. Japáni:
országodat jövesdel.) .

- »Legyen meg akaratod, niint amennyben;
úgy a Iöldön«. Az értelem tekintetében. nincs
eltérés a fordításokban,de .szórendí feleséré-
lés -t-t- az illető nyelv természete miatt -
számos. Igy az olasz, francia, orosz, német,
tatár így mondja: »akaratod legyen meg a
földön, mint a mennyben«. Lukács szövegében
már. a német, angol, spanyol is megtartja a
görög eredeti sorrendjét: mint -a mennyben,
úgy- a földön (is =.a.uch a németben).

A negyedik kérés a legnehezebb problémája
az Ur imájának. Máté ezerint így hangzik:
»Kenyerünket, a mirrdennapít, add meg nekünk
ma«. Lukács szerint.: »Kenyerünket, a minden-
napit, add meg nekünk naponta«, A Máté sze-
rinti szöveget nem, imádkozhatjuk este, mert
nem zaklathatjuk a jó Istent azzal a kéréssel,
hogy, adja me~ mindennapi kenyerünket ma,
mikor a nap már mulóban van sajó Isten
vagy megadta már, vagy nem mindennapi ke-
nyerünket. Másrészt a mindennapiban vele ér-
tetődik (subintelligitur) a »ma« is. Végül van-
nak népek, melyek a forró égővalatt lkenyeret
sohasem esznek és nem is kívánnák. Hogy a
»kenyér« szó itt átvitt értelmű es élelmet, ru-
házatot, lakást jelent, tehát mindazt, ami szük-
ségleteinkre tartozik, ezt már Luther bölcsen
megmagyarázta. Ámde az »epiusion« szó valódi
értelme kétséges marad. Epiusion = a következő
napra való, egy napról más napra való. Hogyan
kerjük ,.a 'másnapra valót mára? Ezt már a
régi teológusok is észre vették és az epiusion
eredeti, valódi értelmét kutatták. Igy jutottak
az »usia« = vagyon, birtok jelentésén kívül a
»lényeg« = substantia jelentéséhez. Epiusion ak-
kor »lényegen Ielüli«, ami tehát szükséges, ami
nélkül szükölködnénk. Ezért találjuk a vulgata
»quotidianum« mellett »supersubstantialemc-et.
Igy van a spanyolban (sobresubstancial) és
portugálban (sobre toda a substancia). Ha már-
most Jézus szavainak értelmét, lényegét néz-
zük, Ű ezt a kérést így gondolhatta és mond-
hatta is, mert minden kérése tökéletes, félre
nem érthető kérés: »Szükséges élelmünket add
meg nekünk naponta«, Ha pedig ragaszkodunk
a tradicionális szöveghez, akkor is a valószí-
nűleg helyesebbet kell elfogadnunk: »Minden-
napi kenyerünket add meg nekünk naponként«.

Az ötödik kérés: » És bocsásd meg nekünk
vétkeinket, mint mi is megbocsátunk az el-
lenünk vétkezetteknek«. Máté .ezen szövegét
az . összes fordítások követik, kivéve Káreli
magyar fordítását, melyben a »nekünk« hiányzik,
az »ami« kitevése felesleges, a vétkezetteknek

. körülírása teljesen indokolatlan: »azoknak, akik
ellenünk vétkeztek«. - Lukács szövege ez: »Es
bocsásd meg nekünk bűneinket (hibáinkat),
mert magunk' is megbocsátunk minden elle-
nünk vétkezőriek«. Ezt Máté szövegével össze-
egyeztetve, mondhatjuk »vétkezetteknek« he-
lyett »vétetteknek«, vagy »vétkezőknek«, mert
Lukácsezerint így is helyes. Káreli. itt a né-

/
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met fordítást követi: És -bocsásd meg nekünk
a mi bűneinket, mert mi Js megbocsátunk
mindeneknek, akik nekünk adósok, = »allen, die
uns schuldig sind«. - Ilyen körülírás különben
a francia, angol, svéd és portugál fordításban
is van. - .

Hatodik kérés: »És ne hozz minket kísér-
tésbe«. Ebben a szövegben Máté és Lukács -
apostolok közt nincs eltérés. A fordítások is
megegyeznek az eredetivel, azon különbség-
gel, hogy a latin »ne índucas«, »ne vezess be«
latinizmust a román nyelvű fordítások követik
(olasz, francia, spanyol), szláv »neu vod = ne
vezess, német »f'űhre nicht«, szintén ne vezess.
A magyal" nyelvszokás szerint azt mondjuk:
kísértésbe hoz, szégyen be, zavarba hoz éa nem
visz. A gót is így mondja »bringais« = hozz"
a magyarral rokon nyelvek is így mondják,
»ne hozz, ne adj«, (török getírme), a japáni is
megfelel a mi gondolkozásmódunknak : »minket
kísértésnek ne tégy kí«, (varera vo ikokoromi ni
avasezu).,A Káreli-féle »kísértet« ma elavult
és más értelmű. - A hetedik kérés a hato-
dikkal összefügg" mert annak ellentétes mon-
data: »hanem szabadíts meg minket a bajtól«.
A legtöbb fordítás így mondja, Luther is: »son-
dern erlöse uns von dem Übek Károli for-
dítása magyartalan is, hibás is: »de szabadíts
meg a gonosztól«. A magyarban tagadó és
tiltó mondat után »hanem«-et mondunk és nem
»dec-t. (Pl. Ne tedd a rosszat, hanem a jót.)
A »gonosztól« helytelen fordítás, mintha a gö-
rögben »ho ponéros« -genitivusa volna és nem
»to ponéron«-é. A latinban is »a malo« nem
malusnak, hanem malumnak az ablativusa. Ez
pedig azt jelenti: baj, betegség, nyomorúság,
veszedelem; Luther is így magyarázza: »hanem
szabadíts meg a bajtól«, azaz »mindenféle testi
és lelki bajtól, vagyonunk és becsületünk rpm-
lásától mentsen meg az Ur minket és boldog
véget adjon«. A gót fordítástói kezdve min-
denütt ezt a felfogást találjuk, -ami azt
mutatja, hogy Károli csak a latint nézte, a
németet (Lutherét) nem s ' ezért úgy fordítja,
mintha németül így volna: »aber erlöse uns
von dem Bösen«. Különben is Károli más he-
lyen a »gonoszt« gonosz léleknek, Sátánnak
tartja (»és eljöve a gonosz«), ami itt téves ér-
telmezésre vezetne.

