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KENYÉR-VASÁRNAP.
Bőjt közepén az evangélium a kenyérkér-

dés feletti gondolkozast is beállítja a bőjti gon-
dolatok közé. '

A 11agy .háború következményeí kiterjed-
nek. erre .a kérdésre is. Allamhatárok, állam-
adósságok, társadalmi eltolódások, erkölcsi fel-
fogások, szegényedések és gazdagodások, mint
nagy földrengésben, összerázkódtak és még
máig sem nyugodtak meg. Mindenki szenve-
dett és míndenki veszített. A mai társadalmi
rend egyik nagyhatalma. a kapitalizmus éppen
úgy ves.zítetttőkevagyonban, mint a mai táro
sadalmi rend másik nagy hatalma, a szocialíz-
mus veszített munkavagyonban. S mint ahogy

. ez a kettő megfogyatkozott -kűlőn-külőn, sőt
egymással szemben is, éppen úgy fogyatkozott
meg az egész világ a hitvagyonban : abban a
nagy tulajdonában, amely az emberiség vallá-
soságát jelentette. A mai kor kenyérkérdését

. és a vele6s:s,zefüggő bajokat az emberiség
e hármas vagyonán keresztül, ennek rende--
zésével lehet csupán megoldani. Ha az em-
beriség a hitvagyonban ismét meg tud gaz-
dagodni, meg fogja tudni oldani az első ket-
tő egyensúlyának kérdését.

Ma nagyon szegény benne a világ. Ls-
rnételní kell felette a krísztusi szót : »Szána-
kozom: '81 sokaságon, mert nincs' mit enniök; s ha
éhen bocsátom el. őket, kidőlnek az úton ... {I

Nem lehet ezt a mindig nehezebb, mindig'
többet kívánó és mindig kevesebb nyugalmat
adó életet Krisztus nélkül jól végezni. Nem
lehet emberi erővel minden terhét elhordozni,
emberi értelemmel minden kérdését megfejteni
és az emberi életen túlnyuló problémáit az
egyes mulandó emberi élet határai közé za-

et

rítani. Mi azonban tudjuk és hirdetjük, hogy
Krisztus ma is csodát akar tenni azokon,
akik utána mennek, vele együtt letelepednek,
magukat reá bízzák és az ő szánakozását el-
nyerile Mert örökké él az il. csodája, hogy
odaadta a maga és tanítványai kenyerét a
pusztai sokaságnak és odaadta önmagát ke-
nyér gyanánt az egész világnak.

'Neked is oda kell adnod magadat a világ
kenyeréül. Hitvesed, gyermekeid, szüleid, szá-
mára. élő és éltető, táplálo és önfeláldozó ke-
nyérnek kell lenned. Nemcsak szeretteidnek,
hanem a közösségeknek is, áldoznod Ikell éle-
tedet, erőidet, munkáidat. Kenyérnek lenni
annyi, mint önfeláldozónak lenni. Krisztusnak
mind a két cselekedete örök és áldott példa
arra, hogyakenyérkérdést nem lehet más-
képpen sem egyeseknek, sem közösségeknek,
sem politikai pá.rtoknak, sem társadalmi vagy
vagyoni rétegeknek megoldani, mint önzés
nélkül és önfeláldozással. Hitében meggazdago-
dott keresz-tyénség nélkül soha meg nem oldja
a világ a kenyér problémáit, hit nélkül pedig
még elviselhetetlenebbé teszi azokat.

Ha ennek a megszegényített nemzetnek
a testi kenyérben való nyomorúságát vagy bi-
zakodásban és igazságban való szegénységét
nézzük, ha bőjti komolysággal merülünk el
önön gyarlóságaink és felelősségeink vizsgá-
latába, ha a kenyértelen és munkátalan milliók
szomorú tömegét látjuk és a hitvagyonban
való félelmetes megszegényedést egész jelen-
tőségében felbecsüljűk, sóhajtva kérjük a Meg-
váltot: »Szánd meg ezt a sokaságot Krísetu-
sunk: élő kenyér, ki a mennyből .szállottál alá
és adj életet evilágnak ... {{
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Az egyház fogalma és a zsinat.
Az E. A. 24~27. § -ai a kétértelműségeknek

és ellenmondásoknak egész törnkelegét foglalják
magukban s ezáltal igen sok zavarnak és visszásság-
nak lettek okaivá az. egyházi életben. A hely kimért
volta miatt most csak kettőre martafok reá ezek'
közül, .

1. A szórványhelyeknek anyaegyházközségekbe
való beosztását (27. §.) némelyek teljes joggal úgy
értelmezték, hogy ezzel azok szerves tagjaivá lettek
az anyaegyházközségnek,' amiből természetszerűleg
folyik, hogy ugyanúgy adóznak is, mint az anya-
gyülekezet többi tagjai. Ez azonban a Legnagyobb
igazságtalanság! Mások viszont úgy értelmezték -
és ezek is teljes joggal - hogy ezen beosztás által
a szórványhívek nem lesznek az anyagyülekezet
tagjaivá, mert ez a »beosztás« tisztán eszmei. Ezt
a felfogást látszik igazolni az is, hogy azok a köz-
ségek is beosztatnak, amelyekben evangélikusok egy-
általán nem laknak. Ennek a felfogásnak a követ'-
kezrnénye szükségképpen az lett, hogy az anya nem
adóztatta meg azokat, de nem is törődött. velük,
nem is gondozta azokat. Ez pedig a Jegnagyobb
egyháziatlanság! - Akár így, akár úgy értelmez-
zük tehát a §-t, mindenképpen helytelen következmé-
nyekhez jutunk. Ez pedig nyilván onnét van, hogy'
az E. A. 25. §-a egy olyan testületet ért anya-
egyházközség alatt, amelybe a szórvány hívek nem
oszthatók be, amelynek nem tehetök tagjaivá anélkül,
hogy igazságtalanság ne történnék velük. Viszont
az egyház érdeke parancsolólag követelí, hogy a
szórványhívek is tagjai legyenek a szervezett egy-
háznak, tehát igenis beosztassanák valamíféle egy-
házközségbe. Hogy tehát 'ez igazságtalanság nélkü]
megtörténhessék, vagy anyaegyházközségen kell mást
érteni, mint az E. A., vagy pedig az anya-, leány- és
fíókegyházkőzség mellett alkotni kell egy. negyedik
fajta egyházközséget, amelybe a szórványhívek is
bekebelezhetők anélkül, hogy ez igazságtalan meg-
terhelést hozna reájuk.

2. A 24. § meghatározza az egyházközség fo-
.galmát általában: Eszerint az ev· 'keresztyéneknek
minden olyari testülete, amely közös vallásgyakorlat
végett meg van szervezve : egyházközség. Ebből
pedig logikusan csak az következhetik, hogy nem
csak az anyák, hanem a filiák és fiókok ,ésIll!ind
valóságos egyházközségek, hiszen mind ev. keresz-
tyéneknek vallásgyakorlat végett megszervezett tes-
tületei. Ezt a következrnényt a 25. § meg ís erősíti,
mert az anyát, filiát és fiókot nem az egyház-
község esetleges alkatrészeikent. hanem annak kü-
lönböző fajaiként sorolja fel. Leszögezhetjük te-
hát, hogy e két § értelmében ami egyházközség,
az, vagy anya, vagy' leány, vagy fiók, s viszont
ami, akár leány, akár fiók, az mínd egyházközség;
Igen árn, de pl. az E. A. 45. §~a szerínt: 'egyház-
megyei és kerületi felügyelőre. stb. az »egyház-
községi« közgyűlés szavaz. Az elmondottak alapján
ennek szükségképpen azt kellene jelentenie, hogy
minden anya, minden leány és mírrden fiók köz-
gyűlése szavaz, hiszen ezek mínd .valóságos egyház-
községek. Ez azonban mégsemfgy van. A:z' E. A,.
maga is kizárja ezt az értelmezést, mert a 47. §-
ban kimondja, hogy olyan ügyben, amely nem tisztára
belügyük - az emlitett választások pedig ilyeneK-
anya, filiák, fiókok nem tarthatnak közgyűlést külön, ha-
nem csak együtt, s az, E. A. több helyen is éppen
ezt a közgyűlést, amely pedig sem az anyáé, sen)!
a filiáé, sem a fióké, tehát nem is egyházközsége;
éppen 'ezt nevezi hangsúlyozottan egyház,községi köz-
gyűlésnek. Ugy áll tehát a dolog, hogy azt a
testületet, amely az anya és a hozzátartozó filiák,
fiókok és szórványok minden evangélikusát magá-
ban foglalja, az E. A. egyrészt nem ismeri el
egyházközségnek, mert hiszen nem sorolja 'fel az
egyházközség különböző fajai között, másrészt mégis

éppen ennek a 'testül'etnek a közgyűlését 'nevezi
»egyházközségí«.: közgyülésnek.>: /' -: /,/' /--

Ezt az ·eHelllliondást '8z<egyhazi,'-€fetp,eIt a ;-gya-
ko~la_tban _val~m! mó(k~n_át lrej!;tt/hj,p.af~.a-r'f{:é~~.
próbálkozás történt ez irányban: _/''/,_ /' ./.'/7 _<

a) Egyes .helyeken az anya,~tíifzWázs"ég~:tíak
adtak két különbözö értelmetrtgysz,é~ptéfféklJi}ta:'-'
a Ielkészi székhely község2tá'leátíyoi):"" ..f4uÉÓik '~
szórványok nélkül, máskor meg' értett~.r.a-jJ!iI"az>:tfgy
lelkészi hivatal gondozása alá tartozó hívekQ§.§Z.;.es.é-.,-'"
gét. Ezt az utóbbi értelmezést eíösegítette" az is,
hogy az E. A. az anyaegyházközséget Ielkész!~=:':.
fenntartó egyházközségként határozta _ meg, annak '
fenntartásához pedig, maj dnein - mindenütt bozzájá="
rultak az összes 'hívek, teháta filiákbau, és fióko~~ ~
ban lakók is. Hogy ez a kétréte értelmezés rengeteg
félreértésnek és visszásságnak lett a forrása, ->'"

úgy hiszem - felesleges bizonyitanom. Nem szabad
tehát engednünk, hogy 'ez a kétértelműség a zsinat
után is fennmaradjon. ,

b) Más helyeken viszont úgy próbáltak áthidaini
azt az ellenmondást, hogy az E, A.-vale>Jl,entétben
elismertek egy negyedikfajta 'egyházközséget is, ame-
lyet az anya és a hozzácsatolt leányok és fióko'k
összes hívei alkotnak s amelyet rossz szóval össz-
egyházközségnek neveztek. Ez az osszegyházközség
azonban természetszerűleg egészen más viszonyba
került az egyházközség . másik három faj ával, mint
amilyenben azok egymással voltak. Míg.. az . anya.,
a leány és a fiókok egymás rnellett álló egységek,
addig az összegyházközség olyan egység, mely ama-
zokat magában foglalja. A:z anya, leány és fiók tehát
itt már nem az egyházközség különböző fajai, hanem
a tulajdonképpeni egyházközségnek alkotó részei,
melyek csak azért és annyiban nevezhetők egyház-
községnek, .amíért és amennyiben alkotó részei a
tulajdonképpeni 'egyházközségnek, vagyis az össz-
egyházközségnek. Ésez is a helyes!

Ez a helyes elvileg. Ha ugyanis az Ágostai Hit~'
vallás VII. cikke szerint: »Az egyház a hívők gyü-
lekezete, melyben az evangéliuenot . . . tanítják és
a szentségeket kiszolgáltatják«, vágyis ha az Egyház-
nak két lényegalkotó eleme van: egyrészt az ige-'
hirdetés és szentségkíszolgáltatás.. másrészt a hívők,
akik ezeket hittel fogadják, akkor a szervezett egy-
ház legkisebb része, vagyis az egyházközség is csak
a híveknek az a testülete lehet, amelynek magánals
van szervezett igehirdető és szentségkíszolgáltató
(lelkészi) hivatala. Ilyen hivatala pedig sem az
anyának, sem a leánynak, sem a fióknak magában
nincsen. hanem csak az összegyházközségnek, hiszen
míndenütt, ahol az anyához tartoznak fíliák és fiókok,
ott ezek nemcsak igénybe veszik a lelkészi hivatell
szolgálatait, hanem hozzá is járulnak annak fenn-
tartásához.

Ez a helyes az egyházi közígazgatás szem-
pontjából is, hiszentelfelé (esperes, stb. válasz-
tásnál) valóban csak az összegyházközség .számit,
Az anyának, filiának és fióknak csak az. összegyház-
község keretein belül van szerepe és jelentősége.

Ez a helyes végül azért is, mert ez teszi le-
hetövé az egyházi adózásnak igazságos és egyszerű'
rendezését is. Ez esetben ugyanis a közös' szűkséo»
letek (a lelkészi állás' fenntartásával, a hívek lelki
gondozásával járó mínden költség, továbbá akü-
lőnféle magasabb egyházi járulékok) 'az összegyház-
községet terhelik s összegyházközségi adóban azonos
kulcs szerint vetendők ki annak minden tagjá,taJ
tehát .a szórványhívekre is. Ezáltal igazságosan és
egységes en rendeződik az anya-., leány- és fiókegy-
házközségeknek egyhashoz való anyagí r vvíszonya ..
egyáltalán nem fordulhat 'elő, inert hiszen ca közös
kiadásokhoz mínden egyháztag azonos kules sze-
szerint tartozik hozzájárulni, bármely részben lakjék'
is az összegyházközségnek, Legfeljebb arról lehet
még vita közöttűnk, hogy melyik rész milyen mérvü
lelki gondozásban részesüljön. - A:z anya-, 'leány- és
fiókegyházközségek külön' szükségletei pedig anya';
leány~,. Illetve ,liókegyházközsé.gi - adóban '\Í,ettetnek)
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u. 'telií:lt·· természetszerüleg' csak aZokr~, akik .;~
illető anyának, leánynak, stb. tagjai. Igy: a szórvány-
hívek csak összegyház községi adót fizetnek, a többiek
pedig ezen felül még anya-, Ieány-, illetve fiók-
egyházközségi adót is, aszerint, hogy az egyház-
községen belül 'ezek közül melyiknek a tagjai. ......1

Ezzel teljesen feleslegessé válnak a zsinati javas-
latoknak azok az intézkedései, melyek pl. az iskolai
adónak, vagy a felsőbb egyházi hatóságok járulékai-
nak külön kivetését rendelik el, s így minden anya-,
leány-, illetve fiókegyházközségben 3-4 különbözö
kulcs szerint készült kivetést tesznek szükségessé.
Feleslegessé válnak, mert a magasabb egyházi ha-

• tóságok járulékai összgyülekezeti adóban vettetnek
ki sígy úgyis azonos kulcs szerírrt terhelik annak
minden tagját, az iskolai adó pedig rníndíg anya-,
illetve leányegyházközségi adóban vettetik ki, tehát
szükségképpen . csak azokra az egyháztagokra,
akik az illető iskolafenntartó egyházközségnek tagjai.

Mit tett errnek az ügynek a rendezéserel a, zsinat?
Az alkotmányügyí bizottságnak a zsinat elé' ter-
jesztett javaslata az E. A. említett §-ait érintetlenül
hagyta. A zsinathoz azonban több módosító javaslat
érkezett. fu ellenjavaslattevőkkel kiegészített alkot-
mányügyi bizottság hosszas tárgyalás után teljes
egészében magáévá : tette a b) pont 'alatt ismerte-
tett relícgást, vagyís azt, hogy tulajdonképpeni önálló
egyházközség csak a lelkészi hivatalt fenntartó össz-
egyházközség :s laz anya-, leány- és fiókegyházközsé-
gek, valamint a szórványok is mind csak részei
ennek a tulajdonképpeni egyházközségnek. Mind-
össze az összegyházközség szót vetette el a bizott-
ság, s kimondotta, hogy az összegyházközséget min-
den jelző. nélkül egyszerűerr egyházközségnek fogja
nevezni. Bizonyos nehézség merült fel az anyaegy-

. házközség új fogalmának a meghatározása körül.
A lelkészi hivatalt ugyanis most már az »egyház-
község«, mint ilyen tartja fenn, amíért is az egyház-
községnek azt a részét, melyet a jövőban anya-
egyházközségnek nevezünk, nem lehet úgy megha-
tározni, hogy az lelkészi hivatalt fenntartó egy-
házközség. Az egyházközség egyik részeként felfogott
anyaegyházközséget a filiáktól semmi más nem kű-
lönbözteti meg, csak az a külső körülrnény, hogy a
lelkész abban lakik. A bizottság tehát ezt volt kény-
telen elfogadni az anyaegyházközség kritériumául. -
A határozat szövegét azonban nem fogalmazta meg
a bizottság, hanem ezt rábízta a jegyzőre. A jegyző
azonban a plenumban sem terjesztett elő pontosan
megfogalmazott szöveget. Több felszólalás hangzott
el előterjesztéséhez. amelyek a fentebb vázolt ér-
telemben igazították azt helyre, .s amelyek helyes-
ségét maga a jegyző is elismerte. Különösképpers
kívántuk annak' felvételét, hogy az anya, a leány és
a fiók csak részei a tulajdonképpeni egyházközség-
nek. A zsinat csak: ezekkel a helyreigazitásokkal
fogadta el a jegyző által előterjesztett szövegett
A szövegegyeztetö bizottságnak harmadszori olva-
sásra előterjesztett javaslataban azonban míndezek-
nek a helyreigazításoknak halvány nyoma sem ta-
lálható. Ez a javaslat lényegében teljesen érintet-
lenül .hagyja a régi E. A. megfelelő paragrafusait,
mindössze azoknak néhány régiességét rés idegen-
szerüséget stilizálj a áto Ez eüen azonban a legha-
tározottabban tíltakoznunk kell, mert ez magában
foglalja a régi §-ok minden kétértelműségét és
ellenrnondását is.. s így nem vállalhat juk érte a fe-
lelősséget. Sőt, <mível az új törvények kimondj ák
szérványhívek és a szórványterületen levő külbir-
tokosox 100 százalékos megadóztatasát is, ezen a
révene §-ökból fakadó- bajok még meg is nőve-
kednek. Mert melyik egyházközség adójához fognak
most már 100 százalékban hozzáj árulni a szórvá-
nyok? Mivel összegyházközségi (illetve »egyházköz-
ségt«) adó nem lesz, tehát nyilván az anyaegyház-
község adójához. Ez azonban olyan súlyos megter-
helése lesz a szórványoknak, amellyel meg is fogjuk
ölni azokat, akiket pedig megmenteni sze'r'etnénki.
Hely-es, igazságos. és szükséges a szórványhívek

és a szórvány területen levő külbirtokok 100 száza-
lékos megterhelése. de csak az egyházközségi (értsd'
.összegyházközségí) adóval, melyben az egyházközség
minden tagját érintő feladatok találják meg fedeze-
tüket, De helytelen és igazságtalan megróni őket
100 százalékosari egy olyan adóval, amelyben fe-
dezetet találnak olyan költségek is, amelyek tisztán
csak az anya, vagy valamely leánygyülekezet szük-
ségletei.

A zsinatnak tehát ezeket a §-okat feltétlenül
újra kell tárgyalnia. Mivel pedig ,a történtekből elég
világosan kítűnt, hogy az elfogadott terminológiával
mennyire félre lehet magyarázni a helyzetet, ezért
a magam részéről a következő szövegezést bátor-
kedern a zsinat figyelmébe aj ánlani:

11. §. »Evangélíkus keresztyéneknek meghatá-
rozott területen közös vallásgyakorlat végett al-
kotott, vagyis önálló, rendes lelkészi hivatalt fenn-
tartó testülete anyaegyházközség.« - Itt az anya
jelző annyit jelent, mint önálló, valóságos,

'12. §. »A magyar állam területén levő összes
községeket, stb., .. az egyházkerületek ilyen anya-
egyházközségekbe, illetve ott, ahol ennek szüksége
fennforog, missziói egyházközségekbe osztják be.«
(Ezt a 3-t ide kell iktatni, mert ez az anyaegyház-
községek létrejövetelét szabályozza, nem pedig
az anyaegyházközség részeiét. Ezután következnék az
egyházközség részeiről szóló §.)

13. §. »Az anyaegyházközség egyes részei az
anyaegyházközségen belül külön is szervezkedhetnek.«

Az anyaegyházközségnek azok a részei, amelyek
ev. iskolát tartanak fenn: leányegyházközségek; azok
a részei, melyek nem tartanak fenn iskolát, de mégis
van külön egyházi szervezetük: f iókegyházközségek ;
azok a részei pedig, ahol 'ev. keresztyének külön egy-
házi szervezet nélkül, más vallásúak között szét-
szórtan élnek: szórványok«. - Eszerint tehát a
lelkészí székhely községe, ha azt önmagában vesz-
szük, mint az egyházközség egyik részét, akkor
szintén vagy leány-, vagy fiókegyházközség lenne,
aszerint, hogy tart-e tenn ev. iskolát, vagy nem.
És nézetem szerint ez is a helyes, mert a Ielkésza
székhely községének a jogállása az egyházközségen
belül telj esen ugyanaz, mint bármelyik f'ilíáé.. vagy,
fióké. Az a külső körülmény pedig, hogy a 1e'1-
kész véletlenül ebben a részben lakik, mit sem
változtat ezen a jogálláson, tehát nem is elég alap
arra, hogy neki külön nevet adj-on.

Ilyen módon az a lényeg, amelyet a zsinat
már elfogadott, olyan szövegezést nyerne, amelyet

.nem 'lehet félremagyarázni.
G{jarmathy Dénes.

Egyházunk muzsikája
muzsikusai.

,es

A budapesti evangélikus és református
egyházmegyék muzsikapártoló közönsége előtt
hosszú ideig emlékezetes dátum lesz 1937. II.
28. Azért is, mert ennek a két testületnek sok
tagja töltötte tele a Zeneakadémiát, de azért
is, mert amit ott hallott, az olyan szív és lé-
lek felmelegítő muzsika volt, amelyről a je-
lenvoltak hírt vittek és adtak a muzsikával
szemben közömbös lelkeknek.

Napjainkban egy hangverseny legnagyobb
elismerése a közönségsiker. A budapesti négy
protestáns középiskola ifjúságának közremükö-
désével, helyesebben részvételével rendezett
hangverseny tökéletes közönségsikert ért el.
Hogy a napilapok mennyit írtak. a hangver-
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senyről, az teljesen közömbös ránk, egyházi
emberekre nézve, mi az egyházi krónikás sze-
repében megállapít juk azt, hogy zeneértő és
zenéhez egyáltalán nem értő s csak lelkesedni
tudó lelkek (s ezeket kellene igazán megbe-
csülni a zene hivatalosainak) önfeledt örömben
ittasultak meg attól a sürített zenei gyönyörű-
ségtől, amit az ifjúság adott és nyújtott. Nem
akarom tartalmi jellege szerint mégegyszer
megismételni a hangverseny műsorát s nem
emelek ki különösen sem iskolát, sem karmes-
tert, sem előadó muzsikust,csak egyszerűen
annyit jegyzek meg a tömeg sa m~gam vé-
leményeképen, hogy mindenki meg volt elé-
gedve s mi evangélikusok nyugodtan állhattuk
az összehasonlítást abban a tekintetben, hogy
a mi iskoláink észenei vezetőik állanak az élen.

*Ezt a pompás hangversenyt követte a
Protestáns Irodalmi Társaság védnöksége alatt
tartott egyházzenei konferencia. A nagy hang-
verseny kánonjának hatása az éjszaka pihenő-
jén túl is tartott s amikor március elsején, hét-
főn reggel leültek egymás mellé a két egyház
zenei életének felelősséggel és alázattal szol-
gáló tagjai, hittünk is abban, hogy lehetséges
közös munkálkcdásról szó s reménykedtünk ab-
ban, hogy vannak közös feladataink.

Ebben a feltevésünkben csak megerősített
az első délelőtt három megnyilatkozása, illetve
előadása, (Dr. Ravasz. László, D. Kapi Béla,
Dr. Tasnády Nagy András) mikor azonban
Jánossy Lajos tartotta liturgiai tárgyú érte-
kezését, láttuk református testvéreink arcán
és figyelésén, hogy az ő véleményével nem
értenek egyet. Ennek őszintén kifejezést is
adott a reformátusok nevében Victor János.
Jelentős pillanat volt ez a felszólalás abban a
tekintetben, hogy a magyar protestantizmus-
ban nyilvánosságra került a liturgiában fenn-
álló elkülönülés s az evangélikus liturgia meg-
ujhodása a Jánossy által kihangsúlyozott for-
mában föltétlenül élesen domborította ki azt.

Anélkül, hogy e kérdés tekintetében ez
alkalommal állást foglalnánk, nem hallgathat juk
el azt a vélekedésünket, hogy a rendezőség
a helyzet nem ismerésében rendezői hibát kö-
vetett el az előadás felvételével. Különöské-
pen azért, mert az előadás anyaga az egy-
házzenei konferenciával szoros belső összefüg-
gésben nem volt.

*Az elválasztó különbségek mellett az ösz-
szekötő kapcsolatok is nyilvánosságra kerül-
tek s ezek voltak a 16. századbeli énekkín-
cseink. Amikor ezekről a kérdésekről szólt a
konferencia kétségkí vül egyik legérdekesebb
előadása (Dr. Lajtha László), érezte mindenki
az előadó val együtt azt, hogy sokat beszélünk
énekkíncseinkröl, de nagyon nagy problémánk
lesz majd ezzel a vagyonnal akkor, amikor
ezeket a dallamokat a mai kottaírás techníká-
jának börtönébe kényszerítjük s amikor a régi

magyar verseket a mai ember füléhez átsi-
mítjuk. .

Természetesen e kérdéssel kapcsolatban
került tárgyalásra maga a jelenleg mindkét
egyházban érvényben levő énekeskönyv anya-
gának értékessége és hibája s amit ebben a
gondolatkörben az egyik' egyház a másikról,
mint nóvumot megtudott, az nagyon közhasznú
volt abban a tekintetben, hogy ezután egyete-
mes énekeskönyvi problémáinknal nem esünk
olyan nagy letargiába, mínt eddig. .

Vélekedesem szerint az volt e témakör-
ben a legszimpatikusabb indítvány, amikor az
egyik előadó azt javasolta, hogy a két egy-
házban közösen használt énekek dallama és
szövege vétessék revizió alá s a helyes szöv.eg
és dallam meghatározása után mindkét egyház
az .egységes új éneket használja.

*Az .egyházzenei konferencia Iőkérdése a
közhasználatban levő énekeskönyvek ügye lett.
Ezt rendben levőnek is találjuk. mert úgy
véljük, hogy az irodalmi és zeneirodalmi em-
lékekben sokkal gazdagabb evangélikus tör-
ténelem eddig sem szívesen felezte meg köz-
kincseit, vagy legalább is nem nagyon sze-
Tette ait, hogy közös érdekek miatt Bach vagy
Handel, mert evangélikusok voltak, hazai ke-
zelésben mindig, mint protestánsok neveztettek
meg, viszont Goudimel felekezeti hovátarto-
zandósága tekintetében soha senki sem tévesz-
tette el azt, hogy ő református vallású. és zsol-
tárköltő volt.

*Énekkincsünk jövőben való felhasználásá-
nak szükségességét majdnem valamennyi hoz-
zászóló és előadó kihangsúlyozta s érdekes
volt azt az egybehangzó megállapítást hallani -
egyházunk valamennyi tényezőjétől: vissza a
16. századba. Azok, akik ezt a követelést el-
mondták, bizonyosan tisztában vannak a hym-
nológia sokrétű problémáival s bizonyosan azt
is tudják, hogy egyházunk elkötelezte magát,
reméljük [ó hosszú évszázadokra, a komoly
hitvallásos irányzat mellett, vis-zont azt tud-
nunk kellene, hogy a 16. és 17. század eleji
énekk öltés anyaga hitvallási szempontból nem
annyira lerögzített és szembeszökően határo-
zott, mint amilyen jóindulatú kívánságaink
szerint lehetne. Magyar. szempontból nézve a
kérdést viszont nem mondhatunk le mégsem
ezekről az emlékekről. Tudnunk kell azt, hogy
bár az énekeskönyv nem tanít hitelvi tanítá-
sokra, azonban egyházunk tanításával szemben
egyile ének sem állhat. * -,"-'.."

Mint minden konferenciának, úgy ennek
is voltak és vannak személyi kérdései. A kon-
ferencia tengelyében a Zeneakadémia, illetve
a Zeneakadémia szellemét magukba szívott
lelkek állottak.· Ez rendben is volt így. Azonban
éppen a konferencián történt megnyilatkozások
és ős~inte. beszélgetések.jí» maga.a koníerencía
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érdeklődő ki:\zönségegyözött, meg arról, hogy
más lélekkel is rá kell világítani a mi egyház-
zenei kérdéseinkre.

, Örömmel tapasztaltuk azt, hogy hymno-
logfánknak jól 'iskolázott értékei Dr. Bánkúti
Dezső, Linder László, Sehulek 'I'ibor; s egyházi
zenekultúránknak nemcsak élvezői; hanemki váló
rnűvelői is vannak, mint pl. Egyed Aladár,
Linder László, Borgulya Endre; Nitschinger
.János, Fodor Kálmán, stb. Viszont csodálko-,
zurík azon, hog:y' .a konferencián szóhoz nem
jutott Dr. Raj,terLajos, akit, mint egyházi
kompoziciók sorozatának alkotóját látni s hal-
lani szerettünk volna, s nem tudjuk magunknak
megmagyarázni !1zt;·,hogy a magyar evang,
egyHázi zenének büszkesége: Zalánfy Alacfár
miért nem vehetett részt az üléseken?

