
}1'őtisztelendS iiiv8.l1C' PÜS")O"'-l' .t-T' BT 'il T)'!' 1 _' . 0_ b·~· 1- , (,- II V"4J. p.
~.'. '" eo"K ter 4:.11.

V. évfolyam. 1937. június 6.

Szerkesztő ség és kiadóhiv atal:
BUDAPEST VII. DAMJANICH-u. 28b.

. Telefonszám: 1-335-92.
Kiadja az

ORSZAGOS LUTHER SZOVETSEG

EGYH AZTARSADALMI,
KULTllRALIS ES BELMISSZIOl,

EGYHAZPOLITIKAI HETILAP •
A szerkesztésért felelős:
KEMENY LAJO'S.

Megjelenik minden vasárnap.
ELOFIZETESI ARA:

Egész évre UO, félévre 2.20 pengő.
.Postaí csekk száma: 20.412..

Felelöskiadó: Dr. FRITZLASZLO.

TARTALOM:. K. P. : Készül a mérleg. - A budapesti finn-észt és magyar lelkészkonferencia. - Károsy Pál:
Evangélikus családok. - Szepcsik Gyula: Az egyházi iskolák autonomiájának sérelme. - Első helyen. '- Hirek.

KÉSZLJL ~
Szerte a világ'on mindenütt készül a mér-

leg. Az iskolákban a tanulmányokról, az állami
hiv.-élital0k<oóllllifaz: elmal IkQUéétg"vetOO',.:es~:ri..d&,
ről, .a szellemi életben az eredményekről. V,aj-
jon mi lesz az eredmény? Nyereség - vagy
veszteség? Siker vagy bukás? Uj alkalom újra-
kezdeni, vagy keserű: vége, nincs tovább ...

A mérlegre kerülök közül a nemzet szem-
pontjából a legf'cntosabba jelenleg legkevésbbé
fontosnak Játszó : a magyar ifjúság. Az iskolai
bizonyítványokban nem csak az látszik meg
majd, hogy ki volt a jó tanuló, ki állotta meg
a vizsgákat, hanem -meglátszik az is, mílyen
lesz a jövendő Magyarországa. Azzal ugyan tisz-
tában kell lennie mindenkinek, hogyegy-két-száz
ezer bukás még nem jelenti azt, hogy a magyar
ifjúság nem szorgalmas, ae húsz-harmincszor
több átlag jó, vagy elégséges sem jelenti,
hogy nagy többségben tudja míndenki a köte-
lességét. Az osztályzatok ugyanis nem monda-
nak mást, csupán azt, hogy valaki megtanul-
ta-,e, amit kellett vagy sem. De nem mondják
meg, hogy valaki alkalmas-e az életre? Még
az is előfordulhat, hogy a diák értelmi képes-
séget sem világítja meg az osztályzat, mert'a
mérték esetleg egy -egy abnorrnisan fejlett,
túlérett egyéniség volt.

Azért ezen a papírmérlegen túl van egy
másik méi-leg, amit ISiten helyezett evilágba:
az idő méclege. Az elmúló évek majd meg-.
mutatják, ki tanult a magyar élet számára,
ki l~zancsa1ított idegen világok idegen eszmél
felé és ki tanult csupán az iskolának. Amikor
a magának helyet követelő mai ifjÚSiá,geljut

MÉRLEG.
abba a korba, ahol a mcstaní vezetők vannak,
akkor fogja csak meglátni, hogy eszméi és célo
kj>tŰ7...é:s.eifelle~Z'öS'".lég.várI'a:KV61~ ~ g-t If@'-

"moly riieglátások? Amíg azonban eljut odáig,
hogy ő vegye kezébe a médeget mások felett,
addig őt mérik, régi elvek es megpróbált igaz-
ságok mérlegén.

Ez azonban nem jelentiaz.t, hogy az if-
[úságnak nincsen joga mérní. Legfeljebb neIp
mérhet hivatalos, mértékkel, mint ahogy őt mé-
rik, De meg kell mondanunk azt, hogy míg
külföldön, különösen N émet- vagy Olaszország-
ban az egész ifjúságot arra nevelik, hogy tudjon
egy eszméért élni, tudja követní majd azokat, kik
nevelték, azon az úton, amire elkészítették,
addig nálunk az ifjúságnak magának kell útat
keresni a boldog magyar jövő felé. Nem fog-
ják össze az ifjúság erőit egy csoportba, ha-
nem hagyják, hogy élje ki magát egyletekben.
önképzökörökben. És csodálkoznak es szörnyül-
ködnek, mikor földalatti mozgalmak hálójaból
hámozzak kí őket. Mert a földalattipropa-
ganda nem tétovázik, gimnáziumok es egye-
temek falai közé is bebújik ée elhelyezi po-
kolgépeit, hogy egyszer felrobbantsa azt,ami
még Pla jó. .

Most a jövendó Iorog kookán. 'Vajjonhe-
lyes volt-e a mérleg, amín mértekz Vajjon
jogosan es igazságosan mértek-e ? Vajjon' a

. megmértek nem fogják-e valaha az idő mér-
legén lernérni és kevésnek találni egykori ve-
zefőiket es önmagukat? .

Es· vajjon Isten mérlege mit mutat?
K. F.

.~
"
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A budapesti finn-észt és
magyar Ielkéezkonferencia.
Május 25-én, kedden úrvacsorai istentisztelet nyi-

totta meg a kenferenclát. A magyar szöveg finn és
észt fordításával kezükben együn énekeltek és imád-
keztak az északi nemzetek képviselői is.

Beveze~ő énekek után D. Raffay Sándor püspök
úrvacsoraí beszédet mondott az Efézusbeliekhez In-
tézett levél IV.- részének 7. v-erse alapján, majd
Mannerrnaa és Rahamagi dr. észt püspök segítöszol-
gálatával kiosztotta az úrvacsorát. Kevéssel utóbb a
Deák-téri diszteremben kezdődött a konferencia.
Mindenekelőtt együttesen, három nyelven elmondotta
a közönség az Apostoli Hitvallást.

D. Raffay Sándor püspök, mínt a Magyarhoni
Evangélikus Lelkészek Egyesületének elnöke. mondott
rnegnyitót, bensőséges szavakat intézv-e a három finn-
ugor nép találkozójának résztvevőihez:

- Köszöntöm ezt a kongresszust a testvér sze- /
rétetével és a rokon szívbéli tiszteletével. Köszönté-
sünkben északi testvéreink ne a szavakat nézzék,
hanem a szavakból kicsendülő igaz és nagy örömöt
Fogadják azzal a meggyőződéssel, hogy annak mín-
den egyes igéje örvendező szív mélységeíböl tá-
madt. Hitem szerínt ebben a köszöntésben az egész
magyar nemzet osztozik, maga a rokontalan magyar
lélek kívánta ezt a találkozást. Mai rettentő el-
hagyatottságunkban kétszeresen vágyódunk a rokon-
lelkekkel való egyesülésre és hová szállott volna vá-
gyunk inkább', ha nerní a li;nn; és észt testvérekhez. Tu-
dat alatt ugyanúgy parázslik bennük, mint bennünk
az évezredekkel ezelőtt megszakadt rokonság em-
léke, ugyanúgy hordozzák ők is a megtíportatás
szenvedésekkel terhelt keresztjét, mint mi: nekünk
egymásra kellett találnunk, hogy a népek sorsát
kormányzó Isten tiszteletében új erőforrásokat talál-
junk a jelen idők próbáinakelhordozásáJra. Azonos
hit forrásaiból merítjük azeröt az élet harcainak
megvívására s ez a körülmény az együttműködés
szeros szálaival fűz egymáshoz.

- A hitrokonság szálai a faj - és nyelvrokonság
szálaínál is messzebbre nyúlnak, mert a távolság,
a keveredés és különélés tényeivel szemben,. a 'hit-
rokonság tengerek és korok választóvonalán ke-
resztül is össze tudja kapcsoini az emberi lelkeket.
Örülünk, hogy a lelki vo kons ágo t is űnnepelhetjük,
hisszük, hogy megvalósul rajtunk az áldás, amelyet
Pál apostol várt a római gyülekezettel való talál-
kozástól, hogy egymást építjük és erősitjük, egymás
hite által ...

- Csak az szomorít bennünket, hogy a magyar
evangélikus lelkészek teljes számban nem vehetnek
részt ünneplésünköri : ezerév-es ősi hazánk embertelen
megcsonkítása miatt Nagymagyarország evangélikus
lelkészeinek hetven százaléka kénytelen-kelletlen el-
szakadt tőlünk, - de tudjuk, hogy lélekben így is
velünk ünnepelnek!

Köszöntötte újból a finneket és észteket. to-
vábbá báró Radvánszky egyetemes egyházi felügyelőt.
Ravasz László és D. Kapi Béla püspököket, to-
vábbá a konferencia magyar részt v-evőit, akik, első-
sorban' a magyar lelkészegyesület tagjai, teljesen
megtöltötték a disztermet.

Túróczy Zoltán lelkész-főtitkár javaslatára ez-
után megválasztották a kongresszus elnökévé: Man-
nermaa finn, Rahamági dr. észt és D. Raffay ma-
gyar püspököt, alelnökké : Sepala finn, Aunver észt
esperest és D. Kapi Béla püspököt, •

. Dr. Radvánszky Albert báró egyetemes felügyelő,
titkos tanácsos mondott ezután köszöntő beszédet
a magyarországi evangélikus egyház nevében. Öröm-
mel állapította meg, hogya baráti látogatások SQ-

rozatába Magyarország mind élénkebben belekap-
csolódik, »az ilyen látogatások a felszabadulás érze-
tével' és igaz örömmel töltik el nemzetünk-et. Mégse

. tévesztjük szem elől, hogy egyik első baráti kéz,

I

amely az , összeomlás után felénk ny·últ,~a világ pro-
testantizmusának .keze volt, nemcsakhogy szívesen
látták odakint a magyar protestánsok képviselőit, de
a maguk követeit is elküldtek hozzánk, hogy test-
vérszeretetük melegét így is éreztessék velünk«.

- Amíg a nemzete], politikai találkozása az
egymáshoz való közeledést szolgálja, - sokszor más
nemzetek bizalmatlanságával találkozik. Ennek a
mostani találkozónak viszont kettős a jelentősége és
bizalmatlanságot senkiben sem ébreszt. Három test-
vérnép és testvéregyház szíve dobban össze, régmult
századok viharában elszakadt testvérnépek ölelik itt
szívükre egymást. Hosszú ideig úgyszólván hírt sem
hallottak egymásról, de a boldog viszontlátásuál
örömmel állapítják meg, hogy mindhármuknak szé-
les rétegeit a benső rokonság is összeköti. Az új
közös útat, a jövő útját dicső fényével beragyogja
az Evangélium. Népeink javát, híveink üdvét is
szórja tele egünk napja: az Evangélium áldott su-
garaival. Ezzel a kívánsággal juttatja kifejezésre a
magyarországi evangélikus egyetemes egyház a maga
örömteli üdvözlerét. Túróczy Zoltán dr. főtitkár tol-
mácsolta finnül az egyetemes felügyelő beszédét,
Grünberg észt esperes pedig saját honfitársainak,
majd az ősz Mannermaa János finn püspök emel-
kedett szólásra, hogy a negyedtél milliós finn egyház
részéről mondjon köszöntőt :

Érezzük ebben a percben a hit acélegységét
- kezdte a finn püspök -, nemcsak emberi egye-
dekként, hanem mint evangélikusok is. Mert ahol
Isten lelke munkálkodik, ott a lélek egysége meg-
valósul. Isten igéje mellé gyültünk össze és szöl
nekünk most is' a bíztatás : »őrizzétek meg a lélek
egysé g,ét, a békesség kötelékében«. Maradjon meg
és terjedjen ez az egység Iélektől-Iélekíg, néptől-
néphez, mélyüljön el a mi összes egyházainkban,
egyesítse az összes népeket, hogy az Isten dicsősé-
gével telj-en meg a föld.

- Olyan világban élünk, amely nyugtalansággal'
van tele, a békesség kötelékében kell a Szeritlélek
által egyesülnünk. Először békesség Istennel! Ha ben-
nünket Isten naponként ott talál kegyelme trónu-
sánál, akkor bennünk megvan Isten békessége, ez
a béke minden emberi értelemnek felette van, szent
és hatalmas 'erő.

- Látunk szenvedést, -elnyomást a magyar té-
reken: e pillanatban a mi testvérnépeínk közül a
magyar az, amely a legtöbbet szenved, a nemes
magyar szív szakadatlanul vérzik... Könnyeivel
küzdve folytatja az ősz finn püspök: Bizonyságot
teszek az egész finn nép nevében, hogy együtt ér-
zünk-vérzünk veletek, Finnország kicsiny és nagy
hajlékaiból. érzem, e pillanatban imádság száll fel,
hogy olyan békesség vegye át uralmát Magyarorszá-
gon, amely meggyógyítja mínden szenvedő testvé-
rünket! .. ' Szilárd a hitem, hogy ez meg is fog
történni, az angyalok nem hiába énekelték: békesség
a földön ... Adja Isten, hogy ez a gyűlés eszköz le-
gyen Isten kezében, amely csakugyan békében egyesíti
a világot ...

Mannerrnaa püspök szavai végén egy-,egy re-
mek finn szőttest , finn papnék kezemunkáját adta
át Raffay püspöknek és a magyar evangélikus lel-
készek balatoni 'Otthonának.

Rahamagí Hugö Bernát dr: tallini püspök, az
észt küldöttség vezetője szólt ezután,· hangoztatva,
hogy az 1931-es helsinki finn-ugor kongresszus után
1935-ben a finn lelkészekkel találkoztak az észtek
és most régi vágyuk teljesűl, amikor a három finn-
ugor nemzet lelki - vez-etői nyujthatnak egymásnak
kezet a Duna partján. Elmondotta, milyen boldog-
sággal tölti el őket Istennek ez a kegye, ajándéka .
s azzal a fohásszal végezte, hogy áldás .legyen az
együttlét munkáján.

Ajándékul Rahamagí püspök egyik híres mo-
dern Iestöművészük. Nymann pompás táj képét adta.
~t" amely. három fenyőfát szímbólikus együttesben
ábrázol. .'

Ravasz László dr. püspök, titkos tanácsos a re-
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formátus lelkészegyesület nevében mondott üdvözlést.
Ravasz püspök kifejtette, hogy a magyar református
egyház 'a nemzet tiszta magyar rétegének aránylago-
san nagy részét foglalja magában, »azt a részét.
amelynek fajisága vérszerintivé teszi az Önök nem-
zeteível való rokonságnak általunk mindig büszkén
emlegetett tényét. Erre a rokonaágra azonban .csak
azért utalok, hogy hangsúlyozhassam a sokkal ma-
gasabbrendű szellemi rokonságot, amelyet az Evan-
gélium jegyében tartottunk önökkel. A magyar evan-
géliumi egyházak éppenolyan lélek- és sorsalakító
natást gyakoroltak' a mi népünkre, mint amilyen mér-
mértékben az Önök egyházai nevelték és alakították
il finn és észt nemzetet. Merőben más égalj alatt,
egészen különböző történelmi erők ütközőpontjában
a mi népeink , és a mi egyházaink élete Isten azonos
törvényét mutatja fel, azt t. i., hogy minden nemzet
igazi értéke erkölcsier,ejében áll és :ezt az 'erkölcsi
erőt legtisztábban és leghatékonyabban a reformáció
által megtisztított keresztyénség szolgáltatj a«.

»Ezerszáz gyülekezetből ezerötszáz református
lelkipásztor lelkéből, 1.800.000 magyar református
testvér nevében hozom azt a köszöntést és azt az
ünnepi vallástételt. hogy mi Önöket testvérünkül
érezzük, ezt nagy ajándéknak tudjuk és megvalI-
juk, hogy ami rokonságunk nemcsak a történelem
Kikutathatatlan forrásvidékein, hanem' a lélek örök
törvényeiben és az Evangéliumörö,k szellemében
gyökerezik. Szívünkbe fogadjuk és megáldjuk min-
den lépésüket!« .

Benes Zoltán dr. míníszterelnökségí min. taná-
csos, mint az Országos Bethlen Gábor Szövetség
elnökhelyettese és az Országos Luther=Szövetség el-
nöke kiemelte beszédében, hogy akiket a vér és faj
közössége nem tudott együtt tartani, azokat az Evan-
géIium ereje, itt egyesíti. Nagy tanulság ez nek~nk
magyaroknak most, mert - hangoztatta Ielszóla-
lásában Bencs Zoltán -, a megpróbáltatás éveiben
bennünket kűlön is szétszórt a hazánkat szétdaraboló
emberi erőszak, Ma, amikor sokan hirdetik a faj és
a vér felsőbbrendűségét még az Evangelium felett
is. .:' mi csak megmaradunk az Evangelium mel-
lett és hirdetjük mínden meghasonlást keltő földi
elmélettel szemben az élő Isten üzenetének igazságát
Amit Ö igér, az megáll: íme, ma összegyűjtötte
Európa sarkairól a három nemzet evangélikus ve-
zetötis azok, akik az Ö igéretében hisznek, egyesülni
fognak a történelem valóságában is ...