»Mert tied az ország, a hatalom és a di-
csöség mindörökké.: Ámen.« Az Ur imájának ez
a dicsőítő befejezése hiányzik Lukács apos-
tolnál, ahol befejezetlenül az »amen« sincs
meg, hanem nála Jézus mindjárt áttér a jóté-

.konyság gyakorlásának ajánlására. Kétségte-
lenül szép befejezés és a megszólításhoz méltó.
A római katolikusok az Ur imáját szintén Máté
szerint mondják ugyan, de a latin vulgata for-
dításban ez a glorífícatio nem lévén meg, ők
ezt nem mondják. Hogy a görög eredetiben
megvolt, mutatja más régi latin fordítás, to-
vábbá a gót fordítás is; mely igazolja, hogy Ul-
filas püspök oly görög szöveget használt, mely-
ben az megvolt. Ezért a mostani (brit bib-

lia-társulati) -bibliákban,a spanyolt éBpOrr~;ált
kivéve, mindenütt megtaláljuk. e szép,~jez.é_st·--
s : ma - a görög katolikus .magyarok isvígy
imádkozzák. (Az orosz, rumén, tatár, török,
japáni, suomi és malagasí _fordításekban is
megvan), .

Végül megjegyzem, hogy - mint előbb
olvasható - a befejezésben nincsen »most és«
mindörökké; mint ahogy 'némelyek mondják,
csak »mindörökké«. -,-

Szerény tanulmányomat, mellyel az Ur
imájának helyes szövegét megállapítani igye-
keztem, evangélikus. testvéreim figyelmébe
ajánlom.

nemes Pasár «Béla:

Everiqelikus családok.'
1. Asbóth csal/ul,

Az Asbóth család második. nevezetes tagja,
kiről megemlékezni akarolc,' a már-ismerieteti
Asbéth. János Gottfried e'vangelikus lelkész
fia., Astbóth János. ' -

1768. december há 13-á:n seiiletett Nemes-
csón (V,asmegyéb.en). 1782'-ben már a soproni
líceum tanuloi sorában. találjuk. 1788-ban GM-
iinqába ment az 'egyetemre, ahol:a legkitiinőbb
hallgatók leesé tartozott -s -egy _pilyázaton 25
aranyat nyomJ,ó,,s az amqot kir,1.ly képével et-;
látott emlékérmet nyert. 179t-beri vissZatért
hasájába s Lécsén. válla-lt tanári állást. Innen
l796-ban; a késmérki lioeum. hívta meq tanár-
jának, ahol négy évig működott. -_ . -
. Nagy tudása; s széles tap{j,sztalatd~ s a gaz-
dasági életben merJnyilvanuló 'egyéni elgondo-
lásai országos hírnévre emelték sennek tulaj'-
donítható az, hogy 1801-ben g'róf Festetics
György Keseihelqjre hívta meg a gazdasági
tudományok olciaiáeára» s ü,- Georgicon igazgató,..
[ának: 1806-ban már a gróf összes uradalmai-
nak igazgatása is az ő hivatala volt.

1818-ba,n megváU állásától' s a Ferenc-
csatorna társaság által a kincstáriói bérbevett
(ngatlanok kormányzatának első elnökévé- ne-
veztetett ki. 1820-ban pedig a bácsmegyei, ko-
rona uradalrnak lCO'rmányiója lett: Mint ilyen
Zomborbasi hioataloskodott» s ott halt meg 1823,
január h6 19-érd.

Asbóih: János kiváló 'gazdasági' 8zakférfi.Ú
vC}lt s országos tekintélye- mellett, neve kűl- -
földön- is elismerésben részesült.Több -tudós
társaságnak volt atagj.a, a külföldiek közül 4,
styriainák és göttingdinak. Nagy és értékes
szakirodalmi 1ríútrJcásságot fejtett ki. Munkái
latin nyelven jelentek meg. Mint kéemárki {a-
ruir=természetiani es hittudományi cikkeket 'és
tanulmányokat ie 'írt, melyek nagy része-azon-
ban nem jelent meg s kéziratuk a Rwmy-féle
hagyatékkal a Nemzeti Múzeum 7cézirattár-ába
került. - _

Már mi1~t_soproni .diák, -meleg barátsáob,qn
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ooit Kis 'Jánossal, Ct' késvbbi na,gynevű 8' an-
gé1ikus piiepolckei, barrátsá.guklulk csak ct halál
vetett véget. Rís János ismert Emlélcezései-
ben sokszo?' emlékezik meg a kegyelet hangján
jó pajtásáról. . , .'