*Ha az aktivákat és a passzi vákat mér-
legre tesszük: elfogultságtol 'terhelt, de telje-
sen' mentesített vélekedes is a legnagyobb el-
ismeréssel örökíti meg" a három napnak mun-
káját,

Reméljük, hogy ennek a kezdetnek méltó
lesz a folytatása is. G. L.

'Az evangélikus gyülekezet
éneke. r "

Részletek az egyházzenei kenferencián
elhangzottelőadásból. - '

Az evangélikus egyházi zene minden idők
számára rendelt, örök fundamentuma: a kerál.
Egyházi zenénk minden területe csak akkor
viseli rmagán a lutheránus karakter művészi
vonásait, ha megnyilatkozási formájának mag-
va, gerince s zenei ezerkezetének alappillére
a .koráldallam. Akár orgonazenénket, akár vo-
kális muzsíkánk területeit nézzük, nem lehet
az evangélikus. egyházi -zenénknek más ren-
deltetése, mint a musíca sacra horizont jára a
kerál eszményitett .képét vetíteni, Az .evan-
gélikus kerál eme oentrális helyzetének fon-
tosságát .történelmi fejlódése révén szerezte
meg. Kezdve attól a pillanattól, amikor a
reformáció a gyülekezeti éneklésnek vezető
szerepet :adaz istentiszteletfelépítésében, e1-
indulfejlődésének és virágzásának útján, hogy
már a 16. és 17~században, mint korálmúvészet
tündököljön. A gregorián -, a latin, a görög-
római-, vagy a német-szálakból szövődó .evan-

j gélikus korál a hódító varázsát s zeneműfajok
tengelyének kiszemelt szerepét kétségtelenül
népszerü hangjának s népszerű zeneéletírnód-
jának köszönheti.. Van valami aikorálban, ami
az északi ízlésvílágra. emlékeztet és .valami

.bensőséges vonás" ami a családok világába
s .otthonok kedélyébe vezet. Az ilyen tulaj-
donokkal rendelkező evangélikus korál azonban
nem 'Csak centruma egyházi' zenénknek, hanem
ér:tékméx\ője .,js .. ,Egyh~zi muzsikánk annyira

le'szevarigéliktl.s; .amennyire magáévá tudja
tenni a -korál centrális elhelyezését,

Ami: az eredeti," reformáció .kerábeli 'éne-
keinket illeti,ott csak egy szempont elehet
a döntő: mínden olyan éneket átvenni s ia
magyar evangélikusság közkinosévé tenni, amit
Luther Márton akár dall ami , akár szövegí
va,gy liturgiai fontossága iniatt az ístentísztelet
épületébe beépített. Már ennél 'a kérdésnél us
elénk tárul jelenlegidaUanianyagunk nagy-
fokú .hiányossága. Nyolc .olyan eredeti Luther"
éneke van a reformáció el ő idejének, melyek
nálunk teljelsen ismeretlenek. Korálkönyveink-
ben nem szerepelnek, pedig egytől-egyig 'az
istentiszteletfelépítésében elsőrangú fontosság-
gal bíró s a lutheránus liturgia' 16. század óta
állandóan használt énekei ezek. 'Felsorolásuk-
ban a különböző magyar fordítások helyett az
eredeti nénlet szöveget említve, a következők:

1. Nun hitten wier den Heiligen Geist.
Hype-jón dallam. Wittenberg, ~1524,

2. Gott sei gelobet und gebénedeiet.
Hypo-mixolyd. Wittel~berg, 1524;

3. Christ, unser Herr, zum .Iordan karn.
Dór dallam. Wíttenberg, 1524. '

4. Es woll uns Gott genadig sein.
'Frig dallam .. Strassburg, 1524 ..

5. 'Christ fuhr gen Hímmel.
'Dór Hallam. Wittenberg, 1535.

6. 'Komm; Gott. Schöpfer, Heiligér Geist.
Mixolyd dallam. Wittenberg, 1524.

7, Wo Gott, der. Herr, nicht bei uns vhalt,
Aeol dallam, Wittenberg, 1535:

8. Jesaia, dem Propheten.
Lyd dallam Luthertől, 1526.

Ezek a korálok a .lutheránus-zene kinosei.
Nélkülük el sem léhetképzelni a koráldalla-
maink anyagát, A legtöbben felcsendülő egy-
házi hangsor pedig egészen új színt, ,1evegőt
jelent a mai egyházi zene számára. Dallamvo-
naluk a 16. század nemes s mélyen kírajzolt
vonásait mutatja ; szinte gránitkőbe vésett ken-
turok ezek. Formal felépitésük valóságos 11-
turgiaí remekmű. Az a gazdag ritmus és színes
.struktúra pedig, ami ezekben a lutheri .szöveget

.rnegszólaltató koráljainkban van, mutatja csak
igazán, hogy Luther Márton miért választotta
ezeket a dallamokat szövegei hangokba önté-
séhez.

Egyházzenei munkaprogrammunkban nem
lehet fontosabb terv, mirrt 9; nálunk ismeretlen,
és a meglevő, dé egyéb okok miatt használ-
hatatlan régi koráljaínk közkinccsé tétele s az
újliturgiánk:nak velük való gazdagítása, Öröm-
mel kell azonban megemlíteni azt, hogy .011.-
nek a nagyíontosságú munkának az első lé-
pését egyetemes gyűlésütik az egyetemes
énekűgyi bizottság javaslata alapján már meg-
~~. '

,Az egy házi zenénk eme régi értékekkel
való,~,gazdágítása vezet el a· második Iontos
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ké~désh~z: .a ~történeln1i revizióhoz, vagyis ah-
hoz a törekvéshez. hogy gyülekezeti énekein-
ket .az eredeti, lendületes, ritmikus formában
akárju~{ Í1~egs~~~l~atni. A zenetörténelem egyes
rétege]].1 ,atszovodo evangélikus kerál a, gyü-
Iekezeti éneklés rnegindulásának idején a va-
rázstatos lüktetését, dinamikus erejét korról-
korra veszíti,. ritmikai strukturája gyengül, rit-
musa Iaposodik s jut el a mcstaní szinte tJ€'I-
jesen ri~musl';télküli ~ kiegyenlített alakj á110z,
Ma pedig mar ott tartunk, hogy az utolsónak
maradt ritmikailag kiemelkedő pontját: a sorole
utolsóelötti hangjának a kétszeres értékét is
már veszély fenyegeti.

Maga a koralritmus reviziója sokfelé ácazó
kérdés. Vonatkozásait két oldalra összpont~sít- .
ha~juk: s~övegi és zenei megoldandó }woblé-
male AmI a szöveg részét illeti az először
i~ ö~szefügg a mag~Tar prozódia bs a magyar
ritmika kérdésével. A 19. században szinte
egyeduralkodó jambusdallamok s azoknak fel-
f0l?0tt koráJdalla.mol~ alá erőszakolt magyar
szovegbe~1 a hangsúlyos szótag nem mindig
kapott súlyos dallamtagot. Ebben a kényszer-
helyzetben készül a legtöbb reíormáoiókorabeli
ének?nk m?,gxar fordítása. A modern magyar
zenei prozódiát szem előtt tartó fordítások
elkészítése az első kelléke annak, hágy a rit-
musban lüktető korálsoraink élő szöveasorokat
k.~pj?,nak anélkül, hogy a magyar h~ngsúly-
törvényen valahol is erőszakot követnénk el.
Ez az út vezethet csak az új magyar dallames
énekeskönyvünk korszerű elkészítése felé.

A ritmikai revizió másik oldala zenei
probléma. Összefügg ez elsősorban azzal a
törekvéssel, hogy a keráldallamainkban ben-
ne rejlő belső lüktető erőt igyekszünk szabaddá
tenni s kiemelni a sokszor ráerőszakolt ütem-
beosztás [árma alól. Ez viszont a harmonizálás
kérdésével függ össze. Magyar prozódiai szem-
pontból lehetetlen mindegyik dallam pontos át-
vétele s tisztán történeti hűség kedvéért nem
tör~etjük át a magyar hangsúly törvényeket.
T~lan a legnehezebb az a kérdés, hogy m~~,
változtassunk s milyen mértékben. A ritmikai
re':,izió ilyen szempontokat maga előtt látó ze-
nei 'oldala csak siettetni fogja az új magyar
korálkönyv kérdés megoldását. "'.
(Foly tat juk.) Kapi-Králik Jenő.

. ,l}?gy ita;l '~,íz elíizi a szomjúságot, a kenyér
eszkoz az ehseg ellen. 1{risetus eszköz a halál
~llen, Oh, ho[/:.y vágyódik Ct seomias embe?' az
ital után, az éhes pedig étel után, viszont
l{;-isztus. ut4;t senki se vágyódik, pedig igaz-
sag seerini ugy kellene utána, kívánkozni min:
Ct mindennapi kenyér után. Ez pér órár~t elé-
gít meg csak ; Krisetus viszont örökre.

*lsten bölcseségét és hatalrndt teremimé-
nJjei által muiatja meg, leönyöriiletességét pe-
~!g Krieetusban; o,ki (iz út, Oz igazság.é8 az
elet. Inuhe«.

Figyelő.
(Felsöoktatásunk reformja és a vallási kérdés.)

Az Uj Magyarság egyik legutóbbi tszámában
erről a komoly. kérdésről nagyon komoly cikk
jelent meg D. Prőhle Károly hittudományi
egyetemi tanár tollából. Nviltau rámutat a
felsőoktatás reformja ügyéb"en tartott orszá-
gos értekezletnek arra a hiányosságára. hogy
ott a reform vallási kapcsolataira nem utaltak
a kívánatos és szükséges részletességgel. .A
nemzeti élet vezető réteget jelentő magasabb
intelligenciának. világnézeti alapon való elő-
készítése felelősségteljes életére a -felsőoktatás
ideje alatt teljesen elhanyagolódott és ennek
a rnulasztásnak súlyos következményeivoltek.
A keresztyén nemzeti 'gondolatnak sokkal job-
ban, öntudatosabban és szervezettebben .kell
érvényesülni a felsőoktatás ideje alatt .is. A
cikk írója ezért helyesen mutat az egyetemi
hittudományi karok munkájára és az ifjúság
ilyen szellemben való· gondozására. Idézzük
a cikkból a következőket. '

Nemzeti közérdek a hittudományi karok-
nak nemcsak fenntartása, de fejle' ztése is,
az összes szükséges eszközökkel és intézmé-
nyekkel való olyatén ellátása, hogy magasztos
hivatásukat minél jobban teljesíthessék .. '. Nem
volna-e itt az ideje annak is, hogy a három
hittudomán vi kar tanárai a rnínden oldalról
fenyegetett" keresztyén nemzeti egység meg-
szilárdítása érdekéből közös értekezre.eket
tartsanak. »Concurrunt ut alant.« Őszinte jó-
akarat ebben az összetételben igen áldásos
szolgálatot, tehetne szegény árva memzetünk-
nek ...

Mindent, mindent az ifjúságért! Igen, de
bölcsen, okosan, Minden, amit érte teszünk
és tenni akarunk, helyezkedlék el egy jól át-
gondolt, átfogó munkatervben, melynek Ieg-
főbb irányítójaa keresztyén nemzeti egység
gondolata s ennek szellemében az egészséges
léleknevelés ...

Minden azon fordul meg, hogyan alakul
ki egyetemi, főiskolai ifjúságunk lelkivilága.
Forclítunk-e erre annyi gondot, amennyit meg-
kiván és megérdemel?

Vannak "egyetemi templomaink, istentisz-
teleteirik, hitszónokaink. De elég-é, hogy van,
nak, mikor hatásuk ifjúságunk nagy részét
egyáltalában nem éri el?
, Még többet köszönhetünk a lelki nevelés
irányában egyházi vezetés alatt álló főiskolai
internátusainknak. De, véleményem szerint,
nem volna helyes arra törekednünk, hogy
egész ifjúságunk csupán »felekezeti« internátu-
sokba terelődjók. Ilyen berendezl~eclés a leg-
szúkebb mértékre szorítaná különböző hitval-
lású egyházakhoz tartozó ifjaink mindennapi
érintkezését s ezzel erőmozclítan~ .keresetyén
nemzeti társadaJmunknak már arnúgy is ijesztő
.arányokat öltő felekezeti szét.tagoz6dását 8 a
keresztyén nemzeti egység _~s'zétbomlását., Ez,



79~·oldal.

Semmiféle 'IUjugW1anság sem származik csupán
az ember rossz sorsábol, lianem minden rujuqialan-
ság véqső o'ka a bűn, Az, akit nem bánt, nyugodt és
békesseqes tud lenni még akkor is, ha világok om-
lanak össze. köriW3tte. Minden bűn pedig lsten el-
len való lázadás, ellene követi el az ember: És meri
Senki meg nem bocsáthat más helyett, azért békes-
séqűnk csak akkor lesz, ha lsten is megbocsát
minden vétket.

[stenbűnbocsáto kegyelme a megfeszített Jé-
zusban láthatá, csak a kereszt lábánál eendűlhei
fe,t<a diadalmas ének: békesség, békesség. Ez azonban
még nem minden, ez csak keedei; jQvőnk felé te-
kintésre alap. Még akkor is, 'mikor bekesséq tölti
el sziuűnket, bűnösök vagyunk, megváltott bűnösök,
akik élhetik már a meqoáltást, de még eleshetnek.
Kegyelem az, amiben állunk, de ennél nagyobb az,
amit remélűnk: hogy lsten dicsőségében réseesűlünk.

Addig azonban sorsunkat seenuedések és mea-
probáltatások [ellemzik, Annak alapján, amit elnyer-
tünk és amit remélünk, tudunk azonban tűnni, mert
az Istentől oalo békeesés), ami szivi1n!ret betölti,
seiklaszilárddá tesz minden tujomorúsdqban, Az a
tudat, hogy meqoáltottak vagyunk es az a remény,
hogy lsten dicsőségében részt veszünk, seqitenek

-szenuedéseinkei kitartoan elviselni. Krisztus is szen-
vedett és tűrt, meghalt és feltámadott, él Istennél.
Mi is bizhatunk, mi is tűrhetünk, van bűnbocsána-
tank és van békesseqűnk: Jézus mondta: »Az én
békességemet adom néktek ... «

- II protestáns egyházzenei konferencíán, mely-
ről külön cikkbern is beszámolunk, egyházunk részéről
értékes és sok gondolatot ébresztő előadásokat tar-
tottak D. Kapi Béla, Jánossy Lajos,' Peschko Zoltán,
Kapi-Králik Jenő, Gárdonyi Zoltán. A koníerencíát
D. Kovács Sándor dunáninneni püspök elismerő
szavakkal zárta be. .

- II budapesti közép- és középfokú iskolák nö-
vendékei részére a csendes napok a Deák-téri temp-
lomban a következő programm szerint lesznek. Már-
cius 17-én, szerdán délelőtt fél 10 órakor a polgári
iskolák Ill-IV. osztályai számára, imádkozik és igét
olvas Glatz József. »Krisztus, Te vagy életem« cí-
men Virág Jenő, »Ifjúságom és híteme címen előad
Dr. H. Gaudy László. - Március 18-án, csütörtö-
kön délelőtt fél 10-kor a leány középiskolák V-VIlI.
osztályai számára: imádkozik és Igét olvas Gaál
József; »Nem szégyenlem Krisztus evangéliumát« cí-
men előad Danhauser László: »Életem és hítem« címen
előad Dr. H. Gaudy László; úrvacsorát oszt Ru-
zicska László. - Március 19-én, pénteken délelött
fél tO-kor a fiúközépiskolák V-VIlI. osztályai szá-
mára: imádkozik és Igét 'Olvas Lámnek Vilmos; »Meg-'
igazulunk hit által« címen elöad Mórocz Sándor; »Er-
telmem és hiteme címen előad Dr. H. Gaudy László ;
úrvacsorát oszt Dr. Sólyom Jenő,

- ll··Budapest-kelenföldi evangélikus egyház-
község február 28-.án tartotta évi rendes. közgyű-
lését, amelyen a lelkész míndenre kiterjedő jelen-
-tésben számolt be az 1936. év eseményeiröl ; a gond-
nok az anyagi helyzetet ismertette. A lemondás
folytán megüresedett gondneki tisztségre egyhan-
gúla-g megválasztották Benezur László minisztériurni
Iőszámtanácsost. Mivel 30 egyháztanácsos megbiza-

/in -bűmor» nem fogja. a Te igazságodat legyőzni. tása lejárt, a közgyűlés 6 évre megválasztotta. il-
sem a Te igazságod nem engedi hogy én Ietöleg újra választotta az egyháztanács 30 tagját

" d' k H 'l 1 k' és kiegészítette a presbiteriumot. -:: A Nőegyes.letllunösmctra Ja. -a a sten'(}e. március ..6.-án . tartja vműsoros teadélutánját," amelyen
Insther-: --·8r; Györy Aranka Ieánygímnézíumi tanár tart elő-

zel szemben komoly súlyt .kell helyezni arra,
'hogy legyenek »vílágí« vezetés alatt álló in-
ternátusaink, ifjúságiegyesületeink, szövetsé-
zeink, melyekben keresztyén ifjúságunk külön-
bözö hitvallású tagjai és csoportjai együtt él-
nek, együtt. dolgoznak és együtt készülnek fel
a közös haza szelgálatára. De az 'idők hallat-
lan komolyságának megfelelő Iellcigondozás nél-
kül ezeket sem szabad hagynunk. A magyar
nemzeti államnak, az egyházakkal karöltve
ebben az irányban i~ még sokkal többet kell
tennie, mint amit eddig tett.

Itt csak egy konkrét javaslattal óhajtanék
szolgálni: .. - . -. .

Szervezzen .az .állam minden egyetemmel
és főiskolaval kapcsolatosan a három keresz-
tyén egyház hitvallási. jellegének megfelelő
ifjúságilclkészi állásokat és gondoskodjék ar-
ról, hogy ezekbe az állásokba igazán válogatott
kitünö teológiai és általános műveltségú, amel-
lett hitbuzgó, az ifjúságet megértve szeretö,
erős nemzeti érzésű emberek kerüljenek, akik-
nek feladata lesz egyéni munkával és további
szervezéssel megtenni mindent, amit a szent
ügy és a 'hozzá fűződö nagy ·hdek megkí ván.

Amilcor a nevelés gondolatának a felső-
oktatás terén is ilyen erős hangsúlyt adunk)
ezt abban a meggyőződésben tesszük, hogy
ezzel nem hogy csorbítanánk az alapos tudo-
mányos képzés érdekét, sőt éppen annak is
érvényt szerzünk, mert az az ifjú, aki ennelq
a nevelésnek a szellemet felveszi magába, bi-
zonyára fokozott komolysággal igyekszik ele-
get tenni tanulmányi feladatainak is.

Míndent az ifjúságért, mindent a hazáért,
mindent örökkévaló lelki értékeinkért!

*
(Télikabát az oltár előtt.) Egyik előfizetönk

megtörtént eset kapcsán azt kérdezi tőlünk,
hog-y szabad-e a lelkésznek az oltár elé a papi
ruha fölé vett télikabátban menni és úgy szel-
gálni ott? Röviden azt feleljük: nem szabad.
Tiszteletlenség az oltár iránt, amit joggal vesz
észre és néz megütközéssei mindenki. Magunk
is láttunk ehez hasonlót, Temetésimr a lelkész
fekete keztyúben ment az oltárhoz. Ebből az
következnék, hogy esküvőkor fehér keztyúvel
a kezén fogja megáldani az új párt. De mi
lesz az úrvacsorával?.. Az illetékesek tart-
sák kötelességüknek az ilyen helytelenaégek
megszüntetését, megrovását, ha kell, megbün-
tetését ..

A hívő lélek ezt mondja Krisetusnolc: lén
a Te,. b7'inöd_v_agyoJc..).1:epedig az én: igazságom.
Tehát félelem "nélkül-örvendezek, meri sem az

'f"'~"'r""''''''''''''''''''''''''H'~'"I''''''R''''E':'K~';''!''''''''U'''''U '1" ..0 1
; ~ ; ~
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BOJT 4-lK VASÁRNAPJA.
Róm. 5:1-11.
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adást. - A 32. sz. Levente csérkészcsapat febr,
28-án az egyházközség tanácstermében jól sikerült

falkaavató ünnepet rendezett. - .Minden csütörtök
este fél 7 órai kezdettel bőjti esték vannak a temp-
lomban. Elöadók: márc. 4. Szántó Róbert;márc. 11.
Nagy Miklós; márc. 18. Pass 'László ; márc. 25.
(áhítat és úrvaesoraosztás) Szántó Róbert.

- Halálozás. Gölniczbányai Elischer Viktor, a volt
Osztrák-Magyar ~ank főtanácsosa és központi fel-
ügyelője, a magyar egyház tiszteletbeli tanácsosa feb-
ruár hó 24-én áldásos és munkás életének B3-ik
évében, rövid szenvedés után az Urban csendesen
elhunyt. .

. Csőváry Dezsőné, kétbodonyi . lelkész neje febr.
hó 22-én földi életének 29. évében, házasságának
ötödik évében rövid szenvedés után meghalt ..

a finn~ugor ugor lelkészkonfereneia programmja
.már teljes·en kialakult. Máj, 24-.25-én lesz a ken-
Ierencia Budapesten. Finn részről Mannermaa János
oului püspök, észt részről. pedig D. Dr. Rahamagt
Hugó Bernhard tallini püspök fogja vezetni a kül-
döttséget. Előadásokat tartanak finn részről: Mart
nérmaa püspök, Voipio Arní, a' gyakorlati teol.
professzora, Pakkala E. W· esperes és Dr. Salornies
IJmari egyetemi magán tanár, észt részről Rahamagi
püspök végzi a záróístentiszteletet .. előadást tart
Raudkepp Leopold, a tallini székesegyház lelkésze
s az állami pedagógium vallástánéra, valamint Aun-
ver Jakab esperes, a püspöki konzisztórium tagja, az
észt evangélikus egyház hivatalos lapjának szerkesz-
tője. Magyar előadók: D. Raffay Sándor, D. 'Kapi
Béla, D. Hovács Sándor püspökök, valamint Dr.
Wíczián Dezső egyeterni tanár. Május 26·tói
június 6-ig körútat tesznek a vendégek Magyarcr-
szágon, melynek állomásai 1 Miskolc, Lillafűred, Agg-
telek, Ozd, Nyíregyháza, Debrecen,' Szeged, Pécs.
Keszthely, Hévíz, Kapernaum, Sopron, Győr, Bőny,
Bábolna. Május 23-án, a konferencia előtti napon
Fótra mennek. A budapesti konferenciával párhu-
zamosan a papnék is tartanak külön konferencíát,

- Uj lelkész. Az igazságügyminiszter a sopron-
kőhidai fegyintézet lelkészévé Mayer Odön orosházi
segedlelkészt nevezte ki.

.- Uj igazgatók. D. Kapi Béla püspök vitéz Nagy
István sárszentlőrinci, Schőpt . Ernő keszőhidegkúti
és Mesterházy János csíkóstöttösi tanítókat egyházi
és iskolai értékes szolgálatuk elísmeréséül igazgatói
címmel tüntette ki. .'

- II budapesti Egyetemi Luther Szövetség már-
cius 3-án vallásos estét, tartott, amelyen herceg Ho-
henlohe Károly Egon »A hítélet válsága« címen tar-
tott érdekes előadást. .

- Debrecen. 1956-ban születés 17, halálozás: 25,
házasságkötés: 7, konfirmált: 21, kitért: 13, hozzánk-
tért: 2~. Urvadsorázott: 1010. Igehirdetés volt 170,
szórványban: 5.3. Bibliaóra, ímaórarB? .. Vall. estély:
7. Egyh .. énekkar szerepelt 16-szor. A 4 tanerős
~lSko~ában. 2 cserkészcsapat, vasárnapi iskola, gyer-
~ekiSteptlsztel~t. A középisk. ifjúság 32 középisko-
laban es szakiskolában hitoktatáson kívül ifj. isten-
'tisztelet, vas. iskola, biblia -óra, egyesülett gondozás
áldását érezte. Az Egyeterni Luther Szövetség az
egy,etem 32 evang. ha:llgatóját gondozta. Nivós vita-
esteket rendezett hetenként. Gyülekezeten kívülí lel-
készi szolgálat: 32. Pénztári bevétel 32,090.90 P. ·elő·
irányzattal szemben 41,794.'99 P. Pénztári marad-
vány: 701.86 j>, Költségelőirányzat -1937·re: 35,064.94
P. Jellegzetes tételek a számadásban: egyházi. adó
13,913 P. (az előírás' 960jo-a).Perselypénz: 64u.78
P. Önkéntes adomány, 9037 p. Örvendetes jelenség,
hogy az úrvaesorázók száma az utolsó években a
régebbfnek másfélszerese re emelkedett. A gyülekezet-
ben , a, I?l!ltév~.en főb~l:>.e~mény~e\!: voltak: .a temp-
lomépítési akció .megíndulésa (ískola-. és székház-
épít~si is), a, női ril~ér.egYlet 50 éves jubileuma,
az Iskola 50 eves Jubileuma, a gyülekezeti Luther

Szövetség .megalakulása; .a .4000 négyzetkilométeres
szórvány intézményes· gondozásának megszervezése
és megindulása. A gyülekezet az ország egyik leg-
intelligensebb gyülekezete. Léiekszáma : 150,0, a szór
ványban: 800. Munkacrők i- 1 'lelkész, 1 hitoktató,
t s. lelkész, 1 dlakonissza, 4 tanító, iskolaorvosok
és buzgó világiak. .

-- -TeOlógusok falun. Március 31·töl április 8·ig
terjedő ideben a Teol, IfJ. Kör. faluszernináriuma
Jcbaháza községben munkatábort tart. A munka két
részre' oszlik : gyakorlati és elméleti részre. Minden
teológus €gy·egy gazda-csaladnál nyer elhelyezést.
Mindennap délelőtt résztvesznek a földművelő mun-
kában, délután a falura vonatkozó adatokat gyűjtik .
Esténként a gyülekezet imaházában sorozatos vallásos
estéket tartanak. Végül helyben, a szórványokban és
a környékbeli gyülekezetekben istentiszteletet tar-
tanak. (

DIAKONISSZAHf,21 PANSIO KöSZEG
üdülést, gyógyulást nyújt .. Május. t-től egész éven
át. Alpesi klima, .diéta., - Gyermekek nyáraltatását
is vállalja. Cím: Evangélikus diakcnísszaház, Köszeg.

'f

- II szarvasi ev. tanítónöképzö az ország
egyetlen evangélikus tanítónöképzö- intézete, 100 he-
lyes internátussal és köztartással, A felvételért máj.
l-ig kell folyamodni. Bővebb tájékoztatástnyújt az
intézet igazgatója.

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.--------------------------------------------
HOGYAN TAMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS
EGYHAZKERULETEK JÖLfTIEGYESULETET?t
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesülete
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hit-
testvérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. 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., Haiá-u- 8~JO. (Ev.
bérház.) Telefon 1-863-32, valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba, Debrecen, Győr, Kaposvár, Miskolc, Pécs,
Szeged, Székesfehérvár, Szornbathely, Szolnok. Min-
den egyházközségben megbízottat vannak az' egye-
sületnek. - Allandóan felveszünk' és foglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagsz'erzőket, hölgyeket is.

SZLEZAK LAsZLÚ
Magyarország aranykoszorús mestere :

harang- és ércöntőde, haranqielseerelés- és tiarace-
láb gyár, Budapest, VI., Petneháeu-utca 78. szám.

8 aranuéremmel és 4 dtszckleuéllel kitűntetue'

Megjelent!
zur Niedeti Ernst: Eneddet beszélgetek.

Az első kiadás három hónap alatt elfogyott!
Fordította Dr. Vetö Lajos. II. kiadás. Ára P 2.~0.

Kapható Scholte Testvérek könyvkereskedésében. _IX.
Ferenc-körút 19-21., és minden jobb könyvkeres-

kedésben. . . ..-------'~=-~~.~---~-~~---
'Ékszer, .arany, ezüst óra,
legyházi ekszerek'
a legolcsóbb napi áron

SZIGETI NÁNDOR és FIA .
ékszerész, Budapest, IV.. ·Kecskeméti-utca 9 s~á~,

Alapttoa: 1867.
Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, VII., Damjaníeh-u 28/b. - F.: Farkas L.
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Szerkesztöség és kiadóhivatal:
BUDAPEST VII. DAMJANICH~u.28b.

• .Telefonszám: 1.),l35-92.
Kiadja az

ORSZAGOS LUTHER SZOVETSEG

EGYHAZTARSADALMI,
KULTURALIS BS BELMISSZIOl,

EGYHAZPOLITIKAI 'HETILAP.
A szerkesztésért felelős:
KEMENY LAJOS.

• !WA

Megjelenik minden vasárnap.,
ELOFIZETESI ARA:

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

Felelős kiadó: 'Dr. FRITZ LASZLO.

TARTALOM: Válasz a keresztyén unió kérdésében. - Dr. Berzsenyi jenő: Áttérés - felvétel. - Dr. jánossy
Lajos: Az egyház liturgiája. - Miklós Vitéz: Tavaszi ének - Kapi-Kratik jenő: Az evang: gyülekezet éneke.