Az üdvözlesek után hódolótáviratot küldtek a
három ország fejéhez: Horthy Míklós kormányzóhoz,
Kallio \finn és Páts észt köztársasági elnökhöz, maj d
bernutatták Hóman Bálint kultuszrniniszter, Loíma-
ran ta és Lehtonen finn püspökök és mások üdvözlő-

"iratát.
A megnyitás ünnepélyes eseményei után megkez-

dődött a három nemzet papjainak értekezlete, El-
sőül .Salomies Ilmari dr. helsinki egyetemi tanár is-
mertette a finn 'evangélikus egyház történetét. A
finn népek több, mint kilencvenhat százaléka evangé-
likus A finn kultúra ismertetésénél élőadta a pr 0-.
fesszor, hogy Turku-iegyeternük 300 éve áll fenn és a
finn reformátor, Agricola egyúttal a finn irodalom
atyj a is:. 15~2 .és 1552 között hatalm,as, s,o'roz.~t fip.n
könyvet Jelentetett meg, kezdve az abeces konyvon.
egészen az Ujtestamentomig és a finn imádságos
könyvig, együttvéve közel háromezer oldalt. A finn
.papság tanítómunkája a nép legalsó rétegéig ki-
-terjeszkedik, hatalmas törnegeket rázott fel az Ú. n.
ebredési mozgalorn. Egy szegény parasztember, Rout-
salaínen ezreket vezetett ismét Krisztushoz s ma
már a közel négymíllíós finn evangélikus egyház va-
lóban a hit egyháza. Raudkepp Leó, a tallini püspöki
székesegyház lelkésze. észt képviselő az észt egy-
ház történetét és alkotmányát vázolta. Hódol. .tte,
emlékezett. meg 1. István magyar király bölcsességé-
ről, amellyel akeresztyénség kérdését magyar földön
már ezer évvel ezelőtt eldöntötte, maj d Észtország
missziói fejlődéséről adott részletes képet. Russ ma-
gister hozta el az- észtek .közé elsőnek a reformáció

tanait s egy 1523-ból való Luther-levél adta meg
a döntő lökést az észt reformáció kifejlődésének.
Elmondotta azután, hogy a svéd uralom alatt, majd
az orosz fennhatóság korszakában hogyan alakult
tovább az észt evangélikusság élete, amely 1917
óta szabad népegyház formájában szerveződött meg.
Nyolcszázötvenhétezer lélek az észt evangéllkusok
létszáma, á papság külsőségekben -, 'mint,általá·
riosan az északi evangélikus egyházaké - sok ha-
sonlőságot mutat a j{atolikus papság ruházatával. a
szartartások is szinte azonosak.

Wiczián ·o.ezső dr., a soproni evangélikus hit-
tudományi kar tanára a magyar evangélikus egy-
ház kifejlődését és mai állapotát ismertette meg
a vendégekkel. Ezután az egész társaság a Pannonia-
szálIóba ment aMELE. ebédjére.

A férfiak kongresszusával párhuzamosan gyü-
léseztek a finn" észt és magyar evangélikus lelkész-
nék is. az Evangélikus Papnék Országos Szövetségé-
nek rendezésében. Jelenvoltak D. Raffay Sándorné,
D. Kapi Béláné és D. Kovács Sándorné püspöknék.

D. Raffay Sándorné megnyitójában üdvözölte a
vendégeket, akik messze útat tettek meg, hogy ma-
gyar testvéreikkel találkozzanak. Szerétném - mon-
dotta -, ha úgy éreznék magukat nálunk, mint akik
hazajöttek, OS megéreznék annak a szeretetnek a me-
legét, amellyel mi őket már régen szívünkre szerettük
volna öl-elni.

Rahamagí Hugó dr. észt püspök felesége és
Paunu finn székeskáptalani tanácsos felesége az északi
vendégek üdvözletet tolmácsolta, majd Björklund Éva
finn lelkészné tartottal az első velöadást »Mindeddig
megsegített minket az Ur!« volt a címe a finn lel-
készné előadásának, amelyben Finnország történetét
ismertette az egybegyült J.elkésznékkel, az orosz el-
nyomatást, amely alatt .a finn lelkésznek, mint hit-
vesek és anyák, férjüle és gyermekeik oldalán né-
pükkel nemzedékeken át együtt harcoltak a nemzeti
szabadságért. »Cselekedetünk és magatartásunk nem
szorul dícséretre - mondotta -, hisz egy z·erűen kö-
telessé~ünk'et teljesitettük. míndenképpen Isten út-
jain kívántunk haladni, mert Isten bennünket fin-
neknek teremtett. Az új idők új· követelményei és
új feladatai sem értek bennünket készületlenül: a
fenyegető bolsevizmus ellen, de benn az országban,
a szociális-, krisztusí és .egyéb feladatok terén is
megállja helyét a finn papné.«

Kuusik Wendela püspökhelyettes neje az észt
papné munkáját ismertette és különösképpen kiemelte,
hogy az észt papné elsősorban a szegények. között
hirdeti és igyekszik megvalósítani Krisztus igazsá-
gát, könyörületét; ebben a munkában férjüknek méltó
segítőtársaik.

Elmondotta> hogy a nyomorúság elleni küzdelem
tökél-etesen ki van építve ÉSztországban; s a papnék
nemcsak erről .gondoskodnak, hanem a templomi áhí-
tatok, a gyülekezeti belmissziói összejövetel-ek meg-
színesítéséröl is. Az ifjúsági munka szervezése mellett
számos észt papné az irodalom eszközeivel is építi
az egyházat. '

D. Kapi Béláné a magyar evangélikus ya;pnék.
munkásságáról adott közvetlen rajzot. A magyar
evangélikus lelkésznék irányítój a nemcsak férje, ha-
nem maga a gyülekezet és a papné saját egyéni-
sége. Ismertette a városi, falusi, tanyai gyülekezetek
eltérő munkarendszerét, a szociális és krisztusi sze-
retetmunkát, a gyülekezet ifjúságának egyes réte-
geivel való foglalkczást, a családvédelem terén rájuk
váró feladatokat. Az egyházvédelmi munkában a ma-
gyar evangélikus papné is érzi kisebbségi voltát,
a feszült egyházpolitikai helyzet következményeit,
mégis elsősorban saját családi életére vigyáz, igyek-
szik beosztani a paróchia szűkös jövedelmét. Kapi
püspökne végül- örömét fejezte ki, hogy a faj- és
vérrokonság közös problémái mellett az asszonyok
külön kérdéseit is meg tudták beszélni li három
nemzet papnél. .

Irányi Kamillné, a székesfehérvári lelkész te-
lesége tartott ezután előadást a magyar nők nemzeti
és egyházi történetünkben való szerepléséröl. Szólt
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a ma,gyar evangélikus ~ői lélekről, .. p.~~p:Váry .Ele-
mérneről, a Magyar Hiszekegy költőjéről, aki az
egész nemzetet megtöltötte az új biz~tdalo:m Ielk~vel.
Ráirányította a finn és észt papnek figyelmet a
magyar asszonyokéval ,kl9zÖS problé:nákra,,, mert a
trianoni sors elhordozasara csak resztvevo lelkek
tehetik képessé a magyar nőt, a magyar nemzetet.

Közénekkel végzödött a délelőtti nemzetközi pap-
négyűlés, amely után a papnék is közös ebédre
mentek 'el.

A Magyarországi Evangélikus Lelkészegyesület disz-
ebédjén Raffay püspök-elnök nagy hatást keltett 1?e-
szedében ünnepelte a finn és észt vendégeket, akik-
nek nevében 'előbb Mannerrnaa finn püspök válaszolt:
a magyar férfi lovagiasságát és a magya~ nő n,emes-
lelkűségét magasztalta, a magyar papJlJek~t. eltette
és ünnepélyese~ meg~ívta a, magyar evafo1.g~hkusIel-
készeket, papnekat Finnországba. Rahamagí dr. eszt
püspök magyarul kiáltotta: a magyar szív hü szív
és mi magunk is bizonyságot teszünk erről, nem-
csak szeretetet hoztunk, de tanulunk is szerétetet
itt; reméljük, hogy meghalljátok majd a mi, Észt-
országba szóló hívogatásunkat· is.

A konterenciaelnöksége Radvánszky Albert báró
dr. egyetemes-egyház} felügy,el~nél tett ,látogatást,
majd Dr. Szendy Karoly polgármesternél. a ko~-
ferencia második napján pedig Hóman kultuszmi-
niszter, végül Horthy Miklós kormányzó .fogadta. a
D. Raffay Sándor püspökkel együtt megjelent fmn
és észt püspököket, kikkel különös szívelyesseggel
hosszan elbeszélgetett.

A délutáni konferencián Voipio Aarni dr., a hel-
sinki egyetemen ? gyakorl~ti teológia t~mára ~i\finn
evangélikus egyhaz alkot~anya es Iste~tIsztel,etl ,eI~t~~
címmel értekezert. A papi hatalmat mar a reformáció
idején is erősen korlátozták. Finnországban - noha
a lakosság óriási többségben evangélikus - teljes
vallásszabadság van s például a munkásnép ennek
-ellenére sókkal kisebb mértékben vált ki az ,egy-
házból, mint várni lehetett volna. Az 'Ország négy-
millió lakosaból a felekezetnélküliek száma ,egy szá-
zaléknál alig többi, két százalék a görögkeleti, a zsi-
dók száma az országban ezerháromszáz. Egyház és
állam közőtt SzOl'lOSkapcsolat áll fenn, a lelké-
szeket bizonyos esetekben háromszoros szavazati jog
illeti ; az egyszeres szavazati joghoz megkapja a pap
a másodikat, ha már legalább tíz éven át élt ke-
resztyén házasságban, a harmadikat pedig negyvene-
dik életévének betöltéseker. A finn evangélikus püs-
pökséget a »székeskáptalan« kormányozza, amely
papjai számára mínden ötödik évben kizárólagos
papigyűlést tart, viszont az »országos egyházi gyű-
1ésen« a világi elem van túlsúlyban. Ez a demokra-
tizmus jellemzi az egész finn egyházigazgatást. A
»nappali ístentísztelet« formája megfelel a kato-
likus misének. A vallásos mozgalmak igen megnö-
velték a templomba járók számát.

D. Kovács Sándor püspök, c. egyetemi tanár
a magyar evangélikus egyházalkotmány jellegzetes
vonásait sorolta fel élvezetes, nagyszabású előadás-
ban, amelyhez D. Kapi Béla, Muroma finn lelkész
és mások fűztek észrevételeket.

A nők gyűlésén Marcsek Jánosné áhítata után
Lauha Tilda finn papné beszélt a finn falusi lelkész-
feleség nehéz, de sok örömet adó munkájáról, Annver
Ida, észt esperesné ugyanezeket a szempontokat
észt vonatkozásban fejtegette, Björklund Eva, finn
papné, a városi finn asszon~ életé~ől, ismertetett
igen érdekes részleteket, Blatníczky Palne, a cínkotai
főesperes özvegye búcsúzott a magyar hölgyek ne-
vében a finn és észt vendégektől. D. Raffay Sándorné
felszólalása után elhatározták, hogy a hármas test-
véri találkozót Finn, illetve ÉSZtországban megis-
métlik,

Este a Deák-téri templomban Mannerrnaa finn
püspök igehirdetésével finn liturgikus istentisztelet
volt, melyen Zászkaliczky Pál fóti lelkész végezte
az oltári szelgálatot a finn liturgia szerínt. Este
kilenc órakor pedig Budapest székesfőváros adott

estebédet a kongresszus tagjainak tiszteletére a vá-
rosligetí Gúndel-étteremben.

Szerdán reggel a finn, észt és magyar evan-
gélíkus lelkészek folytatták értekezl~~ük.~t. A f~nn
nyelvű áhítatóra .után .~annerma~ puspok »A flI~n
evangélikus egyhaz lelki arca« címmel tartott elo-
adást. A nagy őserdők szab,ad v!lá.ga, - mO'll~ottf
- a finn népben a szabadsag utam vagyat Iejlesz-
tette ki amely érezhető mind az egyháznak, mind
a nemz~tnek életében. A népegyház életét megterme-
kenyítö vallásos ,mozga}mak,:ól, ..majc! a. vallási ~b-
redési mozgalmak korát koveto erőteljes hazafias
nemzeti ébredésről beszélt.

Aunver Jakab észt esperes főszerkesztőnek az
észt egyház lelki berendezésérőí 'szólö~l?adása tit~n
O. Kapi Béla püspök a magyar evan,gehkusegy~az
Lelki harcaról szélott. Azt fejtegette, 'hogy a vctIlas-
szabadságért vívoft harcok n1Hunk összefonadtak a
nemzeti irányú szabadságmozgalrnakkal. A protes-
tantizmus mindig hajlandó volt átlépni a. vallássza-
badság vonalá~ és sí,kra, szállni a s~el~eml fe:lszab~-
dítás, a íelvílágosodás es az emberi Jogok érdeké-
ben. Az evangélikus ,egyház. - Ifo10ndotta - ~em
azonosítja magát sem az ~~tJkatohkl!,JS"s~Ifo1a fílo-
katolikus felfogással. Vallasi meggyozedesenek ge-
rince az erőteljes hittudat.

D. Raffay Sándor püspök "Istentiszteleti saját-
ságok a magyar evangélikus egyházban« címmel ér-
tekezett. Kifejtette, hogy ma már az ország vala-
mennyi gyülekezete az egységesitett új liturgiát
tartja be, amely lélektani alapon egyesíti a lutheri
liturgia lényeges elemeit,

Uélben félkettőkor a Pannónia szálló éttermében
az északi vendégek tiszteletére az Evangélikus Egye-
temes Egyház adott díszebédet, amelyen Radvánszky
Albert báró dr. titkos tanácsos, mint az evangélikus
egyház egyetemes felügyelője mondott áldo mást a
három nemzet államfőjére. Hangoztatta: a finn-ugor
lelkeszgyűlés mindhárorn egyház életében nagyfon-
tesságú esemény, de szinte történelmi jelentőségű
a magyar 'egyházra nézve, amelynek elsö ízben ~most
van alkalma a két testvéregyház képviselőit körében
köszöntení. A világ evangélikusai - így folytatta
Radvánszky Albert - mínden országban nemzeti
egyházat alkotnak, amely szorosan összeforr a nem-
zettel, tehát annak örömét saját örömüknek. fájdalmát
pedig a saját fájdalmuknak érzik és vallják; törté-
nelmük azonos a nemzet történelrnével, életük benne
lüktet a nemzet Jelenében és saját jövőjüket mun-
kálva, egyben nemzetük jövendőjet is építik.

- Ebből az egybeforrottság'ból következik -
úgymond Radvánszky báró -, hogy az egyesevan-
gélikusegyházak találkozása voltaképpen találka'
zója az illető nemzeteknek is. Fokozott mértékben
áll ez: a jelen esetben, amikor a finn, észt és magyar
egyházak találkozásáról van szó, hiszen ez kifejezet-
ten a három nemzet testvériségének jegyében jött
létre. Első gondolatunk ama férfiak felé száll, akik-
ben mindenik népi a ísaját nemzeti eszményeinek meg-
testesítőjét látja, akik a legfontosabb őrhelyen a
legsúlyosabb és a legfelelősségteljesebb feladat terhét
hordozzák: egyikük Letiport nemzetét a feltámadás
felé vezeti, kettejük pedig az önálló nemzeti élet íun-
damentumának lerakásában jár az élen.

- Hála a Gondviselésnek. hogy történelmi hi-
vatásunk teljesítésére Isten hívta el mindhármunkat
és az Ö kegyelméri kívül a leghatalmasabb emberi
erő, egész nemzetünk. osztatlan bizalma támogatja
és imádsága hordozza a három állam fejét.

- Emeljünk poharat legmagasabb személyükre,
drága életükre ; vitéz nagybányai Horthy Mlklós Ma-
gyarország kormányzója, Kallio Kyöstí, Finnország
elnöke és Pats Konstantin, ÉSztország elnöke egész-
ségére emelte poharát Radvánszky Albert báró -és a
három nemzet nyelvén kiáltotta egymásután az él-
jen-t, amit" a közönség felállva, percekig visszhangzott.

D. Kapi Béla az egyetemes egyház püspökel-
nöke a vendégeket köszöntötte, A magyar, a finn
és az észt népek egyformán keresík a mult homok-
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jába temetett történelmet, de közös a sorsuk, mai
életük is. A találkozás igazi jelentősége: a jelen kö-
szönti a jövendőt! Nem véletlen semmi, ami az
Isten lelkéből született; Isten ,azért tette egy böl-
csőbe a finn-ugor népek életét, mert célja volt
velük. Azonosak az Evangélium szolgálatában, evan-
géliummal: krisztusi örömhírrel akarják betölteni
nemzetük lelkét. Jöttetek és kérdezitek : épül-e egy~
házunkés nemzetünk, s szerétetet és imádságot
hoztatok, hogy csakugyan épüljön és ugyanezt a
szeretetet és áldást viszitek magatokkal, hogy ott-
hon építsetek tovább.

- . Akik olyan tökéletesen éneklik a magyar
»Hazádnak rendületlenül«-t, mint ti - így végezte
Kapi püspök -, azok valóban átérzik a rendü-
letlen helytállás kötelességét. Köszöntötte végül Kapi
püspök Hóman, kultuszrninisztert és a többi vende-
geket és az északi rokonnemzetek boldogulására
emelt poharat.