Fia volt Asbóth Lajos, cc.' seabadeáahorc
naifJynevű honvédtábornoka, kiről G,legköze-
lebbi alkalommal emlékezem meg. ,

]{árosy P0I

Iskolaügyünk.
(Folytatás.)

Ezeknek előrebocsátása után lássuk közelebbröl
- riagy vonásokban ~ az 'igazgatói hatáskör mí-
benlétet. ' .

, Fentiekbőlmár ,vHágosan látszik az ügyek ter-
mészete szeríntí hármas tagolság: ' " .

L Az igazgató - egytanerős iskoláknél a tanító
- ~,épviseli az iskolát az összes hatóságokkal és
maganosokkal szemben, Intézi az összes adrnínisz.
tráci~s, ü!P'eket és mint az illetékes hatóságok vég·
rehajtó kozege, gondoskodik a vonatkozó törvényes
rendelkezések megfelelő végrehajtásáról. Ezekbe az
ügyekbe sem az egyes tanítók, SBfi .a tantestület bele
nem szólhat, ennélfogva az igazgató' felelőssége
osztatlan. '.'"

, .?' ~z !S~ola ügyein~k, má~Qdik csoportját .al-
kot] ak az Iskola szellemi életének pedagógiai vo-
natkozású ..ülP'ei. .Intézésűk semmi. körül.!Thényekközött
nem nélkülözhet] az osztálytamtók, Illetve tantes-
.t~let közreműködését, Az irányítás tehát nem kizá-
rolag az igazgatótól, hanema testületi szellemet
ki!ejetésr,e. juttató ..értekezletböl indul ki. Itt forr
~i' a viták" pergőtüzében az' egyélli elgondolásók,
)avasl8;tok, az e~ész iskolai életet szabályozó ren-
delkezesek nagyresze. ' ' , '

Az értekezlet főf.eladata: megteremteni az is-
kola egészséges fejlődésének alapfeltételeit kidol-
gozn! a tanítási és nevelési célok elérését ~lősegítő
szabályokat, vagyis biztosítani a külsö és belső ren-
d~t. Az értekezlet határozatait az igazgató hajtja
R~~ '.'

Igen fontos feladata az értekezletnek a tantes-
tület .egyes tagjai Tészérőlkifejtettmunkát ossz.
hangba rhozní, tehát ,az, egységről gondoskodni. Ez
teszi -szűkségessé, hogy az osztályelosztás és helyet-
tesítés kérdése is eléje tartozzék. Itt gondoskod-
nak a könytár, tanszertár rendes kezeléséről az
iskOlának, juttatott ad{)mányokhováfordításáról,~ stb,
- Itt sza.mol be az igazgató az osztályok látogatása,
vagy egyéb alkalmaknal szerzett tapasztalatairól. Ész·
revételeit, figyelmeztetéseit sohasem az osztály előtt
hanern. tapintatosan. négyszemközt teszi. Az értekez:
le!e!1 felhozott mó?sz~rbeli,. általában pedagógiai kér-
désekre vonatkozó. észrevételeít . azonban csakis a

'tantestül.et hozzájárulásával, tehát előzetes megvi-
tatás utan yétetheti fel a jegyzőkönyvbe, amennyiben
egyes osztályokkal kapcsolatban merültek fel. ,
, ,Ugy,ancsak itt teszik 'meg jelentéseiket' az-egyes
osztály tanítók és ha a jelentések intézkedést kö-
veteln~k, arr?l az értekezlet azonnal 'gondoskodni
tartozik. Tekintettel arra', hogy az értekezlet sza-
vazattöbbséggel dönt, méltányos, hogy a kísebbség-

,ben, maradtaknak biztosítsuk a fellebbezés jogát. A
,fels.?,bb. fórum természetesen az, .esperesség, mint
'farrugyl hatóság. , ' ,

i? Az' igazgatói hatáskör harmadik része a~' el-
lenőrzésre vonatkozó jogokat foglalja magában, ;",Ez
a legfontosabb, de· egyben legkényesebb része az
igazgatói hatáskörnek: éppen ezért a legpontosabban
körülírandó. - Az; ellenőrzés -igen közél álLa tel-
.ügyelethez; .,úgy, ho'gy a' , kH''Íoga1oril.tart<Ümilag

sokszor fedi egymást, 'niégis könnyen· megkülön-
böztethető. " .

Míndenekelőtt meg' kell állapítanunk, hogy ma-
gának az iskolának - is váll kötelessége: a 'tanítási
és nevelési ideálnak a 'legrövidebb úton való meg}
közelitése.o=- Az út és eszközök megválasztása az
osztály tanítók és az értekezlet joga és kötelessége. ~
A, szabályok betartása' felett az igazgató őrködik
aZlqn~mőrzés 'folyamán. - Annak 'megállapításáról,
hogy úgy az egyén' (igazg:ató. iS), mint az egész
iskola a kitűzött ideált' megfelelő 'úton 'közelítí-e
meg, r: a felügyelő hatóságok megbízásából a kör-
zetí iskolafelügyelő ,tartozik gondoskodni.

Ezzel elvileg tisztázást nyert az igazgatói ha-
táskörnek ellenőrzésre, vonatkozó része.