Dr. Oncsik Pál: Az nlskolaügyünk - Iskolaszék" c. cikkhez. - Dr. Pozsonyi Károly: Iskolaügyünk. - Hirek.

VÁLASZ
A KERESZTYÉN UNIO KÉRDÉSÉBEN.

. D. Prőhle Károly hittud. egyet. tanár tollából
Bangha Béla cikkére válasz jelent meg, a »Keresz-
tyén Igazság« c. folyóirat márciusi számában. Tár-
gyilagosan ismerteti Bangha cikkének gondolanne-
netét, megállapításait s az egész cikket kétségkívül
feltűnő és nagyjelentőségű megnyilatkozásnak mi-
nősiti. A válasz, melyet az unió kérdésének lé-
nyegére vonatkozólag összefoglalóan ad, az evan-
géliumhoz való tartozás és, az evangéliumért való
felelősség álláspontj át fejti ki. Ez a rész így szól:

Bangha semminemű kétséget sem hagy az
iránt, hogy »egy katolikus-protestáns vuulónak dog-
matikai vonatkozásban csak egyetlen módja lenne
lehetséges: a protestánsok visszatérése a 'katolikus
egyházba és annak dogmatikájához«. Ez világos
beszéd. De ezzel a mi részünkön nem csupán »egy
400 éve keservesen védelmezett állásponte áll szem-
ben, hanem az istenemberi Megváltó, az egyedül
üdvözítö Ur Jézus Krisztusról szóló, életben-halál-
ban "boldog örömmel vallott 2000 esztendős evan-
gélium, melynek alapján nem ugyan a római ka-
tolileus 'egyházhoz (mertezzé csak később lett a
.keresztyénség egy, bár igen tekintélyes része), ha-
nem ahhoz az egy, közönséges (= katolíkus) ke-
résztyén Anyaszentegyházhoz tartozóknak valljuk ma-
gunkat, amelyről az Apostoli Hitvallás harmadik
ágazataban teszünk vallást, éppúgy, mint a római
katolikusok. Ezen a kétezer esztendős, eredeti, új-
testámentomi evangéliumon fordul meg számunkra
minden. Ebből csakugyan nem engedhetünk mi sem,
még életünk .árán sem .. Egyedül ezen nyugszik egy-
házunk létjogosultsága; bár szégyenkezve kell be-
vallanunk, hogy ez az evangélium saját egyházunk-
ban sem hangzik és érvényesül mindig és mindenütt
»ttsztán és igazán«. ' -

- Ennek az evangéliumnak a világításában sok
míndent látunk a római "katolikus egyházban, dog-
máiban, intézményeiben, gyakorlatában, amitnem ne-

Iyeselhetünk és nem fogadfratank 'ef: ci u~ane'z.t
az evangéííumot kell szembehelyeznünk saját egyházi
életünk számos beteges jelenségévei ís. Ez azevan-
gélíum elválasztó, kritikai éle. Ue ez nem önmagáért
van, hanem mindenestül annak a szolgálatában áll,
ami az evangélium pozitiv tartaimát alkotja és ez
a Krisztus, a hívők anyaszentegyházának láthatatlan,
de élő, az evangéliumban és a Tőle rendelt szent-
ségekben valósággal jelenlevő Feje. Ennek felisme-
rése képesít bennünket arra, hogy hálás örömmel
meglássuk, saj át lelki-szellemi örökségünknek és kö-
vetendő példának tekintsük mindazt; amit a krisz-
tusí lélek húsz évszázadon át napj ainkig a keresz-
tyénség különböző részeiben, a római katolikus egy-
házban is, tiszta, ihletett tanításban. művészetben,
igazi szeretetgyakorlásban jót és szépet alkotott,
érlelt, véghez vitt és visz. Igy tudunk öszintén
örülni mindazoknak a jelenségeknek is, amelyek
innen és 'onnan az őszinte lelküle ti közeledés jeleit
mutatják, tudunk örülni jórészt Bangha cikkének is.

-- Hogy mindebből lesz-e olyan közeledés, mely
a találkozásban és végre az unióban éri el célj át -1 r

Egyedül az Ur. a megmondhatója. A rní szemünkben
még igen nagynak látszik a távolság, - erről Bangha
cikke is tanuskodik, de az Ur szeme máskép lát
és az Ö történetvezető kezének más a mértéke. ss
nekünk annak magasságai felé kell törekednünk.
Ha öneki, az, Egyház Urának, tetszik az egész ke-
resztyénséget a földön apokaliptikus megpróbálta-
tások olvasztókemencéjébe dobni s a keresztyénség
ebből a tűzből mint egység kerül : ki, ez az Ö
műve lesz s akkor nem vitatkozunk többé azon,
hogy melyik egyházból vagy felekezetből mennyi hul-
lett le, mint haszontalan salak. Addig is az evan-
gélium szerinti önkritika tüzében kell kivetni igye-
keznünk magunkból mindent, ami Krisztus szerető
szent tekintete előtt, meg nem állhat és imádkozó
lélekkel keresnünk az őszinte, kölcsönös megértést.
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Áttérés felvétel.
A magyar törvénytárba beiktatták a val-

lásszabadságot és a törvényhozás az egyik
egyházból a másik egyházba való áttérést is sza-
bálvozta.

" Ezek a szabályok az 1791. évi XXVI, az
1844. évi Ill., az 1848. évi XX., az 1868. évi
LIII. és az 1895. évi XLIII. törvénycikkeki-
ben vannak lef'ektetve.

Ezúttal az egyik egyházból a másik egy-
házba való áttérés kérdését kívánom tárgyalni,
azért, mert a részletekre nézve a törvények
hiányosak, a gyakorlat pedig nem egyöntetű.

Magának az áttérésnek a szabályai egész
világosak. Ha az áttérni szándékozó annak
az egyháznak a lelkészénél, melynek kebelébe
tartozik, attérési szándékát bejelenti, illetve
ezt a nyilatkozatát 14 nap eltelte után meg-
ismétli s erről a bizonyítványt az illetékes
lelkésztől va,gy megtagadásesetén a tanuktol
megkapja, aztán ezt annak az egyháznak a
lelkésze előtt, melybe át akar térni, felmutatja,
-- »az illető egyház teljesen fel van jogosit-
va őt kebelébe felvenní«. Az illető egyház
tehát »íel van jogosítva« arra, hogy az illető
áttérőt az egyház kötelékébe felvegye.

Ámde mi történjék akkor, ha az illető
egyház az áttérni kívánót az egyház kebelébe
nem veszi fel, ha az illető egyház, vagyis.
annak illetékes közege a fel vételt megtagadja ?
Az illető egyház ugyanis a felvételre fel van
ugyan jogosítva, de erre kötelezve nincsen.
A· törvény szavaiból ilyen kötelezettség léte-
zésére nem lehet következtetni. A felvétel kér-
désében pedig az illetékes tényezők nem ál-
lanak határozott állásponton.

Vannak, akik úgy fogják fel a kérdést,
hogy a felvétel kérdésében a határozathoza-
tal az illető egyházközség lelkészének hatás-
köréhez tartozik. Nem is tudok olyan esetet,
hogy az ily kérdést az egyházközség közgyü-
lése vagy pedig a. presbiterium elé terjesztet-
ték volna. Valószínű, hogy az ilyesminek a
szüksége nem is merült fel. Már most az ern-
lített felfogás értelmében az ügyelintézése
kizárólag a lelkész álláspontjától függne. A
lelkész belátásától függne az) hogy az áttérni
kívánó egyént az illető egyház kötelékébe fel-
vegyék-e vagy nem.

Jól van-e ez így?
Nem kí vanna-e ez a kérdés rendes szaba-

lyozást és pedig akár törvény, akár szabály-
rendelet útján eszközlendő szabályozást? Azt
hiszem, hogy ennek nagyon is helye lenne.
Nemcsak azért, mert ebben a kérdésben is ren-
det kellene teremteni, hanem azért is, mert
nem vélem helyesnek azt, hogy olyan kérdést,
mely az egyház kötelékébe való felvételt tár-
gyazza, csak egyszerúenaz egyházközség lel-
készének belátására bízzunk.

Itt nemcsak az illető egyház tagjainak sza-
porodásáról vagy az illető egyházközség adó-

bevételeinek növekedéséről, hanem arról is szó
van, hogy hazánkban a törvény értelmében
rnindenkit vallásszabadság illet meg, ezt a sza-
badságot senkitől sem szahad elvonni.
. Ebből pedig magától értetődőleg követ-
kezik az is, - amint különben az 1868. évi
53. t.-C. 1. §. is kimond, - hogy kiki sza-
badon választhatja meg azt a-z egyházat, mely.-
ben hitvallásbelileg el akar helyezkedni. A._
vallásszabadság elvévei nem áll összhangban
az olyan felfogás, melynek értelmében' ilyen
esetekben a felvételt a lelkésznek vélemenyé-
töl vagy elhatározásától teszik függővé.

Megengedem azt, hogy az attérések egy
részénél az áttérni kívánó egyént nem-vezeti
mindig a meggyőződés vagy a tiszta szándék,
hanem gyakran jutnak szóhoz nem éppen er-
kölcsös, hanem anyagias mozgatóerúk. Ha
azonban ezt a kérdést mélyebb vizsgalat alá
vetjük, akkor néha nagyon messze [(ell 081-
mennünk és az illető egyházközség régi hívei
közt is kellene kutatásokat végeznünk. E.gy-
házunk kornolyságával mégis nagyon össze-
férőnek találom azt, hogya lelkész az. áttérő-
nek hitbeli mivoltát is figyelmére méltatja. Ha
azonban a jelentkező szilárdan ragaszkodik
áttéresi szándékához, úgy, véleményem sze-
rint, az elhagyott egyház vagy annak lelkésze
iránt táplált rokonszenvet számításba venni,
nem szabad, mert a felvételt kérő természetes.

, és törvényes jogára támaszkodik s kérésének
megtagadása jogos alappal nem bír.

Véleményem szerint még célszerűségi ok ok:
sem szólnak a felvétel megtagadása inellett. A'
felvétel megtagadásának ugyanis micsoda kö-
vetkezm ényei lehetnek? A, fel vétel megtagadása
után az illető egy házzal tovább áll s egy har-
madik egyháznál kopogtat be, ahol esetleg ép-
pen úgy járhat, rnint az előbbinél. Az 1895. évi
XLIII. t.-c. megengedi ugyan a bevett vagy
törvényesen elismert vallásfelekezetek körén
ld vül leendő elhelyezkedést, tehát ez az. út meg-
nyílik előtte.

De vajjon kí vánatos-e a bevett vallásfe-
lekezetekhez tartozott egyéneknek erre' az út-
ra terelése? Ha nem, akkor a felvételnél álta-
lában elutasító álláspontot elfoglalni nem sza-
bad. Hogy az egyoldalú hitrokoni hajlam vagy
a kollegialitás milyen fonák állapotot 'képes
előidézni, arra megszívlelendő példát tudok.

Az evangélikus egyházból kitért egyének
felvétel céljából jelentkeztek az illetékes re-
formátus lelkésznél, aki »kollegialitáse-ból a
felvételt megtagadta. Minthogy akitérőknek
a felekezetenkívüliségre mi hajlamuk sem volt,
kénytelenek voltak továbbmenni. Most már
aztán sokkal tovább mentek, ahol azonban oket
már tárt karokkal fogadták és ahonnét, azt
hiszem, hogy az evangélikus egyház hiába is
várja őket vissza.

Az egyházba való felvétel kérdésének ren-
dezése céljából tehát mindenek előtt egy egye-
temes jellegű szabályrendeletet kellene hozni,
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rnelyben ki lehetne mondani azt, hogy
az egyházba felvételre jelentkezés esetén az
illető egyházközség lelkésze, ha bármi tekin-
tetben aggályai vannak .éssaját felelősségére
nem hajlandó a jelentkezőt befogadni, úgy kö-
teles míndenekelőtt az esperesnek jelentést
tenni, aztán az ügyet az egyházközségi pres-
bitérium; egyes esetekben pedig a közgyűlés
elé terjeszteni, azonban a felvételre irányuló
kérelmet a limine el nem utasíthatja.

Az a szabály sem lenne éppen indoko-
latlan, hogy a felvételre jelentkező felet a be-
jelentésnek 15. vagy mondjuk, hogy 30. nap
eltelte után leeudő megismétlésére kötelezzék.

Tapasztalati. tény ugyan, hogy az ilyen
esetek elintézésénél az eljáró lelkész, tapin-
tatán is ok fordul meg, mégis azt hiszem',
hogy határozott szabályoknak megállapítása
nem ártana, mert az eligazodást nagyban meg-
könnyítené ..

Dr. Berssenui !enő.

Az, egyház liturgiája és a
.rnusica sacra" összetartozik!

Az Evangélikus Élet 1937. márc, 7-én
megjelent 10. számában Egyházunk muzsikája
és muesikusai címen G. L. mondja el vélemé-
nyét a Protestáns Irodalmi Társaság védnök-
sége alatt megtartottegyházzenei koníeren-
eiaról. Általában megelégedéssel szól a kon-
ferenciáról, lényeges kifogása egyedül Az euam-
gélikus liturgia megújhodá.sa c. előadásom ellen
van. Vélekedése alkalmas a kenferencián je-
len nem voltak megtévesztésére, ezért felvi-
lágosításui szükségesnek tartom elmondani az
alábbiakat. .

1. G. L. azt írja, hogy a konferencia első
délelőtt jének első három (Tasnády-Nagy, Ra-
vasz és Kapi) megnyilatkozása során »hitt«
abban, hogy .lehetséges közös munkálkodásról
szó és »reménykedett« abban, hogy »vannak
közös feladataink«. - Nyilván az én előadá-
som döntötte meg az ő »reménységét« és törte
össze »hitét«, miközben észrevette, hogy a re-
formátusok »nem értenek egyet« az én elő-
adásommal.

Egészen biztosra veszem, hogy G. L.
egyedül »reménykedett« abbart a konferencia
nagyszámú résztvevője közül, hogy az evangé-
likus egyház legsajátosabb életnyilvánulásának
alapvető kérdéseit tárgyalva a rájuk adott
elvi feleleteket nem-evangélikusok lelkileg ma-
gukévá tehetik. - Előadásom határozott egy-
házi-teológiai alapon épült fel; először az evan-
gelikus liturgia alapelvi kérdéseit tárgyalta,
majd az eredeti (ősegyházi -Iutheri) liturgia
megújhodásának problematikájával foglalko-
zott, végül felmutatta azokat a belső össze-
-függéseket, amelyekben :--- az eredeti, igazi
e-vángéli-kus-lutheri 'istentisztelet belső megúj-

hodása során -'- a liturgici szerues részét ké-
pező musica sacra aktuális feladatai (liturgi-
kus ének, gyülekezeti népdal, Ú. n. müvészikar-
ének, orgona, zenekar) egészen nyilvánvalóan
tárulnak elénk és a liturgia centrumából ki-
hatóan érvényesülő organikus megoldást kí-
vannak. Előadásom ~ az igen tisztelt refor-
mátus felszólaló megállapítása szerint is! -
mindig a legteljesebb tárgyilagossággal, a fen-
séges tárgynak - egyházunk liturgiájának -
önmagát egészen odaadó. hívő alázatossággal
igyekezett végezni a feladatát. Ha fontos G. L.-
nak a másvallású hozzászóló értékes felszóla-
lásának rájuk nézve természetesen a negatívumot
is kifejező egyik részlet-mozzanata, - miért
nem fontos neki a pozití vum is és miért hall-
gatja el az evangélikus tábor hozzászólását"!

2. G, L. hibáztatja a rendezéséget előadá-
somnak a' konferencia tárgyrendjébe való fel-
vételéért, mert - szerinte! - »az előadás.
anyaga az egyházzenei konferenciával szoros
belső összefüggésben nem volt«.'

'Akik figyelemmel hallgatták meg előadá-
somat, - még a nem teológusok is világosan
meglátták azt a belső összefüggé.st, amely az
evangélikus liturgia megújhodá.sa és a musica
sacra közt fennáll. Az ru körülmény, hogy
nálunk egyesek ezt a tárgyi adottságot nem
akarják meglátni, csak előadáscm szükségessé- .
gét, a konferencia rendezősége részéről pedig
az' evangélikus istentiszteleti élet belső prob-
lematikájának helyes felmérését igazolja.

Míg az eoamqélilcus egyhá.zban az.
egész földkerekségen! - el se képzelhető egy-
ház-zenei konferencia a liturgia elvi kérdései-
vel való tárgyilagos foglalkozás nélkül, addig
G. L-nak nyilván nem fontos a tiszta egyházi

.szempont érvényesülése egy olyan előadásban,
amely kizárólagosan az evangélikus egyház
egyik lényeges életkérdésévei foglalkozott. Mi-
ért nem tetszik neki, hogy egyre többen va-
gyunk, akik hazai egyházunk életét - az is-
tiszteleti életet is! - eqéssen. határozottan
evangélikusnak szeretnénk látni? Miért fáj
neki; hogy a. magyar Sion is - Isten ke-
gyelméből! - egészen lutheri egyházzá sze-
retne lenni?!

Csak úgy. egészen mellékesen említern
meg, hogyareformátusokkal közös koníeren-
eia programmján egészen magától értetődően
szerepelt nem egy olyan előadás is, amelyik
nekünk. evangélikusoknak volt - idegen,

3. G. L. az egyházzenei konferenciáról írt
cikkével félre nem érthető módon szembehe-
lyezkedett a magyar evangélikus egyházi élet-
nek q,z eredeti forrásból való megújhodásával,
- ellene mondott a lutheri reformácíó elvesz-
tegetett' drágakincseihez való bűnbánó visszaté-
résnek. az egyház liturgiájával való egység
[undamentális helyreállításának. Pedig 1930-
han, A gyakorlati teológia váelata c. köny-
vében (v. ö. 15. és 16. §.) még némi lelki
megértést urutatott az igazi evangélikus-luthe-
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ránus liturgia értékei iránt) - még fájlalta,
hogy a magyar evangélikus istentiszteleti élet
elszakadt az egész földkerekség evangélikus
egyházának ökuméníkus karakterísztíkumát ké-
pező ősegyházi-lutheri liturgia-típustól és Sö-
derblom érsekkel, illetve a kopenhágai II. egye 7

temes konventen 1929-benaz amerikai hittestvé-
rek ajkáról elhangzott óhajtással együtt vallotta,
hogy »a Luther által megállapított 16. század-o
beli minta fogadtassék el és tétessék általa-
nossá« nálunk is ...

Csak sajnálni lehet, hogy az Evangélikus
Élet ilIusztris cikkírója az első egyházzenei
konferenciával kapcsolatban nem tudta az egy-
háe! szempontot képviselni és nem tudott a
liturgiához tartozó musica sacra ügyében az
igazi evangélikus-lutheri lelkület megszélalta-
tója lenni! .

Dr. Jánossy Lajos.

Tavaszi ének
a hazatérő pásztorokhoz.

KöszönteZek tavaszi szóva[.
Jó hazatérő Pásztorok;
Ezer sei» c1J.oboga dalom ban
És talán millió torok,
Amelyik nem tud hárfa húrján
Felétek felujjongani,
Pedig .(J, lelkét és az ajkát
Epedve gyötri valami.

Egy jó szó, vagy egy dalos áldás,
Símogatás, vagy úgy lehet:

.. Sok könnycsepp, ami ott párázik
Borus magyar mezők felett.
S mégis, ha lecsordul a földre,
Búzát és virág'Ot fakaszt;
'Sok ezrekért seáll: ez az ének,
Sok ezren várják a tavaszt! '

0, nem gondolunk rügycsodára,
Gyönyörű bár az ujhodás,
De mindig bizton visszatérő, ~
Hárfám igéje íme: más!
.Miben nagy;ább az Vr csodája:
Abban-e, ami visszatér,
Vagy, ami ellentétnek látszó
Harmóniába belefér?!

Nem kutatom! Seioem. kitárom:
Isten' hozott jó Pásztorok,
Az otthon békés küszöbéhez,'
Kik jóutat futottatok.
Mert' '[elleléiek: '- legyen' áldott,
Akitől' jő.a kikelet -
A Régi Hittel, Régi Uton
Az Uj Törvényt s .IJj Életet!

'Miklós Vitéz.

Az .evangélikus gyülekezet
éneke.

(Folytatás.)

A kerálritmus elszegényedésének az okai
közt szerepel az énekkari vezetésnek, amely
a dinamika területét is igénybe tudta venni, az
orgonával való Ielvúltása. A 18.,.a 19. század
zenei érdeklőclési kÖrénekmásirányú 'lefog-
lalása a zongorarnuzsíka előretörés ével s az
otthoni többszólamú éneklés lassú elfelejtésé-
vei; elősegíti a gyülekezetek' kényelemezere-
tete, az egyházzenei tudatlanság. Az egyes
korálsorok a lassú éneklés miatt szétesnek,
elveszítik a soraikat összefogó ritmika egy-
ségét. A harmóniái kíséret helytelen alkal-
mazása is ront a korál ritmusán. A kíséretben
szereplő mozgó-, átfutó- s váltohangokkal tar-
kított bassus komolytalanul gyakori alkalma-
zása a kerál cantus Iirmusát lendíti ki ritmikai
útjából s akasztja meg lendületét, Sőt talán
nem csalódunk, ha a fentebb említett sort-
befejező utolsóelötti hang ritmikai ellaposodá-
sát is helytelen' harmonizálasi azokásnak tu-
lajdonítjuk. Ugyanis az utolsó- elötti hang alá
kadenciális domináns szokott kerülni s az ab-
ban állandóan használt késleltetett szeptim az
érdeklödést lassanként magára' vonta. s a meg'
rögzött használat révén a fontos. dallamhang ,
hosszúsága csak másodrangúvá vált. Végül
nagyon kedvezőtlenül befolyásolja a koráldal-
lamaink ritmusát az, hogya dallamok túl
erősen vannakigénybevéve. Túl sok a szöve-
günk s ehhez viszonyítva kevés adallamunk.
Ennek a következménye pedig az, hogy aki-
zárólag egy ünnepre vagy alkalomra használ-
ható dallamokat kénytelenek vagyunk máskor
is elővenni s így nem csak ezen korálok han-
gulati kizárólagossága s liturgiai szerepköre
homályosul el s veszti el az egyes ünnep kiak-
názandó varázsát, hanem a sokfajta szöveg
kíszolgálása közben elveszíti ritmikai rugal-
masságát.

Az eddiginél nagyobb érdeklődéssei s
szinte tervszerű propagálással kell a -népi ere-
detű koráljaink kultuszát a felszínen tartani.
A legtöbbje bent van a korálkönyvben, csak
használatuk nagyon ritka. Majdnem. mind-
egyik egyházi hangsorban mozog s nem egy
ritmikus. Pár példa közülük: .

Minden e földön csak elmulandó.
Emlékezzél, mi történék, Uram, mirajtunk.

.Mely igen jó az Uristent dicsérni
Gyakorta való buzgó könyörgést.

Ezeknek a magyar dallamoknak az ápo-
lása két okból fontos. Először is .gazdagabb
ritmíkájukkal s annak pontos keresztül vitelével
előkészíthetik s útját egyengethetik a későbbi
ritmikus éneklésnek. Másodszor pedig nálunk a
népi eredetű magyar koráljaink rovására szinte
agg~sztóan sok oseh-morva és tót ~orrásból
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való dallam honosodott meg. Elég itt a kerál-
könyvünknek az 1798- ban megjelent brünni
korálkönyvböl átvett. nagyszámú dallamára utal-
ni. Lehetetlen, hogy a magyar egyházzenei
politika ne lássa ennek a kérdésnek a ránk-
nézve előnytelen oldalát s ne igyekezzen ezen
akár a magyar. értékeink, akár a reformáció
öröksége révén változta tni. Végül egyházi ze-

-nénk tisztasága s evangélikus karakterének
a megóvása érdekében kell tiltakoznunk az ér-
zelgős -és szentimentális énekek s énekgyüj-
remények ellen, melyek soha sem fogják ko-
ráljaink leszúrt nemességét, tárgyilagos tömör-
ségét. és csillogó keménységét elérni és még-
kőzelíteni.

A régi hagyományokat s a nemzeti kul-
túrát szem előtt tartó evangélikus kerál szin-
tén centruma kell hogy legyen egyházi zenénk
minden tényezőjének. Ezzel csak biztosítani
fogja egyházi zenénk feltétlenül komoly szín-
vonalát. Ha az orgonánken megszólaló mú-
vékben csak keráltémát vetitunk a gyülekezet
elé, sohasem fog azon üres, hatásvadászó, vagy.
olcsó sikerre pályázó érzelgős mú elhangzani.
Ha pedig énekkaraink a korálra 'épített
régi korálmüvészetünk interpretálásának szen-
telik múködésűket, sohasem fog a templom
kórusán zenei betét- ízű produkció megszólalni,
hanem az az istentisztelet hangulati e.gységébe
illeszkedik és az áhitatát csak még jobban
kimélyítí, '

Ugyanezt az; áhítatot szolgálná a gyüle-
kezeti éneklés változatosabbá tétele a válta-
kozó éneklés által; amikor egyes versszakokat
mások s mások énekelnek: pl. nők és férfiak
oldala, lennt ülökrs a kóruson levők éneklésé-
nek a' váltogatása. A régi s nagyon szép or-
gona verseknek a behozatala is ezt célozná.

Összefoglalva az eddigieket, az evangélikus
gyülekezeti éneklés s vele együtt egész isten-
tiszteleti életünk két forrásból meríthet új
erőt: a reformáció zenei anyagaból s a nem-o
zeti muzsikának népi talajából. A' két forrás
közös célt akar szolgálni: istentiszteleti ének-
lésünk olyan reforrnálását, me ly méltó a régi
lutheránus zenei tradicíókhoz. Egészen új zenei
közízlésre van szükség, hogy ezt a kérdést
úgy lássuk meg, ahogyan a reformáció az
egyházi zenének fontos és lényeges egyház-
építő szerepet adott. Elhomályosulhat ez az
egyházzenei hivatás az idők mulásán SI vál-
tozhat a mult értékeinek a felismerése s meg-
becsülése. De egyházunk rendkívül gazdag
egy házzenei tradiciója iránti örök kötelessé-
günk kell, hogy rnindig világoljon a lelkünk-
ben! , J{api-J{rá.liJ.c Jenő.

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

~------------------~--~--------------

Az .Jskolaügyünk
Iskolas~ék'" círnű cikkhez.

, .
Az »Iskolaügyünk« cikkírója ,·»IskfJlaszék« alcím

alatt lapunk 6. számában fejti kinézetét a mái
iskolaszékről. A cikket többször. is átolvastam. mert
meg akartam győződni róla, hogy mit hagy m,leg'
belőle s bizony arra a meggyőződésre, illetve 'ered-
ményre jutottam, hogy nem hagyja meg . csak a
nevet belőle és azt' a tudatot, hogy amit a cikkíró-
meghagy neki,' azért nem érdemes' se megalakítaní, ,
se fenntartani.' Tehát requieseat in paee.l

No és mi . lesz?! 'Lesz, illetve kellene, hogy le-
gyen telj es iskolai ,autonómia,· mely autonómia Ol}

szakmabeliek, tehát a tanítói. kar belügye. Másnak
tulajdonképpen semmi köze hozzá. Legalább is eb-
ből a cikkből azt a meggyőződést szerzerm .