Mannermaa finn püspök, a következö felszólaló
azt fejtégette. hogy a három nemzet evangélikus
vezetőinek találkozása a keresztyénség és a nem-
zeti gondolat jegyében megy végbe. Szellemi es
anyagi erők működnek és hatalmas Ielkészüléssel
próbálkoznak a világlélek egységesítésén, - a ke-
resztyének azt tartj ák Iöfeladatuknak, hogy közeled-
jenek egymáshoz az országhatárokon át is. Ismerjük
a. magyar. nép szenvedéseit, - szenvedéstek foly-
tan most tizszeresen kedvesek vagytok számunkra és
ha mi frontot alkothatnánk körétek, akkor rní ben-
neteket védelmeznénk. Kapcsolatunk ma csak szellemi
lehet: imádkozunk, hogy szabadulj atok gyötrelmei-
tektől. Azzal végezte a finn püspök. hogy itteni ta-
pasztalataikat a maguk egyházi életében gyümölcsöz-
tetni fogják. "

Raharnagi dr. észt püspök ugyancsak feltűnő
szívélyességgel viszonozta a jókívánságokat. A világ-
nak mind a húszmi1liónyi finn-ugor nép felfigyel erre
a találkozóra, íme, nem különálló szígetek ezek a
nemzetek, .hanern Jézus Krisztus nevével és szelle-
mével egyek! Ez bizonyítja, hogy nem lehet végle-
gesen széttagolní a Gondviselés-alkotta nagy egy-
segeket. ,

Hóman Bálint dr. kultuszminiszter állott fel most
szólásra általános érdeklődés közben. Ezt mondotta:

- A magyarországi evangélikus egyetemes egy-
ház magyar vendégei nevében köszönöm meg Kapi
Béla barátom szavait. Hangsúlyozom, hogy nem érea
zük vendégeknek magunkat, mint ahogya lutheránus
magyarokat nem kísebbségi közösség, hanem anagy
nemzeti közösség alkotórészeinek tekintjük. É;s ezen
a nagy magyar nemzeti közősségen túl, látunk 'egy
még nagyobb történelmi közösséget is: a magyar
nemzetet, annak rokonait, testvérei és barátai kö-
zött! Ennek a roppant közösségnek két előkelő tes-
tülete, a finn és észt nemzet sok kiváló képviselője
van ma itt közöttünk. -

- Ez a találkozás jeLe annak a kultúrális ba-
rátságnak - emelte ki a kultuszrniniszter -, ame-
lyet éppen most készülünk szílárd alapokra helyezni.
Ennek a fejlődő, növekvő, emelkedő magyar-finn-észt
~ultúrbarátságnak szellemében köszöntöm a finn és
eszt nemzet körünkbejött képviselőit, a püspök ura-
kk'\t s a finn követ és észt ügyvivő urat.

Délután a Deák-téri díszteremben végezte el a
kongresszus záróáhítat-szolgálatát Pakk ala E. W. hel-
sinki esperes, A konfereneiát D Raffay Sándor püs-
pök összefogLaló beszéddel zárta be, mellyel kapcso-
latban a konferencia a következő nyilatkozatot fo-
gadta el:

Az első iinn-uqor le/k.észgyülés mély háláua«
boml Le ezen a nppon lsten seine előtt és ad hdlát
Neki a reformációban nekünk adott drága aiéndé-
kaiért: Egyben bizcAl1iYrsag[ottesz arról, hogy az Ige ki-
je.~en0.sé,!:e~.egYied:iUW/ó ig,a,<:s.á.dt~s a kereszt egye-
dül lldvozttő volta meüett szilárdan megáll.

Mély háláucd boml le 'lsten seine előtt az eLső
finn-ugor lelkéeekonierenciáert is. Yallja; hogy nem
emberi elgondolás valásalt .(neg ezeei, hanem lsten

keze nyult Le irqalmasan hozzánk, hogy egy ú]
drága ajándékot adjon nekünk. Az Urtál lett- ei?: és
csodálatos a mi szemeink előtt. Bizonyságot tesz
arro! a !/neggyöződéséről, hogy lsten ezzel országának
ú] diadalokat. euanqélikus egyházáT1j(lk új erőforrá-
sa/wt, haeánknak ú] barátokat, lelktpásstori szolqá-
latunknak: ú] meqíáiásoksu: s e{N/éni kereseujénseqűnk-
nek ú] ébred'éselcet híészít elő. I

Es ezért elhaiár ozta, lvagy a finn-ugor lel/tész-
gyűléseket időközönként rendszeresiteni fogja, Le-
hetövé teszi a [inn-eszt. és a maauar euanoélikus
egyház között ra teoláquscserét: s elő· fogja seqitent
lelkészek tanulmárujútjait a faj- és hittestuér egy-
házakban.

Annak pedig, aki uéghetetJen bőséggeL minde-
neket meqcselekedhetik, feljebb, hogynem mini kér-
jük, Vflgy elqondoljuk a mi beruuink tnunkúlkodo
erő szerint, annak legyen dicsőség az egyházban a
Krisztus Jézusban .nemzetségről nemzetségre örökkön
örökké. Amen. .

Végül az elnök felhívására a 'három nemzet evang.
lelkészei együttelmondták az kro ni Addást, meg-
áldván egymáet; a közös munkát és belőle fakadt re-
ményeket. Ezután az 'egész társaság a kelenföldi
evangélikus templomba ment, itt Raharnagi dr. észt
püspök igehirdetésével észt liturgikus istentisztelet
volt, melynek oltári szolgálatát Danhauser Lászlo
végezte. A püspök beszédét Szántó Robert lelkész
tolmácsolta. VégŰJIa Kelenföldi Evangélikus Nőegyle1
adott szeretetvendégséget, élén özv. Rakssányi Zol-
tánnéval, a szeretetvendégség műsorán Dullíen Klára.
Horváth Andor, Weltler Jenő és Szántó Róbert
lelkész szerepelt.

Ezután vidéki körútra indult a finnek és észtek
százötfőnyi csapata: 27-én Mískolcot és Lillafűredet.
28-án Ozdot, 29-én Nyíregyházát. 30-án Debreceni,
Bí-én és június 1-én Szegedet. 2-án Pécset, 3-án
Keszthelyt, Hévízfürdőt és a gyenesdiási evangélikus'

.lelkészi üdülőt, 4-én Scpront keresték fel, itt egyeterni
előadásokat tartottak, június 6-án Győrben lesznek és
június 7-én Bécsen keresztül utaznak vissza hazá-
jukba. .

A háromhetes program tömérdek fáradságot, gon-
dot adó előkészítéséhen D. Raffay Sáridor püspök,
Túróczy Zoltán györi lelkész, MELE. főtitkár, Ke-
mény Lajos budapesti esperes, Da:nhauser László bu-
dapesti vallástanár, Zászkaliezky Pál fóti lelkész
vállaltak legtöbbet, a tolmácsolás munkájában pedig
Grünberg észt esperes és a Sopronban diákoskodó
Voínío finn teológus mellett Garam Lajos 'egri lelkész
és az Északon tanult magyar lelkészek egész serege
működött közre ..

Evangélikus családok.
t . Asbóth-család.

A.sbóth Lajos.
A. hűséqes magyarrá lett Asbóth család-

nak egyik 7civáló tagja, Asbóth Lajos, Asbóth
János fia.

1803-ban, június hó 20-án seiiletett [{e~zt-
helyen. Is(kolába Kesetheluen, a premontreiek-
nél és Sopronbasi az eoanqélilcue gimnázium-
ban [árt. 14 éves korában. a bécsi hadmérnotci
akadémia növendéke lett s már .18 éves ko-
rában. CI 4. sz. d1'agonyoS' ezred. haclnagyává
avatták. .

A katonai pályától 1842-ben meqcált és
'Lugos -metletti birtokám vonult oisssa. 1848-
ban. Lstoaa: főherce'g ő'rnaggyá és a bánsági
7Hinyaken'ilet parancsnokává nevezte ki.

.Teljes seiuuel és lélekkel a moJg'yar sza-
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lJ({d8á~9hárc -ügye mellé állt s hősies8égével,
iqa« tellceeedéséce! örökre beirta nevét (J, ma-
gyett történelelm e legdicsőbb lapjairu. .. Előbb,
min; ezredes, később minl tábornok döntő csa-
t.17;· llő.se lett s leúlönösen kitiintette. magát
Buda ostromámái. amikor is ({11Ut,CfYu}' érdem-
rend lcosé-ptceresetjé! nyerte' el. Az ő nevé-
hez lííződilc még a monori és a peredi g!Jő-
zelem is.
. A ".zu,bad8á,yhu re elbukása után. logságba
kerül! és halálra. itéitetett. A legfelsőbb ke-
gye10Y1/ (( halátos itéletet 18 é'Vi 'vlÍrfogságm,
uiérsékelte, me7yből 8 éoet (1849-1857-ig) as
araeli 'várban ssenoodctt végi.r;, amikor 1,8 sza-
ba donbocstüotiák .

1861-ben eg,LJ fe17celí5 magya1' hadsereq
felállításával és az eryi'igrációt'al való kapcso-
latainak gyclIIusitásáwd ismét elfogták s oi
hÓ1Utpig tartották [oqoa Josejstadtban,

AmÜC(Jl' kismbadutt, núnden iele1jét IIZ iro-
dalomnak seenieiie. Megírta emlékiratait, me-
l;ljek gazdag és' értékés adatokkal messze túl-
emelkednek rtz abban a kerban megjelent ha-
801',ló en.lélciraiok közül. Ez a lcélköteles mun-
lett' valosáqos torténeömi tanulmány: s a magya'r
szabadeáqharc torténeténck gazdag tárháza,
Történetírói érdemeinek elismeréséid a. Ma-
,gyal' Tudományos AkadémiaZ868-bon tag-
jává oálaeetoita.

'1864-ben harmadieben fogták et az Al-
másy-téle seehceekedésben. való résecétel vád-
jával 8 csak öt harvi súlyos fogság utá-n silceriili
magát tisztáznia.

Meghalt Budapesten. 1882 május hó 6-án.

*
1if emlékezeni meg test oérérol, Asboth.

Sándorrol: aki niin! ezredes küzdötte végig a
seahadeáqliarcot. Arnerikáb« menelciili s ott
mint ae északi á.llmnok ka tonai parancsnoka
jPnyes pá.lyát futott meg, qaedaqiioa haz.ájának
és családjának jó hirneoét . 1870--bern' halt meg
Buenos: Ay·resbell, ahol «irja még -ma [s fel-
lelhető.

Eá,?'osy Pál.

Az egyházi iskolák
autonorniájának sérelme.

(A tiszai evang. egyházkerület miskolci jogakadémiá-
jának egyházjogi szemináriumában rendezett »bihar-
országi szirnbolikus egyetemes kezgyűlésc-en elhang-

zott felszólalás.) .'

A protestantizmus lényegének egyik sark-
köve, elválaszthatatlan tényezője az egyházi
oktatás. Már a reformátorok felismerték az
egyházi oktatás nem zeti és egyhá zi szempon t-
b;'>1 nagy jele'~,ltő~égét .és hittételeik e!t~rj,e(té-
sen ek, az elso kis gyülekezetek alakításának
szeros velejárója az első ikís elemi iskola, hol
maga a lelkész tanított; majd az izmosocló gyü-
tokezetek egymásután szervezik, meg nagy ál-,

dozatkészséggel a protestáns középiskolákat,
ko Ilégiumokat, Iőiskolákat..
. A vallásszabadság kérdését összefonják az
iskoláztatasi szabadsággal s a vállásszabadsa-
gat biztosító bécsi és linzi békébe is bevétet-
ték az .iskola alapítási és tenntartáei jogot.
Kifejezetten biztosítja ezt a jogunkat az 1790:
XXVI. t.c. 5. §ca, mely meg er ősíti a protes-
tansokat azon jogukban, hogy iskolákat ál-
líthatnak és tarthatnak Ienu, azokat maguk
igazgathatjak. felügyeletükről gondoskedhat-
nak, s a tanulás és tanítás tervét, szabályait.
és rendjét megállapithatják. Másrészről azon-
bau biztosítja a király legfőbb felügyeleti jo-
gát.

Az utóbbi években két nagyjelentőségű
Iciieoklaiáei törvény jelent meg, mely a haladó
korhoz alkalmazked va nagy Iontesságú ref or-
mokat hoz be, ezek á középiskolákról szóló
1934 :XI. és a közoktatásügyi igazgatásról szóló
1935: VI. t.c. El kell ismernünk a jóakaratot,
mely a törvény előkéseítőit áthatotta a ja-
va-slat megszerkesztésénél, az életbelépésük óta
elt-elt rövid idő alatt mégis szomorúan kellett
tapasztalnunk, hogyatörvényeknek, ele főleg
a bennük foglalt felhatalmazás alapján kiadott
végrehajtási utasításoknak egy házi és oktatási
autonomlankat slúyosan érintő és évszázados,
törvényekben biztosított jogainkat sértő ren-
delkezései vannak,

A középiskolai törévnynél sérelmesnek kell
tartanunk azt, hogya törvény lehetőv:' teszi
a miníszter részére, hogy iskolainkat -- bizo-
nyos ok ok esetén, melyek azonban meglehető-
sen tág körben mozognak, - bezárhatja . .B'öl-
tétlenül szükséges volna annak kiemelése, ho,gy
a bezárás csak az egyházi főhatóság meghall-
gatásával és hozzájárulásával legyen lehetsé-
gml.A' .szünetelésnél a .törvény csak nyomós
körüliuényeket említ, nem szükséges hangoz- .
tatnom. hogy ezen fogalmu alá már egy lcís
rosszakarattal is sok mínden alávehető. Uj
osztályok szet-veze ének kötelezésével, vala-
mini azáltal, hogy egyes szakon levő tanárokat
más szakon való helyettesítéstöl eltilt,
isk olaJenn tartó egy házi hatóságainkat súlyos
anyagi természetű követelmények elé állítja.
A próbaidős és helyettes tanárok véglegesíté-
sének jogát fenn kell tartanunk az egyházi ha-
tóságainkuak. Ezek .csak a főbb sérelmeink,
melyek mellett általános szerupcutból is aggá-
lyaim vannak az új törvénnyel szemben .. Saj-
nos ezen új középískolai Törvény sem igyék-
szik segíteni azon a bajain, hogy az elvontés
klasszikus tudományok előtérbe helyezése he-
lyett a gyakorlati élet k ívánalmaínak meg-
telelőleg kellene az új iskola-típusokat meg-
állapítani. Mai fiatalságunk ískoláink szellemé-
nek hatása alatt inkább a hivatalnoki pályák
fe lé törekszák, pedig- nemzeti és faji szempont-
ból elsörangúan szükséges volna, hogy az ipari
és gazdasági pályák felé is orientálódjon, ez
azon ban csak akkor lehetséges, ha az ahhoz
irányító J.;.özgazc[asági Ismereteket nyujto is-
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kolattípusok a fiatalságot azou pályákkal meg-
kedvelteti-k.

Súlyosabb sérelemról kell azonban beszá-
molnuni{ a mult év július hó l-éu életbelép-
letett 1935 :V1. t.c., de főleg' arinak végrehajtási
utas ításá val kapcsolatban.

'Az ;1 meggyőződésünk, hogy úgy a tör-
vénj, - m int a végrehajtási uta ítás - a ma-
ga eg-észében, szellemében és céljai ban közok-
tatásügyünk nyeresége es a nemzeti müvelődés
emelésének hathatós tényezője lesz ,

Nem hallgathatom el azonban azokat az
aggályokat, amelyeket bennünk a V", Ut. egyes
rendelkezései ~'és pedig az alapul fekvő tör-
vény rendelkezései és szándékain túlmenő ren-

. delkezesei r_', egyházi és iskolai önkormány-
zatunk szernpontjából ébresztenek.

'Felekezeti oktatásunk. - mint máre]őbb \
is vemlítettük - fontos érdek egyházi szem-
pontból, melyért minden áldozatot. meg kell
hoznunk,' s melyet bárhonnan fenyegető ve-
széllyel szemben meg ikell védenünk, mert a
mai jobb- és baloldali pogány és kommunista
irányzatok között az egyházi iskolákból kike-
rt110 fiatalság lesz az, rnelyre a haza éSI egyház
mindiz bizton számíthat. Sérelmesnek kell ta-
lálnunk a 16. §. 4. pontját, mely másodfokú
fellebbezési hatóságként, - az iskola igaz-
gatója után - a főigazgatót jelöli meg, szor-
galmaznunk kell, hogy é; §. akként. változtas-
sék meg, J10gJ, fellel:;>bezési hatóság az egyházi
főhatóság legyen.

A V. U. 21. §-a a tanmenetek, órarendek,
tantárgytelosztás, tankönyvjegyzék. jegyzőköny-
vek bemutatásátés jóváhagyását kívánja. Ezzel
szemben meg kell állapítanom, hegy a törvény-
ben íőfelügyeletről van szó s nem olyan köz-
vetlen vezetéeről.vmint amivé a V. U. a Iő-
igazgató hatáskörét az egyházi iskolákkal való
vonatkozásban alaJkitja. E pontnal konkrét
sérelem ként felkell említenünk, hogy a. békési
ev. gimn. órarendjéta Iőigazgató a tanév elején
bekérte, mielőtt még azt az egyházi tőható-
sig az E. A. szerint jóváhagyta volna, majd
azon kísebb változtatásokat eszközölve vissza-
küldte a gimnázdumnak. Tehát, mint látható.
az egyházi főhatóságot teljesen kikapcsolva.
Ő állapítja meg a tantárgyfelosztást és órarendet,
mely jóváhagyást nyert. egyházi, de a világi
jogszabályok szerint is egyházi autonom bel-
ügy, de melyhez való jogunkról ezek szerínt
le kellene mondanunk a jövőre nézve.
Folytatjuk.) Szepcsik G'yula,

Első helyen.
Az országos középískolal tanulmányi verseny

eredményét ésütörtökön hirdette ki a bíráló bizott-
ság ielnöke, Dr. Píntér Jenő tanker. kir. töígazgató.
Az intézetek helyezesi sorrendjében első a buda-
pesti euanqéltkus .qimnúetum ~36 egyt3éggel, míg a
második helyre került középiskola csupán lZ,. a har-
madik megmér csak 10 egységet érte!. A negyedik

helyre három iskola jutott 8--:-8.. ötödikr e három 6-,.6,
hatodik helyre öt középiskola 5-5 egységgel.

Budapesti gimnáziumunk tanulói a versenyre ke-
rült 8 tantárgy közü! ötben nyertek első díjat: latin
nyelvből (Zala Míklós), történelemből (Koch Vilmos),
földrajzból (Vieszt Zoltán), fizikából (Blahó Miklós)
és mennyiségtanból (Harsányi János). Ezenkívül har-
madik lett egy tanulónk, természetrajzból (Stohl Gá-
bor) és dícséretet :nyert (Szegő Miklós) a "rajzver-
senyen,

Girnnáziumunk győzelme a pontszámok arányá-
ban ugyanannyi, rnint a második, harmadik. s egy-
egy negyedik és ötödik helyezett pontjai együttvéve.