Az igazgató az ellenőrzést csakis úgy gyakorolo,
hatja, ha időnként meglátogatja az egyes' osztályo-
kat. .Jogában áll ,mégkövetelni a rendtartási szabá-
lyoknak pontos beta,rtását,ításbeliek. kellő időbert
való .ellátását.vegyszóval az összes idevágó rendelloe-
zéseknek, továbbá ai értekezlet határozatainak lel-
kiismeretes végrehajtását.' Mint II ~íilső,és a belső
rend őre, jogában: áll megkövetelm avmegállapított
rendtől való eltérésnek.r-kírándulások, másutt tat'
tandó iórák helyének bej elentését. Tanszerek, stb=ek
lelkiismeretes kezelését, és így tovább. .

Az igazgató összes "ténykedéseiért csakis a fel-
sőbb tanügyi hatóságok útján vonható felelősségre.

'A nagy vonásokban vázolt' igazgatói' hatáskör
világosan 'mutatja,' hogy az igazgatói tisztség be-
töltéséhez .nélkülözhetetlen a pedagógiai .szakkép-
zettség, Azviskolát csak tanító képviselheti. igazgatói
tisztség pedig már a kéttanerős iskoláknál is meg-
szervezendő. Mínthogy azegytanerős ískoláknál a
tanító végzi az igazgatói teendőket, kívánatos volna,
ha az egyházak legalább 25 éve működő tanítóikat
felterjesztenék az illetékes 'püspökhöz,' az .Igazgatóí
címmel való kitüntetésre. Két- vagy többtanerős is-'
,ko·l.ák,igazgatójá,t az egyházközség választaná ugyan,
tisztségében való: 'ínegerösítését azonban ,szintén CI
püspöktől nyerné.: ' ,.'

Ez nem cím, és rangkórság .kielégítése, -hanem
a tanítói munkának jól. megérdemelt megbecsülése,
az egyházi tanító, azon keresztül, az egyházi iskolák
tekintélyének emelését célzó méltányos és hathatós
eszköze.' Ugyanezen, az elven alapszik alelkésti
karban meghonosított tiszteletbeli' esperesi címnek
az' adományozása. ,

A fentiek szerínt, egyházi tanügyünk egységes
fejlődésének biztosítása végett f.eltétlenül. szükséges
tehát az igazgatói hatáskörnekegyetemesszab!;Íly-
rendeletben való .megállapítása'. "

Pozsonyi Károly,ch:.

Egyházi sajtónk
in unkafelosztésáról.

Lapunk sajtó-vitája nyomán egyre tisz-
tul helyzetünk kélle.Mindjobbah látjuk; hogy
nem sok az: a sajtótermék, amit megjelente-
tűnkvmert betűink missziói feladata széleskörű
és sokoldalú. Inkább: csak tartalomban kevés,
amit' produkálunk l Jóval nagyobb bs gazda-
gabb skálájú atz a szükséglet, amit ki kell elégí-
tenünk! S ezzel tulajdonképpen a legfontosabb
ponthoz érkezett el a 'vita. Mert a valóságosan
meglevő és felmérhetó szükséglet lehet csak &.Z
az alap, amelyen az egyetemesítő összefogás,
a tartalmi irányítás, és a munkafelosztás prob-
Iémái megoldhatók. '.
" ',,:.ctmka:.z utóbbihoz, egyhcázisajtónkmunka.
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kör-megesztásáhos, :differencíálódásához szerét-
nék hozzászólni. A valóságos szükséglet szerint
kell 'saJ0nknak. differenciálódnia. Az egyi,k
cikkíró (Ruttkay) felvetette két teolégiai saj·
tótermék jÜtgosult~ágának, szükségességének
kérdését. Külön szeretne egy lelkészi szaklapot
és külön e.gy tudományos teológiai folyóiratot:
Ezt _valóságos helyzetünkhöz mérten soknak
és elérhetetlennek kell tartanunk. Ezt a kettőt
egy folyóiratban kellene megoldanunk I Nem-
csak azért, mert olyan kís papi körnek szól
a sajtónak ez a része, hogy nem bírunk el két
lapot anyagilag, hanem azért is, mert nem
tUdjul~ megfelelő szellemi tartalommal ellátnil
Egy kűlön, csak tudományos evang. teológiai
roly óirat Ienntartáeához sokkal nagyobb tea·
tógüti, kutato, munkára volna ezükség', mint
~I11epl1yi valóban köztünk folyik. .Helyes meg-
óldá;s ,a,z yplnc\,,;h9gy induljunkkiábból, ami
van. A Lelkipásztort kellene kiépíteni. Keve-
seblr kidolgozőtt prédikációval és mind több
komoly tanulmánnyal és gyakorlati szalekér-
déssel l ',' ,