Cikkíró az iskolai felügyeleti' teendőket három
részre osztja, az elsőt meghágyja az iskolaszéknek.
a második és harmadik rész marad' aszakmiai tel-
ügyelet számára, '(Remél~m, . hogy a »szakmaie rszó-
használatot nem fogja senki sem sértőnek venni.
mert sérteni nem' akarok .vele, mindöss.z.e' találó 's
rövid meghatározásnak tartom mindazon »pedagógíaí,
szellemi, igazgatási; módszertani, szakszerű felügye-
let, szaktudást igénylő- fogalmakra, rnelyek . miatt
és következtében született meg az »Iskolaszék« cíkk.)
, . 'Amit 'az első részben meghagy a cikk az is-
kclaszéknek, az csak puszta név. Bizonyítom arkö-
vetkezőkkel : »gondoskodik .az iskülaiépület, mel-
léképületek, berendezések, felszerelések karbantar-
tásáról, illetve beszerzéséről. Evégből időnként, a
szorgalrní időn kívül, megvizsgálja az épületeket.
megállapítja a hiányokat és azok pótlásáról gon-
doskodik«. 'Igy mondja a cikk. Mármost az 'épüle-
tekre való felügyelet végett nem kell a bizottsá-
gat fenntartani, mert .a felügyeletet végzi elsősor-
ban az épületben lakó tanító és az egyházközség
gondnoka. Az egyik, mint közvetlen érdekelt és
szenvedő alany érzi például: azt, hogy a tető, csurog,
vagy hogy a nebulók kitörték az ablakot, stb. Neki
érdeke is, kötelessége is ezt azonnal Jelenteni. Vi-
szont. a gondnek igen szeros kötelességét . képezi az
egyházi vagyon, az egyházi épületek állandó szem-
meltartása .és. Ielügyelése. Maradna a felszerelés
karbantartása s a hiány megállapitásának joga és
kötelessége, Itt meg akkor, még inkább' felesleges
az iskolaszék, mert hiszen ha, valamelyik tag azt
moridja, szemben, a szakmabelivel. tehát a tanító-
val, ,hogy »ez a térkép még [ó«, vagy, »erre . a
képre nincs szükség, tanítani úgy is lehete, stb., akkor
a ,tanító egészen biztosan azt fogja mondani: »Bátyárn-
uram, ezt a miniszter elrendelte«, vagy »az országos
tanterv megköveteli«, vagy egyszerűen azt 'mondja,
»ehhez én jobban értek, kell-e vagy nem,' jó-e vagy
nem«. \, "

Ezzel csak a.zt akarom bebizonyítani, hogy vég-
eredményben, ha akarom, minden kérdés és .minden
feladat szakmabeli lehet. . , '

De szükség van-e ilyenfokú 'nyírbálásra, sőt egye-
nesen kisemrnízésre ? Ugy gondolom, hogy nem. Elő-
ször' is nem lehet s nem szükséges azért, mert az
iskolaszék' egy kicsinyített egyháztanács vagy kép-
viselőtestület. Vagy mondhatorn azt is, hogy egy
kicsinyített egyházközségi .közgyűlés. Ugyanis az is-
kolaszék .ezeknek megbízása alapján, azok helyett
jár el, tehát amit, töle velveszek, azt a megbízótóJ
veszem el, azzal a fenntartó egyházatrövidítetn
meg jogában. Nem gondolt erre a cikkít,óf s nem gon;
dalt arra,' hogy- az· »Iskolaszék« cikk szerinti ber en-
dezés a fenntartó egyházat, értve amilyen fokú vagy
rendű, a fenntartó egyházi közület, . az egyszerű
pénztárosi teendőkön, tehát a köte!ességenkívül
mínden jogtól rnegfosatja. Már _pedig a fenntartó
egyházi közületnek pénze níncs.: hanem a' hívekből
és.hívekben-él, ezért ,f:é1ek attól, .hogy, ha a fenntartó

_egyp.ázi .köz.\.iletn~~,:.se~A1Lj ogot .;$gl!b: l1.!!~náQ){" .aÁ\~
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kor nem lesz alapító .kedv, nem létesitenek újabb
iskolákat. Pedig cikkíró szerint is szaporítani kel-
kellene az evangélikus iskolákat!

De nem lehet és nem kelJ ennyire jogfosz-
tónak lenni azért sem, rnert talán mégsem: olyan-rossz
a helyzet. Hiszen iskoláink már régen vannak, js-
kolaszékeink ugyancsak régtől fogva és az iskolák
mégis vírultak rs abban, hogy iskoláink felfelé ha-
ladtak, némi érdernűk az iskolaszékeknek is van.

Az a sok idézet, amit a cikkíró a vonatkozó
szabályrendeletekből elővesz azt igazolja, hogy a
céItűzés a legjobb éS legszebb s velük szemben
csak -,egy ellenvetése lehet a szakmabelinek. Az. tud-
niillik: Mit akar ilyesmivel foglalkozni az iskola-
szék, mikor nem ért sem a mlódszertanhoz, sem a
pedagógiai egyéb elvekhez ? Az sem. érv, hogy bí-
zonyos faluban, bizonyos .iskolaszéki tag mit mon-
dott. Mert bizany voltak esetek arra is, hogya
bizonyos szakmabeli tévedett kötelességében . s bi-
zonyos elítélendő magaviseletet tanusított. Félreér-
tés,. rosszakarat, egyesek hataltni tulkapása. stb.
mindigelöfordult és ugyanaz előfordul a szakma-
beli körön, tehát a taritestületen belül is. Néha,
illetve néhol ez' az áhított autonómia is beteg len-
ne sesetleg ez a betegség még károsabb is lehet-
ne, mert az egyszerű emberek 99 százalékának meg
lehet Jllagyarázni azt, hogy tanító úr a tanításhoz
jobban ért, mint Ő, de ha két vitatkozó pedagógus
összekap, akár egy módszertaní kérdésen, azok
nehezebben ismerik el a másik igazát.

Az meg egyenesen káros volna az egyház szem-
pontjából, .ha a fenntartó egyháznak annyi joga sem
volna, hogy elrendelhesse azt, hogy melyik tanító
melyik osztályt tanítsa, vagy melyik iskolábain ta-
nítson. Elvégre ez néha olyan szükség ehet, mely-
nek ~emmi köze 'nincs a szakmához s ezért nem
bízható sem a testületre sem az .ígazgatóra. Lehet
olyan helyzet is, hogy két tanftóegymással szemben
feszült helyzetben van, de lehet ellenséges helyzet-
ben is, hát nem szükséges ekkor, hogy az 'egyház
egymástól távol helyezze el őket? Mert tessék 'el-
hinni, egyik sem fogja kérni az áthelyezést, mert
azt fogja gondolni, hogy a ,másikebb.en ·agesz·
tusban menekülést, megfutamodást f.og látni. De jö-
hetnek' más olyan helyzetek is, melyek szükségessé
teszik azt, hogy az egyháznak-ilyesmire joga le-
gyen .. Ésaz egyház gyakorolja, hogy úgymondjam
a munkaadói jogot akkor is, arnidőn a nevében eljáró
iskolaszék intézkedik. Tisztelem és becsülöm és nem-
csak fenntartandónak, de emelendőnek is tartom a
hélyénalkalmazott tanítói önérzetet és tudásérze-
tet, .de el kell ismerni azt a prózaí helyzetet iSI, hogy
a fenntartónak bizonyos jogai is vannak, amely [o-
gok éppen a prózaí. fenntartói helyzetból erednek.
'. Elismerern azon sérelem jogosságát, hogy aki-

nek egy arra hivatott hatóság tanítói olelevelet adott,
az alkalmazható legyen míndenütt anélkül, hogy
újabbhelyi vizsgát kelljen tennie. De elísmerem
a ..kivételt is ez alól, nevezetesen ott, ahol a tanítói
állás kántort teendőkkel van összekötvie ; ott el kell
ismerni a gyülekezet részére azt a jogot, hogy
tudni akarja,' milyen ís a kántor uram hangja?' .

:A jó pap, a 'megfelelő felügyelő és az ügyes
tanítók míndíg meg tudják védeni az iskola érde-
keit a'z iskolaszékben is olyanokkal szemben, akik
laikus létükre jobban akarnak érteni a tanitáshoz,
mint az arra képzett tanító>. Sőt 'ha valamelyik tag
nagyon akar »tudnle, maguk az iskolaszéki . tagok.
fogják leinteni, mert ott is vannak józanul gondor-
kozó emberek is. . ,

Én bajt· eddig Iégínkább ott és abban láttam,
hogy mindkét oldalon akadtak túlzottan önérzetes em-
berek. Az egyik, mint' szakképzett, lenézte a má-
sikat, rnint .laikust 's ezt 'érthető módon tudomására
is adta, a mésík megjsrre azt a j ogot alkalmazea,
hogy:én fizetem, tehát jogom is van., '

Cikkír'ó . Ilzth'mOnqj,a, ''h{1kY .a vázoltak szerint
az iskolaszék, szervezete' rri~rádria 'a régi;"8Jzoo vál-
toztatní ~m .volria célszérü. "Hetályukat- 'vesztenek

azonban az összes helyi szabályrendeletek, helyüket
pótolná egy, a legaprólékosabb részletekre kiter-
jedö egyetemes szabályrendelet.

Kicsit ellentmondó 'ez a végső következtetés a
megmaradásra akkor, amikor a bizottságtól, iliet-
ve széktől, mínden [ogosítványt elvettünk. csak ne-
véthagytuk meg a tradició kedvéért, Viszont a
legaprólékosabb részletekre kiterjedő szabályrende-
let központi megalkotása 'egyenesen lehetetlen, mert
teljes s minden esetleges részletet felölelő szabály-
rendelet alkotása 'egyenesen lehetetlen.

Ugy tudom, hogy ilyent a zsinat sem tervez.
Az egyeztető bizottsági javaslatban is csak általános
természetű dolgokra kiterjedő javaslat van tervezve.
mellyel sze]l1bena helyi viszonyok javára enged-
ménynek lehet helye, (12. §.)

Die nem is lenne célszerű a cikkíró elgondolása
szerinti szigorú egyetemes szabályrendelet. AziskO'la-
fenntartó közületek autonómiájuk sérelmét látnák
benne, ezt pedig minden áron elkerülendőnek tar-
tom, mert nemcsak egyházunk története indokolja
a mozgékonyságánál fogva is fejlődésképesebb auto-
nórniák fenntartását, a helyi szervek hatáskörének
megmaradását, hanem igazolják más körülmények
is. Én. úgy' látom, hogy a római egyház az 'Utóbbi
időkben mind több és több engedményt tesz az
egyházközségek javára, mert úgy látja, hogy ez
szükséges és hasznos az egyház iránti érdeklődés
fenntartására és fokozására.

Sokat lehetne ezzel kapesclatban beszélni vagy',
írni, mert a. kérdésnek igen sok oldala, kapcsolata
van, Az »Iskolaszék« cikknek és általában az »Is-
kolaügyünk« cikkek tisztelt, de általam nem, ismert
cikkírója, a cikkekből kiérezhetőIeg szintén tanügyi
ember lehet s mint ilyen, elgondolásában az; esz-
ménYI célt és szervezetet adj a elénk, én .pedig
jelen írásomban a valóságot próbáltam elétárni, úgy,.'.
ahogy azt látom.' ,. ' í

Dr. Once»: Pá,!.

Iskolaügyünk.
Felügyel et.

Ezt a kérdést Iejtegetéseim során csak
röviden akartam érinteni, mert az egyházi is-
kolafelügyeletet átszervezni készülő egyetemes
szabályrendelethez-újabhat és többet, mint amit
az 1935. VI.t. c. alapján kiadott Utasítás
tartalmaz, úgysem tudnék mondani. Legfeljebb
annyit fűzhetnék hozzá, 110gy itt. a felügyelet
természetszerűleg megoszlik. majd a körzeti
lelkész ée tanító között, mert a hitoktatás 00
valláserkölcsi nevelés ellenőrzése a lelkész,
(dékán), a többi -tárgyé pedig a tanító fel-
ügyelete alá kerülne, Módszertaní tekintetben
természetesen a tanító is beleszólhat a vallás-
oktatás kérdéseibe. A látogatást tetszésük sze,
rint vagy együtt, 'vagy külön-külön végeznek.

Ennyivel már be is fejezném hozzászólá-
somat, ha súlyos elvi meggondolások nem
késztetnének arra, hogy bővebben foglalkozzam
ezzel a problémával.

Még' most is fülembe csengnek a tanító-
egyesületek közgyűlésein, az egyházi iskola-
felügyelet átszervezését sürgető javaslatok tár-
gyalása alkalmával elhangzott, elkeseredett

. hangú kifakadások, amelyek .heves tiltakozása
jelentettek minden újabb ellenörzés, -illetve- fel,
ügyelet ellen. Ha alaposan átgondolju.ká jl3;'
lenlegi helyzetet, meg kell állapítanunk, hogy
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ez a tiltakozás nem is teljesen alaptalán. mes egyház által alkotott vallásoktatási tan-
Iskolászék, -;-- igazgató-tanitó, .- körzeti is- terv betartásának ellenőrzése kízárólag az egy-
kolaíelügyelő, ~ tanfelügyélő mellé meg egy há7.i hatóságok hatáskörébe tartczík.« '
újabb .f'elügyelőt (illetve:' kettőt) beállítani, ta- Bár a törvény nem szól ittexpressís verbis
lán mégis egy kicsit sok 1 . egy közvetlen egyházi felügyeleti jog létezé-

Ez olyan színben tüntetné fel egyházi séről, mégis következtetni enged arra a »kizá-
iskoláinkat, mintha azok olyan alacsony nívón rólag« - kifejezés .. ' - ...
állanának,----c. egyéb, pl. államlakkal szemben Ezzel szemben' az 1935. Vr. t. c. arrólmár
.- hogy ilyen többszörös ellenőrzésre feltet- egyáltalában errilítéat : sem tesz, csak annyit
leuül szükség van: Pedig, kultuszminiszterünk mond, hogyazegYhÉI,zi hatóságok alá ta,rtozó,
nemrég elhangzott vélemény éből ennek éppen néptskolákát :az illatékese.egyházi hatóságok'
az ellenkezője derül ki. . . si:!-ját szab~Jyaik· szerinl, igazgatják! - Fel-

Ugy az állam mint az egyhaz főcélja a ügyeletról itt szó: sincs .. Később mond[a, hogy
tanügy egységes fejlődésének biztosítása: Ezt a körzeti Iskolafelügyelők a Iőfelügyeletiijog
a. célt íelügyelethalmozassal nem lehet' elérni, keretében veljárva meggyőződést szerezhetnek
hanem csakis a legszorosabb együttműködés- arról, hogy' a jogszabályole rendelkezései meg,~
sel. - Erre azt mondhatná valaki, hiszen ed- tártatuak-e s 08 célbórazegyház~h~tóság'alatt
dig is volt többszörös felügyelet! "..;....Igen ám', álló iskolákat barmikor meglátogathatják. hogy
de súlya csak egynek volt. az állami tanfel-az oktatás és nevelés eredményét, az iskolák
ügyelet nek, mert a legapróbb' részletekre ki- szervezetét,elhelyezését és felszerelését meg-
terjedő utasítás szerint járt el s a legközvet- vizsgálhassák ; stb. .
lenebb ellenőrzést gyakorolta, amivel az egy- Mindez önmagában helyes ésterméezetes,
házi felügyelet majdnem teljesen háttérbe sze- mert a főfelügyelet jogán az állam fentiekról
rult. Egészen különös helyzetet teremtett az- tényleg meggyőződést szerezhet, de egészen
tán ' az 1935. VI. t. c., amikor kimondja, hogy más képet ,kapunk, ha azt vizsgá)juik, miképen
amennyiben az iskolafenntartó (a körzeti is- érvényesül ez a jog a gyakorlatban!
kolaíelügyelő jelentése alapján) a tanfelügyelő Sem a törvény szövegében sem az Uta"
megkeresésének nem tesz eleget és az intéz- sitásban nem találunk semmiféle megkülön-
kedest a miniszter által meghatározott határ- böztető rendelkezést. A körzeti iskolafelügyelők
idő alatt nem teszi meg, akkor az államsegélyt teljesen azonos szempontok szerint vizsgálják.
részben vagy egészben megszüntetheti, -'- Mi felül az iskolákat, jellegre való itekinten' nél-
célja lehet emellett az egyházi felügyeletnek? kül, Egyetlen, alapjában lényegtelen pontja
Egyedül .a val1áso~\tatás ellenőrzése? - .Lehe- az Utasításnak : »Az egyházi hatóság alá tar-
tetlen. hogy az egyházi iskolában csupán a tozó népoktatási intézetek meglátogatása előtt
vallásoktatás ellenőrzésére szorítkozzék, mert keresse fel - (tehát nem köteles) - az is-
a valláserkölcsi oktatás- és nevelés olyan szer- kolaszék elnökét, ... ele ha az iskolaszéki elnök
ves része az egész iskolai szellemi életnek, vagy az általa megbízott .iskolaszéki tag nem
hogy általában a 'módszer és eredmény ellen- jelenne meg, jelenléte nélkül végzi hivatalos,
őrzése nemcsak joga, hanem kötelessége az ellenőrzö látogatását.«
egyháznak. Ez természetes. folyománya az egy- Igen érdekes egyébként a megkülönbözte-
házi tanterv és utasítás megalkotására vonat- tésre vonatkozó, -'- az 1935. VI. t. o., illetve a
kozó jognak. Az államot ezen a téren a fő- volt javaslatnak részletes indokelásában 01-
felügyelet joga illeti, ez pedig feltételezi egy vasható, de a gyakot-latban nem igen érvé-
közvetlen felügyeleti jog létezését, mely sem- nyesülő irányel v: »Egyúttal azonban gondos
miesetre az államot, hanem az egyházat il- figyelemmel vannak ezek a rendelkezések az
leti, különben felesleges volna fő.felügyeleti egyházak iskolai önkormányzatára s ezért
jogról beszélni. a főfelügyeleti jogkör keretében eljárók szá-

Világos, hogy itt jogok ütkÖznek .. Az ál- mára intézkedési jogot nem adnak, - (de ha
Jam föfelügyeleti joga és az egyház autonómia- az egyházak nem intézkednek, megvonják az
ján alapuló közvetlen joga keresztezi egymást, államsegélyt). - Mivel pedig fontos kultú-
Lehetetlen tehát megszervezn; az egyházi mo- rális érdekek fűződnek ahhoz, hogy az e,gy-
dern iskolafelügyeletet anélkül, hogy előzőleg házak iskolai önkormányzata. mindaddig, rníg
nem tisztázzuk az állami főfelügyelet mibenlété- az a nevelés és oktatás tökéletesbítését szol-
nek kérdését. gálja, csorbítatlanul megőriztessék, ... közvet-

Lássuk elsősorbarr az erre 'vonatkozó ré- Ieri érmtkezésre .a 'királyi tanfelügyelőt hatal-
gebbi törvényes intézkedések Iegfontosabbpont- mazza föl. Mind a tankerületi .királyi főigaz-
ját: »A kir. tanfelügyelő. az intézeteket az gatóban, mind pedig a királyí tanfelügyelőben
1876. XXVIII. t. c,. 5. §-ának 4. pontja ér- megvan a . kellő'. biztosíték arra, hogy csak
telmében ellenőrzi Iés pedig főként abban, akkor kérik az iskola. fenntartó hatóságának
hogy: a) azokban az illetékes egyházi f'őha- intézkedését, közbelépését, ha azt .yalóban ko-
tóság által meghatározott tanterv ée utasítás moly indokok,a nevelésés oktatásügy' fontos
szerínt 'megállapított terjedelemben es szellem- érdekei sürgetík:«. . ,,:."' .);:.".,'j'~~:
ben .tanítt~tnak -'~.. ~. ta;~~~~iY~lc? .Az ..egyete- ._....Folytarjuk; Dr. Aq~8~l1:fljNdr(J4Y.
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- BÓJT-S-IK VASÁRNAPJA.'
Zsid. 0:11-15.

Krisztus uálteáqhalúba. egyszersmindemlwrra szól.
Mert csak- két lehetőség van: vagy teljes meqoáltás,
U((gy semmilyen. NegUerl vagy téP megváltás nincs
Megjele.n.ése óta' mauien. niás űdu-út: tnketetlenne és
rosszá lett, Mert - 'Csak (J a tök'?Petes áldozat» és
csak dmi tökéletes, az az igazt Ami nem tökél'(3tes,
még ha annak látszik is, ueqeredménpben csak ár-
nyé/í, aÍ1JelYik jobban .lelfedi 'a meqoáltatiansáqot,
mini: legYőzné. ' - "

Ezt a t-ökél'eies 'áldozatot 'senki. sem tudta vég-
rehajtani, csak az eg ura, Krisetas, Mert a földi
főpap csak addig volt lsten előtt, amig a szen.te;ly-
ben' .am; ,dearn'lko'r ,üres kézeel kvjlŐltt, meqmutaüa
a kínzó; Istentől való ÚÍi!Jols.ágot. Krisztus azonban
állandóan ott áll lsten előtt és pedlg nem »bakoknak
vagy tulkokno...k vére áitai«, hanem az Ö tulajdon
vére által.

. A,megváltásnaJf az -eszköze a tökéletes áldozat
oolt, Az ember nem hajthatta végre, mert minden

,jótette, iáradozása éppen. -olya,n hatástalan uolt,
mint a bakok, va.g,y tulko,f; vére. Ezért küldte Iste'."!
Krisztust, Ö pedig ez által, a tölíJéletes áldoza,t .(Ílt-C1L
ment a mermube es. vitt minkei: is magával.

A tökéLetes' áldozat megtisztít minkei az élő
Szentlélek által li holt cselekedetektöi, amil: az
Istentől vató távolság miait halottak, Ezáltal lesz-
nek tettel:nlk istentisztelefté; áldozat-okká,' áldozatos
életie. És' igy tudunk áktoeato« közt Vál'n,i az örölr-
hévaló örökSégre, a tökéletes megváltásra. ami meg-
iaértetett. - , .

- JI zsinat f. hó -Ll-én megkezdte 4. ülés-
szakát -s azt 12-én befejezte. Részletes beszá-
molót lapunk legközelebbi számában hozunk.

- JIz JIszódi Evangélikus, Leánynevelő Intézet,
az ország egyetLen evangélikus polgári leányiskolája,
mely 46 éves, jelentős múltra tekint vissza. a pá-
ratlanul szép fekvésű, 3 holdas parkkal körülvett,
rnűvészí stílben épült báró Podmaniczky kastélyban
helyezkedik el s családias szellemben .nevel, Az
1937-38. iskolai évre havi 50 P. ellátási díjért tel-
vesz polgári iskolai növendékeket. Kellő számú je·
lentkezés esetén háztartási tanfolyamát is megnyitja.
továbbá felveszi internátusaba a helybeli fiúgirnná-
ziurnba bejáró leánytanulókat is. Bőv-ebb tájékoz-
tatást. nyújt az igazgatóság.

- Nemzetközi ébredési konferencia Budapesten
A Magyar Evangéliumi' Szövetség 1937. szeptember
14-19-ig általános ébredési kenferenclát rendez Bu-
dapesten, melyen 'egy,ebekközött a keswickí (an-
gliai) , ebredési konferenciák kiküldött előadói is
résztvesznek. Semmiféle díszes, mutatós gyűlése nem
lesz ennek a nagy nemzetközi .összejövetelnek, min-
den törekvés a belső tartalomra irányul -s legfőképen
arra, hogy Istennek Szentlelke mínél. hatalmasabb
erővel töltessék ki' a konferencia résztvevőire és
azokra iaz országokra, ahova ők visszatérnek. A ví-
a.$krőL és a, szomszédos országokból résztvevőknek
olcsó.. szállást és étkezést 'biztosít a rendezőség. A
ré ••.zleteket ' későbbi, hirekben közöljük. Akik' rész-
letes +áiékoztatást előbhóhai!anak kapni: azok kö-:
zöljék címüket a Szövetség ügyvezető alelnökevel (dr.
vitéz Csia Sándor máv. igazgatósági főorvos, Bu-
dapest, VI., Andrássy-út 83.). _, "
" -'-' Halálozás. Dr. Eperjesi Tóth Miklos ny- kir
kúríaí -biró március 9-én, 66 éves korában Budapes-
ten meghalt. Az elhunyt a Keresztyén' Ifjúsági Egye-
sületnek országos elnöke volt. "
f~bé-'EvangeliEiS 'DiÍikö~iSsza AnyaháZi Nyomda,

Zilahy László Szemetomvén- 93 éves k~rébBnel;.
hunyt. Gyászolják a Zilahy, Pál, Szigyártó: Székács,
Benesik és Sterbetz családok.

- JI Keresztyén Igazság márciusban '»faluszá-
mot« adott. A bevez'etőelinélkedést Molitórisz

János írta. Schneller Károly statisztikai helyzetképet
ad . in evangélikus parasztságról. Dedinszky Gyula,_
Fuchs János és Belák János egyházunk és földmű-
velő népünk viszonyával foglalkozriak.: Vácz Elemér
a magyar falukutatás evangélikus úttörőit ismerteti.
A számban a következő cikkeket, illetve rovatokat
találjuk: Prőhle Károly: Uj hangok a' kere~~ty~.n
unió körül, Hilscher Zoltán: Faluszámunk. Bölcső-
től a koporsóig, Széljegyzetek. Szellemi élet. Gaz-
dag a mellékelt Könyvszernle.

-- ,JI' Mennyei Jelenések könyve című írásmag'ya-
rázat első kötete megjelent. Irta Keller B. lelkesz,
fordította Vargha Gyuláné. A második kötet meg-
jelenéséig még: mindig elő lehet fizetni az egész
munkára 5:50 Pvvel, vagy - két részletben küldve,
most 3 P, ápr .. 15-ig 2.50 P beküldésével. Aki. 'elő-
fizet, az első kötetet azonnal megkapj a. Előfizetések
a következő címre küldendők: özv. Vargha Gyuláné,
Budapest, II., K.eltti Károly-u. 33.

DIAKONISSZAHft.zr PANSIO KöSZEG .
üdülést, gyógyulást nyújt. Május I-töl egész éven
áto Alpesi klima, diéta. - Gyermekek nyaraitatását
is vállalja. Cím: Evangélikus diakonisszaház, Köszeg.

- JI szarvasi ev. tanítónöképzö az ország
egyetlen evangélikus tanitónőképzö-intézete, 100 he-
lyes internátussal és köztartással. A felvételért máj.
1-ig kell' folyamodni. Bővebb tájékoztatást nyújt az
intézet. igazgatója. '

HOGYAN TAMOGASSUK AZ EVANGéLIKUs
EGYHAZKERULETEK JOLETIEGYESULETÉT?t
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület-
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., Hajá-u. 8-10. (Ev.
bérház.) Telefon 1-863-32, valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba, Debrecen. Győr, Kaposvár, Miskolc, Pécs,
Szeged. Székesfehérvár, Szombathely, Szolnok. Min-
den egyházközségben megbizottai vannak az egye-
sületnek. - Allandóan felveszünk és foglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

SZLEZAK LAsZL'Ó
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és éréö1ltőde, haranqleiseereles- és haracq-
láb gyár, Budapest, VI., Petneháeu-utca 78. szám.

8 aranuéremmel és 4 dtnzokleuéllel- kitűntetue'

Megjelent!
Zur Nieden Ernst: Eneddet beszélgetek.

Az első kiadás három hónap alatt elfogyott!
Fordította Dr. Vető Lajos. II. kiadás. Ara P 2.80.

Kapható Scholtz Testvérekkönyvkereskedésében. IX.
Ferenc-körút 19-21., és minden jobb könyvkeres-

kedésben.

Ékszer, arany, eZÜBt óra,
legyházi ékszerek _
a legolcsóbb napi áron

SZIGETI N ANDOR és FIA
ékszerész, Budapest. IV.; Kecskeméti-utca 9 szám:

. AlapUva: 1867.
Budapest, VII., Damjanich-u 28/b. - F.: Farkú L.
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UNIO.

Irta: D. Raffay Sándor.

A Magyar ·Szemleez.idei februári száma-
ban szekatlan cikk jelent meg. A felekezetközi
viszonyokról iszól, Bangha Béla jezsuita pater
írta és a protestantizmusról-emberséges hangon
beszél. Ha ez va hang szemíedője a multak
bántásainak, ha a cikkból kicsendülő megértés
új jövendők hajnalának pirkadásat jelenti, ak-
kor igaz örömmel üd vözlöma cikket,
", ' Bangha Bélát az istentagadó mozgalom
sokirányú felsórakozása indította annak a gon-
dolatnak felvetésére, nem lehetne-e a ker.
egyházak. reuniójáról komolyan beszélni? »A
felekezeti háborúk és hitviták kora rég lejárt,
helyettük azonban szembeszökö az élet és a mú ve-
lődés messzemenő szekularizációja, aminek rész-
ben szintén a keresztények vallási megoszlása
az oka.«. Ezt. állapítja meg a cikk .írója. Helyes
fjs okos megállapítás. _Az is' igaz, hogy - »a
reunio, .legalább, mint homályos vágyálom, ott
szunnyad .sokak lelkernélyén«.

Uta:l:a háborút követő forradalomban ná-
lunk is .megalakult »Vallásvédelmi Szövetség«
felekezetközi :J;Íl-uÍll{ájára. :Érdemes feljegyezni,
hogy, € .Szövetség ;aIDeáJc-téri iskolában tartotta
összejöveteleit, ~ legtöbbször 'az en elnökletern
alatt és abban- a római -kat. egyházat félhíva-
talesan- (igy kanonok képviselte. Bizonyos ter-
vezet -is -készült 'ott a ker. egyházak egysége-
sítésére vonatkozólag. Genfben 1920-ban vet-
ten'): -részt .:elsőlzbén a Hit és .Szervezet fe-
lekezetkőzi és' nemzetközi' tanácskozásán, ahol
a': r6niái ·kat.'BgYház· ugyancsak -félnívatadosan
képviseltette magát. A Helsingőrben 1923-b-an
megalakulf ugyancsak felekezetköeiégyetemes

szervezkedés (Life and Work) alakulóülésén
is a húszak egyike voltam, akik Söderblom
érsek nagyszabású elgondolásait formába ön-
tötték Az 1925-iki első egyetemes konferen-
ciára a római szeritszék is meg volt híva.
Söderblom személyesen is tisztelgett a pápánál
es kérte, hogyatanácskozásokban kép visel-
tesse magát. A válasz elutasító volt; másolata
birtokomban van. Ugyanaz a megokolása, amit
Bangha Béla az unióról írott cikkében mond:
Róma nem engedhet, Róma csak a teljes meg-
hódolást követelhetí. Amint a cikkíró mondja:
»Egy katolikus-protestáns uniónak dogmatilkai
vonatkozásban csak egyetlen egy módja lenne
lehetséges: a protestánsok visszatérése a kat
egyházba«. Nagyon becsületes Bangha Béla
ré zéröl erre vonatkozólag az a megfelelő meg-
állapítás; hogy ez a helyzet azonban protestáns
részről »egyenesen harakirit jelentene: egy
400 éve keservesen védelmezett álláspontnak,
amelyért vér is folyt, meaculpázó viaszave-
nását«. . ..