A 15 év óta folyó tanulmányi versenyen fasori
gimnáziumunk az összesített eredményben mindig 'e1s0
helyen állt, kívéve a tavalyi esztendőt, miko:r a bu-
dapestipiarista gimnázium egy ponttal megelőzte.
A mostaní verseny eredményei 'után a ranglista inai
állása a következö : első a budapestievangélíkus gím-
názium 176 ponttal, második CI: budapesti piarista
gimnázium 145, harmadik' a budapesti ref. gimnázium
127 ponttal,

Ez a rnostani páratlan fölény fölöttébb örven-
detes, ám legkevésbé sem meglepö számunkra: r?gi,
tradicióink jutottak benne napvilágra. A sikerben
Istennek hálás szívvel osztoznak derék tanulcink. ön-
feláldozó tanáraink és az iskolafenntartó egyház.

~'''''@'''T'''''''''''''''''''''''''''''H''''''i''''''R'''E''''K~~'''''''''''''''''''''''''''r''•.... ~
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SZENTHAROMSAGDT ANI 2. VASARNAP.
1. János 3:13-18.

A szeretet sohasem volt és sohasem lész maga-
tói értetód6 ebben a világban. Mert ahol sok a gyű,
[ölet, a bűn és az ellenségeskedés, ott mindiq ujság ,
a szerető sziv. Ahol sok a hitetlenség, vagy az Ő'n-
er.öben bizakodás, ott min'dig feltíínő a hit és az
Istenre /Ja16 feltétlen, odahaquatkozás.

A szeretet élet) a seereieilenseq; a gyűlölet pedig
tuüái, Aki seeret, ét az, »általmeni a halálból az
életbe«. A ezeretet azonban nemcsak élet, hanem
életet is ad, éltet. Alél' a siron, odaktJf a .jeliámadott
Krisetushoe, hiszen '0 uolt, aki minket szereini ta-
nitott mind .a sírig. Ebben halljuk meg lsten hívását
és értjük meg: örö k életre hív minkei, Ve akiben
nincsen szeretet, siiJí.et lesz a hlvlÍlS meqhallására,
nem megy~ elpusztul. '

A szeretetröl azonban nem elég beszélni. Mert
lényege nem a szeban oan, hanem a cselekedetben.
Az adásban, odaadásban, Nem elég hallani azt, hogy
lsten szerei, mert szeretet, hanem látni kell és érezni
kell: O megváltott E'gy,sz,ülöttje odaáldozásáoai. Nem
elég csak mondani azt, szeresd felebarátodat. Aki
csak beseél a szeretetről, IUlSOTÚÓ ahhoz a udndorhoz,
aki útitársát inti: ne menj arra, szakadékba zu-
liansz, - önmaga azonban elfelejtkezik a szakadék-
ról és lezuhan, Hdrl-y ilyen keresztyén ember van:
látja az életet, tudja, hogyan kell átmenni a halá.l-
ból az életbe, de nem megy és elvész.

»Fiacskáim, ne szóval ezeressűnk,: se rujeluuel,
haninn cselekedettel és valósággal.

- Evangélikus nap. Május 29 és 30 napjain a rá-
kospalotaí egyházközségben az Országos Luther Szö-
vetség közrernűködésével »Evangélíkus nap" volt,'
mely 29-én kultúrestéllyel kezdődött. A városházára
érkező D. Kapi Béla pűspököt a város polgármes-
tere és a Bethlen Gábor Szövetség kiküldöttei fo-
gadtál} és üdvözölték. A kultúrest müvészí részé.
beri , Dr. Remport Elek író, Kéry Mária hegedűmű-
vésznö, Pröhle Sándor lelkész és a Rákospalotai
Iparos Dalkör szerepelt. A megnyítót iaz Országos
Luther Szövetség elnöke, Dr, Benes Zoltán mondotta,
az est ünnepi szónoke D. Kapi Béla püspök volt, aki
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vényüket június 20-ig küldjék be az Otthon Igazgató-
ságához (Sopron, relkelő-út 42.). A kérvényhez mel-
léklendő: érettségi bizonyítvány- másolata; önéletrajz,'
orvosi bizonyítvány, lelkésznek, illetve vallastanár-
nak bizonyiata; a szülők kötelező ny-ilatkozata a tar-
tási díj pontos fizetésére és esetleges károk megté-
rítésére vonatkozólag. - Tartásdíj (lakás, fűtés, vl
Iágitás, fürdés, háromszor étkezés) évi 550 P s 5 P·Lllsze-
relésre, amely összeg félévenként előre fizetendő,
havi részletekben való fizetést ellenben az Otthon
Bizottságától kell kérelmezni. 1\. dí)ak fizetése leg-
később augusztus 1-ével kezdődik. Szegénysorsú, de
legalább »jó« előmenetelű s görög érettségivei bíró
tanulők kedvezményért is folyamodhatnak, ebben az
esetben csatolniok kell a szülők vagyoni helyzetit
feltüntető ez évi keletű bizonyítványt. Végül meI-
!éklendő válaszboríték aj ánlott válasz célj aira meg-
felelően felülbélyegezve.

Felvétel a m, kir, Erzsébet-tudomány,egyetem ev.
tuitudománui karára az 1937-38. Jaf!évre. A Sop-
ronban elhelyezett evang. híttudományí kar a m, kir;
Erzsébet-tudományegyetem szerves tartozéka. s így
reá nézve is az egyetemi beiratkozási szabályzat a~
irányadó. A m. kír. Erzsébet-tudományegyetem fel-
vételi hirdetménye 1936. június-július hónapban a
Budapesti Közlönyben fog megj-elenni egyidejűleg a
nagyobb napilapok is közlik, azonban, akik a ci-
rnükre szóló válaszbélyeggel ellátott borítékot be·
küldenek a kar dékáni hivatalához (Sopren, Deék-
tér 74.) azok a Ielvételröl s a karra való telvétel
leülönős követelményeíről bármiker tájékoztatót ís
kaphatnak. Mindennemű felvilágosítást a dékáni hi-
vatal -ad.

DIAKONISSZAHAtlI PANSIO KűSZEG
üdülést, gyógyulást nyújt. Május 1-től egész éven
áto Alpesi klima, diéta. - Gyermekek nyaraltetását
is vállalj a. Cím: Evangélikus diakonisszaház, Kőszeg.

HOGYAN TAMOGASSUK AZ EVANGELIKUS
EGYHAZKEROLETEK J6LéT/EGYESOLETET?1
Evangélikus ember családjá~61, a 1>J6~éti Egyes~l~t~
útján gondoskodik. Egyházi érdek lS a »JoletI
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hit-
testvérek figyelmét a Jóléti Egyesülétre. A JÓI;ét.i
Egyesület mindenfajta bitosítást felvesz: temetkez~sl,
élet, nyugdíj" tűz, betörés, baleset, gyár, szavatosság,

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

Fel világosítással és táj ékoztatással szolgál az egye-
sület központja: Budapest, /V., Hajá-u- 8-fO. (Ev.
bérház.) Telefon 1-863-32, ff valamint ~ ker~leti fiók?k:
Békéscsaba, Debrecen, Gyor, Kaposvar, Mlskolc~ Pe.cs,
Szeged, [Székesfehérvár, Szombathely, Szolnokí Min-
den egyházközségben megbizottai vannak az egye-
sületnek. - Allandóan felveszünk és foglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

SZLEZAK LAsZLÓ

nagyhatású előadásában a nemzet négy tartó osz-
lopáról : a nemzet 'egyéniségéről, kultúrájáról, vagyo-
náról és egységéről mélyen járó igazságokat mon-
dott. Másnap délelőtt az istentiszteleten az Igét D.
Kapi Béla püspök hirdette, délután pedig külön kon-
ferenciák voltak az ifjúság, az asszonyok és a férfiak
számára, malynek előadásait V. Sréter Ferenc, Glatz
Józsetné, Németh Irén, Grünvalszky Károly tartot-
ták, az Országos Luther 'Szövetség munkáját pedig
Belohorszky Lajos ismertette. A mindvégig jól elő.
keszitett és végrehajtott pregram nyomán minden te-
kintetben szepen sikerült evangélikus nap vetéseiföl
jó eredményeket várunk. , . .

- II soproni evang. hittudományi kar új dékánja.
A pécsi Erzsébet-tudományegyetem soproni evangé-
likus hittudományi karának dékánválasztó ülése.-
mint Sopronból jelentik - a lelépő dr. Karner Ká-
roly helyébe az 1937-38. tanévre dr. Pröhle T~ároly
egyetemi tanárt választotta meg. ' .

- Presbiteri konferencia. A budapesti egyházme-
gye preshiterei június 2-án a Budapest-Ill. kerületi
(óbudai) egyházközségben tartották tavaszi konferen-
ciájukat. A bevezetö istentiszteletet s úrvacsoracsatast
Mohr Henrik óbudai lelkész tartotta. A népes kon-
ferencián érdekes és tartalmas előadások hangzottak
el, melyeket hozzászólások, alapos megbeszélések kö-
vettek. Dr. Sólyom Jenő gimn. vallástanár »A lutherá-
nízmus világhelyzete~l,. Scholz László segédlelkész »Az .
ev. egyház helyzete Németorszgában«, lJr. Borostyán-
kői László, a kelenföldi egyházközség ügyésze »Az
egyházközségi bíráskodásról«, Danhauser László val-
lástanár »Az oxfordi mozgalom bírálata«, Dr. Scholtz
'Oszkár egyet. nyugdíj int. ügyvivő »Az egyháztársa-
dalmí 'egyesületek jelentősége a gyülekezeti életbene
címmel tartottak előadást. A konferencia, rnely mind-
végig a résztvevők komoly érdeklődése mellett folyt,
reggel kezdődött és rövid ebédszünet közbeiktatá-
savai késő délutánig tartott.

- Lelkészértekezletek. A tolna-baranya-somogyi
lelkészegyesület Sió- Vidéki Köre Sárszentlőrincen tar-
totta tavaszi értekezletét. Fábián Imre elnöki meg-
nyitója után Csaby József a lélekhalhatatlanság teo-
lógiai irányairól, Schrauf Endre a .lelkészí becsület-
szekről, Thüringer Lajos a lelkész és a felügyelő vi-
szonyáról. Németh Zoltán korunk és az igehirdetésről,
Schmidt János a lelkészi egyenruháról tartottak
előadást. A délelőtt folyamán ,ez értekezlettel kap-
csolatban e körzet gyülekezeteinek presbiterel szá-
mára presbiteri konferencia volt, melyen a megnyitó
igehirdetést, Lelkészeknek s presbitereknek az úrvacsora
osztást Fábián Imre végezte. A koníerencia tárgya
volt: Ha Jézus Krisztus lesz úrrá az evang. pres-
biter életében, mássá lesz számára az, ami »jó«, ami
»szabad« s ami »kell«. Ezekről a témákról Rusznyák
Ferenc, Schmidt János, Fábián Imre tartottak elő-
adásokat s azokat élénk megbeszélés követte, - A
veszprémi egyházmegye május 19-én lelkészértekez-
letet tartott Pápán. A lelkészértekezlet nagy
érdeklődés és élénk hozzászólás mellett a MELE
témáit vette tárgyalás \ll,á. El9.adást tartottak Héring
János veszprémi, Ihász Mihály kertai, I Pohánka Odön
tési, Kóts Lajos lajoskornáromi, dr. Mohácsy Lajos
marcalgergelyi és Szepesí István sikátori lelkészek.

- Szontagh Tamás-emléktábla .Szarvason. A
szarvasi evangélikus Vajda Péter-vímnázium és a'
Szarvasi Oregdiákók Szövetsége júnu.s 5-én, szornba-
ton délelőtt leplezi Ie dr. iglóí Szontagh Tamásnak,
a Tesz. alapító- és országos elnökének az iskola falán
elhelyezett ernléktábláját. D. Raffay Sándor püspök
megnyitója után dr. Varga Lajos ny. rendőrfőkapi- Magyal' Könyvnap
tány mond avatóbeszédet.

- Felvétel az Euanqélikus Teológusok Ottho- 1937. )UllIUS t., 2: és 3. kész
nába, Akik Sopronban a m, kir. Erzsébet-tudomány- Könyvnapi könyvek jegyzéké!
egyetem evang. hittudományi karán óhajtják tanul- séggel küld és, rendelést ker
mányaikat folytatni s a Teol. Otthonban kivánnak Scholtz Testvérek könyvkereskedése, Budapest, IX.,
lakni, a Teol, Otthon Bizottságahoz címzett kér- . Ferenc-körút 19-21.

Magyarország arany koszorús mestere
harang- és ércöntőde, harang felszerelés- és hararq-
lábgyár, Budapest, V /., Petneházu-utca 78. szám.

8 aranuéremmel és 4 diszoklevéllel kitűntetve!

Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, VII., Damjanich-u 28/b. - F.: Farkas L.
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ÁRVALÁNYHA.J.
A finn és észt lelkészek látogatása véget

ért. Utolsó allomásuk Győr volt, onnan in-
dultak Becsen keresztül hazájukba. 'I'izenhat
napos itt tartózkodásuk, mint maguk mondot-
rák: egyetlen ünnepnap volt számukra, felejt-
hetetlen és gazdagon 'megáldott. Mi is ugyan-
ezt mondhatjuk ezekről: nekünk is végig ün-
nepszámba mentek a napok és nekünk is bő-
séges áldások mutatkoztak meg' velük való
együttlétünkben.

A sok emlék között, melyet szívünkbe
zártunk, a győri emlék is felejthetetlen. Mikor
a finn liturgia szerint tartott istentisetelet és
a két vendég püspök igehirdetése után a györi
templom tágas udvarán, a györi egyház és egye-
sületei ajándékát átadták: magyar nyelvű Uj-
te tamentornot magyar kézimunkával díszített
kötésben, mindegyikben buzavirág és árva-
lányhaj, .- mikor a pompa gyermekkar és
vegyeskar én'ekeie.lhangzottak, meg kellett
érezni míndenkinek, hogy ez mind-mínd szere-
tetből, önkéntelen és visszatarthatatlan szere-
tetból történik. Jóvolt ez, áldott óra volt ez.
De az egész együttes kép még adott valami
más felejthetetlent is a csendes szemlelőnek.

Ott állt az udvaron száznál több vendég,
körülöttük a vendéglátók, velük szemben az'
énekkarok csoportja. Sütött a nyári nap, déli
óra volt. Gyenge szellő támadt é.s egyszerre
csak repülni kezdtek árvalányhajszálak fölöt-
tük, lassú líbegéssel, keringtek, leszálltak, újak
indultak. Láttatok már árvalányhajat szállni?
Egyenes tartású marad .8'- mikor 8, földhöz
közeledik, úgy ereszkedik le, mintha gyöke-
ret akarna, bocsátani a földbe rögtön, amint

megérinti azt. És látva ezt a három testvér-
népet együtt, közöttük szállongó árvalányhajak
között, úgy tetszett, mintha maga ez a J;1árom
nép is egy árvalányhaj bokréta volna. -:iDv-
ezred előtt szétfujta a szellő, ahova lehullott,
gyökeret vert, életet kezdett, benépesedett s ana
is él. Milyen jó nekünk bizton érezni azt,
hogy együtt Lsten kezében vagyunk) S ha szét-
szóródtunk is, összetartozunk. Nem vér és faj
tart össze, hanem Isten keze és ezért el nem
veszhetünk.

Mikor megérkeztek, magyarul énekelték el
a Szózatot. Könnyes szemekkel hallgattuk.
De mikor elmenőben újra felzendült ajkukon a
»Hazádnak rendületlenül«, máskép hallgattuk
már. Uj tartalmat nyert a keserű és mégis
emelkedett sor : »A nagy világon e kívül nin-
csen számodra hely ... « Mi is úgy éreztük,
ők is úgy érezték. hogy ez a testvértelennek
mondott magyar nép minden eddigi alkalom-
nál jobban rátalált régi testvéreire: az ő SZl.'
vükben hely van' megint, drága hely ami
számunkra és ezzel Lsten áldásából könnyebb
lett. a testvértelenség érzése nehéz jelenünkben.

Azután elindult a vonat. Integettek az
árvalányhajbokréták li vasuti !kocsik ablakából.
Megint ki-kikapott a. szél belőle szálakat,
megint szétfujt közülük néhányat, de azok a
kezek és szívek a többit el nem engedik
többé. ... Ezentúl közelebb élünk egymáshoz ...
Legyenek áldottak otthonaik, templomaik, sze-
retetük, érettünk való imádságaik Az Ur áldja
meg p,f'l, őrizze meg őket minden dolgaikban ...