Viszont' ugyancsak a fent emlí tett cikk-
ben ·-evang. intelligenciánkszükségleteinek ki-
elégítesére 'elégnek mondja az Evangélikus Éle-
tet. A valóságos szükséglet szerintünk itt - az
előbbihez fo!~ttva - nagyobbnak látszik. Nem-
csak' úgy értem, hogy az Evangélikus Életet
többé kell tenni, mint »közígazgatásí lappá«
(hiszen ennél mindig is több voltl), s »bővebb«,
»illusztrált«, »építőe heti szemlévé kell fejlesz-
teni, ,aníely"aktuáljsan és, gyorsan -irányítja
műveltebb közönségünket. Hiszen ez mind he,
lyes -s -erre :torekvést is látunk." Egyszerüen
azért kevés; "mert .hosszabbrlélekzetü és elvi
'kérdésekkel YÓglalkozó egyházi cikkekre ter-
mészeténél: és rendeltetésénél fogva nem al-
kalmas, Ehhez egy folyóiratra van szükségünkl
S erre' csakugyan szükség van! Nem merném
azért vazt. 'áHitani, 'hogy »a havonkint megje-
lenő s.zvi1ágn~,z.etet:irány:Ító lapok ma jelentőség
nélkül valók« (Gaudy). Intelligencíánkrrak ép-
pen legjavátkell, hogyérdekeljék az elvi meg-
vitatás ok ,,,s~,,érdek1ik ís l . S még ha kicsiny
volna Ls ez -,az érdeklődés, nekünk. akkor is
szolgálni kellene ezen a téren nekik! Nem sza-
bad' éppen őket elveszítenünk. Ilyen kezde-
ményezésű s: rnúnka a Keresztyén Igazság né-
hány éves úttörő munkája. Induljunk ki abból,
ami van, hogy könnyebb legyen a, megoldás.
- f'őt még ezen felül egy egyetemi ifjúsági
sajtórnunkára is szükség volna hiszen ez az
ifjúságunk megint sajátos rétege intelligencí-
ánknak, nekik is szolgálnunk kell külön.

A néplap kérdését vitán felül, csak a Ha-
rangszóval kapcsolatban okos dolog megoldani.

S éppen ,ez utóbbinal alkalmas megjegyea-
uünk, hogy sajtoügyünk rendezésénel azt ir

'tételt sem lehet 'kényszerítő erővel felállítani,
hogy csak hivatalos forum indíthat valamely
pontorr munkát és ezént ellenezni ikell mínden
»magán vállalkozás t«.E vangélikús -egy házunk
törpénet$b:ena leghaJÖTszerübbdolg.ok,»magán-

vállalkozásként« kerekedtek útnak.'Ezéit -hang-
súlyozzuk azt, hogy induljunk ki, abból" ami
van. Ami sajtó termékünk van, az "nem sok;
Csak tartalomban legyen dúsabb, a valóságos
ezűlcséqletet elégítse ki és ennek .megfelelően
helyesen differenciálódjék.

Ehhez 1110St már 'igazán más nem ken,
mint hogy szerkesztóink és sajtó-embereínk
összeüljenek, megegyezzenek, aztán Isten ne-
vében tollat ragadjanak!

Schole László. ,

Az, egyháztagok közönséges
kötelességei; "

1. Ne cs'inálj belőle titkot, hogy eoamqé-
[ileus vagy! Jelentkezzél: a lelkésanél vagy a
gondnoknáll Adj hírt, nekikv-ha (lj evangéli-
kusokról tudsz! ','

2. Ha, istentiszteletre szóló meghívást
kapsz, tegyél félre nunden mást ::..keresd fy--l
az istentlsztelet helyét! Istent, elsősorban azzal
tiszteled, ha az istentiszteleten résetceseel.

. 3. Ha külőn lelkészi szelgálatot kell
igénybe' venned (keresztelő, .esküvő, temetés),
f01'dulj a saját egyházadhoz! Ily esetben
Iker,esd fél gondnokodat, vagy értesítsd leve-
lezőlapon a lelkészedet. Utíköltség-megtérttés-
től ne félj: Egyházad hem kíván tőled ilyet.

4. Gondoskodjál arról," hogy,gye'r?n~keicl
eoanqéliku« -oallástanitáebam. részesüljenek!

Beiratáskor értesítsd a .gondnoki vagy a
lelkészí hivatalt, hágy megfelelő- tankönyv höz
juttasson+ ' ,.,

, 5. Házasságle'öt~l>'eselén ne írj alá olyan
megegyezést, mellyel sziiletendő g,yermelcebdét
más -jctekeeetnek ajándékozod! Mérhetetlen
kárt okoznal .vele egyházaclnak! Egyházközsé-
günket nemcsak magunknak, hanern azért
építjük,ki, hogy utódaink is megismerjék Krísz-
tus 'Urunk" evangéliumának egyházát. Házas-
ságodat egyház.ilagevangéliikus Ielkész előtt
kösd megl , ' , , ' "

6. Járass valamilyen evangélikus egyházi
ujságot!' Különösénajánlj~lka»Hara?gsZ'?«
megrendelését. mely heterikint egyszer Jelenik
me~. 'Előfizetési, ára egész évre: ,:2, P. 40 fillér.
MegrendelhetQ: Harangszó kiadóhivatala, Győr,
Petőfi-tér ,2. - A tanultabb híttestvéreknek az
»Evangélikus Eletc-et vagy a »Keresztyén Igaz-
ságc-ot ajánljuk. ' '

7. Legyen "Bibliád t3S -énekeekönqved s
olvasd, azokatt
, 8. Vasárnap ~s: ünnepnap ;~{'ülönösen is

tö'rődi a lelkeddel! Ha ev. ísténtt~zteletre nE:jJU
mehetsz, hallgass ev. rádiósistentiszteletet vagy
olvass fel a Bibliaból családod tagjaináJk ~s-s
énekeljetek az énekeskönsvb?t.A.~: iriliídltoz4s-
l'ólin:~g ne, feJ:mtkezZcel!' .' i';-~' "'", :' ',

,;.:,:',,:~,9:. ,,~Ha:,JB.~e1iéd,;támo[1rfi.d, arcYiagÍIwg:.:is~:v:e-
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Iédtörődő Bgyb.á,m,datl;Ne fe'~ed9:;hogy mindent
Istentöl ;kap tál \ . ' , ' ..