Köszönöm Bangha Bélának ezt a kijelen-
tését, mint annak igazolását, hogy megadja a
protestantizmusnak az" őt megillető tisztele-
tet és megbecsülést.' 1. • ,

Ha tehát sem a római katolikus, sem a
protestáns tábor nem engedhet mai szellemi,
erkölcsi, vallási és történelmi birtokállomá-
nyából, lehet-e mégis az unió kérdéséről bár-
mit is beszélni?

Bangha Béla utal arra a történelmi tényre,
'hogy a római kat. egyház is tud, ha 'akar,
engedményeket tenni az uriió kedvéért." Ezt
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»megmutatta akkor, amikor az unió ked-
véért ,lemondott a keleti papok nőtlen-
ségéről, beleegyezett a két szín. alatti
áldozásba s 'a 'hazai nyelvú istentiszte-
letek fenntartásába«. Utal még arra is, hogy
a szentek imádása és könyörgő közbenjárása
és a »Krisztus egyedülálló meg váltói közve-
títése között lényeges különbséget tesz a ró-

I mai Missale«.: A kritikai szellemnek is ,lehet
tágabb ter:et adni. Az egyetemes papság el-
vét is, elfogadta már it római egyház »az
AotícDatholíoa jegyében«. Meg, van győződ-
ve arról, hogy ha a protestáns világ jobban
belemélyedne a rk. egyház dogmáinak valódi
értelmébe; nem találna azokat a maga vallási
felfogásával olyan élesen szembeállóknak, hogy
ne lehetne keresni a közös megegyezés útjait.

Ám [ó, hát beszéljünk róla. Mindenesetre
ez az első eset, hogy a megbecsülés előfelté-
televel közelednek hozzánk. Én ezt örömmel
köszöntöm, lllint aki kezdettől fogva máig' a
ker. egyházak békés, nyugodt, együttes nem-
zetépítő és kultúrát ápoló munkájának híve és
követelője vagyok:

Az együttes munkának eredményét és az
egymáshoz való testvéries közeledés biztonsá-
gát és komolyságát azonban csakis egymás
kölcsönös megbecsülése alapján tudom- elkép-
zelni. Szövetkezett felek nen keseríthetik
és nem estromolhatják egymást. Ha unió-
ról talán nem is beszélhetünk, unició-
ról tárgyalhatunk. Egyesülés talán még' le-
hetetlen, de az együttesnek nines komoly é~..
elháríthatatlan akadálya." De akkőr kezdjüka
bántó és keserítő ellentétek kikűszöbölésén.
Állítsa vissza a római egy ház a Lambrusohini-
féle exceptiot, hogy a vegyes házasságok kér-
désében ne ismétlődjék meg köztünk naponként
a keserűség és a keserítés. Nem hiszem, hogy
ennek visszaállitása különösebb nehézségekbe
ütköznek. De ha ütköznék is, a vallásellenes
erőkkel való együttes harc, a ker. erőténye-
zők együttes erőkifejtése és összetörött nem-
zetünk életének és jövendőjének együttes
munkálása olyan -íelséges életcél és életprog-

- 'ram, amelynek megvalósításáért minden aka-
dállyal érdemes megküzdeni.

Az 'erősebbnek pedig még egyéherköl-
esi kötelességei is' vannak. Krisztus evangé-
liuma tisztán állítja mindenki elé ezeket a kö-
telességeket. Hogy most az erősebb fél meg-
mozdul~, az nekünk megnyugtató reménység,
ha m~Jd tettre is elszánja magát, az nekünk
kész öröm lesz. De öröm lesz a ker. egyház
fejének, az Ur .Iézus Kríeztusnak is és öröm
lesz szomorkodó nemzetünknek. is.

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

A zsinat .negyedik ülésszaka.
I

, Oi'szág~os zsinatunk negyedik ülésszakát az
elnökség március ll. napjára hívta össze. A
h,armadi~{ ülésszakon ,lefolyt részletes, tárgya-
las alapján elfogadott törvények végső fogal-
mazását, szerkezeti, összhangbiztosítási és sti-
láris szempontból való egyeztetését 'a szöveg-
egyeztető bizottság gondos munkával relvégezte
s ezt az anyagotaz Ú. ,n .. »fehér füzete-ben
kiadta. ,A fehér füzetben közölt, szövezre ér-
kezett megjegyzéseket., melyek között különö-
se!! értékesek voltak.. D. Raffay Sándor, Zongor
Bela, Dr. Polner Odön, D. Kovács' Sándor,
Dr. Szelényi Aladár, Dr. Berzsenyi Jenő ész-
l:ev~tel~i, a sz~vegegyeztető bizottság tüzetesen
átvizsgálta, merlegelte s így került a harma-
dik o~v.asás elé. Az első ülésnapon 'Dr. báró.
R~.dvanszky Albert egyetemes' felügyelő, a
zsinat világi elnöke ünnepélyesen megemléke-
zett D. Geduly Henriknek, a zsinat lelkészi
e~n~~én,ek haláláról. Kiemelte higgadt bölcse-
seget, -élettapasztalatokon nyugvó, megfontolt
előrelá~ását és azt a felelősségérzetet, mellyel .
még sulyos betegsége hordozása közben is
résztvett a törvényalkotás munkájában, A zsi-
nat tagjai meghatottan hallgatták végig a
megemlékezés tiszteletadó szavait.

A szövegegyeztető bizottság javaslatait
vet~e ezután a zsinat tárgyalás alá. Kemény
~.a:JP~.b~~ott§l~gi. előadó., előterjesztésében .a .IL
törvénycikkfől a X-ig terjedő törvériyjavasla-
tok szakaszai gyors egymásutánban' követték
egymást. A zsinat kisebb változásokat fogadott
el a felhatalmazási-a üldözendő rágalmazás éa
becsületsértésre vonatkozó szakasz (II. t. c.
10. §.), az egyházközségek fajait meghatározó
szakas·~ (II. t, c. 12. §.),a 'szó~ványokni, vo-
n~tkoz,o, 16. §., az egyházmegyei presbitérium-
ral szóló 52., 53. §., az egyházkerülétek köz- .
igazgatá.silag, ideiglenes egyesítésére vonat-
kozó 61. §., a püspöki székhelyre vonatkozó

. 64 .. §:' .a püspöki titkárról szóló 72. §., a zsinat
tagjaira vonatkozó 83. §. szövegében. Változat-
lan maradt a Ill. és IV. törvénycikk a ka-
tonai lelkészetröl és az egyház misszíói mun-
kájá,ról.Az egyház iskolairól szóló V. t. c.
szal~as~ai .~~z~tt vá~tozta,tott a Ú" §l, a 24.
§. es a középiskolai tanárokra vonatkozó 63.
§. szövegén, A hittudományi kar létesítésérőt
és működéséröl szóló VI. t, c. 6. §:ánál az
egyetemes egyháznak a szakvizsgálatra és lel-
k~szkép~sítő vizsgálatokra fennálló jogát tör-
venybe Iktatta. Az 'egyházi háztartásról szóló
VII. t. c. szakaszai közül változtatott az adó-
kulc~ m~g~llapítására vonatkozó 13. §., az is-
kolai adozasra vonatkozó 15. §. rendelkezésein.
A, VIlI. ,tö:vén~cikknél, mely az egyházi tör-
vénykezésrőlszól, a 34. §-nál eszközölt változást:
-:A.. ,külö::bíró;s~gról .~zó!ó I.X. és a 'nyugdíj"

, intézetról szóló .X. törvénycikk változatlan ma-
radt.

A második napon, melyen e törvényci~-.
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kek tárgyalásának befejező része folyt le, a
megüresédett elnöki tiszt betöltése is megtör-
tént. A zsinat az ös-szes szavazatokkal lelkészi
elnökévé -Dh Kapi Béla. püspök, eddigi alelnö-
köt, alelnökké pedig D. Kovács Sándor püs-
pököt választotta.

A zsinat végül az elfogadott törvények
jóváhagyására, illetve felterjesztésére vonat-
kozó rendelkezések tárgyában határozott. Dr.'
báró Radvánszky Albert a munka befejezté-
vel elismeréssel emlékezett meg a harmadik ol-
vasás előkészítéséuek munkájában Dr:' Mikler
Károly-ésrKemény Lajos gondos munkájáról,
majd a zsinat abban a reményben oszlott szét,
hogya jóváhagyás megtörténte után; talán
még a nyár előtt, megtörténik az ünnepélyes
kihirdetés-r

Miért mondott le a' német Biro-
dalmi Egyházi Bizottság?
A németországi egyházi eseményekben új

fordulat esett: f. évi február 12-én lemon-
dott a Birodalmi Egyházi Bizottság. A történtek-
ről részletes nyomtatványokat kaptunk, melyek
kivonatos közlésével az utóbbi hónapok hely-
zetébe pillanthatunk bele. Ugyanis már jó ré-
gen nem ejtettünk szót a nérriet egyházi' visze-
nyolcról. A Birodalmi Egyházi Bizottságet -
niínt erröt antlakidejért beszámoltunk - az állam
küldötte ki azzal a megblzással, hogy két év
leforgása alatt (1937. szept. 30-ig bezárólag)
teremtsen rendet az egyház összekuszálódott
[ogviszonyaiban. Hírt adtunk' arról is, hogy
1936 elejéri hogyan támadt a hősiesen küzdő
hitvalló egyházban is két irányba.szakadás
éppen az Egyházi Bizottság müködése miatt.
Az egyik rész nem akar szóbaállni vele, mert
szerinte t.eljesen 'a kormánytól függ. A másik
rész fel akarja venni vele a. tárgyalások fo-
nalát, bár egyre kevesebb siker reményében.
Most aztán maga az Egyházi Bizottság . is
kénytelen visszavonulni, még mielött megbí-
zásának ideje lejárt volna s a rábízott fel-
adatot megoldotta volna. Hogyan történt ez
és mi volt 'az oka?

A. Birodalmi Egyházi Bizottság február
12-iki ülésén egyhangúlag. elhatározta lemon-
dását és erről Kerrl-t, az egyházi. ügyek biro-
dalmi miniszterét egy írásban érte ítette, Hat
pontban indokolja meg, tettét. ,

1. 1935. őszén . a birodalmi miniszter és
a Bizottság '.egyetértettek abban, hogy mind-
azokban az országos egyházakban, illetve egy:
házrészekben , ahol két irány is. versenyez .a
kormányzásért, egy-egy egyházi bizottság .ala-
kíttassék. 1936 március óta azonban azt kell
tapasztalniok, hogy minden előterjesztésuk. el-
lenére ilyen tagozatokat: tartományi egyházi
bizottságokat a nuniszter nem hív életre, többé.
holott erre szükség volna. Enélkül nem képeseik

megvalósítani a kijelölt határidőre megbíza-
tásukat, mely egységes választási rend meg-
teremtése volna, az egyházi testületek ujjá-
alakítására.

2. 1936 január végén a miníszter sza-
bad kezet adott a Bizottságnak, ahhoz, hogy
egyházi belügyekbe is beleszólhasson. te?lógiai
nyilatkozatokat tehessen. Ez a sz~b.ads~B: ma
már nem áll fenn. Éppen Kerrl mímsztéríuma
akadályozta meg ismételten közleményeik ter-
jesztését.

. 3. A . miniszter a tárgyalások kezdetén
biztosította a bizottságot arról, hogy az egy-
házi gyűlés- és beszédtilalmak korlátozásaí
alól kiveszí tagjait. Minisstériuma azonban
megakadályozta, hogy egyikük Lübeek hatá-
rát átléphesse.

4. A Bizottság ismételten megkísérelte,
amikor megbizatásának véghezvitele valami
miatt kockán forgott, hogy közvetlenül feltár-
hassa Hitler előtt a való helyzetet. A birodalmi
kancellária vezetőjének válasza azonban nyil-
vánvalóvá tette, hogy anémet evangélikus egy-
ház nem tarhatja fel a Vezér előtt közvetlenül
a bajait!

5. A Bizottság belső egyházi tekintélye
és szavahihetösége is erősenmegrendi.i-lt a gá-
tolatlanul előretörő antikeresztyén és egyház-
ellenes propaganda miatt (kitérések). Szám-
talauszor kérték a sajtotámadások !korlátozá-
sát, a párt-vezetők nyilatkozatainak rnérsék-
lését, d,0' hasf~al?<I\ul. '

6. A legsúlyosabb ok pedig az, amit a
Bizottság néhány tagjával maga a miniszter
közölt velük kiha.llgatáson. Az .a rendelet,
amelynek megjelenését kilátásba helyezte, már.
nemcsak az 1935 öszén történt megegyezések-
kel nem fér össze, hanem a Bizottság meg-
győződése szer'int veszélyezteti az 1933-ban kelt
új egyházi alkotmányt- is, amit pedig a Vezér
is aláírt. Ezek után a Bizottság nem vállalhatja
tovább a felelősséget, 8 ha a miniszter a közös
megállapodásokat tovább nem képes megtar-
tartani, akkor neki is le !ke11 vonnia a kö-
vetkezményeket és vissza kell adniaa. meg-
bizatást. - Ez az írás tartalma.

Másnap, február 13-án Keril az egyes
egyházrészek egyházi bizottságainak elnökei
előtt (mert ezek az alsó tagozatok nem mond-
tak le, csak a birodalmi szerv) kétórás nagy
beszédet tartott. Ebből 'is közlünk néhány gon-
dólatot: s, '.-

A . Birodalmi Egyházi Bizottságnak .
szólt a miniszter - az volt a megbízatása,
hogya hitvalló egyházat és .a Német Keresz-
tyéneket egy 'asztalhoz ültesse. Világosan ér-
telmére adatott az is; hogy az állam primátusát
az egyháznak is el kell ismerni. A~ állam
feltételei. Iaj.. vér ée föld az egyház számára
is tabu. A Bizottság azonban megrekedt, il-
letékességét is átlépte s ebből le kellett vonnia
a következményeket.

. Most már csak egy alap .van anémet
evangélikus egyház rendbehozására. az 1935.
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szeptember 24-ikei- felhatalmazási törvény. S
minden azon fordul meg, hogy az állammal és
a Párttal jó viszony létesüljön.

A német evangélikus egyház veszélyben
van! Ez nem. kérdés. Mi nem intézkedtünk
helytelenül, Ennek' a kísérletnek meg kellett
történnie: -Meg kellett mutatkoznía, hogy az
e-gyház tud-e magán saját erejéből segíteni.
Megbizonyosodott, hogy erre képtelen. Ezért
aa-államnak még erősebben közbe kell lépnie ..

Uj vezetőseget nem neveznek ki. Az 'Or-
szágos lutheri egyházak szövetkezését sem is-
merhetik el annak .. A részegyházak egyházi
bizottaágai továbbra is megmaradnak és meg-
tartják illetékességüket. Az egyházi irodát to- .
vábbra is miniszter vezeti. Azok a csoportok,'
melyek nem tartoznak a hitvallókhoz, sem az
egyházi bizottságok által vezetett' egyházak-
hoz, közvetlenül a miniszter alá tartoznak,
ANémet Keresztyéneknek egyesülniök Ike11.
amit. a miniszter el fog ismerni. - Választás
belátható időn belül nem lehetséges. - Ezek
a legfontosabb kitétel ek a miniszter beszédé-
ben.' .

Ezzel az eseménnyel most nyilvánvalóvá
lett néhány dolog, amit eddig is sejtettünk.
Az Egyházi Bizottság csakugyan teljesen
függött Kerrltől és így li kormánytól. Hiába
volt meg ezekben az egyházi. férfiakban a jó-
akarat, ha nem tudtak ennek. érvényt sze-
rezni. Kerrl nyilvánvalóan mind rosszabb szem-
mel nézett a saját maga által kijelölt Bizott-
ságra, mert látta, hogy az egyház sajátos ér-
dekeit igyekeznek védeni. Ezért az összeüt-
közések. S ezért nem alakított minden elő-
terjesztés ellenére egyházi bizottságokat olyan
helyeken, mint Thüringia, Mecklenburg, stb.,
ahol aNémet Keresztyének főfészkei vannak,
akiknek munkáját az egyházi bizottság kor-,
látozta volna. A miníszter teljesen a »pozitív«
faji keresztyénség alapján áll! Ez az a »tabu«,
amihez nem szabad hozzányúlni.

Mi lesz ezután? ol vashattuk az ujságok-
ban, hogy az Egyházi Bizottság lemondása
Hitlert arra az elhatározásra vitte, hogy ren-

. deletileg kimondta egy törvényhozó zsinat egy-
behívásat. Vajjon megvalósul-e ez a zsinat,
nem lesz-e ellenállás, rendet tud-e teremteni,
vagy csak még jobban összekúszálja a helyze-
tet? Ez a holnáp titka. Nekünk testvéri együtt-
érzéssel és egyházi életünk komolyanvételével
kell figyelnünk az eseményeket. S. L.

lskolaügyünk.
(Folytatás; )

Melyek azok a komoly hclolkok . és fon-
tos érdekek, azt nem írja körül sem a törvény,
sem az Utasítás, annak elbírálását a törvény-
alkotó a tanfelügyelőre bízza, Ez helyesl. Csak-
hogy' az alig egyéves gyakorlat egészen mást
mutat. Már IlQ ovo elképzelhetetlen volt,' ho-

gyan tegyen' eleget. a 'tanfelügyelő ennek a
feltételezett disztingváJásnak.. E~ nemcsak
óriási mértékben megnöveli,' hanem- indoko ,
latlanul meg is nehezíti feladatás. Ezért a gya-
korlatban úgy' alakult ennek a kérdésnek, a
megoldása, hogya körzeti iskolafelügyelőktöl
a tanfelügyelöséghez beérkező javaslatok a leg-
több esetben egys,zerűen átfutnak-az Illetékes,
egyházi iskolafenntartóhoz, Az, iskolafenntartó.
pedig köteles a- megkeres-ésnek eleget' tenni,'
mert különben komoly üggyé Iajulhatna ca..do-
log, talán még az államsegély. is veszélybe-ke,
rülne. 'Még a körzeti iskolaf-elügyelö sem tU9,-
ja eldönteni, miért kell pL, a helyi. viszo-.,
nyokhoz mérten a heti két' kézimunkaórát.
egyhuzamban beállítani,' honnari. tudja ait' ~~
tanfelűgy-elő? Pedig éppen az órarend, és tan-
menet fel,üJvi~sg~l.~~~~J ,!9,!:cl,ulJ_eléí _Ii :~égt.~!?l:i,
ríézételtérés. Ugye bar, ez 'semmÍesé fre sem 'Je~-
hetett a törvényalkotó szándékal .

Iskolaügyünk nemrég és ezután tárgya-
landó' kérdései tanügyünk belkérdései., melyek
rendelkezésére legfeljebb a vonatkozó általános
törvényes rendelkezések gyakorolhatnak .bizo-
nyos befolyást; egyéb ként azonban autonóm
jogaink keretén belül kerülnek megoldásra. De
egészen más - ezt a fentiekből iSI látjuk =:
a felügyelet problémája! Az állam főfelügyeleti
joga révén mély 811 belenyúl autonómíánk gyű-
rűjébe. Az államnak ezt' a jogát autonómíánk
bástyái ba beépített kapuhoz hascnlíthatnám.
Ezen. a kapun át fenyeget a legnagyobb v~-
szély. Félő;' hogy autonómiánk rövidesen "üre-
sen csengő szó lesz, ha az állam főfelügyeleti
jogát közvetlen ellenőrzésként gyakorolja, mert
ezzel' lehetetlenné teszi az egyházi- felügyelet
megoldását: Még" elképzelni is nehéz, mikép-
pen oldjuk meg a nehéz problémát? .Az, egyik
hónapban például' - beállít az' iskolába, 'egy,
róm kat. ískolánál működö körzetí' iskolarel-
ügyelő BS aző iskolájában uralkodó menta-
litás 'jegyében látja el' utasítással, tanáccsal
az ev. tanítót. A' következő -hónapban az ev.
körzeti felügyelő helyesebbnek, jobbnak véli -
esetleg ugyanazt- ~ másképpen. Igen ám, de
a tanév másik felében újra megjelen az első,
utána a másik! Vajjön 11 hön ·óhaJtótt egységet
szolgálja-e majd ez a rendszer?

Az ellenőrzésnek bizonyos mértékü foko-
zása feltétlenül kívánatos, mert jó hatással
van mindennemű Ioglalkozásnál, ha követke-
tes, de túlhajtása, különösen egymástól füg-
getlen, sőt mi több, egymással mfntegy kon-

. kurráló szervek között. való megosztása
nemcsak hogy' nem szolgálja az egység+gon-
dolatát, hanem 3" kötelesség alól való kibú-
vást, .szernfényvesztést, végül, .ger.inctelenséget
nevel; jelen esetben a tanítókhat
, Az_<wang'élikus: tanítóság nagyrésze.mem
az. ellen őrzés -gQndolata ellen emeli Jel tilta-
kozó. sza,v_á;t'~1 .hanem annakvcélszerű, bölcs, a
pedagógia- alapelveihez-rnéltó. megoldását, kéri.

Egyház! 'iskoláknál, működő . egyházi. .ta:-
nító~,. vagyunk,.tehát, egész .fevékenységünk



egyházl'felügyelet:alá -taI'tozik.,·AlTú~lréWazorl-:
ban, mint magyar+hazánk hű fiai semmiképpen
nerii akarjuk, de nem-is- vonhatjuk '}~imagun-
kat al' államhatalom ellenőrzése alól. . ','.

Igenis' megszervezendő az egyházi iskola-
Ielügyelet, de az áldásos múködést csakis ,a,k1ko1'
fog, tudni kifejteni, ha azt az állam, autonóm
jogaink figyelembevételével az állami felügye-
lettel egyénrangúnak ismeri' . el s- ugyanakkor
megszünteti il maga részéről a1rözvetlen -fel--
ügyeletet, Főfelügyeleti jogá t tehát nem' a kör-
zeti iskolafelügyelői, hanern a tanfelügyelők
útján, gyakorolja. A tanfelügyelő volna hivatva
an-a, hogy' ellenőrizze.vvajjonwalóban végre-;
hajtatnak-e: az, állam ttörvényes rendelkezései:
éshogy áz 'egyházi körzeti fskolafelügyéIők
ti rendelkezéseknek megfelelően teljesítík-e: kö-'
telességüket, " . '

:'Ei 'a·:rendszer semmibell sem 'f-enyegetné
az állarn 'öktatas8.gyehekegj'ségét;mert' hiszen
úgy' az egyházi tanterv és utasítás, mint"az
egyházi iskolafelügyeletet szabályozó utasítás
az- ' állam: részéről jóváhagyvav-azéval teljes
összhangban~llana. .

Ennek a rendszernek, sem technikai, sem
pénzügyi nehézségek nem állanak útjában l Ez
biztosítaná egyházi autonómiánk sértetlensé-
gét;· az államhatalom fölényét pedig' továbba-a
is fenntartva, a.zt főfelügyeleti jogainak gya-
koulásában nem gátolná .

. ' Még egy igen nagy előnye volna ennek
a rendszernek! :........Köztudomású, hogy az is-
kolák nem egyformák. Egy tanfelügyelötől, ki
négy-évtizeden át szolgálta a népoktatás ügyét

. s akinek ellenőrzése alá 350-400 tanintézet
tartozott, kérdezte egykor valaki,' ho~'y vajjon
nem. únja-e meg -azok látogatását, folytonos
egyformaságukbanv.Az illető erre azt a választ

.nyerte, hogy nem, mert az iskolák nem egy-
formák, minden egyes más, sőt 'egy sem ha-.
senlit a másikhoz. " '.' . . , . ,

Hogy pl. az adóhivatalok szelleme között
nem lehet lényeges különbség, az kétségtelen.
De hogy a felekezeti és . állami, továbbá, az
egyes felekezeti, iskolák' !között mily nagy a
különbség, 'a.rrÓlckülönösen az idősebb tanfel-
ügyelők tehetnek ékes tanubizonyságot,

.:.Egy evangélikus iskola lelkiségót elfogu-
latlanul megérteni és megítélni egy' olyan
körzeti iskolafelügyelő, aki róm. kat. vagy akár
állami iskolánál működik, sohasem lesz képes,
Gondoljunk a tantárgyak közül .:..... eltekintve
a vallástautól ;....,....kiváltképpen a beszéd- és
értelem. g.yak'orlatokra. és a történelemre;

Ez áltte:rmés.zetesen fordítva is! Sehogy-
sem .tudnám- magam beleképzelni.: ev. tanító
létemre egy· államilag megbízott körzeti is-
kolafelügyelő .Jielyébe. Sokat tanulnek ugyan,
de hogy irányítólag belenyúljak R-gy róni. kat.
iskola szellerni véletébe, azt képtelenségnek
tantom. .Pedig a kőrzeti ' iskolafelügyelő tőfel-
adata. éppen .az, .irányítás. ..
:·i·::::·M'ás;'damégsem' külön'baz állami tanító
helyz.ete! Hitoktatással. ,Gsa;ki~.ksvételes. esetek:

hén '{agla.lkoz.i:k, múködéséböl a 'vállas' kérdése
bizonyos mértékben kikapcsolódik. így k~vánia
ezt .az .áliami iskolák .mentalitása. AZ' aHamJli
tanító így; -mint. körzeti féhigyelő, 'a·; l)'ártat·-
lansúg jegyében mintegy a felekezeti iskolák
szelleme fölött. állónak gondolván magát, szin-
té:i nem ..tud abba belernélyedni;' 'sem . arra
irány ítólag 'hatni. - ~ -: .>.

Kénytelen vagyok ismételten utalni, k1:11-
tus zminis zterünk. ama .kijelentésére, melyeze-
rint aTelekezeti iskolák 'vtlágnézebi. beállított-'
ságában ' látja ·az9k· előny'ösebb. 'helyzetét:En:
nek a' szellernnek az apölása;:~iráhy;í::tása tehát
nem Jehet-jobb' kezekben; mint .az eg;yházifel:
ügyelet révón a' lelkészek ésaf'kebelbeli:~d:eie:·
kezéti iskalákrtanitóihól. valaszt0tt,figyháú :kŐi"~:
zeti' ískclaíelűgyelökében l: . ~', , .:

, , , p.oz8ony:il{árd~y-dr'i

EgyházUnk rnuzsikája és.
:.muzsÍkusai"" ~~':.:

, . Rendkivüli módon .hatottrám Jánossy .La-
josnak »Az egyház .liturgiájaés a .musica sacra
ö5sletartozik«c, , cikke; egy kíssé túlértékeli
a krónikás jelentőségét és személyét, de nem
kevésbé sajtótudósító . szolgálatát azza], hogy
az első egyházzenei konferenciáról valóbeszá-
molójáért .pellengére állította, ·mint, a gyakor-
lati, te-ológia' múvelőjét. . .

A sajtó nyilvánosságának, dec ~gyházunk
nyil vánosságának istartozom azzal, hogy' szeré-
uyen, elmondhassam véleményemet. .Iánessy:
válaszáről. ....~~.. ..-.~'..-.-'. . ".'

Egyhézuukban ·a ma érvényes liturgiát;
mint az egyetemes egyház liturgiai bizottságának
előadója mu nk ályam;' ,azzal,' bá,!', nem én készí-
tettem, teljes n;éíi-,ékb~n.e'gyefértek,sőt. tlgy-
házunkban sokak véleményével közösen val-
lom. áZt.,· hogy áz~ adott' 'kGtül1nényekéB,eg~y-
házi viszonyaínkseerint e21'a liturgiai- rend jo,
kedvelt. és tökéletes. I'Di,ezt.·a'püspi;ikFi:kar"es
egyetemeaegyhaz által hitelesítetc rendet bút).
jónak tartaní sez e11e11lehet nyilvános elő-
adások ban állást foglall1:i::,Bzí veseri vagyok ',tigy--
házani rendelkezéseinek -beta·i'Mja Síleí11 .aka-
rom egyházam .törvényeít és' rendelkezéseit 'a
Ji yil v:ánosság előtt soha; bíráltit ,tál'g.yává -tenni.
,,.', Amig. van hazánkban közös protestáns -bi-
zottság, protestáns, irodalmi: társas ag' s a pro-
testáns tanárok által' szerkesstett közös S;tjtó',
addig . érthető az, -hogy: a velük) való kÖ9ÖS
mtmkálkodásban,~z-, 'i:ldDÍllossMta· .tekintettel
kell: Iennünk. Jól' emlékszem varra, . hogy a
soproni fakultás teológiai tanárái. pl. 'aprotes-
táns .írodalmi társaság teológiai osopertozatá-
bau tartottak előadásokat olyan témákról+és
tartalommal, amelyek útán nemcsak-személyí
elismerést' nyertek, hanern 'a. peforinMúsi hall-
gatóság is . abban:a nieggyőiődésbeli ~élt es
rnaradt.vhogy'<a közös eva::hg'élium'li-é't '~gaiáta
.lélekben, :iga,~án" t~tJ,7;ehi. -.<,.~( ;< ';'::.: ;:, ,,,""



94: oldat EVANG1t~IKUS ltLET 1937. márcitm~l:.