K.L.
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A kis egyházkerületek ügye.
Az Evangélikus Élet május 30-i számában

Dr. Bruckner Győző miskolci jogakadémiai
dékán reflektált a »Keresztyén Igazság« májusi
számában hasonló cím alatt közzétett széljegy-
zetére. Mivel a cikkíró néhány félreértésnek
esett áldoza tul és végeredményben megállapít-
hatónak véli, hogy a »lezárt kérdés fel vetése
nem volt sem időszerű, sem célszerű gondolat«
és hogy a közlemény tartalma »protestáns egy-
házalkotmányunk szellemével merőben ellen-
kezik«, mint a »Keresztyén Igazság« felelős
szerkesztője, kénytelen va,gyok!a cikkre néhány
megjegyzést tenni. ,

1. Dr. Bruckner Győzö tiltakozik az ellen, hogy
a kis egyházkerületek közig. uniójának kérdését
a takarékosság szernszögéből felvessük. Hivat-
kozik arra, hogya zsinat éppen az ö fejté-
getései alapján az egyházkerületek mai beosz-
tása mellett foglalt állást. Teljesen igaza van,
hogy a takarékossági szempont az egyháeke-
rületek beosztásánál döntő érvül nem szolgál-
hat. Különösen nem lehet hivatkozni ebben az,
összefüggésben a püspöki javadalomra, illetve
a püspöki javadalom egy részéül szolgáló föld-
birtokokra. Mindezekre a szempontokra a »Ke-
resztyén Igazság« nem is hivatkozott,ellen-
ben emlékeztetett a kís egyházkerületek fenn-
tartásával járó »eg!yházk.özigazgatási túlkiadá-
eoke-ve: Hogy ilyenek vannak, azt valószinűleg
Dr. Bruckner Győzö sem vonja kétségbe. És
ha a takarékosság elve nem is lehet ebben a
kérdésben döntő szempont, mégis egyházunkért
való felelősségünk kötelez arra, hogy az egy-
házi közigazgatás tekintetében minden fölös-
leges fillér túlkiadást kerüljünk. Nagyon sok
súlyos anyagi helyzetben levő gyülekezetünk
van és egyházunknak nagyon sok Ú. n. spiri-
tuális feladatára nem jut fedezet. Maga ez a
körülmény is arra kötelez, hogy az egyházi
közigazgatást minél egyszerűbbé, minél olcsób-
bá és minél megbízhatóbbá tegyük. Ez pedig
szükségképpen veti fel mindíg újból ra ma-
gasabb egyházkőzigazgatásí egységeknek, te-
hát az egyházkerületeknek is a mai, történe-
tileg sokszor esetleges körülmények folytán ki-
alakult beosztásánál korszerúbb új rendezé-
sének kérdését. Ez a kérdés a zsinat döntése
után és annak ellenére is fennáll és nem né-
mítható el a zsinatra való hivatkozással.

2. A »Keresztyén Igazság« emlitett közle-
ménye hangsúlyozta, hogy a kis egyházkeru-
letek önállóságának a megtartása csaJk akkor
mondható egyházi érdeknek, ha »élükre <olyan
férfiakat tudunk állítaní, akik személyes sú-
lyukkal. munkabírásukkal és aktivitásukkal
közegyházunk számára jelentenek nyereséget«.
Ezt .a tételt Dr. Bruckner Győzö sem kifogá-
solta. Ellenben hangsúlyozta, bár közelebbről
nem körvonalozta, a »hitvédelmi« szempontot.
Ennek !kapcsán hivatkozik a bukaresti kato-
likus 'érsekség felállttására. A katolikus egy-

ház tudvalevőleg propaganda eszközökként ál-
lítja fel a 'katolikusok 'által alig lakott terüle-
teken a püspökségeket. A hitvédelem és a ,Pro-
paganda persze két. különböző. dolog. ,Aligha
gondolhatunk arra, hogy a kis eg~haz;kel~u-
leteket ilyen propaganda-központokká tegyük
mea: a történelm! mult juk sem viszi őket ebbe

t'> 1 . 1az irányba. De arra sem lehet gondI) lll, ';02''y
a kis egyháskeruletek fenntartását igazoló
hitvédelmi szempont a, területükön lévő szór-
ványok gondozásának különös ere~lmén.yes.sé-
gére vonatkoznek. Nagy' egy,ház,!(e~ulet ~s tud
a szórványokra gondot fordítani es talán az:
anvazi szükséaleteket is könnyebben teremtheti
rá vel6. Legal~bb is. pl. a dunántúli egyházke-
rület jóval alaposabban szervezte meg és épí-
tette ki a szórványgondozást, m.int a kís egy-
házkerüle tek.

Ellenben igenis lehetne egyházunkban a
'lds egyházkerületeknek, illetve püspökeinek
olyan átfogó feladatokat adni, pl. egyes egy-
háztársadalmi szervek vagy egyházi kultúrális
intézmények vezetésében, amelyek joggal inde-
kolnák e Ikerületek önállóságának megtartását.
Elihez viszont nemcsak arra volna szükség,
hogy az egyházkerületek autonómiáját másként
értelmezzük, mint jelenleg és a nagyobb egy-
házkerületek a kisebbeknek átengedjenek bi-
zonyos munkaterületeket, hanem arra is - és
ez az előbbiek előfeltétele, - hogy akis egy-
házkerületek élére sikerüljön való ball átfogó te-
kíntélyú, országos súlyú férfiakat állítani. A
nélkül, hogy a legutolsó püepökválasztások sze-
mélyi vonatkozásait belevonjuk az ügy tár-
gyalásába, megállap ítható , hogy e szempont
eddig nem érvényesült sem az egyházkerüle-
teknél, sem a közegyházi állásfoglalásban.
, A »Keresztyén Igazság« szóban forgó szél-
jegyzete személyí vonatkozásoktól fűggetlenül
igyekezett. a kis egyházkerületek ügyében állást
foglalni. Csak sajnálhatom, hogy Dr. Bruclmer
Győző az ügy tárgyalásába személyi mozza-
natokat is belekapcsolt. A magam részéről
ezeket a személyi mozzanatokat szeretném ki-
kapcsölni annak a megállapításnak a kapcsán
is, hogy a püspöki állás nem az idóseb? kor-
nak kijáró megtisztelés. Senki sem vonja két-
ségbe a szolgálatban .megöszűlt lelkészek ta-
tapasztalatainakértékét. De sem a tapasztalatok
gazdagsága, sem pedig a bölcseség nincs egy-
szerűen az idősebb kerhoz kötve. Minden, a
szolgálatban megőszült egyházi munkásoknak
kijáró tisztelet sem érvényteleníti annak a
megállapításnak az igazságát, hogy ma egy-
házunk élén »olyan férfiakra van ,zÜikség, kik
a szellemi és lelki élet új alakulásával közvetlen
eleven kapcsolatban vannak«. Hogy pedig eztel-
sősorban nem annál a generációnal kell ille-
resnünk, amelyik már a háborút megelőző év-
tizedekben nyertie kiképzését és állott mun-
kába, azt alig lehet kétségbe vonni. Jelenleg
az a fatális helyzet alakult ki, hogy a rang-
idős püspök, akinek az új zsinati törvények
ezerint teladata és hivatása lesz. közegyházunk

/
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spirituális programmjának a megalkotása ée
irányitása, életkor tekintetében jelentékenyen
fiatalabb, mint összes püspöktársai. orülhetünk
annak, hogy éppen ő korunk szellemi életé-
nek ütőerén tartja kezét és olyan nyiltan, elő-
ítéletrnentesen vizsgálja leorunk szellemi ar-
culatát. Ennek elleI1.ére kétségtelen, hogy az
egyház spirituális programmjának kidolgozása
és a lelki munkának egységes irányítása csak
akkor valósítható meg, ha a püspöki kar összes
tagjai harmónikusan együtt tudnak dolgozni.
Ennek. az együttdolgozásnak az előfeltételei
sokkal kedvezőbbek volnának, ha e munka-
társak nem a rangidős püspök koro ztályának
a még nálánál is idősebb tagjaiból. hanem -
legalább részben - az utána következő nem-
zedékből kerülnének ki. Ehhez még egyet kell
hozzátennünk. Aki egyházunknak belső helyze-
tét ismeri, ar, tudja, hogy igen nagyfokú szel-
lemi átalakulás megy benne végbe, amely ho-
vatovább gyökeresen elfordul a háború előtti
egyházi korszellemtöl, sőt vele egyenesen szem-
befordul és pedig' annál inkább, minél jobban
telítődik a lutheri reformációnak a Bibliaból
táplálkozó erőivel. Bár a legutóbbi zsinat egy·'
altalan nem folyt még ennek a változásnak a
jegyében, talán némileg öntudatlanul is: kény-
telen volt azt előkészíteni pl. éppen a rang-
idős püspöknek az egyház lelki életének irá-
nyitására vonatkozólag adott felhatalmazással.
Mindenképen kívánatos, hogy ez abelátha·
tatlan jelentőségű változás egyházunk belső éle-
tében és struktúrájában ne egy egyházi el-
lenzék küzdelméneld eredményeképen jöjjön
létre, hanem ezerves fejlődés által. Ez más szó-
val azt jelenti, hogyavezetőhelyekre, azaz
cppen a püspöki állásokba idejében kell olyan
Iórf'iakat állítani, akik nem a multnak, hanem
a jövőnek az emberei. Ilyen értelemben kell
haugsúlyozni azt, hogy a püspöki állás nem az
idősebb kernak kijáró megtíszteléa, hanem
súlyos é. felelősségteljes munkára való elhívás.

3. Végül kénytelen vagyok megállapítani,
hogy Dr. Bruckner Győzö Leljesen félreértette
a. »Keresztyén Igazság«- nak a közegyház és
az egyetemes egyház vezetőségének fokozott
Ielelősségére való utalását, amikor )~kije,lö,lésd
jogról« beszél. Ilyenról egyáltalán nincs szó.
'I'udomásom szerint a tiszai egyházkerület ve-
zetősége a püspöki állás betöltésenél az utolsó
években kialakult szoká hoz képest bizalmás
tanácskozásokkal bs megállapodásokkal igye-
kezett a választás síma és méltó lefolyását
biztosítani. Ez nemcsak helyes, hanem az egy-
házi érdeket tekintve jogosult is volt. Ha azon-
ban eredeti értelmében vesszük a demokrácia-
nak azt a formáját, amely 'egyházi alkotmá-

,nyunkban törvényerőt nyert, akkor minden
ilyen bizalmas megállapodás a gyülekezeti au-
tonomia jogosulatlan megkötésének és abba
való beavatkozásnak minősíthető, vagyis olyan
eljárás, amelyet Dr. Bruckner Győzö »protes-

.táns egyházalkotmá.nyunk szellemével merőben
ellenkezőneke-miuősít.. Ha az. egyházkerületek

elnökségének: ilyen fontos közegyházi ügyben
köteleseége bizalmas megállapodások segítsé-
gével is biztosítani a választások síma és méltó
lefolyását, akkor teljes joggal lehet azt mon-
dani, hogy a püspöki állás iköz.egyházi méltósá-
gánál fogva az egyetemes egyház vezetőségé-
nek hasonló értelemben van íokozott felelős-
sége. Ez a felelősség semmiképen sem ellen-
kezik protestáns egyházalkotmányunk szelle-
mével.

Vagy nem volna felelős az egyetemes egy-
ház a kerületekérf 13 azért, ami azokban törté-
nik? Ezt cssk akkor lehetne állítani, ha az
egyetemes egyház a kerületeknek esetlegesen
létrejött szövetsége volna, mely bármely pil-
lanatban felbontható az ügy károsodása nélkül,
Ez esetben t, i. az egyetemes egyhá" 1-123-
rólag a kerületeknek közös megállapodással lé-
tesített jogi szerve volna. Más szóval az egy-
házkerület ugyan egyház volna, de az egyé-
temes egyház nem. Csak iki kell mondani ezt
a tételt, hogy felismerjük a helytelenségét, Az
üldözések szétszaggathatták az egyház testét,
úgy hogy osak az elnyomás idején alakult ki
esetleges körülmények folytán az egyetemes
felügyelői tiszten keresztül a magyar evan-
gélikus »egyetemes« egyház. De ez mint egység
magyar evangélikus egyház és mint ilyen,
egyhá,z és több, mint részeinek az Ö szege,
aminthogy az egész mindig több, mint részei-
nek számtani összege, ha eleven organizmusról
van szó. Az egyház tagjai pedig felelősek ,egy-
másért: az egyetemes egyháe, nevezetesen an-
nak vezetősége éppen azért magasabb fokon
gyakorolt s így fokozott felelősséggel tartozik
a kerületekért. Csak meg kell találni a helyes
módját annak, hogy e felelősségnek érvényt
szerezzünk.

Dr. Bruckner Győzö úgy véli, hogy fontos
feladat volna az esperesek, illetve püspökök je-
lölésénél olyanforma megseorító rendelkezést
alkalmazni, amelys'ZJe,rint »azok a lelkészek,
akik esperesek, illetve püspökök akarnak lenni,
megválasztásuk előfeltételeiként bizonyos' köz-
igazgatási vizsgát kötelesek letenní«. Erre a
kívánalomra csak azt lehet mondani, hogy
nemcsak gyaJkorl.atilag keresztülvihetetlen, ha-
nem helytelen is. Kivihetetlen és méltatlan do-
log volna a lelkészektől megkí vánni aet, hogy
ilyen vizsgára való jelentkezéssel mintegy ön-
magukat jelöljék esperesi, illetve püspöki tiszt-
ségre. De ez a propozició a püspöki tisztség
tökéletes félreismerését is jelenti. Nem kicsi-
nyeljuk ugyan le az. egyházi -közigazgatás je-
lentőségét, mégis azt kell mondani, hogy egy
ilyen kívánalom kiiiejezésre csak abból az előfel-
tételból érthető meg, hogy a püspöki tiszt ki-
zárólag vagy legalább elsősorban egyházi közig.
hivatal. Az az egyházi szervezet, amelyet
az üldözések alatti viszonyok: kényszerítettek
rá egyházunkra, amely azután a 18_. századtól
fogva stabilizálódott és a mult században meg-
töltődött a liberálls demokrácia gondolatvilá-
gával, valóban majdnem kizárólag egyhásköz-
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igazgatási szervnek tekinti a püspöki tisztet. Ne-
künk azonban az volna a feladatunk, hogy végtére
már Ievessük magunkról azt a zubbonyt, ame-
lyet az űldőzések létesítette viszonyok' kény-
szerítettek ránlk és amely szukségszülte egyházi
szervezetből mi olyan szívesen csináltunk a
korszellem betolyása alatt magyar specialitást.
Senki sem gondolhat józanul arra, hogy az
evangélikus egyházban hierarchikus jellegű
egyházi méltóságot létesítsen. de legfőbb ideje
volna annak, hogya püspökök méltóságának
püspöki jelleget felismerjük és egyházunk szer-
vezeteben érvényesülni engedjük. Hogy ez a
f'elísmerés szinte kényszerítő erővel kezel ma-
gának útat törni, azt t.anusítja a zsinatnak az
a végzése, amellyel a rangidős püspököt meg-
bízta egyházunk spirituális életének irányítá-
sával. A püspöki tiszt valóban első sorban nem
egy házi kőzigazgatási, 'hanem spirituális fel-
adatok megoldására hivatott.

Ha. e vázlatosan odavetett szempontokat
mérlegeljük, akkor .a »Keresztyén Igazság«
szóbanforgó közleménye nem minősíthető em

: időszerűtlennek, sem oélszerútlennek.
u« Dr. Karner J{á,ro~y.

Finn és észt vendégeink
elutazása.

A budapesti konferencia után vidéki körútra Jn-
. dult finn és észt vendégek száznál több tagú csoport-
ját míndenütt olyan szívből fakadó meleg szerétet fo-
gadta, ami szinte versengéssé fejlődött az egyes
gyülekezetek között. A hatvani állomáson átmenő
vonatot az 'Ottani gyülekezet üdvözölte. Miskoleon
igen szép ünnepély várta öket és jól sikerült lil-
lafüredi és tapolcai kirándulás. Ozdón különösen jól
érezték magukat, sok érdekes látnivaló, tanulnivaló
és bőséges vendéglátás volt. Nyíregyházán a városi
s tanyai összekeveredés típusa keltett figyelmet. Deb-
recen meleg szeretetét és különösen a hortobágyi ki-
rándulást sokat emlegették. Pécs városa igen tet-
szett. Keszthely, a gyógyfürdő, a gyenesdíásí lel-
készüdülő - az eső ellenére is - jól sikerült na-
pot adott. A Sopron felé vezetö úton egymást érték
az állomásokon való' üdvözlések, amik vendégeinket
nagyon meghatották, mert különösen ezekben nyíl-
vánult meg, a látogatások iránti országszer-teérezhetö
érdeldődés. Legjobban mégis Sopron, a régi szép
város, az iskolákban bővölködő város és magas kul-
túrája tetszett nekik, Utolsó állomásuk Győr volt,
ahol egyben a búcsúzkodás is lefolyt. Itt egész nap
együtt volt velük D. Kapj Béla püspök, mint há-
zigazda és D. Raffay Sándor püspök, aMELE.

. elnöke, míndketten egész csalá'djukkal.
Vasárnap reggel a györi leventék, majd az is-

kolásgyermekek űrmepelték a vendégeket, akiknek
nevében Rinne finn lelkész és Kuusik észt esperes
mondott köszönetet. Délelőtt a györi evangélikus
nagytemplomban - a református testvéregyház kül-
döttségével megjelent Balogh Jenő dr. egyetemes

.világi elnök is - Mannermaa finn és Rahamagi észt
püspök prédikált. Később a templom udvarán hang-
versenyt tartottak. A szerétetházban elköltött ebéd
után az egész társaság Böny községen át, ahol Sze-
keres Sándor lelkész mondott üdvözlöszavakat, -
BáboJnára ment. A két rokonnemzet püspöke a bá-
. bolnai ménes gyönyörű ötösfogatán vonult az állami
uradalom kapujáhozés itt vitéz Pettkó-Szandtner

Tibor alezredes, a méntelep parancsnoka fogadta
a vendégeket, az 'egész tisztikarral. A bábolnaí hadi-
árvák zenekara köszöntésül a finn és észt és a ma-
gyar himnuszt s »a f inn huszárok induló«-ját ját-
szotta el, könnyezve hallgatták a vendégek a gyö-
nyörű produkelót. ' ,

A bábolnai kastély parkjában folyt le a vendég-
látó magyar evangélikusság hivatalos búcsúvétele: a7
Egyetemes Egyház megbízásából D. Kapi Béla püs-
pök-elnök, a Magyarországi Evangélikus Lelkész-
Egyesület részéről D. Raffay Sándor püspök-elnök
köszönte meg a származásbans lélekben velünk annyira
összeforrott északi testvérek látogatását és a ha-
záj ukba szóló meghívást. Mindkét csoport vezetöje.s
valamennyiük nevében a mélységes hála hangján vi-
szonozta a magyar búcsúszavakat.