10. . Légy Td; mindhalaljg. a S'l.enthár<>lllság
egy igaz Istenhez s tartsd meg családod tagjait
is a tiszta eva!lgél,im-r:i llitben\,

D~". Vető Lajos,
. a szolnokl -mísszíói cegyházközség Jelkésze.

i.. ~C: '

Ji. "felekezeti széthüzás címen érdekes és
figyelemreméltó cikk jelent meg Iic. Dr. Karner
Károly' tollaból a»Keriesztyén Igazság« f. .é.
fE;)bruá ri' .,számában, mely Paul Fechter- nek 3,
:[)eutspp'é 1}undschaué:s'l\{á.X Pribilla jezsuita
tudósJ)-it1~",a Stimmen del" Zeit folyóiratokban
lefolyt; vlt-á'ija eredményeit mérlegeli és al~
r{aJm.{tz~á:'hazai felekezeti viszonyainkra, Ajánl-
juk olvásóiriknák e cikk figyelmes elolvasását.
-t\. kérdéa. beállításáraés konkluziójára nézve
a cikket a, következőkben idézzük: .
. A . keresztyén egyházak összetartásának
és együttdolgozásának a szükségéről állandóan
olvashatunk. Közéleti férfiaknak - politiku-
soknak és nem-politikusoknak egyaránt - min-
den jelentékenyebb megnyilatkozásában szóba
kerül a »Ielekezeti kérdés«. Minden ilyen meg-
nyilatkozás hangsúlyozza annak _s~ükségét,
hogy., ma, .amikor 'nemzetünk lé.tét· és életét
politikai veszedelmek es' a bolsevizmus »világ-
nézeti« front ja egyaránt támadják, a keresztyén
é'gyházak:harca és vetélkedese ne veszélyez-
tesse a magyarság nemzeti egységét es ellen-
álló. erejének belső töretlenségét. De a ke-
resztyén egyházak maguk is érzik az össze-
fogás szükségét. A megindult új esztendőben
nagy keresztyén világkonterenciákat terveznek
a keresztyénségbelső egységének munkálasa
érdekében. Katolikus részről is lehet olyan
megnyilatkozásokat hallani, melyek az isten-
telenség ellen az összes keresztyén erőknek
felekezeti különbség nélkül való összefogását
követelik, Dp, éppen ez mutatja, hogy az egység
a keresztyén egyházak körében nincs meg,
sőt, hogy a felekezeti »béke« is (ami sokkal
kevesebb, mint az »egység«!), csak megvalósít-
hátatlan eszmény. A valóság az, hogyaleg·
nagyobb keresztyén egyházak a széthúzásnak
es lappa:q.gó, egymás ellen irányuló Rözelharc-
nak a 'vigasztalan képét mutatják élénk örö-
mére a keresztyénség ellenségeinek ...
- Protestáns egyházisajtónkban is igen sok

olyan megnyilatkozás van, amelyre joggal al-
kalmazhatók a fentebb "ídézetzvszavak. Akár-
merinyire-érezzük is magunkat .kisebbségi soF-
sunkban igazságtalanul megbátitottaknak és el-
liy,ólnt)tt~knak vagy .sértetteknek, ez ne arra
indítson, llQgy a katolicizmusban csak a hibát
kere ssülr' és lássuk meg, hanern inkább arra,
.hogy a, benne sokszor e'gészéii:rejtély~,~en Jel-
fö'rőévangéliunll'életeröket -ís észrevegyük ...

Az 'immár-több-mint' ntllg,yévszázadós. eJkü.
iönülés .folytán rriegszoktuk, és szinte terme-
szetesnek ta.rt~uk, hogya keres'ltyénség lel.!$ke-
zetekre oszlott. Legfeljebb it. felekezeti »békét«
áhít juk, de nem a keresztyénség egyse.gét.
'Üres szó lett számunkra Krisztus jmádsága:
»Könyörgök . .. azokért, .... akik.. az ő beszé-
dökre hisznek majd én bennem: hogy mind-
nyájan egyek legyenek (Ján. 17:20-21.). Pe·
dig' akik ezt az egységet .nem keres~k,. azok
maguk is, állandóan részekre osztják a. ,Krisz-
tust (1. Kor. 1:13.). Van ilyen egység, van
minden felekezeti .ezéthúzás,' marakodás ésha-
talmi féltékenység. ellenére' is, rnert Krisztus
Anyaszentegyházának egysége, hála Istennek,
nem emberi összetartás és nem is egyházi' hi-
vatalok dolga, hanem időfölötti valóság. Ne-
künkpedig nem azt kellvárnunk, hogy másol'
dolgozzanak érte és valósítsák meg.rhanem ne-
günk magunknak kell érte imádkozva munkába
állni. Nálunk magyar evangélikusoknál 18 sok
mindennek meg kell változni e' végböLNem'
mondhatjuk azt, hogy ezekkel a dolgokkal vár-
hátunk addig, amikor majd a másik részről
bekövetkeznek bizonyos változások. A mikö-
telességünk független attól, hogy más mit cse-
lekszik; nekünk akkor is Krisztus tanítványai-
ként kell viselkednünk, ha,' mások nem azok. EJ
kell nyomnunk magunkban mindazt, amí Ikl~
seb bségi érzetünkből vagy az üres »protestálás-
ból« származik, ami csak tüntetés különállásunk
méllétt, E. helyett inkább-azt' kell keresnünk,
ami összeköt é~a rég elfeledett egység meg-
nyilatkozására, ápolására alkalmas.