A teljesség kedvéért meg kell jegyeznem
azt, hogy Jánossy,. mirít a muzsikára is ki-
térő előadó azt is elmondta, hQ./iíYegyházi hang-
versenyeket templomban nem; szabad ren-
clezni. Ne vegye rossz néven, hogyha ezzel
nem tudok egyetérteni. Évekkel ezelőtt buz-
ditottarn egyházi muzsikusainkat, hogy .vala- .
melyik reformációi ünnepélyon adják elő Bach-
nak a. 46. zsoltárra írt Erős várunk kántátéját,
amelynek érdekessége az, 110gy amű rúeg-
konstruálása szerint a zenekar, kórus és szó-
lamokéneke és zenéje után kadencia Iorrná-
jában az egész gyülekezet énekli az Erős vá-
runk versszakait. Amikor 1917-oen a 400 éves
ref'ormációi emlékünnepélyeken talán, mint
egyetlen magyar teológus a reformáció hazá-
jában az ünnepségeken résztvettem. . úgy ern-
lékszem, hogy ennek a zeneműnek templomban
való előadása nagyon áldásos volt.

Fővárosunkban az utóbbi években sok
hazai es kűlföldi nagy teológus fordult meg
és tartott a nyilvánosság, vagy a szúkebb egy-
házi csoportok részére előadásokat. Igy hogy
másokat ne említsünk, nem régiben itt volt
Brunner Emil és Barth Károly is, akik elő-
adásuk miatt szintén váltottak ki némi ellen-
zést 'és kritíkát s ezek közül némelyik nap-
világot is látott és tudomásunkra is jutott.
Nem olvastam azonban még eddig, hogy maga
az érdekelt előadó válaszolt. volna önvédel-
mére. Bele kell nekünk egyházi embereknek
nyugodni abba, hogy nem mínden előadá,siú}~,
vagy rádióprédikáeiónk, vagy egyéb nyilvá-
nosságra szánt tevékenységünk olyan átütő
erejű és nagyjelentőségű, mint azt mí magunk-
nak szívesen elhiss·zük.. .' G.L.

A jó példa.
Az élet egyik legnagyobb tanítómestere

a szükségen és a szereteteu kívül kétségtelenül
a jó példa. Ez azonban csak akkor hat, ha
meggyőz bennünket arról, hogy mindarra, .amit
a példából látunk, nekünk is szükségünk .van,
mindazt tehát nekünk is meg kell tennünk.
Forel volt az, aki rájött arra, hogy ha valami
nagy célt el akarunk érni, apostoloknak kell.
lennünk. Itt tehát. nem kis dologr 61 van szó,
hanem teremtő, új életet forrnáló olyan erőről, I

amely sugalmazni, hatni tud másokra. Fo-
relnek nem a gyakorlottsága, ill. bánásmódja
volt. az, ami aggastyán korában hallgatóságát
neki megnyerte, hanem az ő hitvalló, prófétai
volta, amely erős akarattal tudott bízni abban
a sikerben, amelyet előre látott és elmaradha-
tatlannak ítélt.

őtehát nemcsak magával ragadta, ha-
nem példájával rajongokká is tudta tenni hí-
veit, akik feltétlen bizalommal voltak iránta.

Nem szükséges azonban, hogy ezek a
nagy példaadók valami nagy alkotást, képet,
szobrot, tudományos könyvet, stb. hagytak lé.
gyen hátra, hiszen .ismetünk olyanokat is,

akik semmit sem alko ttaJk, ami láthatóan fenn-
maradt vohla, mégis öri?K':példá,ul szolgálnak
nékünk az ő lényükJkelés életükkel.. Ilyen
volt pld. Sokrates, aki bár .semmi látható szel,
lemi örökséget nem hagyott hátra, mégis .volt
benne valami, ami őtörökké élővé. tette t,
i. példás élete. Ezzel még most úrha} reánk~,
90k tekintetben még mOflt)s példáuk-szolgál.

A jó példának korunkban fdl{OzQ~t jelen.
tősége van. Az élet bonyolult volta )1ehezehb
feltételeket szab az emberre" akinek.isokszor
bizony kemény küzdeleii14rán keU'::,útat tör-
nie kiszabott életcélja felé. -Nagyobb .~ versen-
gés, ami a viszonylagos jobb elbírálását leg·
többször kétesse teszi, vagy legalább is meg-
nehezíti, Triert mellékbeíolyások és érdekek fel-
tűnő kíméletlenséggel éryényesülnek. _ Annak
a sok, az újkori állal1bú€ndezés~nelfés za-
vartalan életműködésének .. szabálY0zás4ra szol-
gáló törvénynek és rendehetnek sincs: meg jó
példa nélleül a kellő h?>tás,a.. UgyanJiil a leg-
több ember nem szerét olvasni, mert, - kü-
lönösen a hivatalos irályt - meg s6m érti,
jó példát keres tehát,amely őt útb,~lgazítsa.
Ilyen rpéldát azonban sokszor hiába vár. Ez a
magyarázata azután annak, hogy, kellő ellen-
őrzés hiányában - gyakran a szokásjog alap-
ján _. <;t, törvények, - részben legalább ~
végrehajtattanok maradnak, amit mindég egy-
egy kirívóan jellemző eset azokott megnyíl-
várritani és igazolni.

-Máskor. pedig. az érdemetlen p~ártfogás
rejtett hatása tarja fel azokat a hiányokat;
amelyeket a tisztesség iratlan törvényeivel be-
töltöttnek vélünk. Kísérelné csak meg valaki
az erkölcs nevében rámutatni!

..'Nem. óhajtok ez alkalommal a nálunk
már annyira divatos, szinte kiirthatatlannak
látszó álláshalmozások, aránytalan jövedelmek,.
rokonság vagy egyéb összeköttetések. folytán
méltatlanok számára juttatott állásók jellern-
rontó és erkölcsrom boló példáira és hatására
kitérni. Egy bízonyos, .hogy t. i. jó példát
.alig látunk, még azok részéről is ritkán, akik
hivatva lennének állandóan. jópéldával elől-
járn i. Igaz, hogy a kötelességteljesítés bár
szintén jó példa, de magátólértetödö követel-
mény, amely talán ..nem. is olyan ritka, ellen-
ben ritkaságszámba megy it kötelességteljesí-
tésen túlmenő az a magatartás, mikor a köz,
illetve embertársaink 'javára a szükségesnél
is többet nyújtunk.' i .

Ezt a jó példát várjuk ma különösen a
vezetésre hi vatottaktól. Ez a magatartás emeli
fel az elesetteket és szégyeniti meg az elnyo-
mót, a .másokat kizsarolót; a vagyonával hi-
valkodót ; ez volna tehát. hivatva. az öntudat-
ra ébresztő és önérzetre emelő társadalmi igaz-
ságot megteremteni. '.

Vajjon lehetne-e itt talaja a vörös vesze-
delemnek,ha ez li társadalmi igazság' való-
ban bekövetkezhetnék r l Amérhet'8tlen önzés-
sel azonban' a .Iegtisztább igazság is mindíg
csak szürke elmélet marad.
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Hát' m~g ha az a' szükségesnél is többet
alkotá jcipélda nem csak alkalmi, hanem egész
közösségünkbe beídegzett olyan önként. érte-
tődő eniberbaráti cselekmény volna, amely a
jót a jó kedvéért -önzetlenül ésérdektelenül
gyakorolja! '

Az ilyen ben gazdag élet a legszebb, a
leglelkesítöbb példa, több: nemzetvédelem. A
jócselekedetek ezen apostolai örök útitársai
maradnak a változó nemzedékeknek, Az em-
beri nagyságnak a "sz.ivekben emelt emlékosz-
lopai ők; akiknek pJé.fdái a legjobban nevelnek
és maradandó fénnyel világítanaki '

v. '1U1;éJmegye:ri Nag?! ']{á,roly.

Hgyelő.
MáréÍus idusa.

Tele van a vilagi sajtó azokkal a beszá-
molókkal, amelyek az ország különbözó pont-
[ain tartott március tízenötödiki ünnepségekról
tájékoztatják a nemzeti közvéleményt. Termé-
szetes, hogy a napilapok politikai pártállásukra
való tekintettel hangsúlyozzák ki azt, ami az
ő szempontjuknak kedvez, de anélkül, hogya
most történt -sajnálatos eseményekkel foglal:
koznánk, - egyházi sajtónk is beszámol egy
március tizenötödiki ünnepségről.
, Az' ünnepség a Zeneművészéti Főiskola

nagytermében.crclt..s. ,a -J."endez0.regyesület: a
székesfővárosi tanszemélyzet egyeteme volt.

A szorongásig megtelt nagyteremben fel-
tűntek a magyar ruhák. Nemcsak a vitézze
avatott férfiak, nemcsak a magyarnevüek, s •
nemcsak a faluról fővárosunkba felvergődött
falusi "lelkületűek, hanem ezeknek ellentétei. is
magyar, ruhát viseltek. A nők nagyobb szám-
mal' öltöttek magyar ruhát, mint a férfiak. Az
egyik, ~emzeti Színházbeli színésznö szavalt
egy Petőfi ésegy "Arany verset s gyönyörű
méíyzöld színű erdélyi nemes asszonyok ro-
kolyás öltözéke főkötövel olyan színpompás
volt, hogy már megje1enésével sikert aratott.
Az iskolák íelvcnultatták az egész magyarosan
stilizált ruhákba öltöztetett leánynövendékeket
s az orgona űlése ialatt úgy hatottak ezek a
magyar ruhás lányok, mint maga a megele-
venedett nemzeti múlt.

A márciusi emlékbeszéd nem érdekelte a
napisajtót, nom olvastunk hiradást róla, pedig
a nemzeti munkaprogramm becsületes és ko-
moly vallomása volt.

, Az -ünnepség zénei része nagy élmény és
nagy meglepetés yolt. Megvallom ' őszintén,
nagyon régen voltam nemzeti ünnepélyon s
amint régebbi emlékeimen -átködlött, nem em-
lékeztern olyan programmra, mint amit itt
kaphattam. csupa magyar dal, magyar mu-
zsika, magyar kórus. Ahogya fővárosi ének-
kar a megújhodott s megmagyarosodott kó-
rusekat ,átéli cs annak olyan művészi előadást
és tartalmat ad, mint arnilyen áhítattai

eddig 'énekelték és erőszakolták honi földön
az id'égen országokból való zenei termékeket;
az ember dörzsölte a szemét s ébresztgette
sajúf -í'YJagát, hogy tényleg mindez igaz-e?

Budapest legfelelősségteljesebb munkásai
olyan nemzeti szellemben élnek ma s olyan
szellemet árasztanak ki magukból, amely a
fiatalság ezirányú törekvéseinek részben való
imprimálása, részben pedig annak bizonysága,
hogy olyan .mértékben indult meg nemzeti Ié-
tünk kultúrális megnyilvánulásokban való ma-
gyarosodása ,s 'ezt a tényt olyan nagyszerű al-
kotások igazolják; hogy ennek a megcsonkí-
tott s szorongatott nemzetnek feltámadásba
vetetthitét szívef vidítóan bátorítja meg.

Nagy- gyönyörűség volt ez a márciusi ün-
népség, Szavakkal, nem is lehet azt kifejezni,
hogya szem M. a fül mi mindent írt fel 'a
lélek emlékező táblájára: ezek a sorok azon-
.ban ezzel az őszinte elragadtatással is kifeje-
zik azt' az .örömet, amit a fenti helyen e so-
rok írója, hanem 'azonkí vül még kétezer ember
érzett. ' G. L.
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VIRÁG VASÁRNAP.
Fil. ' 2:5-1l.

Nafl!l.'!:.é.~~kij.sZ9b~1l:a~is.ecesztfa felé maoio Meg-
viflt{Jra .tekint a sziv. Istenseqét egészen leuetette,
magát meqüresitetté; most ott áll, mini engedelmes
eszköz lsten kezében. Noha Istennel - egyenlő volt,
nem használta ki ezt, hanem megalázta Inagát job-
ban. mtnt ahogy ember tudná. Nem abban mutatta
meg az Ó lsten voltát, hogy megkő,nJ1yítetie
volna magának a szenuedési, hanem inkább abban.
hogy olyan alázatos ..volt, amily,e.n lenni ember nem
tudott es-nem is tud taián soha.

, Istet» , azonban felmagasztalta' Ot, éppen mert
ilyen alázatos uolt... És megvalósította rajta azt az
igazságot,' hogy aki -nUJgdt meqalázea, felmagasztal-
tatik. Ala meg tud hajolni mindenki elött, aki meg
tudju mosni tanituárurai lábát, aki szolgálni tud min-
denkinek, annak. szolgálnak és az előtt meghajol
minden térd. Aki könyörög ellenségeiért és áldja őket.
nem átkozea, csak azt vállalja rninden nyelv Urának
az Atyaisten dicsőségére. '

A diadalmasan és mégis alázatosan beuonulú
Messiás' éppen azért- alázatosságot prédi1f.& nekünk,
akik olyan keoéset=ée olyan nehezen vagyunk alá-
zatosak. -Példái mutat és erőt ad alázatosnak lenni,
hogy mi : is [elmaqasztaltassunk, hogy az az indulat
[eh,essen bennűnk is} ami Benne volt. Akkor meg-
értjük' és, akkor követjük Ot. Akkor mi is ének-
lünk Néki alázatos -beuonulásakor és halálraindulá-
sakor diadalmas hozsannát .•.

...:...D. Halfag Sánd9r püspök külfölditartózkodásá-
ból visszaérkezett és hivatalának vezetését átvette.
A püspök úr ezúton' is köszöní , azt a sok érdeklő-
dést és jókívánatot, mellyel hívei betegsége alatt
felkeresték. .

- Jainos~passio bem~tatása a' fasori templom-
ban. Virágvasárnap 'délután 6 órakor a Fasorí Ev.
Énekkar a fasori templomban 'előadja Schütz Henrfk
híres János-passíóját: orgonakísérettel és SZÓIiStáK~
kal. EZ a "passió Magyarországon most kerül elősiör
bemutatásra holott ~özel 300 éves. Ennek a teJjeS '
passtónak> ,a, betanul~sa nagy és csaknem egy évig ,
tartó munkát rótt az énekkarra. Ajánljuk híveinknek e
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passió meghallgatását .. J,egyek ·50 fiblér től, 2 pengöig
Jüi:p1J.afókil- .helyszfneri "es' elözetesen, áTetkészi hi:
vata lb im: . . ; .. - ... : --
..<:- "Elischer .Viktor . halála. 'Gölniczbányai Eltscher

Viktor-hajáláról már 'hirt- adtunk, -közhasznú és köz-
tiszteletben álló .életéről azonban, meg kell ernlé-
kaznünk. 83, évvel ezelőtt . született Gölníczbányán fl
fiatalon került .az Osztrák-Magyar' Bank jogügyi osz-
tályáhozBécsbe.vahol rövídesen :a j elzáloghitel-osztály
igazgatója lett. 1900~ban a Budapesti Országos Köz-
pont felügyelőjévé nevezték ki, ahol rendkívüli mun-
kásságáért csakhamar magas kitűntetéseket, így a
magyar nemességet. majd az udvari tanácsosságot,
vaskorena-rendet, Lipót-rendet; kapta. A' háború évei
alatt? a Devizaközpont elnöke volt- Majd· az új Ál-
la mí Jegyintézetnek .azután a.Magyar. Nemzeti. Bank-
nak vezetését bízták reá: A· Pénzintézeti Központnak
vezérígaágatóta, kesóbb--'efnöke volt. Midön magas
kerára ,v~aló:tekinteUel.·:hyugálomb.a· vonúlt, . a kor-
rnányző=-a- "esíllaggal -ékesített- ·~I..osztályú -érdem-
kereszttel, tüntette.rki. .;'E~házának mindig rnunkás
tagja és, 'szepesí sli\ilőfölcljéJ.1ek hű fia·yolt. Nem-
csak tiszteletbeli egyháztanécsosí kötelességeit tel-
jesítette hűségger;"'dé 'fufqdig' ott láttuk "őt meg-
szekett helyén": a "Deák-téri .:templomban. Munkás,
hűséges .élete., szeretetreméltó egyénisége sók pél-
dát szolgáltat . a mai nemzedéknek. Isten" boldog
családi élettel és szeretö gyermekekkel áldotta meg,
akiknek előmenetelében sok öröme volt. Emlékezetét
tisztelői, de egyházunk is szeretettel fogja őrizni.
. «r: Eljegyzés. Clemenfis Erzsébetet eljegyezte Só-
j1alini Lajos. ::~, •

. -, - Kelenföldi· hirek. A Leánykor. máncíus'. 14·.én
rendezte a háztartási alkalmazottak szerétetvendég-
ségét, amelyen K,ghrt,'Ernő $.lelkész~tartott előadást.
A szeretetvendégségét, .me,g~lő~gen a háztartási al-
kalrnazottaknak - saj>át"'k'é1"ési:i.'Rfe- Szántó Róbert
lelkész úrvacsoraí .áhitatot tartott es. a leányok tes- .
tületi1eg~járul:takazUr .asztalához. - A Nőegyesület
márcíus 20·án .szegényeí részére műsoros szerétet-
vendégséger rendez.. melyen, ifj. RimárJe.nő s..' lel-
kész tart előadástx.v-: A ekelenföldi Luther Szövetség
máncíus 22rén.· délután' a·· órakor -egyházzenei hang-
versenyt -rendez <Lkelenf.öldi tem'p.\.omban"amelyet
a .magyar . rádíóvis :·közvetít.· A hangverseny műsora
a" következö :,1."Baeh. J. S.: Praeludrum- és fuga .(F-
moll). Orgonán előadja: Sza .plczay . Riegler . Ernő
orgonaművész, ';a Zeneművészéti Főiskola tanára. 2.
Bach ,J.' '.S;: a} -Jézus \életent.nek.b) Hittel' nézek
kercsztfádra. c)"óNagy Isten, egykor angyalom. (Záró
korál a János-passiőből). Előadja: A kelenföldi ,egy-
házi vegyeskar.. Vezényel Weltler- Jenő karnagy" .3.
Bach J.' S~:' ca) Es ist. Vollbracht . '.-:' b) Nicht so
rrauríg . ,. Énekli Maleczky, Oszkár, a m. kir. Opera-
ház+tagja, a.Zeneművészeti Főiskola tanára. 4- Schütz
H.: Jézus szenvedésedről v ., ,Enekli az .egyház! ve-
g:(eskar: 5;. MuffaL:G.: Toccata. (orgona) -Szakclczay
Hregler Ernő. '6. a' .Nosz Margtr:: Az végbe vágy·om.
Vegyeskar: b) rRajter. Lajos: Dicsőség' .mennyben Is-
tennek.' -Vegyeskar :.orgonakísérettel. Az orgonakísé-
retet- Szakclczay-i.Rtegíer-c.Ernő látja iel. '. .
'J .c..... . Keresztyén .Halott.i .EheU:eskönYv. ,A Magöcs ~á-
rQty"bári:yakerüreli _c·J.E}lk~sz·áHfd·szerké~ztett. Kéresz-
tyéff :FIalötti' Éi'lekeskőnyv :a~'napokban immár!!.
kiadásban jelent me.g.· A-:'k:0,nyv:122'eneket· tartal-
m?<,; ·.,S:.:,:hIT.:.b{í,.:-.vMaszt~k:pt·IJy.új.t.minden. _temetési
l'!.J.:kaI,oI)1r ?.: :~#iy~ink: ~PP~l!. ezért ~1!alánQs.; megelé-
g~~~s_;$e.1~_é!~I!.-áli§!silI!l@:r: tgPQ"gyijl:e.k~zet.ben-.. Ára
kQty.e ,L8Q~:I:':.~Újonnan 2·~~a!9:bevezetésné) lényeges
kedvezmény. Erdeklődők forduljanak M'H~Q~s·.Ká-
rolyhoz ; .Budap.est,. IV."J;>eák:tér 4- .... _ •.
.-. :~""'::'·:.;ll L~iie!~ró~sa/' 'Me-gj~lenf Virég Jenö tanul-
lllá,nYl:i.21(2,~CÍF ;,t~i~g.el~I)1};leA-,·a .Luther- rózsa , színes
k~p~\'el, ap.zöy~g~,eJl., 11, ké.ppe1.: Kímeeitőenjsmertetí
~i,.4-ut,h~<-r.ózsl:l<;fH'E),tletét..és·~,j€~,eJitő,s~gét"'Ára me-
J::!:tett papirEl~:Qp.,,§.P, Ji~~!i.'Ka,pható"!lz egyl).~\zi. jel-
legíí kq)1yvkel'~skgdésekbEln; (J[éíbjzományos.8: Fébé-
~ö!1yvMmeske<iés,:·NIL,·. 'Damjaníoh-u- 25/a. c'

.' --,:Pályázati hird,eté~..·A .~s'!.nád-csongrádl- e,v.. egy
házrnegye elnöksége pályázatot hirdet az ambrózfalvai
:....:lemondás' folytán rnegüresedett -' lelkészi állásra .
Szolgálati nyelv: magyar- ·és tÓt.Javadalom: termé·
sz etbeni .Iakás (4 szoba.. konyha melléképületek) ; 2.
hatvanöt mázsa. kirostált, tiszta. búza: 3. kettőszáz-
nyolcvan .pengő készpénz; 4. nyolcvan mázsa ke-
mény tüzif'a 5. stólák ; .6. ~ét számosmarha és
négy certés -legeltetési 'jaga:' á- községi legelön ; 7.
törvényes' államsegély. A letkészválasztást szabályren-
delet 22. §-ának értelmében fel szereIt és válasz ...
bélyeggel ellátott kérvény ezen hirdetés első meg,
[elenésétöl számított 14' napon belül alulírott espe-
reshez küldendő. Tompapuszta és Szeged, 1937.
március 15.

vitéz. Pw'gly Emti." .
egyházmégye-if-elűgyelő.· '.

Egyed Aladár
esperes.
~. . - - _._-_.===========================

- llz llszódi Evangélikus Leánynevelő Intézet,
az ország egyetlen evangelikus polgári leányiskolája,
mely 46 éves, jelentős múltra tekint vissza, apá·
ratlanul szép fekvésű, 3 holdas .parkkal ' körülvett,
művészi stílben épült báró Podmaniczky kastélyban
helyezkedik el s családias szellemben nevel. Az
1937.-38. iskolai évre havi 50 P. ellátási díjért tel-
vesz polgári iskolai növendékeket. Kellő szám ú je,
lentkezes esetéri háztartási tanfolyamát is megnyitja,
továbbá felveszí .ínternátusába a helybeli fiúgimná-
ziumba bejáró leánytanuiókat is. Bővebb tájékoz-
tatást nyújt az igazgatóság. .'

. DIAKONISSZAHNlI PANSIO KöSZEG
üdülést, gyógyulást nyújt. Május I-től egész éven
áto Alpesiklim8., diéta. - Gyermekek nyaraitatását
is' vállalja. Cím : Evangélikus diakonisszaház, Köszeg.

~ II szarvasi -ev, tanítónőképző: az ország
egyetlen evangélikus tanítónöképzö-íntézete, 100 he-
lyes internátussal és köztartással. A felvételért máj.
1·ig kell folyamodni. Bővebb tájékoztatást nyújt az
intézet igazgatój a.

1I0GY AN T AMOGASSUK AZ EV ANGEL/KUS
EGYHAZKEROLETEK JOLETl EGYESULETET?!
Evangélikus ember . családjáról a .»Jóléti Egyesület-
útján gondoskodik, Egyházi .érdek is a »Jóléti
Egyesület« felkarolása. Hívj a fel mindenki a hit-
testvérek figyelmét a: Jóléti Egyesületre.A Jóléti'
Egyesület mindenfajta bitositást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, tűz, betörés; baleset, gyár, szavatosság,

. . autó, szállítmány és jégbiztosításokat.
Toqiainal: érdekeit képviseli mintien esetben!

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egye-
sület központja: Budapest, IV., Hajé-ú- 8-10. (Ev.
bérház.) Telefon 1·863-32, valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba. Debr-ecen, -Győr, ..Kaposvár, -Miskolc, Pécs,
Szeged. .Székesfehérvár. Szornba thely, .Szolnok. Min-
den egyházközségben .megbízottaí .vannak' az egye-
sületnek. ;,... Allandóan 'felveszü!ik és. "toglalkoatatunk
megfelelő javadalmazással tags:zerzőket, .hölgyeket "is.

.'SZCE,2AJ<-~:L·Á SZ L'P ..
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöI.zlörje •. ttaranqjelszerelés- és haracq-
lábgyár,. -Budopest, y 1., Petneiuizu-utci: 78.. szám,

8 aranueremmel és 4 diszoklevéllel lcitiintefve'

Megjelent!
Zur Nieden Ernst: Eneddet beseélqetek.

. Az első· kiadás három. hónap :~Iatt. elfogyott!
Forditotta Dr. Vető Lajos. II. kiadás; Ara.P ~.80...

Kapható Scluüte-Teetoérek köhyvkeres~e<lesél:i,~n>: l~.
Ferenc-körút 19-21., és : minden jobb' ·könyvlreres-

. -kedésben. .. .
Budapest, VII., Damjaníeh-u 28/b. - F:: Farkb L.Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda,
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REMÉNYSÉG.
Nagypénteken és az utána jövő szombaton

senki nem, láthatta .még a golgothai. keresztfán
ái Isten- F(á;n:,t'k"- a gyáze1irré~ á t6vigkOil'"Una
fölött az örök dicsőség fényességét, a világ-
nak éppen a keresztfán való halál által történt
megváltását és a Krisztus országának a fun-
damentumát azokban a kövekben, melyek közé
ez a keresztfa álíttatott, - mégis a~ volt az
igaz, amit Krisztus utoljára sóhajtott : elvé-
gezte a munkát és megdicsőítette Istent, aki
az ő megkínzott és megalázott Fiának szenve-
déseiért magához ölelte ezt a méltatlan vilá-
got; Mikor 'Krisztus meghalt a kereszcfán,
megtörte a bűn hatalmát, mert ártatlan vérével
kegyelmet szerzett a bűnösöknek, mjkor pe-
dig husvéthajnalori kilép a sírból; megtörte '
ar halál hatalmát és mint utolsó ellenség, a
halál semmisül meg, hogy bizonyos legyen a
n1cegválbottember a féltáni.asdá$ban s az örökélet-
ben: ' ~ . ,

De bizonyes-e a megváltott ernber a fel-
támadásban' és. az örökéletben ? Éppen ez a
husvétnek a .kérdése mindenkihez, Nem asze-
rint, hogy szegény, vagy gazdag, boldog, avagy
szemfedő ember vagy-c: nem aszerint, hogy
van-e hűséges 'hitvesed, örömöket' szerző gyer-

'mekeid~ vagy. pedig magányos es bezárkózott
lélek 'vagy; nem is .aszerínt, 'hogy imádságaid-
ban békét és megnyugtatást megtaláló szíved

,van-.e, 'ya,gy pedig olyan loholó, nyugtalan és
földi: gondokba roskadt- életed; amelyik az ég-
gel' mitsem törődik, - hanem egyedül asze-
rint, hogy te ie..Krísztus által megváltott ember
yagy; akiért. Krísztus ,nemcsak a Golgotháig
ment lel, hanem ki is lépett sírjából és földi

életeddel együtt kezébe vette és kezében akarja
f tartani halálodat és örökéletedet is

. ,Nem valami- Vltrn,ttá t .....éS'" úf dolog @ ma
a keresztyénségnek, mint ahogy az volt még' a
tanítványoknak és a Jézus testét kereső asszo-
nyoknak is, hanem elválaszthatatlan és meg-
tagadhatatlan része keresztyénségünknek. A
Golgotha minden szenvedésének értelmét és
áldozatát a husvéti üres sír mellől visszanézve
ismerhetjük meg teljesen. Krisztus azért jött
közénk, azért élt közöttünk, azért tanított, és
azért halt meg, hogy nemcsak földi élete által
földi életünket, hanem halála á.ltal halálunkat és
feltámadása által feltámadásunkat beállítsa a
meg váltás munkájába. Husvét tehát érthetően'
és féltő szeretette] tanít arra, hogy necsak erre
az életre vessük reménységünket Krisztusba,
necsak nagypéntekig tartó keresztyéneégben
éljünk, hanem a' husvét által megdicsőített
keresztyénségben.