Hétfőn délelőtt a győri pályaudvarról indult
el hazafelé a százöt tagu finn-észt lelkészi sereg.
A györi búcsúztatáshoz olyan óriási és lelkes közön-
ség jött ki a pályaudvarra, hogy a vendégek szinte
életveszélyes tolongás közben tudtak csak vasúti
kocsijaikhoz eljutni. A két különkocsít a győri evan-
gélikus leányok víuágkosarakkal díszítették fel.

A hegyeshalmi határállomást a magyar zászlók
mellett az északi rokonnemzetek lobogót ékesítet-
ték. Szücs Sándor lelkésszel és Csatáry Elek ny.
alispán, egyházmegyei felügyelővel ide is többszáz
egyháztag jött ki. Minden gyermek kezében virág.
Itt volt a búcsúztatás a, legmeghatóbb. A finn, észt
lelkészek, püspökeikkel együtt loevonultak a perónra

.s már Szücs Sándornak is könnyektöl folytott han-
gon, el-elakadó szóval tudtak csak válaszolni, Ami-
kor pedig Túróczy Zoltán főtitkáré az egész láto-
ga tás megszervezője és Zászkaliczky Pál fóti lelkész
a finnekhez és észtekhez fordulva, anyanyelvükön
mondott utolsó istenhozzádot, - a hidegnek hitt
hitt északi emberek sírvafakadtak es megrendülten
borultak a magyárok nyakába. Sírt a két püspök
is és könnyes arccal kezdték énekelni a magyar
imádságot: »Hazádnak rendületlenül ... « Ilyen őszin-
tén csak a leleknek titokzatos vonzása révén egy-
másra talált ernberek érezhetnekegymás írárit. Csupán

. az indulást sürgető vasutasok kérésére léptek fel
ismét kocsijukba a vendégek. Felviharzott a finn,
észt élj en!: Éleköőn Suomí i - Élagu ásti! - 'en-
nek hangj ai mellett hagyták el az északi testvérek
a csonka országot - a viszontlátásig.

Magyar földről való elutazásuk alkalmából az
északi rokon nemzetek püspökei érdekes búcsúnyilat-
kozatot adtak.

Mannerrnaa János dr. finn püspök ezeket mon-
dotta: (

- Magyarországi útunk olyan nagyszerüen volt
megrendezve, hogy valóban szinte szégyenkeznem
kell, a mikor most csupán néhány rögtönzött rnon-
datban adok számot benyomásaimról. Mindenütt,
amerre jártunk, Budapesten és a vidéken, vala-
mennyi népréteg körében egészen kívételes -vendég-
szerétettel találkoztunk és bevallom, el sem tudj uk
uépzelni, hogy mínket, messzi-északi embereket ek-
kora megbecsüléssel fogadnak majd itt. Természe-
tesen tisztában vagyunk vele, hogy ez a felejthetetlen
fogadtatás nemcsupán a mi szernélyűnknek szólt,
hanern egész népünknek is: három nemzet nyujtott
egymásnak testvérkezet és ezek a kezek sohasem sza-
kadhatnak többé széjjel ...

- A trianoni kényszerbéke alatt nyögő nemes
magyar nemzetnek szívünk mélyéből kívánunk erőt,
kitartástés kívánjuk reményei megvalósulását. Alig
hiszem, hogy legyen nép, amely igazabban óhajtja a
magyarság új életre való feltámadását. Utunk nem
volt politikai célzatú, de ennek az útnak kihatásai
kétségkívül megmaradnak mindhárom nemzet életé-
ben és szellemi vagyonleltárában. Politikai paktu-
mok megváltozhatnak. de a vérközösség, az egy-győ-
kérr ől sarj adt történelmiség kapcsolatai nem változ-
nak meg. Szeretném búesuzóul mégegyszer mínder

itteni barátunk k~zét megszorítani, hogy úi?ól és
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újból kiálhassák éljen-t Magyarországra és a magyar
népre.

- Reméljük, hogy három év mulva, odakint, a
második finn-ugor Ielkészkongresszuson majd kellő-
képpen viszonozhatjuk mindazt, amit a magyar test-
vérektől kaptunk.

Rahamiigi észt püspök a következöket mondotta :
Egész magyarországi tartózkodásunkon szakadat-

lan ünneplés kísért végig. Hangsúlyozorn, hogy
rendkívül sokat tanultunk ebből a lelkésztalálkozó-
ból, amelynek munkássága a három egyház további
együttműködésére nézve mindenesetre alapvető je-
lentőségű. Legmeghatóbb volt számunkra a találkozás
a gyülekezetek népével és a lelkipásztorokkal. Az
észteknek is az a vágyuk, hogy mihamarabb visz-
szajöhessenek a magyárok közé, akik talán akkorra
már még vidámabb an fqgadhatnak bennünket. .

Ezekből' a nyilatkozatokból. de a búcsúzó északi
testvérek sok-sok »riémhivatalos« kijelentéséből. a
hálásan ragyogó szemekből is ki Lehetett olvasni:
a magyar vendéglátásnak ez a többhetes erőpróbája

. s egyúttal a magyar evangélikusség első nagyobb-
szabású »idegenforgalmi vállalkozásac kitűnő en si-
került, Nem a küldöttség aránylag kicsiny létszámán
mult a dolog, de - viszonozni kellett azt a szinte
legendás gyengédséget, amellyelodafent a finneknél.
észteknél minden magyar ember találkozik. Buda-
pesten' s a körút tizennégy vidéki városában és köz

. ségeben mindenűtt vendégszerető- magánházak fo-
gadták be a Lelkészcsaládokat s a hatóságok, kö-
zületek versenyezve ígyekeztek kedvében járni az
ősi íLajrokonság minden rokonszenvet megérdemlő
reprezentánsainak. \ "

A Magyarországi Evangélikus Lelkészek Egye
sülete, D. Raffay Sándor püspök-elnökkel élén közel
öt évre visszanyúló előkészítéssei oldotta meg a pro-
paganda és rendezés feladatát. Az egyesület fá-
radhatatlan főtitkára, Túróczy Zoltán, több mint fél-
esztendőt töltött Finnországban, hogy a régen érle-
lődő terveket realizálja, tökéletesen elsajátította a
[inn nyelvet és itthon is ő vállalt legtöbbet a körút
gondjaiból, Kemény Lajos budapesti esperes, MELE-
alelnökkel együtt. A találleozón elhangzott összes
beszédeket, prédikációkat, előadásokat finn, észt. ma-
gyar nyelvre kölcsönösen le kellett fordítani, ebben
a ~unkába;n Voipio. Sopronban tanuló finn teológus,
Grunberg eszt esperes, Zászkaliczky Pál fóti lelkész,
Garam Lajos egri lelkész és finn-származású fele-
sége, Danhauser László budapesti vallástanár és az
Északon diákoskodott magyar lelkészek mindegyike
nagy odaadással dolgozott,

*Néhány jellemző apróság is megörökítést érde-
mel. Elsőnek azt kell megállapítani, hogy a túlzsú-
foltnak látszó és túlfárasztónak mutatkozó program-
mot míndenütt pontosan meg lehetett tartani és a
vendégek nemcsak végig kibírták, de ami a legér-
dekesebb: a legtöbben meghíztak. Viszont a tolmá-
csok - lefogytak. Annyi beszéd volt és olyan erős
munkát kellett nap-nap mellett végezniök, hogy min-
den köszönetet megérdemelnek.

*. A finn püspök utolsó este dicsekedve és egyben
szegyenkezve mondotta: »képzelje, - száznál több
ajándékot kaptam. Száznál többet!« ...

*Az észt vendégek legnagyobb aggodalma az,
h?gy ami itt velük és érettük történt, otthon nagy-
reszt mesének vagy túlzásnak fog tetszeni. »Nálunk,

mondották - egy szál rózsa akkor is egy pen-
göbe kerül, rrríkor' a Legolcsóbb" de néha 3-4 pengót
is elkérnek érte. Nálunk nagy dolog az ha valaki
három szál rózsát kap egysz:erre. Mi p~dig Keszt-
helytől Sopronig a vasúti állomásokon üdvözlő so-
k~ságtó.l a'~nyit .kapt':lnk, ..hog~ minden hölgyre egy en-
kent ketszaz rozsanal tobb Jutott. Ki fogja ezt el-
hinni nekünk?«

*

Az első héten nem tudtak két tolmácsot: Zász-
kaliczky Pált és Sztehlo Gábort megkülönböztetní
egymástól. Azt gyanították, hogy ez a kettő talán
egy ember, vagy pedig két Zászkaliczky van és
Sztehlo nincs, esetleg megfordítva: nincs Zászkaliczky,
de van két Sztehlo. Az út végére' azután megtanulták,
hogy van, dc egy-egy van belőlük. Az egésznek
igén egyszerű magyarázata van: mindegyikük kettő
helyett dolgozott. . '.

Az evang, egyház helyzete
Németországban.

- A budapesti egyházmegye tavaszi konferenciáján
tartott előadás. - '

Előadásommal úgy vélek legjobban szolgální, ha
a látottak, hallottak és· olvasottak nagy törnkelege-
ből néhány egyszerű, világos szempont segítségével
'választom ki és fűzöm össze a részleteseményeket.
egy-egy irányba belehasitunk Németország utolsó
4-5 esztendej ének megnemálmo.dottan mozgalmas

.egyházi életébe, s így egy-,egy olyan mctszetet ka-
punk, rnelyről, ha nem is mindent, de a legténye-
gesebb vonásokat tisztán leolvashatjuk.' Először ,egy
nosszmetszetet vágunk: ebben az egyházi harc tör-
téneti lefolyását kívánjuk Ielrajzolni nagy fázisai
szerint. Maj d egy keresztmetszetet készítünk: ebben
azokat az elvi és tárgyi problémákat keressük, ame-
lyek körül az egyházi harc állandóan folyik. VégW
fel vetj ük azt a kérdést, hogy miféle jelentősége
van egyházunk számára a németországi harcoknak.
Ezt nevezzük el talán az értékmetszetnek. Ebben
a három gondolatkörben kívánok mozogní.

1. Először tehát a hosszmetszet. Néhány ese-
ményt újra fel kell idéznünk az egyházi harc törté-
netéből. Az egészet legjellemzőbben három szakaszra
tudnám osztani. Ma élünk a negyedik szakasz ele-
jén, amiről még nem sokat tudunk.

Az első fázis az új egyházi a-lkotmány kiala-
kulásának és érvényesítésének szakasza. 1933 január-
jában veszi át -Hitler a hatalmat. Egységet az egész
birodalomban! - ez 'lesz a jelszó. Egységet az 'evan-
gélikus egyházban is, mely akkor 28. -részegyházból
állott. Egy püspöket az élére, mint ahogyan egy
V€zér áll a Birodalom élén is. Különös erővel igyek-
szik ezen az az egyházpolitikai párt, mely már 1932
tavaszán alakult és a Német Keresztyén Hitmozgalorn
nevet vette fel, erősen kihangsúlyozván nemet-voltát.
Csakugyan neki ül az illetékes bizottság az új alkot-
mánytervezet kídolgozásához. Jelölik és megválaszt-
ják .birodalmi püspöknek Bodelschwingh Frigyest,
ami aNémet Keresztyéneknek sehogyan sem tetszik,
mert nem közülük való. Július 14-én kihirdetik az
új Alkotmányt. Az országos egyházakat egy biro-
rodalmi egyházba fogják egybe, élén a birodalmi
püspök áll, mellette pedig egy egyházi minisztéríum,
Most jönne az új Alkotmány érvényesítése, kiírják
az egyházi választásokat. S itt tör ki nyiltan a harc.
A Nemet Keresztyének abszolut többséget és ha-
talmat akarnak mindenütt. Szept. fi-én a Porasz zsi-
naton az egyházba is be akarják csempészni az árja
§-t, mire a zsinat egy része kivonul. Most már egy-

mást hajszolják a durva események: lemondásra
kényszerítik a birodalmi püspököt, helyébe egy te-
hetségtelen embert ültetnek Müller Lajos személye-
ben, ki a nemzetiszocialista párt bizalmi embere.
Az új püspök még abban az évben kezére játssza a
pártnak az evangélikus ifj úságot, hatalmi szóval be-
olvasztják a Hitler Jugend-ba. Egymásután jönnek
anémet kisdiktátorok : Hossenfelder, Oberheid os kü-
lönösen Jager, akik erőszakkal akarják az egység-ct
létrehozni. S ez bal ul ütött ki. Az elégedstleneke;
KÖZÖS táborba szólítja az erőszak. Az új Alkotmány
érvényesítése nem sikerült. \

Igy jutunk el a. második fázishoz, melyet a hit-
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vallas-zsinatok szakaszának nevezhetünk. Itt tolódik
át az alkotmányi kérdés hitvallásos térre. Az egyház
tisztaságát féltő kisebbség meglátja, hogy a kirob-
'bant faji gondolat mindent elsöpörni kész táma-
dásával szemben csak a hitvalláshűség mentheti meg
,az egyházat. 1934 rnárc. 16-án tartják az első hit-
vallás-zsinatot Dortmundban, Westfalen tartomány-
ban. Utána hosszú sor következik mindenfelé. Leg-
fontosabbak az egész birodalmat képviselő Birodalmi
Hitvallás-zsinatok. Az első Barmenben volt 1934
május 29-én. Itt bátran tévtanitásnak bélyegezték a
Német Keresztyének tanítását. A második Dahlemben
volt ugyanez év október 20-án. Itt a szükségjogra
hivatkozva kimondják, hogya szétrombolt rend
helyreállítására ők, a hitvalló egyház, teremtenek
új szervezetet. A harmadik Augsburgban volt 1935
j unius 4-6. napjain. Ezen már kialakítják az Ideig-
lenes Kormányzatot, mely magának igényli ezen-
tul a német evangélikus egyház vezetését. Volt még
egy negyedik is, de ez a következö szakaszba tar-
tozik. Hogy ezek. a hitvallás-zsinatok kialakulhattak,
annak természetesen az' adott lehetőséget, hogy a
hitvalló egyház mozgalma széles körben megduz-
zadt, naggyá nőtt és hatalommá lett. S most jött
egy váratlan fordulat.

Ez vezet el az egyházi harc harmadik fázisához,
melyet az Egyházi Bizottság szakaszának nevezek.
Ebben az időszakban kerültern ki én is Németor-
szágba. Mi történt? Belenyult az' állani az egyház
ügyébe. A háttérben ·eddig is ott volt, de most
nyilvánvalóbban beleszólt a helyzetbe. 1935 nyarán
Kerrl tárcanélküli minisztert -kinevezték a vaIlás-
ügyek miníszterévé. Majd szeptemberben törvényt
bocsátott ki a korrnány, mely felhatalmazza a mi-
nísztert arra, hogy az evangélikus egyház jogrend-
jének helyreállitása céljából kötelezö rendeleteket ad.
hasson. A miniszter rövidesen kinevezí az úgynevezett
Egyházi Bizottságot különböző csoportokhúz tartozó
egyházi emberekből, s két évi időtartamot ad nekik,
hogy békítsek össze a szembenálló csoportokat. Igen
ám, de az Egyházi Bizottság kezdettől fogva a rni-
niszter függvénye volt, s most már többé nem a
Némel Keresztyénekkel találta magát szemben a
hitvalló tábor, hanem tulajdonképpen az állammal,
a korrnánypárttal ! Ez a helyzet a hitvalló egyházat
is megbontotta. 1936 február' 17-22. napjain az
Oeynhausení negyedik birodalmi hitvallás-zsinat min-
den megegyezés mellett is két irányba szakította a
hitvallók táborát. Az egyik rész radikálisari eluta-
sított minden tárgyalást az Egyházi Bizottsággal,
mely ki akarja vennikezükből .az egyházvezetés
igényét. A másik rész reménykedott a tárgyalások
sikerében. Ez utóbbihoz tartoztak a délnémet tiszta
lutheri országos egyházak vezetöségeí, kik közben
tömörültek is egy corpus Lutheráncrum kialakítására
Frankfurt a.M.-ban. Annál nagyobb meglepetést kel-

- tett nemrégib·en, hogy az Egyházi Bizottság két éves
megbízatása lejárta előtt lemondott, arra hivatkozva,
hogy maga a mínísztérrum akadályozza munkáját.
Ezz-el lezárult ez az időszak is.

Azóta új időszakot élnek Németországban. Csak
annyit tudunk erről, hogy Hitler új választásokat
írt ki, s hogy most nagy harcok folyinak. Sajnos,
úgy látszik, az államhatalom nemhogy virszahúzódnék a
tűztől, hanem mínd kírnéletlenebbül nyul bele teljes
erejével.

Ez tehát a történeti kontinuitás: új egyházi al-
kotmány, - hitvallás-zsinatok, Egyházi Bizottság.
Ez a hosszmetszet. .