Evangélikus egyház, az~z a. Krisztus evan-
géliumából táplálkozó »egy közönséges (kato-
likus) Anyaszentegyház« egyházunk akkor Lesz,
ha mindjobban kirajzolódik benne Krisztus
Egyházának az egysége é mindjobbanvhán-
térbe szorul benne, az emberi »protestálás«.
Luther egész reformátori életműve ezt az egy
közönséges (katolikus) keresztyén Anyaszerit-
egyházat szolgálta. Hozzá" is csak akkor le-
szünk hívek, ha igyekszünk magunknál meg-
szüntetní mindazt, ami táplálja a széfhúzást és
keressük az igazi egységet ...

r.nol no"no"no" H"· ..I" R·~·EnoK~ ·..no '..r.·"1
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BOJT 3-IK VASAkNAPJA.
Efézus 5:J.-D.

_ Az lsten cselekedeteire való emlékezés alapoeze
-meq a keresztyén ember erkölcsi életét. Tudja, h"fJgy
ne<mj magától lett lsten g[/iermekévé, hanem teten
tette azzá. Emiatt kell,hogy »Isten követője leg'Yffn«.
-smint seereteit .'gyer:mek«. Erkölcsiségének és'~.;ke-
resiJtyenéletének nemaz ae alapja, .ami ~. többi .(lqlán
erkölcsös) emberé, mertmiq azok maguk választottak
péüjal;.épet, addig q keresztyén. embert .tsten tiiota
el: Nem aeért: . él tiszta és paráznaSágtól menies
'el'etet,plert ~' emberek. me.yve.tnék, ha. ezt nem é'tn~.
f!a~em,~!l.rf!i;!lnert más nem,i,$,fé.r;nfJÖSszeke,:esztqt4lf
;'!í1lapotáva(. Egy a példaképe: l~ 8 tgy .tagg~t.lflll
emberi idedliJktól. '.



'. Mért még ma sem változtak meg a.z apostol által
emlitett emberi ideálok. Az ŐI12Ő indulatok,' amik
buráenasáqban; tisztátlansáqban, fösvénységbeil és fe-
lelőtlen beszédben. mutaikoenak meg, a földi ember
vnozcatoi. Összejoqlaihatjuk őket úgy, ahogy. az
aposto: mondja: »mert. .egykor sötétség uoltatok«. Es
ezek az indulatok a sötétség 'hatatmaítoi valók. A »ui-
lágoss4g« világa azonban a szeretet világa. Azé. CI
szereteté, amivel .Krisetus szeretett minket és adta
onmaoát miértünk áldozatul. 'Azé a szereteté, amiben
járó/L nem tudnak vétkezni, mert az ellen, akit sze-
retünk, nem tudunk bűnt elk5vetni. lstent pedig' sze-
retnünk kell, mert 'ő az, aki világossággd tett a
keresztség által, Ő az; aki úgy szerette a bűni)s ui-
Itígot, hogy az ő egyszliilőttjét is érte adta.

Szeretetét: Krisztas keresztjében mutaita meg
lsten. Onnan tudjuk. És !Za Istent akarjuk követni,
a Megfeszített nyomdokán kell járnunk. Világosság-
ban. A világosság gyümölcsei pedig: »jóság; igazság
<ls iggzságosság«. . .

,- Zsinati hirek. A zsinat elnöksége a negyedik
ülésszakot március 11-én délelőtt 10 órára hívta egy~
be 'a' törvények harmadszori olvasására. Az ülésszak
előreláthatólag két-három napig fog tartani.

- Hz Egyetemes Egyház' és az Országos Zsinat
lelkészelnökének. D. Geduly Henriknek halálával mínd-
két tisztet D. Kapi Béla dunántúli püspök. mint
nivatalára nézve legidősebb püspök' veszi át.
. - Egyházunk felsőházi képviseletében D.Ge-

duly Heni'ikhalálával rriegüresedett helyre D. Raffay
Sándorpüspököt hívják be.
. - 1\ tiszakerületi püspöki szék betöltése iránt
egyelőre még nem történt intézkedés. Az egyházke-
rület egyik egyházmegyéjében ugyanis most folyt
le a szavazás az esperesi tisztre. az egyházmegyei
felügyelői tisztség pedig lemondás folytán üresedésben
van s így ezek elíntézéséig a püspökválasztási moz-
galmak általában elhalasztódnak.

.~ II hegyaljai egyházmegyeesperesévé szótöbb-
séggel újból Duszik Lajos eddigi esperest választották
meg.