Ha az ő hívei csak erre az életre vetik
reménységüket őbenne, ha csak erre az életre
várnak tőle áldást, segítséget és kegyelmet,
akkor mindvégig szánandók maradnak Akkor
nem, tudnak kijönni az árnyékból. Nem tudnak .
győzni bűnök és kísértések felett, halál és té-
lelmetes szenvedések felett. Zárjuk. ki szívünk-
ből azt a szorongást, amellyel mulandóságunkra
és szeretteink elvesztésére gondolunk. Értsük,
meg, 'hogy ő nemfor8.ul el' tőlünk -a halálos
ágyon. Meg akarja változtatni az egész éle-
tűnket és megajándékozni azzal a' reménység-
gel, hogy akiket ö megvá.ltott, azok a halálban
és a halálon keresztül is az övé' maradnak'
és keresztfán érettünk átszegezett 'kezeiből töb-
bé senki ki nem ragadhatja őket ...
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A .iegközelebbi jövő teendói.
. Márciushó-1.2-én a zsinat harmadszori

olvasásban is elfogadta a torvényeket "s így
azok- megkezdték a hosszadalmas utat .a kor-
mányhatósági felülvizsgálás és a kormányz~)i
megerősítés elnyerésére. A beavatottak sze-
rint - amiként ·ezt a legutóbbi Evangélikus
Életben olvassuk :- ezen eljárás kb. a nyár
elején~ befejeződik, .akkor a' törvény kihirdet-
hetö. A kihirdetett törvények életbeléptetése
az egyetemes közgyűlés hatáskörébe' tartozik

Nálunk a köztörvényeknél szokásos Ú. n.
életbeléptetesi vagy végrehajtási miníszteri ren-
delkezést az Ú. n. egyetemes szabályrendeletek .
pótolják. Eltekintve ettől a generálís ,s a tör-
vény életbeléptetését kimondó egyetemes köz-
gyűlési határozattól. ha figyelmesen átolvas-
suk a meghozott új törvényeket: látni fogjuk,
hogy ott a zsinat igen sok kérdés megoldását
szabályrendeleti -útra tereli. Azt is tudnunk
kell, hogya jelenleg érvényben .Ievó szabály-'
rendeleteink egy tekintélyes része részben -ha-
tálytalanná válik az új törvények s illetve-ázok -
alapján kiadandó új szabályrendeletek követ-
keztében, részben pedig nagyon is alapos át-
dolgozásra szorulnak. Azt hiszem nem mondok
ujságot, ha állítom, hogy egy egyetemes köz-
gyűlés önmagában alkalmatlan arra, hogy egy
szabályrendeletet alkosson. Ha mindezeket f~-
gyelembe vesszük. akkor az ú} törvények-élet-
beléptetésének lefolyása a következő lesz: a
zsinat a nyár elején, vagy mondjuk a nyár fo-
lyamán kihirdeti az új törvényeket s önma-
gát feloszlatja. Erre az ősz folyamán tartandó'
egyetemes kezgyűlés elvileg kimondja a tör:
vények életbeléptetését _s ennek előkészítése
céljából bizottságokat fog kiküldeni vagy egyes
arra alkalmas szakértőket fog felkérni arra,
hogy az új törvény életbelépteréséhez, valamint
az új törvényben meghatározott ügyek. ren-
dezéséhez szükséges szabályrendelet terveze-
teket készítsék el. Ezen szabályrendelet ter-
vezetek azután a következö, 1938. évi közgyű-
lésen lesznek megvítatva s a legjobb esetben
is elfogadva. Eredmény: az új törvény még
nem is egészben, csak részleteiben 1939. ja-
nuárjában jut az életbeléptetéshez.

És itt van a hiba! Tudjuk' jól, hogy a
zsinat életrehívását .évtizedes ellenkezés után'
éppen a háztartási és önkormányzati részek
olyan elevenbe vágó hibái kényszerítették ki,
melyek már további halasztást nem tűrtek. Ha
most három évi megfeszített munkával végre
sikerült a relative helyes megoldást megtalál-
nunk, akkor igazán öngyilkosság számba men-
ne az, hogy a kész törvényeket, melyek az
alapvető hibák megszüntetését célozzák,
tisztán formai okból még évekig elodázzuk.
Ezt nem lehet s nem szabad megtenni !

. Most jöhet azután a gyakorlati egyházköz-
igazgatásnak egy oly.an intézkedése •. amely ta-
Ián ha kizárólag formai szempontból vizsgáljuk, "

bizonyos kirogás 'ala vonható, azonbán >~ InT::
-! ként az' ;1' zsinat érdemi tárgyalásain js I}.agf-

szerüen bevált, - míndezéket.a .formardolge-
kat: áthidalja és az időveszteséget a minirnum-.
ra, redukálva, lehetövé válik a törv~nJ"Elknek
1938. január elsején valóél~tbelép!~tése:"-;8~
az intézkedés a következő: áZ ..egyetemes·'-{él·
Ctgyelőaz egyházkerületek pűspökeivel ~gy:etÉn'~-

: tesben - lehetőleg közvetlenül ru husvéti JÜ1-
népek után - __kérje fel a~ egy?ázk?-zigaz~~:
táei Tunkcíonariusok azon jeleseit, bk eddigi:
működésükkel erre alkalmasoknak bizonyul-
tak, hogy az egyes szabályrendeletek tervesetét
lehető rövid idő alatt készítsék el. Ha ezen
tervezetek együtt vannak - akkor küldessék
ki egy bizottság - erre esetleg nagyon meg-
felelő volna ci 'zsinat során működött szöveg-
egyeztető bizottság, mely ezeket az egyes' sza-
bályrendeleteket összehangolná, átrostálná s .a
végleges szöveg azután nyomtatott alakban' az
esperességekhez leküldetnék azzal, hogy arra ész-
revételeiket a kitűzendő egyetemes közgyűlésig
írásban nyújtsák be. Ha most már az egyete-
mes közgyűlés olyan formában hívatnék össze,
hogy péld. az első nap délelőttjen lernenne a
szokásos E. A. szerinti tárgysorozat. a dél-
utáni időben bizottságok dolgoznának, az utá-
na következő második, vagy harmadik napon
letárgyaltatnának a bemutatott és kellően meg-
megbírált szabályrendeletek, ez esetben 'még
1937-ben minden.szükséges elörendelkezés meg-
történhetne annak::;'bi~tosí~ására;; hogy. -á2i! új-
törvények 1938 január elsején életbeléptethetök
legyenek. Azt pedig, hogy az egyetemes köz-
gyűlés esetleg emiatt fél nap helyett esetleg
három napig fog tartani, 'ne ijesszen meg sen-
kit, egyáltalában nem forradalmi uj ítás, mert
ha elővess-ük a régi boldog békevilág egyete-
mes közgyúléseinek jegyzőkönyveit - látni füg-.
juk, hogy bölcs eleink még abban a mozgal-
masság nélküli boldog béke világban is két-
három napon keresztül tárgyalták az egyház
dolgát: - miért ne lehetne akkor most két-
három napot reászánni. arra a munkára, amely
nem sablon munkát jelent, hanem egy új fej-
lődé-snek, egy -új életnek az alapjait van hi-
vatva lefektetni! -
_Mindezekkel szemben két dolog volna el-

lenvethető. az egyik az, hogy ezzel nem lehet
mindaddig operálni, míg a megerősítés meg
nem történik,. mert elméletileg' tönnáll cá le-
hetősége annak,' hogyakormányhatóság' ko-
molvabb rendszerbeli változást fog esetleg ld-
vánni : - a másik pedig az, hogy' ezen eljá:
rással csorbítanók a közgyúlés ha.táskörét.·
Egyik sem állhat meg, A rendszert érintő változ-
tatás szinte kizárt, mert hiszenzsinatunk sem-
miben sem haladta túl azokat az elvi irányo-:
kat) melyek a legutóbbi református zsinaton
lettek törvénybe iktatva és amelyek a legfőbb
megerősítést elnyerték - így elképzelhetetlen,
hogy amit megengedtek --a, reformátusoknak,
azt -ne engednék megrfekülik. .Cgy,anez a
helyzet a közgyülésí -hatáskör' szemporrtjából
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is:' A' szahályrendeleteket a közgyűlés, fogja Je-
tárgyalni, az fogja megalkotni és megerősíteni:
- mindössze az, a kis formai különbség lesz,
hogya tervezeteket elkészítő egyéneket vagy
bizottságokat nem a kezgyűlés választja vagy
küldi ki, hanern az egyetemes felügyelő és a
püspöki kar, Ez a kis és hangsúlyozzuk', lé-
nyegtelen formai eltérés azonban nem játsz-
hat szerepet akkor} amidőn e réven egy egész
évvel tudom előbbre vinni és meggyorsítani az
életbeléptetés nagy munkáját. Gondoljuk meg,
havsikerül is minden úgy, ahogy itt most le-
írtam és 1938 január elsején az új törvények
életbelépnek. még akkor is hosszú idő kell
arra, míg az átmegy a köztudatba, a hívek
gondolatvilágába. Meg kell tehát ragadni min-
den 'alkalmat és minden lehetőséget arra,' hogy
ezen az átmenettel járó zökkenön minél ha-
marább és minél kevesebb bajjal essünk túl,
mert minél t-ovább tétovázunk, annál keserve-
sebb lesz a munka.

Fel tehát Luther harcos készségével a
munkára, az új törvény megvalósítására!

drb».

Az Úr imádsága. ~
_Nemes Pazár Béla az ~Ur imádsága« cím alatt

az EV,angé-UkusÉleHI-ik~számában,kö~ölt tanulmánya
v~gé,n felhívja a testvérek Iigyelmét erre a tárgyra,
Figyelmessé tétetvén az Ur imádságának visszaélé-
sekkel s felületességgel okozott »vértanuságárae né-
hány megjegyzéssel kívánok a tárgy megvilágításához
hozzájárulní.. mert természetesen én is helytelenitern
a »Mi Atyánk«-nak, az Ur Jézus Krisztus ezen pél-
dátlanul magasztos, a maga nemében egyetlen és tö-
kéletes imádságának rnegszentségtelenítö elmondásat
és szükségesnek 'tartom magyar' szövegének pontos
megállapítása után kötelezö betartásának elrendelé-
sét ugy az iskolai vallástanításban, mi(nt pedig is-
tentiszteleti elmondásánál. Ha a Raffay-féle isten-
tiszteleti rendet igen könnyűszerrel lehetett elfo-
gadtatní, a »Mi Atyánke-rtál az feltétlenül minden
nehézség nélkül rövidesen sikerülni fog, már csak
azért is, mert igen sokan tájékozatlanul használták
a pontosság szempontjábói tekintve helytelen válto-
zataít s ha most figyelmeztetve lesznek, vigyázni fog-
nak imádságuk megállapított szövege szerint való
pontossagára;· Ugy Látom, már teljesen kihalóban van
az a régi [ellegzetes mondás: autonómia, az az in-
tézmény, amelyben ..rníndenki parancsol és senki sem
engedelmeskedik s az índependentísmus helyett a kö-
zösségi érdek 'jobban érvényesül úgy az 'egyes gyü-
lekezetek, 'mint az egyetemes egyház .és intézmé-
nyei javára. Remélhetőleg meg fog szűnní az is,
hogy istentiszteleteink alkalmával Iqllönbőző bibliai
fordításokat használnak s a hallgatóságot sokszor
zavarba hozzák a Szeritirásnak különbözőleg 'elhangzó
szövegének helyességére s ' tekintélyére nézve. Itt is
egyöntetűségnek .kell uralkodnia s ezt a legfelsőbb
egyházi hatóságnak kell a megfelelő szokásnak ~
törvénynek megtartásával elrendelni; természetesen
a Szentírás jó magyar fordításának 'előz,etes meg-
állapítása és elfogadása után. Igy szokott az lenni
másutt is. .

Az eddigiekben egyetértek nemes Pazár Béla fej-
tegetésével ; a Miatyánk hiteles szövege és· magyar
fordífására .vonatkozó' fejtegetéseit azonban . egyes
részeiben kíegészítenem, vagy helyesbítenem kell,
hogy az Ur' il'nádságáról s has~atáról tiszta képet

nyerhessünk. Ha azonban arról van szó, hogy a Mj
Atyánk használandó fordítása minél tökéletesebb le-
gyen,. akkor mindenek előtt meg kell állapítani a
fordítás alapjául szolgálható görög szöve get. Az ere-
deti' aramei nyelv, .melyen Jézus tanítványait ta-
nította, ugyanis ismeretlen előttünk. Közlésében Máté
és Lukács egymástól lényegesen különbözík, mert
Máté hét kérést, Lukács pedig ötöt ismer; Máté
hosszabb bevezetéssel s más kisebbeknek látszó el.
térésekkel közlí ; ennek' következtében keresnünk kell '"
különbségeknek okát s meghatároznunk. hogy melyík
a hiteles, vagj .hitelesebb' alakja. A többi újszö-
vetségi iratokból hiányzik. Egybevetve a két evangé-
lium közlését, a tudományos kritíkai kutatásnak meg-
bízható eredménye az, hogy Lukács Márk evangé-
liumán kívül oly ev.-i ős~tot is használt forrásul,
melyben az Ur imádsága az ö közlése szerínt fog-
laltatott. Máté evangéliumának írója pedig Márken
re1ül egy Máté eredetűős ev.ví iratot' használt,
melyet' Jézus közvetlen tanítványa, Máté. egykori
vámszedő állított össze, s amely ennélfogva hitele-
sebb, sőt általában véve pitelesnek tekintendő .a
Lukács által használt igen értékes, deelőttünk is-
meretlen ev.>í forrásával szemben. Annak a felte-
vésnek lehetősége, hegy Máté hét kérésre kibővítette.
vagy pedig Lukács öt kérésre csonkította volna az
Urnak imádságát, ki van zárva, rnert el sem képzel.
hető, hogy Uruknak. .a Krisztusnak eredeti imád.
ságát 'szentségtelen kezekkel változtattak volna.

Az apostolok - igazi mísszíonáríusok - élő
"szóval terjesztették Jézus evangéliumát; az élő szó
pedig könnyen elhangzrk és könnyen el is veszhet
belőle valami. Megtörténhetett. hogy valamely vidé-
ken, ahonnan Lukács a maga ev.vi fordítását vette,
rövidebb alakban ismerték és használrák az Ur imád-
ságát, szemben a Máté-féle hitelés s más vidéken
elterjedt szövegéveI. Marcion. kiről az egyházi atyák
azt írják, hogy önkényesen megcsonkította Lukács
evangéliumát. a Mi Atyánk első kérésének ezt közli:
»Jöjjön ' ránk szent lelked és tisztítson meg mínkete
s vannak teológusok, akik ezt hitelesnek tekintik. Bár
evangélíumszerű, még sem fogadható el Marcion ÖD~
kényes csonkitásai miatt. - A Mi Atyánk szép
befejezése, melyet a római katolikusok nem használ-
nak, későbbi keletű egyházi liturgikus elemekből ke:
letkezett és már »a 12 apostol tanítása« című ker.
műben található (l20k.) s Chryostornos 'óta (400
körül) terjedt el. Ennyi elég a 'két szöveg között
levő különbségről. Attérve a Mi Atyánknak a hasz-
nálatban mártír-szerű sorsára, s ki nem elégítö ma-
gyarságára, míndenek előtt arra kell törekednünk,
hogy azt Máté evangéliumának a tudósok által meg-
állapított hiteles szövegével egybevessük s errnek
alapján javítsuk. vagy újra fordítsuk. Míóta Tíschen-
dorf híres német tudós, a bibliai görög szöveg ta-
nulmányozója s Iluitikai meghatározója 'az Ú. n, "Si-
naitikus codexe-et, amelyet Illem régen az, angolok
a brit múzeum részére az Ql"IOSZ szovjet uralkodóktói
megvettek s Pétervárról Londonba áthoztak. a Sinai
hegyi nagyhírü orthodox kolostorban felfedezte s a
feltüzelésétől megmentve 1859-ben facsimilben, 'ké-
sőbb pedig rendes nyomtatványként kiadta s alapos
tanulmányozásnak alávetve az új szövetséget görög
nyelven' 'ennek felhasználásával kiadta és: mióta a
pápai vatikáni könyvtárból az Ú. n. Codex Vatícanust
vagy Cod. B. napvilágra hozva 1867-ben .szintén
kiadták (mind a két codex a ,4. század végén vagy
az 5. elején készűlt) azóta az új szövetségnek görög szö-
végét jóval több, mint ezer különböző ídökböl való,
különböző írású s terjedelmü, de értékes kéziratból
dolgozták fel az erre hivatott tudósok; úgy, hogy
most már lehető legrégibb s leghitelesebb szöveg
áll rendelkezésünkre, nyomtatásban. amelynek alapján
a szeritírást újból is fordithatjuk. ókori ker. biblia-
fordítások csak kisegítöül használhatók, ha a ránk
maradt, kéziratok az eddig talált legrégibb görög, 00-
dexek szövegérrél is régibb szövegnek fordításai és
régibb keletű az írásuk is. Ilyenek a legrégibb latin
afrikai, itala' és syr : fordítások, (peschítta): Hierony-
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mus (1 420 Kr. u.) . latin fordítása Ulfílaséval (t383
Kr: u.) együtt csak másodlagos értékkel pír.

A Mi Atyánk magyar fordítása megfelel a latin s
általa az eredeti görög szövegnek, mellyel a Lutheri is
egyezik. Ha' a fordítást tisztán csak nyelvtanilag s
mai szempontból vizsgáljuk, nem csodálkozhatunk a
helytelenítésén.· Amde, mínt . minden magyarázatnal
s fordításnái, úgy ennél is figyelembe kell vennünk
a történelmi értelmezést is, rnínt az exegesís másik
elmaradhatatlan .követelését. Ezt a szempontot is
figyelembe kell vennünk a Mi Atyánk magyar fOT-
ditásának bírálatában: különben tévedések áldozata
lehetnénk. Sorra vesszük tehát a bevezetéstől adoxo-
logiáig az Ur imádságát s felhasználva a tudomány
megállapításait tesszük bírálat tárgyává.

.A.z úri' imédságnak, "bevezetése nyelvtanilag. a
görögben is helyesebb volria:" »Pater hémon ho ouranios.
= mennyei Atyánk, »Pater hémon, ho ón en lais aura-
nois« helyett, de a fo,rdíWi e hebraísztikus körülírással
Károlyi szerint: »ki a mennyekben vagy, = (meny-
nyekben lévő) azt akarja erősebb hangsúllyal kifejezni,
hogy ez az. Isten' nem Zeus, Jupiter vagy valamely
egyiptomi, babyloní, vagy syr pogány' istenség, de
az egyetlen Atuaisten, ki sem ae Otympusan, sem
Jeruzsálemben, vagy a, Garizim hegye.n, nem. lakik,
hanem a bűntől- mentes szent rnennyben, ahová sem-
mi gyarlóság fel nem ér.

, A latin fordítás ezt még jobban kiélezi, amidőn
a görög határozót mellékrnondattá teszi s így for-
dít: »qui es in coelís«. Luther is gramatikaellenesen
fordította: Vater unser, der. du bist im Himmel«, amit
a -revideált német. fordítás következőleg helyesbít:
»Unser Vater in dem Hímmel«. A magyar fordí-
tást is· ilyen módon lehet helyesbíteni: »Mennyei
Atyánk«, vagy hangsúlyosabban »Atyánk a meny-
nyekben« .. A róm. kat. egyház latin ceFemonialis,' a
hívők által nem értett nyelven tartja a mísét a Mi
Atyánkkal együtt -s igen nagy hatása van a hívekre.
Meggondolandó; hogy' feláldozzuk-e helyesebb ma-
gyarságáért a hatásosabb· archaísztikus s a törté-
nelmi hatást is jobban megőrző Károlyi fordítását?
si nem kell-e arra szorítkoznunk, hogy a réginek
pontos betartásával használja mindenki a Mi Atyánkat?

Attérve. a 7 .kérésre (a reformátusok 6 !kérést .külön-
böztetnek meg, mert a 7-iket beolvasztjak a 6-ba) az
első háromról· megjegyezzük, hogy azok egyenlő ·fo-
galmazásúak; mindegyiknek elején áll a mondat ige-
állítmánya s utána következík . az, alanya sennek
teljesen unegfelel . a magyar fordítás: »szenteltessék
·meg a te neved, jöjjön ,el a te országod. legyen meg
a .te akaratod, mint la mennyben, úgy a földön is« s
ebben teljesen egyezik a latin fordítással s részben
a Lutheréval, mely következöleg hangzik:- »gehei1iget
werde dein Namee.. de azután megváltoztatva lJ
mondatszerkezetet .így fordít: »deín Reich kornme,
dein Wille geschehe, wie im Hírnmel, also auch auf
Erdéne. Ezt a revideált német fordítás következöleg
adj a .víssza: »dein Name werde geheiliget; dein Reich
komme: dein· Wille gesehehe -auf Erden, wie im
Himínel«.A hangsúlyt az alanyra vetvIe,· tehát első
helyre teszi s utána következík az állítmány. Ez a
fordítása . történelmi magyarazatot is véve figye-
lembe, lényegileg 'egyező a görög szöveggel, mert
mindennemű isteneknek -tiszteletével és ' megszen-
telrésévei ellentétben kérjük, llOGYa mi ker. Istenünket
ismerjék el az emberek a unagok Istenénekl s a földön
előforduló. különbőző. királyságokkaL szemben az Is-
tennek királysága, a földi 'emberi hatalommal s 'ura-
lommal szemben az Istennek· égi uralma, a szeret,et
uralma _terjedjen el és a- bűnös emberi vagy más
akarattal szemben· csupán az isteni akarat érvénye-
süljön, még pedig éppen oly teljességgel s tökéletes-
séggel, mint ahogy a rnennyben érvényesül. Ha ez az -ís-
teni "akarat a 'földön is uralkodóvá lesz,- akkor elterjed
köztünk Istennek - királysága s uralma is, s nem
lesz köztünk, _az evangélíum elterjedése folytán nem
lesz ember, aki nemmagasztalná az Ur nevét: »Szent,
szent, sz~nt Zebaoth ' Isten«, -a, megválto szerétetnek
mennyei Atyja! Hogy 'ezeket kérjük,- horott nekünk
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kellene a kérésekben foglaltakat megvalósítanunk.
szeríntök cselekednünk s élnünk: annak oka gyarló-
ságunkpán s bűnösségünkben _,ker,esendő; képtelenek
vagyunk segítsége nélkül akarata szerínt mindig cse-
lekedni s élni; Hozzá; a kegyelméhez fordulunk te-
hát, támogasson ezen köteiességeink teljesítésében.
A 3 kérésnek tartaimát ily magyarázattal s hang-
súlyozással véve, anémet jorditást: kellene rnintául
vennünk, s a kéréseket így "forditanunk: »a te neved
seenteltessek meq«, a te ktrál;yságod jöjja.n el, a te
akaratod legyen a tö.lcJö'.n is úgy, mint a menruj-
ben«. EmeUetta fordítás mellett I azonban a '.»te«
igen hangsúlyos szócska s mellőz,éseesetén a fordí-
tás színtelenségén kívül tartalmilag is szenvedne -,
Ebben a fordításban a »son« jóllehe:teuklytika sIiáng-
súlyát az előtte levő szóban érezteti, nem jelenték-
telen appendix, hanem - fontos szerepet játszik S' el
nem hagyható. Nem rossz, csak gyengébb hang-
súlyú s halványabb tartalmú a Károlyi fordítása

. s amennyiben eddig általában használtuk, meghagy-
hatjuk továbbra is, ha ugy tetszik a »te« névmás el-
hagyásával, ámbár sajnálnárn elhagyását archaistikus
és hangsúlyt okból.

Miután a bevezetés és a három egymáshoz oly
szorosan tartozó kérésben lelkileg a mennybe emel-
kedtünk, a következő 4-ik kérésben 'földi lényünk a
földre lehúz s testíségünk életben tartására irányuló
kérést intézünk a mennyei Atyához: »a mi minden-
napi kenyerünket ad,dmeg- nekünk ma«,!IIlely
kérésűnkben Luther helyes felfogása szerint nem
csupán' kenyeret kérünk; de mindazt, amire földi
életünkben testileg, lelkileg szükségünk __:'LI:Ul;.~bo,gy
azt egészségben fenntarthassuk ; természetesen azzal
a feltételezéssel, hogy munkálkodunk s életünket,
mint Isten ajándékát, megfelelően értékeljük. Ezek
nélkül az ISten nem segít rajtunk. Alakilag abban
különbözik az .elő.zőktől, hogy a mindennapi kenyeret
nem-csupán amagunk, de·embertársaink részéreíshang-
súlyozva kérjük. ..
(Folytátjuk.) D. Mayer Endre.

Husvéti herenqok.
Virágos ágak, tarka lepkék
Minde,n -[űszálon drága [esték,
Bo~p bogárkák" zúgó, zengő_
Misztérium" csendülve cseng'ő:
Szabad13ái[/! papja, kie pacsirta,
Dalolj, ahogy szívedbe írta .
Egy sseni ujj, a tavaszi hangot:
Szóljatok, husvéti harangok!

Aranyl6 nappal, ezüst éjjel,
A halle fohász is szórja széjjel,
A csillagfény is csendben csordul.
Göncöl szekér lefele fordul: -

• Hegyek haiolnalc, fa is fénylik,
Mcrt rangot visz a magas égig,
A legszebb földi modot.. rangot,
Szóljatok, husvéti haramqolcl

Keresetial ki virágos fává,
. [im .átváltoztáZ seeni csodává:
Te sedela sir! mi sC1nrriiV'e lett.
Hol felfényleft az Orök Élet: .

,:Szimbólumok! .emetietek .jel,
Dalolialo én is hős hitemmel:
Kárpát.: Kereszt ... husvéti hangok. ..
.Konduljatok ,meg,szent. haramqok].

.1..:11:,·.,. ...;.._,.: . ,.,' ~;.M.i}cl.ó~.~.Vi.t.é~.- .-, •... ...." ,~.•.. ~.. '- . .~. ...
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.Az új középiskolai vallás-
tanítási tanterv.

"

J. osztály. 'Cél: megismertetni a 'Szent-
irtisbari foglalt kinyilatkoztatást alapvonásai-
ban ..

Anyag: az ószövetségi .üdvtörténet főbb
mozzanatai, különös figyelemmel Isten törve-
nvéreés igéretére ; Jézu Krisztus-élete ÖSSZB-
fÜggŐell, az egyház megalakulása ..

"Énekek.
Az istentisatelet rendje az egyházi év sze-

ri nt. .
2 . .osztály. Cél: megismertetniTézus Krisz-

tus tanítását és váltságtnúvét.··
Anyag : .Iézus Krisztus tanítása 'áz" Uj-

szövetségben (hegyi beszéd; pélcláza.tok,ha~
sonlatok, -váltságművéröl szóló nyilatkozatok.
az egyházat alapító és il szentségeket szerzö
igé k )és ,il Kis Ká téba n, mint az/ .egyháznak
.Iézus Krísztusról szóló hiwnyságtételéberL'

Énekek.
Ar, istentisztelet rendje az egyházi év sze:

rint.
8. osztály. Cél: megismertetni a 'keresz-

tyénség történetet és mai állapotát.
Anyag: az egyháztörténelem legnevezete-

sebb személyeinek története; különös figyel~lJl-
mel a reformációra és a magyarországi evan-
gélikus keresztyénségre ; a keresztyénség .ko-
runkban. tekintettel az evangélikusság helyze-
tére a világban és Mágya:rországon; magyar
evangélikus egyházrajz .:

Enekek.
4. o,:zlá.ly. Oél: megismertetni 'éEia til-

nulók személyes ügyévé tenni a. keresztyénség
tanítását. , l' ,

Anyag: a rendszeres keresztyén tanítás
a Kis Káté alapján, különös figyelemmel a
keresztyén' hités élet személyes vonatkozá-
saira.

Énekek.
5. ,oszÚíly.Cél: bemutatni a keresztyén

egyház történetében .Iézus Krisztus evangé-
liumának jelentősegét.· ".

Anyag: az egyetemes és hazai egyháztör-
tenelem 1781-ig, különösen az egyház belső
élete

Szemelvények az 'egyházi irodalomból, el-
sősorban Luther Márton irataiból.

Enekek. .:
6. o8ztál/y. Cél: ugyanaz, .mint az 5. osz-

tályban, továbbá m,BgíSI'!.lútBtni az evangélikus
keresztyénség mai hely·zetet. . , , ". '

; Anyag: az. egyetemes és hazai. egyház-
történelem 1781 után, főképen az egyház belső
élete. Az egyház' mai munkája, a, keresztyén-
ség: megosztottsága,' az evangélikus .keresztyén-
ség vi~ághely~e;te, hazai egyházunk. ~ajia,.

c', .Szemelvények az egyházi irodalomból.,
·'Enekek. ' ,

, .

. 7.: oszlál!1j. Céli.a; SzentkáS' megismerteté-
'ie ésvhelyes ' használatának . élsajáütttatása. '

Anyag« a Szentirás keletkezésének rövid
története, a, szentírásbeli kinyilatkoztatás tör>
ténelmi . és elvi: szempontból. a Szel1tírás al-,
kalmazása azeg-yhái,€letében (istentisztelet>
k~:, tanításban, hitvédelemben, a személyes.
épülésberi). . . . . <~

Szemel vények Luther Mártoll bibliamagya-
rázó irataiból. .'

Énekek.., .
. 8: osztály .. oéi. a' keresz.tyénség. rendsze-

res tanításának és világhoz val~ -.;Xszól1yána.k
megismertetése. Any,ag:a rendszeres keresz-
tyén tanítás; különös tekintettel az ~Yf1ngélikus .
lseresztyéli egyház és világ viszonyáca, az, eva:n-
gelium közlésénekmai feladataira.

" Olvasmány xhitvallási iratok, elsősorhan at,
Ágof't.ai Hitvallás. ' ;:

Énekele '

A gyermekek vallására vonatkozó meg-
, egyezések stetisztikéia. - '

Azok a vegyesházasságok, amelyekben
szereplő egyik fél,ág. h. ev. vallású, a gyer-
mekek vallására. vonatkoz.ó megegyezés szem-
-pontjából .az 1936 .. évben, a.lá.bbit&éla szerint
oszlanak meg:

A .vegyesházasW[lok, amelyekben
- nem 'volt volt

szám .0/0 sz·ámO/o
Év

megegyezés
együtt '

szám o/Q
1932-34
átlag

1935
193'6' .

2432 '61.7 1512 38·S 3944, 100.0
2352 .156.9 1'781 4it.1 .4133 100.0
2264 5ű.2 1766' 43.8 '4030 100:0

, . " M . . ~

A megegyezéees vegyesházasságok arány,
számának emelkedése tehát az 1932-35. évek
után az 1936. évben is folytatódott.

. . I .