2. Most készítsük el a keresztmetszetet. A harc
alapproblémáját könnyü meglelní. Bárhol érintjük is
a lejátszódott eseményeket, bármelyik pontori Im-
tat juk is a küzdelem okát: mindenütt rátalálunk a
döntő problémára: az egyház és állarn viszonyának
kérdésére. Ez a véres seb. . ;

I'udjuk, hogy az egyház és állam viszonyát egy-
szersmindenkorra rendezni nem lehet, időnkint újr;
meg újra zavart okoz. De legyünk tisztában azzal
IS, hogy ennek a régi harcnak itt egy. ojyan új :

formájával állunk szemben, mely páratlan az egyház
eddigi történetében. Hatalomról, .eröszakról, össze-
tűzésekröl sokat beszélnek a történelem lapjai. De
nem ismerik azt az állami totalitás-elméletet, mit a
hitlerizmus hozott. A Harmadik Birodalom totális
államnak vallja magát abban az értelemben, hogy
egészen magának igényli az embert és az emberi élet
minden területére rá akarja nyomni bélyegét. Nem-
csak a közigazgatást és a 'gazdasági életet akarja
szabályozni, hanem magának vindikálja teljességé-
ben 'a nevelés munkáját, irányokat szab a tudomány-
nak, kíméletlenül kezében igyekszik tartani a szellemi
és világnéz-eti folyamatokat és mi.nden eszközzel sa-
ját elveit akarja bel evinn i a lelki életbe is. Igy
történt meg az, hogy a nemzetíszocialista világnézet,
különösképpen is a Rosenberg-f'éle fajelméletben és
vér-mitoszban, vallásos formát öltött, ami - sze-
rintük - minden német emberre nézve kötelező!
Itt nem lehet szó többé arról. hogyakeresztyénség
önállóan létezzék más világnézetek mellett, A nem-
zetiszocializmus, mint világnézet és mint vallás kor-
látlan. abszolut, to tá lis igénnyel lép fel: csak ő
élhet, minden másnak pusztulnia kell, Hogy hivata-
losan azt állítják még, hogy a Párt a »pozitív ke-
resztyénség« alapján áll: nem egyéb rút fogalom-
zavarnál. Ami1: ők pozitív keresztyénségnek nevez-
nek, az a mi szernünkben egyáltalán nem keresztyén-
ség, ellenkezőleg, tősgyökeres pogányság! A keresz-
tyénség nem az-onosegy bizonyos szociális népse-
gítéssel. A keresztyén hi1: a feltámadott Krisztusba
vetett hit. Ez pedig, szerintük, »negatív« keresz-
tyénség, vagy Kerrl míníszter szavai szerint ne-
vetséges valami; nem jöhet a zsidóktól az üdvös-
ség; Hitler teremtette meg az 'igazi hitet; ő egy új
kinyilatkoztatás hirdetője. Merő pogányság ez! Nem
csoda, hogy kevesen bár, de hamar meglátták egye-
sek, hogy itt az egyház léte forog kockán. Az a
kérdés, hogy az állammal kapcsolatos egyház egy-
általában lehet-e még keresztyén?! Igy csak két es-
hetőség maradt. Vagy elttiri az egész egyház. hogy
faji vallásossággá tegyék és ezzel önmagát csúffá
tegye. Vagy kitart hite és hitvallása mellent és ak-
kor harcba kell szállania. Akiknek csakugyan szív-
ügyük volt az egyház, csak a harc-ot választhatták!

De félre ne értsen bennünket senki. Mintha mi
most csak a nemzetíszoclalizrnust akarnók vádoln; és
kárhoztatni! Meg kell vallanunk: hogy idáig ju-
tott a helyzet egyház és állam között, abban nagy
része van az egyház bűnös mulasztásainak.Hogyan
történhetett meg' az, hogy, a nérnet evangélikus egyház
túlnyomó többsége máról holnapra belehullott 'en-
nek az új faji vallásosságnak és vér-rnítosznak a
tőrébe ? Csak úgy történhetett meg, hogy anémet
politikai államfordulat az egyházat szétzüllött ál-
lapotban találta. Az egyház szánalmas nevelésének
bizonyítéka már az is, hogy a vezető poziciókba ju-
tott embereknek fogalmuk sem volt az egyházról.
Legfeljebb egy jogi-erkölcsi testül-etet láttak benne
s éppen ezért így is akartak vele elbánni, mint a
többi egyesületekkel. Az egyház. - hosszú évtize-
dekre visszamenően kell ezt megállapítanunk -
elvilágiasodás processzusári ment áto Belsőleg SZ2-
kularizálódott. Magába olvasztott idealizrnust, indi-
vidualizmust, humanizmust, mindenféle emberi szel-
lemi áramlatot és majdhogy egészen meg nem f-e-
ledkezett tulajdonképpeni e~etlen sajátos hivatá-
sáról: az isteni evangélium liírdetéséről. Ilyen egy-
házi közállapotok körmyen lehetövé tették, hogy az
új nemetkeresztyén tévtanítások milliókat hódítsanak
meg egycsapásra. Ugyhogy azt kell mondanunk, még
szerencse. hogy a nemzetiszocialista világnézet to-
tális igénnyel lépett fel, mindent követelt és így
felrázta az egyházat álmából. Dörzsölni kezdte végre
a szemét és feleszmélt. ha kiveszik kezemből a vi-
lágnézetet. az idealízrnust, a humanizmust, a :szo-
ciális cselekvést, akkor mi ad jogot további létezé-
semhez ? S akkor újra felcsillant előtte a betemetett
kincs: az evangélium ! A Krisztusról szóló örömhír!
Igy vezetett el az egyház és az állam viszonyának
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kérdése az evangéliumhoz. Igy lett az idegen áram-
latok elleni .harc: harc a tiszta evangéliumért! Ez a
német egyházi harcok sarkpontja. Sose tevesszük
ezt szem elől.
(Foly tat juk.) Schole Lásetá,

Az egyházi iskolák
autonomiájának sérelme,

(Folytatás.) : "

Ugyancsak' sérelmeznünk kell, hogy [l

sajóvidéki egyházkerület tanítóképző intézeté-
nek tantárgyfelosztásához a főig. az észrevétele-
ken kívűl már jitasításokat is adott, hogy a
jövőben tniként járjanek el annak megezer-
kesztésénél. Ez már szerintem messze túl van
a Iőfelügyeleti ellenőrzésen, ez már nem el-
lenőrzés, ez már kormányzás, mely ellen· til-
takozó szavunkat a leghatározottabban fel kell
emelnünk.

. Ugyanilyen sérelmes a tanári kar üléseiról
felvett jegyzőkönyvek bekérése. Az értekez-
léteken tárgyalt ügyek lehetnek oly intim belső,
a főigazgatói ellenőrzéssei kapcsolatba egyál-
talaban nem hozható belügyek, melyek tit-
kosságának megőrzése minden idegennel szem-
ben indokolt.

Felsorolásomban az utolsó, de jelentősé-
gében éppen nem utolsó nagy sérelmünk az
elnöklés jogának megvonásával ért bennünket.
A V. U. ugyanis előírja, hogya kir. íőigazgató,
vagy a tanulmányi felügyelők a látogatásaik
során .ösezehívott kari értekezleten elnökölnek.
Mindezideig a gyakorlat az volt, hogy az ér-
tekezleten az egyházi főhatóság elnöke, vagy
annak Icépvíselője elnökölt. Sok íntézetünkben
az iskola Ielugyelőbizcttságának elnöke maga
az egyházkerület püspöke s így ezen rende-
letnek az lesz az eredménye, hogy a püspök'
az ily értekezleten nem fog résztvenni, - pe-
dig hogy részvétele mennyiben fokozza annak
jelentőségét, azt nek kell különösképpen hang-

-súlyoznom - egyrészt a _főigazgatóval való
közvetlen érintkezés, másrészt a tan zemélyzet
buzgóságára való hatás miatt.

Ezen rendelkezes jogilag sem helyes, mert
a tanszemélyzet egyházi törvényekkel szabá-
lyozott módon, mint egyházi szerv jár el akkor.
amikor értekezletet tart, ezen tehát rajta kívül
álló tényező nem elnökölhet.

Méltóztassék megengedni, hogy ezt analóg
esettel megvilágítva megkéekezhessem, hogy
vajjon mit szólna az egyetemes felugyelő
úr ahhoz, haa VKM, miniszter úr, vagy ki-
küldötte megjelenne közgyúlésünkön a. legfőbb
felügyeleti jog alapján és át akarná, venni laZ
elnöklés jogát, vajjon atadna-e ezt neki? Hát.
még, ha a rniniszter egy egyházellenes, irány-
zatot képviselő> szélsőséges párt tagja volna!

A tanulmányi felügyelők is összehívhat-
ják értekezletre a szaktanárokat és ezen érte-
kezléteken ők elnökölnek a rendelet szerint.

Előfordult egyik intézetünkben, hogy a lato-
gató tanár szakfelügyelő e~nÖikölt,egy oly ér-
tekezleten, melyen egyszeru tagként megjelen-
ni tartozott az intézet ugyanolyan szakos igaz-
gatója; hogy az ilyen vesetek nem. szo~gálna},
i1zigazgatói tekintély emelésére, az mindnyá-
junk előtt nyilvánvaló. "

Példának hozhatom fel az. ellenkező gya-
korlatra az érettségi vizsgálatokat, melyeknél
az elnöklést az egyházi főhatóság feje, v~gy
helyettese látja el~,s a megjelent kormánykep-
viselőnek semmi rendelkezési joga nincs, csu-
pán a törvények és rendeletek megtartását el-
lenőrzi. 1883 :XXX. Ezen ősi jogunkhoz még
az új középiskolai törvény sem mert hozzá-
nvúlni .

.' Az értekezleten való elnöklés miatt 1890-
ben a késrnárki líceumban a kir. főigazgató
nagy haraggal otthagyta az értekezle,tet, m~ly
eljárása miatt akkori püspökünk Teliratot 111-

tézett a miniszterhez saldzor a miniszter ,a
Iőigazgatónak alkalmazkcdóbb eljárást ajánlott.

A számtalan kisebb, de mégis jelentős sé-
relem elsorolásával nem akarom a Ft. egyete-
mes kőzgyúlés idejét igénybe venni, 'eLeazokat
egy a míníszterhez benyújtandó határozati ja-
vaslathoz készséggel bocsájtern rende]!kezé~é~e,
eg-yben tiszte léttel .előterjesztem határozati ja-
vaslatornat :

Határozza el az egyetemes közgyűlés, hogy
az 1934 :XI.és az 1935 :VL t.o.vek, illetve vég-
rehajtási utasításaik egyházi és iskolai autono-
miánkat sértő. rendelkezései ellen tiltó sza vát
felemeli, és felkéri. az egyetemes .egyházi
és 'iskolafelügyelő urat, hogy lehetőleg a test-
vér ref. konvent elnökségével egyetértőleg tár-
ja fel -a VKM,. úr előtt sérelmes intézkedéseit
és tejezze ki előtte, hogy az egyetemes közgyű-
lés az E. A. 3. §-a alapján áll, mely szerínt
»a Magyarhoni Ág, Hitv.Ev, keresztyén egy-
ház iskolai mint az ~gyház önfenntartásának
eszközei.' a~ egyház testéhez tartoznak« így
az őket ért sérelem egyben egyetemes egyházi
sérelem is, melynek sürgős orvoslása az egy-
ház és állam közötti harmónikus viszony meg-
teremtésének elengedhetetlen előfeltétel.

Seepcsik Gyula,

Magyar korálelö-"zeneszerzo
játékai.

, Perényi Géza kiváló zeneleöltönk tollából
most hagyta el a ajtót 10 orgona-korálelőjáték,
melyeknek nagyobb része főleg magyar dalla-
mok fölötti kompozició. A korálelőjáték irodal-
mát főleg nérriet zeneszerzők múvelték már
400 év óta, Ez a magyarázata annak, hogy
speciális : magyar keráldallamaink fölött ed-
digelé még nem jelentek meg kerálelőjátékok.
Ha komponált is egy-két magyar zeneszerző
néhány korálelőjátékot, az az evangélikus 0.1'-

gonások részére hozzáférhetetlen volt, mert
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ezek ezideig csak kéziratban vannak meg. An-
rjál nagyobb örömmel kell hát üdvözö]nünk Pe-
rényi Géza most megjelellt kerálelőjátékait.
ruerí így ezentúl hazánk összes evangélikus
templomaiban is be lehet vezetni a g,yLi]ekezet
magvar koráléneklését hozzáillő és azon 1'e1-
épülö niűvészi értékú, stílusos és egyházi szel-
leml.eu írt korálelőjátékokkaL

A zenei világbau járatcsabbak előtt nem
ismeretlen a szerző neve; zenekari hangver-
senyeken több múvet, valamint Budapest ka-
tolikus templomaiban több miséjét is hal-
lottuk, melyeket a rádió is közvetített. Mind-
ezen müveken átvonuló előkelő ízlés, nagyvo-
nalúság, biztos ellenpontozó múvészet s -tema-
tikai invenció arra prec1esztinálja Perényi ösz-
szes orgonamúveit, hogy azok a mi evangélikus
templomainkban .is felcsendüljenek Isten di-
csőítésére. Ezért hívjuk fel evangélikus orgo-
násaink figyellnét a most megjelent 10

korálelőjátékára, melyek egyenként iskapha-
tók Rózsavölgyi és Tsa cégnél (Budapest, IV.
-., it té ő.) Z AbzerVla- e·1' o.. r , .
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SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 3. VASÁRNAP.
1. Péter 5:5-11.

Sohasem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy Isten
mfülelwzete idegen a világban. Benne él, de nem
belőle való. Istené, akit kornueeete nem ismer el.
Ki van seolqáltatua a világ hatalmának, harcolnals
érte és harcol önmagáért. Polgárjoga nincs, mert
lsten gyermekét sehol nem fogadják seiuesen, Éppen
emiatt szenued so/rot. Mert ideqen, olyan heluen
él, ahol Isten még nem minden mindenekben, Csak
lesz egy.kor. Most. még elöörsök,et kűld ki. Uttörőket,
útkészitöket, De ezek .az ördög hatalmi körébe ke-
rűlnek . Az eléenűk: tör, támadja őket. Hiszen el-
lenségei. .

És ebben a' harcban csak más fegy,verelfJwl lehet
harcolni, Támadással soha, csak uedekezessei. Tű-
réesei, kiiartással, állhatatossággal. Védeni és meg-

. őrlzn~ azt, amit lstea adott nekünk, mert a hitben
való állhatatosság többet ér minderi hanqzatos »bi-
zonyságteuésnél«. Beszél helyettiink arról, hogy Isten
dolga, akarata, törvén,ye örök, mert meg tud állani-
meg tud maradni minden körülmények között. Ezért
kell megőrizni aet amit kaptunk, abból semmit el
nem veszíteni, meri így. gyarapodik a legjobban.
Önként, maqdtol, mini a vetés. i

Isten teszi eb'ben sztlárddá az embert. Ö cse-
lekszik, ha mi enqedelmeskedűnk és övé lesz a di-
csőség a gyözelemért, amikor egyszer oeqet ér a ke-
resztyének seenoedése, mert ekkor nem leszünk többé
idegenek. Hiszen »a seelideké lesz öröks2güJ a föld« .•

: 'O,",:, .Egyházmegyei közgyűlés. A budapesti egyház-
megye 1937. évi június hó 24:én, délután 5 órakor
a Deák-téri leánygimnázium disztermében (IV. Sütő-uo
1. II. em.) tartj a évi rendes közgyűlését.

- Az Ev. Papnék Otthona Kístarcsán a nyár fo-
lyamán napi 4 P-ért bőséges ellátással nyujt üdü-
lőknek teljes panziót csendes, kellemes környezet-
ben. Erdeklődőlcnek készséggel ad felvilágosítást Ré-
vész Sándorné, az Otthon vezetője, Kistarcsa.

- Felvétel az Euanqelikus Teológusok Ottho-
nába. Akik Sopronban a m. kir. Erzsébet-tudomány-
egyetem ·evang. hittudományi karán óhajtjlák tanul·

Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda,

mányaikat folytatni s a Teol. Otthonban kívánnak
lakni, a Teol , Otthon Bizottságához címzett kér-
vényüket június 20-ig küldjék be az Otthon Igazgató,
ságához (Sopron, Felkelő-út 42.). A kérvényhez rnel-
léklendö : érettségi bizonyítvány másolata; önéletrajz,'
orvosi bizonyítvány, lelkésznek, illetve vallastanár-
nak bizonylata ; a szülők kötalező nyílatkoza ta a tar-
t ási díj pontos fizetésére és esetleges károk megté-
rítésére vonatkozólag. - Tartásdíj (lakás, fűtés, vi-
lágítás, fürdés, háromszor étkezés) évi 550P s 5 P f elsze-
relésre, amely összeg félévenként előre fizetendő,
havi részletekben való fizetést allenben az Otthon
Bizottságától kell kérelmezní.. A . díjak fizetése leg-
később augusztus 1-ével kezdődik. Szegénysorsú, de
legalább »jó« előmenetelü s görög érettségivel bíró
tanulók kedvezményért is folyamodhatnak, ebben az
esetben csatolniok kell a szülők vagyoni helyzetet
feltüntető ez évi keletű bizonyítványt. Végül mel-
léklendő válaszboríték ajánlott válasz céljaira meg-
Ielelően felülbélyegezve. '

Felvétel a m. kir, Erzsébet-tudomány,egyetem ev.
hittudomány; karára az 1937-38' .. tanéore. A Sop-
ronban elhelyezett evang. hittudományi kar a m. kir,
Erzsébet-tudományegyetem szerves tartozéka s így
reá nézve is az egyetemi beiratkozási szabályzat az
irányadó. A m. kir. Erzsébet-tudományegyetem fel-
vételi hirdetménye 1936. június-július hónapban II
Budapesti Közlönyben fog megjelenni egyidejűleg il
nagyobb napilapok is közlik, azonban, akik a ci-
mükre szóló válaszbélyeggel ellátott borítékot be-
küldenek a kar dékáni hivatalához (Sopron, Deák-
tér 74.) azok a felvételről s a karra való felvétel
különös követelményeiröl bármikor tájékoztatót ís
kaphatnak. Mindennemű felvilágosítást a dékáni hi-
vatal ad.

HOGYAN TAMOGASSUK AZ EVANGELlKUS
EGYHAZKEROLETEK JöLÉTIEGYESOLETÉT?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 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., Hajá-u. 8-10. (Ev,"
bérház.) Telefon 1-863-32, valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba, Debrecen, Győr, Kaposvár, Miskolc, Pécs,
Szeged, PSzékesfehérvár, Szombathely, Szolnokl Min-
den egyházközségben megbizottai vannak az egye-
sületnek. - Allandóan felveszünk és foglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket; hölgyeket is.

SZLEZÁKLÁSZLÓ
Magyarország arany koszorús mestere

harang- és ércöntőde, haranqielseerelée- és harang'
lábgyár, Budapest, VI., Petnehásu-utca 78. szám.

8 aranuéremmel és 4 diszoklevéllel kitűntetue!