- 1\z országos" protestáns egyházzenei konfe-
rencíán áhítatok lesznek: márc. 1-én délelőtt 9
órakor a Deák-téri, máj. 2~án délelőtt 9 órakor a
fasori evangélikus. este 1/28 órakor a Kálvin-téri
ref. templomban. Előadásokat tartanak március 1-én
délelőtt 10 órai kezdettel a Deák-térl vdíszteremben
D, Kapi Béla. Dr. Jánossy Lajos, Zalánfy Aladár;
délután 4 órai kezdettel V. Akadémia-ú. 3. sz.' alatt
Peschko Zoltán. Adá!11.Jenő, Lajtha László; március
2-án délelőtt 10 órai kezdettel a fasori gimnázium
dísztermében Kapí-Králik Jenő. Gárdonyi Zoltán; d.
u. 4 órai kezdettel IX.. Kálvin-tér 7. sz. alatt Isoz
Kálmán. Arokháty Héla, zárobeszédet tart D. 'báró SZL E ZAK L Á SZL 0
Radvánszky Albert. A kenferenci ára jelentkezni lehet, Magyarország aranykoszorús mestere
az Előkészítő Bizottságnál, VI., Liszt Ferenc-tér 8. ~

_ 1\domány. Báró Radvánszky Kálmán ország- harang- és ércönfőde; horanqi elseerelée- és hara.iq-
gyűlési képviselő, a sajókazai egyházközség fel- lábgyál', Budapest. VI., Petneháeu-utca 78: szám.
ügyelője gyülekezete súlyos anyagi helyzetének köny- 8 aranuéremmel és 4 dlszoklev!llel kitűntetoe!
nyítésére 10.000 (tízezer) pengőt adományozott;

- Egyházzenei ·ha-rigverseny. A budapesti pro- . Megjelent!
testánsiskolák·1937:"febr. 28-án, vasárnap esté fél Zur- Nieden Ernst: Eneddet beezeloetetc.
6 órai kezdettel ia Zeneművészeti Főiskola nagy ter-Az első kiadás három hónap alatt elfogyott!
mében Egyházzenei hangversenyt rendeznek, melyre Fordította Dr. Vető Lajos. IT. kiadás. Ara P 2.80.
a zeneműveszet barátait.· evangélikus iskoláink meg- Kapható Scholie Testvérek kőnyvkereskedésében, IX.,

. értő támogatóit és az érdeklődőket szerétettel meg- Ferenc-körút 19.....:21.. és minden jobb könyvkeres-
hívják .. Műsoron a 1~-17. század nagy evangéliumi kedésben.
mesterélnek.rnüveí. Telemann. .Gumpelzhaimer,' Schütz, "_"",""",,~•••••-.- __ ~ .........-~ ~_~ ~_
Goudimel kantátái, Bach. Hándel, Vierdanck orgona S~IGETI .NANDOR és FIA .
és zenekart, műveí, Kodály 150. zsoltára, (Budapesten ékszerész, Budapest. IV.. Kecskeméti-utca 9 száJll.
először) .és befejezésül 590 tagú kórus előadásában Alapítva: ~867.' .'. '
Pretdrius ; Fohász'. című . kánona.,.. ;', . , Nálunk már kevés pénz-
. _. II mezőtúri egyházközség új felügyelőjének. 'ért vehet arany ékszert, :
Mohar JÓz~efny:. tanítóképezdei .. igazgatónak be- , ezűst tárgyakat és pontos
iktatása- e -templomban febr. 28-án vasárnap délelőtt 6rát. Jöjjön választani.
1.Q órai ',ke.zd~ttel i0g megtőrténnL: Ugy.anekkor 'teszik . János ~v, 4.'47.:....54. .
Febé' . Evangélikus' Diakcníssza Anyahá4 Nyot'l1.~a.-:-:.--;B~·u~d~a:-p:-e:-St:::-,-.";'.v;-;r"I.-\-;.D~am:::;-ja::1li:7:'cb;:-':--U:-;;28;;.·-;;/b;:-.----':';:;F-:.:---';pö':a':':;rkasL..·=-."i'L-'.

72: .oldal. 1937:." februá.{-;2R

le az esküt' az egyház újonnan választott tisztviselői
es' presbiterei. ..

- Alapítvány. Péter János ny. evangélikus ta-
njtó,ki 40 ént töltött szolgálatban, 71. születésnapja
alkalmából a feleségével egyetérve Galgagutárél 2000
pengőt küldött alapitvány létesítésére, hálás megern-
lékezéssel az 1881-1884-ik' esztendőkben eltöltött
diákéveire. a rniskolcí evangélikus tanítóképzőinte-
zetnek.

- llz egyetemiés főiskolai Luther Szövetségek
időszaki lapot indítottak »Fiatalok országútján« ci-
rrren, melynek szerkesztője Dr .Sztrókay 'nb or.

- II szarvasi ev. tanítÓnőképző az ország
egyetlen evangélikus tanitónöképző-íntézete, 100 he-
lyes internátussal és köztartással, A felvételért máj.
1-ig kell folyamodni. Bővebb tájékoztatást nyújt az
intézet 'igazgatója. .

- .,1\ Luther-rözsa,« Megjelent Vil'ág Jenő tanul-
mánya 21/2 ív . terjedelemben. a Luther-rózsa szjnes
képével. a .szövegben 11 képpel. Tartalma: A Luther-
rózsa eredete. leírása, jelentése; feliratai; Luther: ,és
jelvénye. Nélkülözhetetlen míndenkínek, aki 'meg
akarja ismerni a Luther-rózsa eredetet és jelentöségét.,
Ara merített papíroson. 60 fillér. Kapható az egy·
házi jellegű könyvkereskedésekben. (Főbizornányos a
Fébé-könyvkereskedés. VII., Damjanich-u. 28(8.

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.

HOGYAN TAMOGASSUK AZ EVANGéLIKUS
EGYHAZKEROLETEK JóLÉTIEGYESOLETÉT?t
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület-
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti
Bgyesület« felkarolása. Hívja fel míndenkí a hit-
testvérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti
Egyesület mindenfajta bitosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, tűz, betörés, baleset, gyár. szavatosság,
. autó. szállítmány és jégblztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden esetben I

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