, A megegyezésekből az, egyes v:~nasok ja-
vara esett:
'Év ágo h. ev. ref. . r. kat.' g. ké!t: egyzb.

1932-34 . ,....
sz. 0/O sz. 0/O sz. 0/'0 sz. 0/o sz. %

átlag 592 39.1, 137 9.1 757 50.1 . 22 1.44 0.3
1935 757 42.5 167 -9,4 824 46.3 28 1.6 5, O:~
1936 746 42.2 149 8.4 849 48.120 1.12 " a.2·

Az 19.35. évvel szemben változatlan aZ egyéb,
Javult a r. kat. és rosszabbodott a:,többi .vallá-
sok helyzete. Az 1932-34. évekkelvszernben

.azonban az ágo h. ev. vallás 1936., évi része-
sedese még kedvezőnek, a r. kat. vallásé pe-
.dig ked vezótlennekfncndható.
, Nevezzük »semleges« állapotnak azt,
amelyben a megegyezések a vallások között
ezeknek a megegyezéses vegyesházasságokban
való részvétele számarányában oszlanak n'reg es
vi;?sg'AljuJ,:.,mennyiben tél' el a V1j,)óság a fel-

, tétél,~zetf' állapottól: " ,0_, ••
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,A megegyezésekből , a j avára szól
Vallás a »Semleges«állapotbana v.a16'ságpa'll

, h ~ , "

,szám szám
1!t~2-34 ' :1932-34

átlag' 1935 19p6 átlag )935 19M
ág.h. ev. 756 891883 592 757 746

ref. 110 131' '122 137 16'7 149
róm. kat.' 612 718 '728 757 82'4 849
gör. kat. 18 22 16 22 28 20
egyéb , 16 19 17 4 !S, 2

A »sernleges« állapottól' való 'eltérés mu-
tatja a veszteséget, illetőleg a nyereséget, mely
a valóságban ra megegyezésekből folyólag az
~gyes vallásoknak jut:

"El,térés "a semleges állapottól
Vallás " s z á m, a »semleges« esetek ofo-ában

1932-34 .1935 1936 1932-34 '1935 1936
ág:h. ev. -164 -134 ':"""137"':'21.7 '-15.0 ~15.5

reL + 27 "'+'36' + 27 +24.6' +27.5 +~2.0
róm. kat. +145 +106 +121 +23.7 +14.7 +16.6
gör. ,kat. + 4 f- 6 -!- 4 +22.,2' +27.2 +25.0
egyeb - 12 - 14 - 15, "'-:'75.0-73.6 --88,0

Látható a fenti táblákból. hogya' gyerme-
kek vallására 'nézvé 'kötött megegyezések az
1936. évben is veszteséget okoztak vallásunk-
nak. Ez '3, veszteség' nagyobb arányú, mint
1935-ben volt. Az 1932-34. évekkel szemben
azonban rnég mindíg előnyös a kép, Nyeresé-
get jelentettek viszont a megegyezések a ref.,
a r. kat. és a g. kat. vallásoknak.

" :1\, tov.,~?bia}5-.~q!l,vi~hc;gá)l1t1Vlka:tá~: ):.'~;r.
volege.nye1{ é' á.g.' ch. ev.menyasszon-yoksw:
rinti tagozásban Iolytatjuk :

_" .• P:- megegyezéses V€g'Y,€S házasságok
'Ev ,~vólegenyeknel a rnenyasszonyoknál együtt ,

szám 0Jo szám 0jo szám %
1932-34'
átlag 810 ,53.6 702 46·4 1512 100.0

1935 930' 52,2 851 47.8 i781 100.0
1936 931 '52.7 'S35 47:3 1766 WO.O
, 'A megegyezéses vegyesházasságok na-
gYObb' hányada 1936-ban is a.' vőlegényekre
esett,

Az ágo h. ev.: vallás javára történt megegyezések
Év a vőlegényeknél a menyasszonyoknál együtt

1932-34 szám 0Jo szám 0/o szám %
átlag 253 42.7, 339 57.3 592 100.0

19.35309, 40.9' 448 59.1 757 ioo.o
1936 320 42.8 426 57.2 746 100:0

A vallásunk javára történt megegyeze-
sekból tehát" nagyobb százalék esik il meny-
asszonyokra.jmirit a .völegéríyekre. Sőt, ha Ii-
gyelembevesszük a megegyeséses vegyesházas-
ságokban az' ágo h. ev. menyasszonyok kisebh
számát, a százalékos megoszlás 1936-ban 42.8-
57.2 helyett tulajdonképen 40-60! .

A »semleges« állapottól való eltérést-oszt-
juk meg ágo 'h. ev. menyasszonyok és vőlegé-
nyek szerint az alábbi táblában :

Eltérés a »semleges« állapottól '
"a völegényeknél / " a, rnenyasssonyoknál

szám , aja, "szám , ,0/0 ,
1932-34
átlag

'1935
1936

-152
-156
-146

--'37.'5
':':'33.5""
-3U!

" -2..1'2
+22

'+·9'

A ,vőlege.nyeknél lH35,tel szemben ja.vúlásl
látunk ugyan, de veszte~égüÍlk' itt. számszerint
még mindig 1.46! A menyasszonyoknál viszont
1.935-tel szemben vissza~sést kellwegállapí~a-
nunk, de az 1932-34. 'évekkel szemben min-
denesetre örvendetes, hogy az ág, h. ev. meny-

.asszonyok hithűsége 1936-ban is nyereséget
juttatott vallásunknak.

Bakos Láselo.

Két egyházzenei hangverseny.. ,

A nagyhét bevezetéseképen a Iasor i és ke-
lenföldi énekkarok virágvasárnap .és nagyhét
hétfőjén templomaikban e,gyhá~zenej hang-
versenyt rendeztek. Mindkét hangverseny be-
vezetője volt annak az áhitatnak, amely a.
nagyhétenés a .husvéti szent ünnepségek alatt
adatik e gyülekezet lelkeinek.. "

Valamikor régen g.yulekezeteink éuekkarai,
ele maguk az egyház felelős tényezői sem mertek
ana gondolni, hogy a legszentebb hét valame-
lyik órájában templomaik ,ajtóit megnyissák
egyházzenei hangversenyek céljaira s ezért
történt. meg azután valamennyi hazai városban
az, hogyaróinai kat. templomokban éppen a
husvét hetében előadott Haydn: »Krisztus hét
szava akeresztfán« c. mű előadását nagyon' SOk
protestáns ernber ~hanga;tta végig', ,rrel~Iti&SfleftBS"
nek tartottuk és tartjuk ma vis azt, hcp:y az
egyházi muzsika szolgálni tud az áhitat szá-
mára, _ " , '

Éppen' ezért az ilyen egyházi hangverse-
nyek rendezésének, az előadásbeli sikereknek,
kedvező fogadtatásnak és elismerésnek részesei
nemcsak a karok s azok vezetői, hanern talán
elsősorban azok a .lelkészek; akik 'az egyházi
zene szelgálatat bátrak voltak igénybe vennis
gyülekezeteik szolgálatába állítaní. '

, A fasori virágvasárnapi hangverseny mű-
sora: Schütz Henrik: »J'ános passióe-ja volt,
Eg,vséges és összefogó mű abban a közlő for-
mában, amelyet Bach nagyobb kántátáin :ke-
resztül a magyar evangélikus közönség is. na-
gyou jól ismer. Ez a mú 'felépítésében még
inkább a szólísták ra alaposza zenei gondolatiti-
nak megvalósításat s a kar csupán záró kó-
rusok -olyan hatásai ki váltására törekszik,
amely az evangéliumban, mint tömegcselek-
mény nyilvánul meg. "

Örömmel 'hallgattuk a szólisták tevékeny-
ségét ; ma még nem olyan nagy 'nevek s. nem
áll mögöttük-olyan nagy' mult, mint a nagy
kántáték szólitái .rnögött, deamit nyújtottak,
a legnagyobb elismerést: érdemlő volt. Ugyan-
ilyen .megértéssel és elismeréssel' kell nyilat-

-koznunk a kórus teljesítményéről is, amelyik
minden megszólaláskor kiváIQvolt..', .: '

, Nagy örömmel ismerjük, el Peschleo \ Zol-
tán ka.nia:gy' ssorgalmának: -és b1:izgo.ság&sszel-
g'áJatál1ak, érdemeit. .Pompás 'l1lunkát'v.égzeU.
Ez a szereplése eddig nyújtott megnJ ilatkozá-
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"ainak sikerét fokozottan' ernelte-szemeink elé.
A Magy.(ü'Órs~ágon' most 'először .b~m~{atoU
S(;hü~z-pa$~io . m<:!-,gy~r,l1yelVl"~ fordttását v.Ke-
r:né;l)..Y Pé;ter: biblíai.vliűséggel oldotta rneg.A
passió be!Yi,t1tatásáilak:jelentőségét. kellöerr jel-
lcmzi az,' hogy zenei életünk ·kiváló~ágaii~
megjelent~k és hogy a napisajtó feltűnő bő-
"éggel és- elismeréssel .méltatta:· . '. .

..• ' A: kelenföldi tmTI}JlDÍ:nénekkará;nak hapg-
versenyé:tf,Szakolczay;"Rí~gleI;': Erilő adott. eI{í
két'Qrgoniunü vet és~Üüe-czky".Oszkát énekelt
két Bach művet, RiéglerErnőorgonajátéka
a kelenföldi orgonának. ígazi rnűvészí felavatása
volt. . ,

Az énekkar Schütz Henrik és. Bach János
kántátáibó]; mutatott be kőrusokat, majd a mű-
sorvé-gén két evangélikus magyar szerző kom-
pozicióivalismertette meg a hálás hallgatóságot
Nosz Margit: »Az égbe vágyom«, vegyeskarra
írt és előadott múve méltán . keltett igen. elis-
merő' és kedvező fogadtatást,

A hangverseny befejezése' s fénypontja-
képen adta elő a kar Dr,. Rajter Lajos: »Di->
csőség mennyben Istennek« c. kompozicióját,
amelyik rnű, mint a fenséges,. szentséges, és .ti-
tokzatos előtt való alázatos. leborulás és az
elragadtatásban élő hitnek hatalmas bizony-
ságtevése, .a -legjobban bepárnázott idegeket is
eleven hullámzásba hozta os úgy mozgatta meg
a szíveket és elméket és olyan áhitatot váltott
ki,a .hallgatóságból., hogy az, elfelejtett azon
tQPl'eJ:lg~ni,,'1hogy,.';;,.a 'k.'ompoziei<i> ~ konzervatív,
vagy egészen modern. alkotás,

. A keíenföldi.énekkar megbizonyította azt,
hogy vele egyházi életünkben kornolyan és elis-
meröen rkell számolni, de ugyanez áll a di-
rigens Weltler .Ienőre is, akinek zene i f-ejlődé-
sét és belső kiteljesedését örömmel állapíthat-
tuk meg.

Reméljük, hogy e nagy hetet kezdő s a
hallgatóságnak sok kincset nyújtó hangverse-
nyek gyakran ismétlődnek meg egyházi ele-
tűnkben. . .G. L.
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, I: Kor. 5:6-8.
Elrejtve egyebeJr:' közé, elrejtoe ban', es halál

tudata alá, csodálatos örömkiáltás zendűl meü ,ebben
az Igében. A feltámadás és bűnbocsánat öröme es
diadala tölti el a szivet lU1gyp.r},ntekgy~sza és hall-
gatása .után. A mi husoéti ·bárdn:.1Junk·meqáldoetatoti
érettünk: Benne van új.éleiűnk, benne múlikiel a réginek
minden lds.él'tése és fajdalma. , .
. 'Mel'ta'J'W.,gype,iltekVkéresztfa, amin (a) nü-tius-

véti, bárdnyu!nk megálrloitatott, nem- csak; az dldozat
fája, nem psa;kaz áldozatr :helye, hanem egy:útfnil
lsten megbocsdtó kegyelmének jele: Es ebben a
meqbocsauisban ./,tjte!.,n,-nemcsak az ú] élet lehetőségét
((dj((j megj <hanem szf!4n:tfia testének és vérének, mint
rt megáldozott' husvéti bárán.l/nak vétele által hat-
hatás segits'éget is a megbocsátott elef elesere. IItisz- .
ta~ág{U1k és,. igazságnak': kovdsztalansdgáoon«, .

,--A feltámadott Jézus me.ijjelenése;' .pediq jelenti

[fid) .'hogy. isten .' elfCiflMtét .áldozatnak·Jézus Krls~tw?
áldozatái , es be.rtné,~jnegad mindent, (lnilt az e"i/~'
b-erek vártak, k rt eitámadott és Megjident szava' tgy
hnnqzoti': Békesség ·n:ékt'ektés benne lsten' üdvwletp.
szól a.zf!mberekhe~, B~kesség kő,ti· össz.(! Istent' az
emberrel, 'csodálalos. és örök békeSség, amiben-ben-
na foglaltatik a feltámadás ésörök elet' 19ér~te' is.
Meqáldoetatatt ~ bűnbocsénaiot nyejliin:k, [ettáma-
dott .- [eltámadunk, békesseget szoit >« lehet bé-.
lcesséqűnkt Es azok is örülhetnek, akiknek nincsen
békességük, mert -husoét . üzenete: békesség néktek I

. - Epyházközségl közgyűlés. A pesti magyar egy-
házközség március. 14-én tartotta -éví rendes köz-
gyűlését. Tomcsányi ,V. Pál felügyelő megnyitóbe-
szédében megemlékezett az evangélikus egyház- -Rét
nagy halotti áról : 0'. Geduly Henrik püspökről és
Gömbös Gyuláról.. AZ egyházközség mult évi életéről
szóló részletes jelentést Kemény Lajos ígazgató-Iél-
kész terjesztette elő, mely pontos képet rajzolt
egyházközségünk lelki és anyagi életéröl.. A jelentésf
lapunkban egész. terjedelmében közöljük .. Az 'egy~
hazközség számadását és költségvetését Hittig Lajos
gondnok: terjesztette -: elő, melyet a,közgyűlés elfo;
gádott. Az adókutcsot a közgyűlés ugyanúgy álla-
pitotta meg, mint az előző években. Ezután került
sor az Agyalföldi templom .építésének jnegíndítá-
sára. A 'közgyűlés örömmel vette tudomasul., hogy
a templom építése mége tavasszal' megkezdődik.
A közgyűlés még' több kisebb jelehtős1égű ügyet
intézett eL . . . . . . .

. - JI, Budapest-a'ngyalföldi . templom ','. építése'
közgyűlésí határozat alap.ján,megkezdődik. A. köz-
gyűlés egyhangúlág . Sándy .Gyula műegyetemi épí-
tész-tanár tervét fogadt~ "el ej; őt bízta. meg a
templom' építésével. A templom 500 ülőhelyre ké-
szül. szép tbronriyal -és egyházi épülettel, melyben 8
lelkészi. irodák és lakás nyérnek elhelyezést. A gyü-
lekezeti élethez szükséges helyiségeka templom alag-
sorában lesznek. Az.'epitésl. összköltség. 16Q.poO -pengő,
Al templom alapkövét' tavasszal.. valószínűleg június.
első napjaiban tesszük le;és' őszre tető alá. h02:'zuk,

-'-- Iínaházszentelés. Egerben'. Az" egri. missziói
egyházközség két évi fennállása óta számos jelét
adta "élníekarésának. ,VirágVaSárnapján szeritelte f~l
az imaházat .Dr. Domján Elek esperes. Az. első ige-
hirdetést a missziói lelkész, Garam Lajos tartotta Ef.
2,18-22. alapján: Az úrvacsoraosztást Jávor Pál hat-
vani misszíóí lelkész segédkezésével Marcsek János
ózdi lelkész végezte. Az ünnepély után tartott disz-
közgyűlésen Porubszky- Béla. felügyelő tartott lel"
kesítő megnyitó, beszédet, majd a' helyi lelkész: is-
mertette a míssziói egyházközség házszerző munkáját,
A hívek tekintély-es része buzgón kíveszí részét az
adakozásból, de elég sokan. vannak, akik' még ,ni:ost
is félrehúzódva nézi;k;a szép egyházi munkát. Az ima-
ház mellett ,egy kétszobás lelkészí lakás is van .. A
házvétel következtében 3000 P. teher nehezedfk a (nagy
szőrvánnyal rendelkező' kis egyházközségre. Méltó
minden áldozatos hittestvér. es; egyházközség táma:"
gatására, Lapunk is szíveserr. elfogad .adományokat.
erre a cé:lra.· . .... .

- Salgótarjánbalf: március <t4-en; az, Evangélikus
Nöegylet 'vallásos estéjén Maresék János' ózdi lelkész.
és neje nagyhatású" előadást tartottak. Marcsek Já-
nosné ag'yakorlati életben érvényesülö .keresztyén-
séget ismertette: és rnegkapó vonatkozásokban állí-
totta hallgatósága' elé-a vallásos tapasztalatok hosszú
sorát. Mar~k' János' dél~lő~ti igehirdetésében' .éz
emberi. n~gyságk'ere.sztyén útj~it ',i$merté.tte,a;r~leiy
a szenvedésberr és'&.szoIgála!ban magasztósítja f~r
az életet.v.Esti szofgálata a keresztyén ember külön-
Jeges ísmertetőjelét.i-a ezeretetet tá.i~alta. A' .vaUá~·
sos estérr kőzrernűködtek ~még Galbács Ica szavalá-
tával, Suhár Klári és. Gajdá'cs Kató, Gábler Edit har- ~
moníumkísésetévélv-etöadott énekduettel; a Leánykaj
Suhar iKlár! 'vezetésével. ': 'Az~-összejövetelt Mtériék.
kezdte és' fejezfe'.be',' az' ''üdvo'Zl,ést: a helyi' "lelkész
mondotta. c.•. ,:' ".' ".:'" '.



..:. ~,.~JIl!gU:z,és,.':...D,>"lúl'1)i'Béü~nlunárttúH püspök.sés
~~,~ §~,,:bo'riylulÍ ,1iegedűs: Katinka .Ieányát, Ka:tót
eljeW'~zte '.Na,gy·"Béla:, Máv, gépészmérnök; .. Nagy
Gy.vra,~gebr,;eeeni .tanítóaöképzöín tézetí. ny, igazgat0
~ .:n~~{li,.K<i>'!l\I.Qs:syn{}nafia, ..... '.'. '~";'
-,<J)r:;."~F'~S(iI~rl.07:) ';a; n3~,,!:apés~;~SlO:rLgimná~iult1.

,ta!}á~·,:eh~gy~re Ua;lasz .l:el':ikét, ...,' "
:"":'.'.Há,zasSág;,'Dr: ~jánQssy' Lajos egyetemi -teol.

.1anár"és Petrogalll KI:á:ti -esküvöje 1937. mán;ius 29~i!n
délben .;12.órillwr lesz a irév-komáromi templomban,
.' :-:' Súú~Március ;15"en örömünnepe volt ;ennek~a

kis :bákon~i 'gyül?kezetnek: > temploma. felépitésének
másfélszázados jubileumát ünnepelte és .3(Y,hősi· ha-
lottjának -emléktábláját avatta fel. Az ünnept. isten-
tiszteleten , Takács EJ'€k, a veszprémí .egyházmegye
esperese hírdette Isten igéjét, megemlékezve az ősök
~jJpU?;góságáfóJ:~ egyháztikho:z,yalórJlgaszk!odá$,ról,
ine!y.a ~etvtdékrQr .(Nyitra mLO a"Bakony; rengete géb e
való l5önö_zesre késztette őket, mert itt szabad -valtás-
gy,a.~orlat<it igértek az' akkori .földesurak. Mégis ,1767:
ben elvették itt)s a templomot, iskolát és paplakot
és- ,eJűzt~~ .. a . lelkészt, ~de .József császár türelmi-
ré,rid~l,ete'uJá:n újból megindult az egyházszervezés
é~. 1787, máreius 1'2-én .már íelszentelték az új
templornot.. A~ tótajkú 'híveknekTurchányi Gyula lel,
kész .-1842cben, tartotta az első magyar' prédikációt
s ;a'2ő40 évi,lmajd utóda; Zatkalik LájQS 30 évi buzgó
I€Ikip~s~.t,(}riszolgálata m~nkálta" hogy~a m~r .nHn-
d~e:n,h.!vQ·ihagy;~rnak~, vallja magát .. A hálaadó lsten-
tisztélet utáni díszközgyűléserr a néhai lelkész-fia. TÚT~
chányi Géza elnökölt,' buzdítva a híveket hithűségre
~SaZ elődök példáján való j~rásra" majd buzgó imád-
saggal>:r?r:·' .Zóltay . Pál "másodíelügyelő - Zatkalík
L?rOsfja',~,fejezte:be a közgy,űlést. A, hősök ern-
lt~l~tábráj.áÍIál-' Mihály Sándor." egyházmegyeí fel-
ügyelő mondott" lelkes és. nagyhatású beszédet. ~
gyülekeze] vezetője ezúton" is hálás köszönetét fejezi
ki mindazoknak, .akik . a templom renoválásaban és
ai,-.emlé'Ktá,tila beszerzésében segítségül voltak.
. ~. ;-'-,.> ~alálozás. Zl;lullf, Jánosn«, 67 éves korában
I):a!~ftón·. elhunyt. Az elhunytban . Zulauf: Henrik, ]Il
Fébé .diakoníssza intézet cés egyesület .lel késze, édes-
anyJát'gyászolja,., '., . , ,_.

.VerfTles',Mik1ós ~Y< postafőellenőr 60 éves ko-
rában elfrirnyt. Dr.,.Vermt$ Míklós, a Iasort grmné-
názlum . taliára az. e'~hunytbanédes~tyj~t ,gYászo-lj.á.

'. __ Eyan!léJiklls,papnék jószíve. A Pr-otestáns Orszá-
gos: Arvaház növendékei hálás -szívvel megköszöník
azt. a kedves ~s szerétetteljes gondoskodást, mely-
ben az : őszi -ídöben.. őket. részeltették, Ozv. ·,D. Kiss
Istváané.tés P. -Kovács. Sándorné -püspökné+kezdemé-
nyezésére a .dunánínneni kerület.ipapnéí ~gy-'egy sze-
retet-csomagot, küldtek iárváinknak.. Mennyí örömet
ésvsugárzó boldogságat . vont .az árvák arcára .a
kedves, jószívűség. Köszönjük az ő nevükben és kér-
jük nemesenvérző papnéinlcat, emlékezzenek meg ez-
után is ~árváinkl'ól,b'uzdítsák hiveiket, hísa-arinyi jó
lélek lakozik ítt :e földön, ki megérti Krísztus Urunk
szavát: ?>Aki ily.enkis gyermeknek felveszi gondját
az én-rievemben, az-nekem-veszí -fel- gondomat!« Sze-
rétetcsomagot küldtek: özv. D, Kiss Istvánné Sárn-
~oI).trá~a;-,I).: l{OV,l3.CS 'Sándorné. BudapestvBartos- De-
?:_sQc,$~-u'paj:ak,.Beliczáné Okolícsányi. Éva Budapest,
Brózik J{áro,lyné .Tfszaföldvár, Csákvárt .ev. egyház'
CsákvájvDr. Csengődy Lajosné Salgótarján, Droppa
Sámuelné-: Oroszlány., Dunánirmeni kerület papnéi,
Egy.hái~sdengelegie\l.' egyház, Gerb,ardt. Sándorné,
(1a-lgé}glJta, Harmati Béla ösagárd,' ÖZV.'Horek Er-
nöné -Alsógöd, Horváth' Sándorné Csabdi, •.Kiss Kál-'
mánné -'I:elsöpetény, -Kardos Gyuláné Balassagyarmat,
Komárómi- Er., ,Nő~gylet, . Limbacher ZoltánnécKís-:
terenve, Marcsek Jánosné • OzA, ,Müller GusztáVÚ'.é
Ozd, Okollcsányí '~ltán:né,Sz;ügy-,' Ottmár Béla Legénd,
Piri: ~árQlypé'Szend, ,'Protest4ns Otthon Gádoros. .
Pohánka Sándorné 'Komárom, Salgőtarjéní Evangélikus
Nöegylet, Schultz . Aladánné Bánk, . Székesfehérvári
Ev; Nöegylet, Szende ' Mikíós - Lucíalva, Szupatakí
Ev. Gyülekezet, Váczi Jánosné Terény. .
fébé 'EV8I1i'éli:kus DiakonissZa Anyaháii Nyomda, Budapest, VII.,' Damjaníeh-u 28/b. - F.: Farkas L.

; ,,; M~~le~t,,·'a' -Durráutúlf Ériékeskony'V ;"O'lcsó' :I{i-
.adása , amely sima, J-ek,ete~.-kötésh~n:'2:'5Q.pengös. ár-
ban került .Iorgalomba -. Az ,.(lj: 'isten,tisz.peIeti nend
szövege is bele' van .kötve, .. Olvasóink figyelmét fel-
hívj uk erre .az olcsó .'éneke;skÖJ'1yvl'e.- Megrendélhető
a .lelkészí ' hivátálokné], vagy'köxvatfenül' a főbizo-
mányosnál: ~KÓlkai-.La:jos,..Budapest, 'lV,.~ lhmerma'j'cl'
utca 3: Postaköltség .míncs. _..' '. .

- PályÍízatl Ítird~t~s. Á. csanád -csongrádi.ev. egy-
házmegye elnöksége pályázatot hirdet az ambróztalvaí
_. lemondás folytán megüresedett - 'lelkészi állásra .

'Szolgálat! nyelv; raagyar-és tót. Java'daIDm-:'te1'l11é,.
szetbeni lakás (4 szoba.: konyha mellé:képiilet-ek);2.
hatvanöt .máesa kírostált, tiszta búza ; 3. kettőszáz-
nyolcvan' ,pengő készpénz; 4. nyolcvan mázsa" ke-
mény, tüziía 5. stólák ; : 6. két' szamos marha és
négy sertés legeltetési joga a, község! legelőn: 7.
tör.vény~~ .államseg~ly. A~lelkésavalászrasi szabályren-
delet. 22. ,§ -ának értelmében felszérelt vés válasz-
~élye~&e~, ellátott kérvény ezen' h.~tdetés. első meg-
[elenésétöl vszámított 14 napon belul alulírott espe-
reshez 'külqendő,. Tompapuszta és Szeged', 19'37."
március. 15.

: oité» Purgly Emii::
. egyházmegyei felügyelő.",

.Egyed Aladár
-esperes.

DIAKONISSZAHAiZI PANSIO KöSZEG
üdülést, gyógyulást .nyújt., Május l~től egész éven
áto Alpesi klima, .díéta. - Gyermekék nyaraltatását
is vállalja. Cím': Evangélikus diakonísszaház, Hőszeg.

- II szarvas] 'ev. tanítöndképzö az ország
egyetlen evarigélíkús taníténöképzö-fiítézete, 100 he-
lyes,iJ?,lernátussal és , köztartással. A felvételért máj.
1~ig kelt folyamodni. Bővebb tájékoztatást nyújt az
intézet. igazgatója, ,

HOGY AN. T AMOGASSUK AZ EV ANGEL/KUS
EGKRAZKERULETEk '}OLETI'EGYES(JLETÉT?'i'
Evangélikus ember családjáról a ».{óléti Egyesülete
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a' .s Jólétí
Egyesülete felkarolása. Hívja fel mlndenkí a hit-
testvérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti
Egyesület mindenfajta bitosítást felvesz: temetkezési,
életvnyugdij, tűz, betörés, baleset. gyár', szavatosség,

autó, szállítmány' és jégbiztÓSításokilt.· ,.
Tagjainak érdekeit képutseliÓminden esetben I

Felvilágosítással, és tájékoztatással szelgal az egye-
sület központja: Budapest, IV., Haj6-u. 8-10. (Ev.
bérház.) TeLefon 1-863-32, valamint a kerületi fiókok:
Békésosaba. Debrecen, Győr, Kaposvár, Mískolc, Pécs,
Szeged, Székesfehérvár, Szornbathely, Szolnokl Min-
den egyházközségben megbizottai vannak az egye-
sületnek. - Állandóan felveszünk és foglalkoztatunk
megfelelőjavadalmazá~al tagszerzőkét, hölgyeket ~s.

;

'sZ L E z 'A: K L Á S,Z LÓ
. . " /

Magy aro rszág, "aranykoszorúa .mestere
harang- és ércöntóde;' haranqieíszerelés- és haracq-
ldbgydr"., Budapest, VI., Pe(neh.á~y-ut(Ja Z8. szám,

8 aranuéremmel és 4:dtszolflevélLel»citüntetIJe',:,

Megjelent!
, Zur' Nieden Ernst: 'Eheddel beszéLgetek,

, Az 'elsők:'iádáshárGm h6napalatt"eI,fogyott!
Forditotta Dr. Vétő Lajos.Tl, kiadás.:'Á1"a P 2.80..

Kapható Scholtz .Testuérek kÖI)yvkeres~edés~h~n. IX.
Ferenc-körút ~9-2t., és "minderr jobb.' könyvkeres-

. . kedésben. -----~~----'--~----~.~-------------Ekszer,: áraJÍÚ, wsfóraj
. . ... . '.,egyházi' é/p3Zerek

. ' ' .,"" a legolcsóbbn,api áron.
SZIGETI NANDOR .és· ~FIA 'c'. " - .

ékszerész;" Budapest, IV., 'KecSkeméti-utca 9' szám,
". .. .' . " ;UapitVd: 1887. '. . . .