Most jelent meg Szántó Róbertnek, a kiváló szónok-
nak Seereisz-é enqem? cím alatt egyházi és alkalmi
beszédeket és előadásokat tartalmazó, 252 oldal ter-
jedelmü, szépen kiállított könyve. Ara P. 4.~U.
Schelte Testvérek könyvkereskedése, Budapest, IX.,

Ferenc-körút 19-21.

Ékszer, ara.n.y, ezüst óra,
egyházi kegyszerek
a legolcsóbb napi áron

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

Alapttoa: 1867.
Budapest, VII., Damjanich-u 2876. - F.: Farkas L.
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HÉT ARANYGYŰRŰ.
Országos feltűnést keltett a középiskolai

tanulmányi versenyek eredményének kihirde-
tésekor, hogy az első helyen a budapestdasori
evangélikus fiú gimnázium végzett; a nyolc
verseny-tárgy közül hétben nyert; ötben első
helyet, kettőben pedig" helyezést és így össze-
sen 36 egységet ért el, ami eddig még meg-
közelítően sem történt a 15 év óta folyó ver-
seny történetében. Ezzel a győzelemmel az
evangélikus gimnázium eddig is csaknem ál-
landó első helyét megszilárdította .. Győzelmé-
ből azonban tanulságok is kínálkoznak.
- Mindenesetre feltűnő az, hogy a tanul-
mányi versenyek eddigi 'összesített eredményei
szerint a felekezeti iskolák messze megelőzik
az államn középiskolákat, Ez végképpen el-
dönti azt az időnként felbukkanó kérdést, hogy
miért tartanak iskolákat az egyházak, az is-
koláztatás állami feladat és azt az állam tel-
jesíti is. Beigazolódott, hogy az egyházaknak
van igazuk, amikor a vallási élet tényezőít
beállítják erőnevelőnek az iskolai életbe. Az
iskolának nemcsak tantárgyakat kell tanítani,
hanem szellemmel kell bírnia és a. felekezeti
iskolákat sajáto s szellemük gazdagítja. A
felekezeti iskolák akkor is jók voltak, amikor
nem voltak tanulmányi versenyek és reánk
nézve tulajdonképpen nincs is más haszna és
jelentősége ezeknek a versenyeknek. mint hogy
alkalmat adnak az iskoláinkban élő szellemnek
a nyilvánosság figyelmét is felhívó jelentke-
zésére. És ezért _nem állunk meg a verseny
eredményeinek annál a megállapításánál, hogy
!Jozelső a mi iskolánk lett. és hogy majdnem

. - I

maximális pontszámot ért el. Meg kell álla-
pítanunk azt, hogy ískoláinknak ez a szelleme,
mintahogy ez másképpen nem lehet, kihat nö-
vendékeink iskolán túli életére, közéleti elhe-
lyezkedésére, munkálkodásainak értékére is.
Érdekes volna és talán nem is volna lehe-
tetlen azt a kérdést is végig kísémi, hogy mely
tskoláknak növendékei jutnak a közélet ne-
vezetesebb és nagyjelentőségű pozicióiba.

De rá kell mutatnunk olyan vonatkozá-
sokra is, melyek az eddigiekből természetesen
következnek, Nem csupán szervezkedésnek a
kérdése az, hogy mennyi élet van egy -egy is-
kola volt növendékeinek egyesületében, mert
ezeket az egyesületeket megint az tudja erősen
összetartani, amit az iskola közös szellemének

- nevezünk. Ez nyilvánult meg most is a győztes
gimnáziumot üdvözlő volt. tanítványok soka-
ságában. Ez indított fel arra 'egy névtelen
volt diákot, aki ezen az iskolán keresztül jutott
elegykor a sub auspicils regis arany gyűrűjéig,
hogy az 'iskola iránti hálája és a győzelem
feletti öröme jeléűl arany gyűrűt ajándékozzon
mind a hét győztes diáknak. A gyűrűk ékkö-
vébe az iskola címerében lévő Luther-rózsát
vésette. Mikor az iskola záróünnepélyén e
gyűrűket átadták a győzteseknek, mindnyájan
nemcsak a győzelemnek és nemcsak e szép
gondolatnak .örvendeztünk, hanem annak a
szellemnek, amely most megint bizonyságot
adott önmagáról .s amelynek életétől és ere-
jétől további győzelmeket és bizonyságokat
várunk.

* __ • , J
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Zárszó a .kis egyházkerületek"
" 'ügyénekkérdéséhez.

'Az .. egyházi sajtó hasábjam a legutóbbi hetek
során ismételten felmerült . a »kis egyházkerületek«
ügyének problémája. Az Evangélikus Élet június
13-ikl számában Lic. Dr. Karner Károly teológiai
egyetemi tanár tollából cikk jelent meg, amely ugyan-
ennek a lapnak május. 30-iki számában közölt s
e kérdéssel foglalkozó rövid eszmefuttatásom néhány
megállapítását kifogásolja s egyben védelmébe veszi
a »Keresztyén Igazság« 1937. évi 5. számában név
nélkül megjelent széljegyzet gondolatait. Bár a hosz-
szadalmas polemizálás meddő és céltalan dolog s
éppen ezért előre bocsátandónak tartom, hogy az
alábiakkal e polémíát a magam részéről befejezett-
nek tekintem, mégis szükségesnek látszik, hop 'pr.
Karner Károly felfogásának szubj ektív voltara rö-
viden rámutassek.

1. Cikkíró osztja nézetemet. hogy takarékossági
ezempont a :keI"Ülenekbeosztásánál döntő érvül nem
szolgálhat s utal bizonyos »egyházközigazgatási túl-
kiadásokra«, hangsúlyozva, hogy »egyházunknak na-
gyon sok Ú. n. spirituális feladatára nem jut fe-
dezet«. Azonban az objektivitás kedvéért ismét csak
utalnom kell »A magyarhoni ev. egyház egyházke-
rületeinek beosztása történelmi és egyházjogi megvi-
Iágításban« ·c. tanulmányomra, amelyben a takaré-
kossági szemporrtok mellett jelentős történelmi, egy-
házvédelmi. nemzetközi jogi, közjogí, egyházépítő,
statisztikai vaLamint egyházjogi érvek felsorakóz-
tatásával kímutattarn, hogy mekkora veszteség há-
rulna amúgy is sok bajjal küzdő egyházunkra, ha
a »kis egyházkerűleteket« egyesitenők. Emlitett ér-
vek között jelentőségében is kiemelkedőnek tartot-
tam, hogy éppen spírítuálís vonatkozásban mennyire
fontos a rendszeres és következetes egyházvédelmet
szem előtt tartó kisebb egyházi közigazgatá;si terü-
letek intézményesitése s utaltarn arra, hogy »a hit-
élet erősítését a föpásztor kisebb területen jobban
biztosíthatja, mint a marnrnuth-kerűletben, ahol a
püspök vagy állandóan úton van s kénytelen elha-
nyagolní saját egyházkőzségének lelki gondozását,
vagy állandóan otthon tartják a kormányzás és irá,
nyításgondjai s ez esetben elveszti a lelki kapcso-
latot kerületének ígeszornjas híveivele. A cikkíró ál-
tal előtérbe állított spiritualitás tehát éppen az egy-
házkerületek egységesitése ellen szól s önmaga cárol
rá az' »egyházközigazgatási túlkiadások« csökkenté-
sének észszerüségére. Ha pedig az összevonás szük-
ségességét a kényszerítő körülmények bármikor is
indokolni fogják, úgy ~ Dr. Sztranyavszky Sándor
zsinatori tett megállapítása szerínt -, még mindíg
megvas a rnód arra, hogy az egyesítést maguk az
érdekelt egyházkerületek kérjék az új zsinati törvény
41. §-a értelmében. Ami pedig a. zsinatnak e kér-
désben hozott döntését illeti, csodálkozásomnak kell
kifejezést adnom, hogy Dr. Karner Károly - cik-
kében ismételten megnyilvánuló felfogása szerint -
az egyház törvényhozó s együttléte esetén legfőbb
kormányzó testületet nem tartj a helyes összetételü-
nek ahhoz, hogy az egyházkerületek összevonása
tárgyában érvényes határozatot hozhasson. A zsinat
ily értelmű mellőzése mindenesetre alkalmas arra,
hogy az egyházi 'közbizalmat, amely a zsinatot il-
letően ma még érintetlen, veszedelmesen megingassa.
. 2. Dr. Karner Károly említi cikkében, hogy a

hitvédelmi szempontot közelebbröl nem körvonalaz-
tam. 'A rendelkezésemre álló hely korlátozott volta-
nem engedi, hogy e tárgyban bővebb fejtegetésekbe
bocsátkozzam s így kénytelen vagyok f'éntjelzett ta-
nulmányomban foglaltakra újólagosan hivatkozni,
egyben 'megelégedve azzal, hogy a hitvédelem es-
propaganda különbözőségének tudatában, utaljak arra
a .körülményre, hogy bár hitvédelem propaganda
nélkül nem elképzelhetetlen, azonban kétségtelen,
hogy egyik a másiknak szükségképpeni velejárója,

hiszen- az eredményles hitáp'()'lás' a+propagatlv+esz-
közök alkalmazását, kétségkívül ~lőírja/ ez -lftó~bV
.klvánalom pédig: annál kevésbbé rncl1őzh-ető"/m2rt_
joggal kiíogásolható volna, ha az egyh~z__éI?pen.a-

. változott kerszellem 'kitermel~ec egyik leghatasosabb_
eszközét: a propagandát vonná >-l céljain:flf j~,)'lgá-
latától.· - / / <" __ --1 .' <-

Cikkíró azt állítj a, hogy a--»~_eszty~n_Ig<fiság«
emlitett széljegyzete »személyí vOIlatkaiásokJÓI· füg-
getlenül igyekezett a kis egyházkerületek ügyében
állást foglalni« s úgy tünteti fel a dolgot," mintha
személyi mozzanatokat én fűztem volna a,_szóll~')F~_
forgó kérdéshez. őszinte sajnálkozásomnak adok ki-
fej ezést, hogy__.a. kérdéses szél] egyzet »ígyekezetee
csupán ígyekezet maradt, a' személyi .. él ódiumát
a névtelen cikkíróra hárítom, mert néhány mondat-
nyi »széljegyzete« kizárólagosan személyi vonatko-
zásokat tál" fel. A szőnyegen forgó probléma meg,
vitatása ilyen mellékszempontok érvényesitésével.itel-
jesen elhibázottnak mondható s .ez a ..megállapítás
annál is inkább helytálló, mert valószínűtlennek
tartom, hogy Dr. Karner .Károly --- 'akinek tudomá-
nyos objektivitását senki kétségbe nem vonta -
éppen e kérdés elbirálásánál tett :volna személy!
vonatkozásokat kifejezésre juttaté 'engedrnényeket.

Tökéletesen vegyetértek cikkiróval abban, »hogy
a püspöki állás nem az idősebb kornak járó meg'
tíszteltetéss' IS 'távol áll tőlem minden olyan gondolat,
míntha a fiatalabb generáció képességeit kétségbe
vontam volna. A fiátalság 'azonban, még _ha böl-
cseséggel párosul is, nem követelhet magának eJ-
sőbbséget olyan férfiak előtt, akik az említett két
attributum mellé az idősebb kor élettapasztalatát.
mint számottevő értéktöbbletet bírják. A püspöki állás
lehiggadt életszemleletet követel, rnert a kormány-
zás és igazgatá:s, valamint a lelki élet irányítása
- bármely nép, vagy egyház történelmét tekintjük
is, ~ időt álló eredményességgel az idősebb ge-
neráció sajátja.3: Érintenem kell még röviden a »kijelölési jog«'
kérdését. A »Keresztyén Igazság- jelzett cikke bár
kifejezetten nem, de a sorok között annál inkább
hangsúlyozni kívánja, hogy" »a püspöki állás betöl-
tése nem kízárólag, sőt nem ls -elsősorban az egy-
házkerületek kérdése, hanem közegyháii kérdése, ami
röviden úgy értelmezhető, hogy a püspökválasztásba
az egyetemes egyháznak is beleszólási joga van. Ez
a megállapítás teljesen téves és gyökerében alkot-
mányellenes. Püspököt választani kizárólag az egy~
házközségek jogosultak s mint ahogy érvényben van
-- s lehhez kétség nem férhet - az az alkotmányí
elv, hogy »rninden hatalom vitessék vissza az egy-
házközséghez«, úgy a püspökválasztás egyházkerüle-
tetilletö kizárólagosságán túl az is leszögezhetö,
hogy - egyházjogászaink szersnt ~ az egyházkorrnány-
zati fejlődés az egyházkerületek kialakításával be-o
fejezést nyer s a később egységes formát öltő egye-
temes egyház már inkább a kényszerítő szükséges-
ség és bizonyos érdekvédelmi követelmények hatása
alatt jött létre. A történelmi és jogi kiformálódásnak
ez a jellemzően sajátságos folyamata önmagában
megadja a választ a cikkipónak a felelősséget fel,
vető kérdésére. Felelősség természetesen van, azon-
ban sohasem olyan mértékben, hogy az egyházkerti-
letek autonómiáját bármilyen viszonylatban is: kor-
látozhatná. A felelősség kérdése az autonómia fogal-
mához szorosan kapcsolódik, s éppen ezért, ha -'egye-
ternes egyházi viszonylatban érvény-esíthető, ez csak
annyiban lehetséges, arnennyiben az egyházkerülét
önkormányzata, mint erősebb, jog, engedélyezi. '

A cikkíró felveti azt a kérdést, hogy »ha.. az,
egyházkerületek elnökségének fontos közegyházi-ügy-
ben kötelessége(?!) bizalmas megállapodások segit-
ségével is biztosítani a választások síma és rnéltó ,
lefolyását, akkor teljes joggal lehet azt mondání;'
hogy a i'}üspöki állás közégyhází méltóságánál fogva
az egyetemes egyház vezetőségének hasonló .~rt~_-.
lemben van fokozott felelőssége«. Meg kell állspí-
tartom, hogy ily kötelesség sehol leszögezve nincs
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egyházalkotmányunkban. Ha ily bizalmas értekezletek
a fen~i célból· mégis megtörténnek, -ez nem ugyan-
az, mintha az. egyetemes egyház szólna bele az egy-
házkerületek autonómiájáha. Mert úgy az egyház-
p.o~itika, mint az államraíson nagyon helyesnek ta-
lálja, hogy egy közös megbeszélés döntse el, ki
legyen a Iegalkalrnasabb jelölt, de ez az egyházköz-
ségek autonómiáját nem érinti s azok szavazatnkat
tetszés szerínt adhatják le. Az értekezletek csak
azt akarják kiküszöbölni, hogy az egyházközségek
nagy része ne saját lelkészére adja le szavazatát,
mert ez a választásokat kornolytalanná tenné.

. Dr. Karner Károly »helytelen--nek és egyben
»~eresztülvihetetlen«-nek tartja azt, hogy a lelkészek
esperessé, illetőleg püspökke való megválasztásuk
előtt közigazgatási vizsga letételére köteleztessenek,
sőt: ilyen' vizsga bevezetését a lelkészekkel szembeni
méltatlanságnak minősíti. Ezzel kapcsolatosan csupán
annyit kívánok megjegyezni, hogy úgy a honvédség,
mint a köztisztvíselői kar tagjainak bizonyos ma-
g~s~bb fo~ü.zat<?k ~lnyeréséhez törzstiszti, illetőleg
közigazgatási vizsgákat . kell letenni, az ügyvédek
és bírák külön vizsgát kötelesek tenni, az egyház
keJ::etelbenp.edig a lelkészek, ha vallástanárok akar-
nak. lenni, külön vallástanári vizsgát, a teológiai
tanarok régebben külön teológiai tanári vizsgát kö-
telesek voltak tenni, a jogakadémiai tanárok pedig
egyetemi magántanárságot tartoznak szerezni samint
az ismételten nyilvánosságra kerülő hirekből meg-
állapítható, ilyen vizsga az államrendörségnél is
tervbe vétetett. Kérdés tehát, hogy vajjon mennyíben
lehet .sérelmes bizonyos közigazgatásí ismeretek el-
sajátításának kötelezővé tétele az ev. lelkészek szá-
mára, ha' azt az említett szervezeteknél sikerrel al-
kalmazzák.

Ami a püspöki tisztséget illeti, nyugodtan állít-
hatom, hogy annak történelmi kialakulását s jelenlegi
egyházi jeUegét s összes spirituális feladatait tel-
jesen ismerem és tudom, hogy a püspök nem csu-
pá!'! közigazgatási szerv, hanem olyan egyházi férfi,
akinek szellemi felké szill tséggel fokozott mértékben
rendelkezni kell. Azonban ennek elismerése és a
liberálís demokrácia vádjának egyidejű elvetése mel-
lett -rá kell mutatnom arra, hogy a .közigazgatási
ismeretek elsajátítását célzó közigazgatási vizsga, -
amely azonban egyidejűleg újabb teológiai Ielké-
szültségröl is tanuskodnék -, jelentös mértékben
kiküszöbölné azokat a hibákat, amelyek a lelkészi
karon belül éppen a közlgazgatásí tudás hiányos-
sága miatt ismételtenelőfordulnak. A püspök kiemel-
kedö k:ö_ziogi::-szerepe pedig erőteljes közigazgatási
felkészültséget l,igé,nyel. E problémával és a. püs-
pökség intézményével egyébként egy meglehetősen
már előrehaladott s nemsokára megjelenő tanul-
mányomban részletesen fo~lalkozni kívánok.

Ami végül a hierarcliia kérdésének a cikkíró által
e problémába való "bekápcsolását Illeti, a legújabb
zsirrati törvények idevonatkozó intézkedésében' az
topiscopalis jelleg előtérbenyomulása vitathatatlannak
mondható, ami az egyházalkotmány szellemét te-
kintve, a;z egyház világi vezetőiben aggályokat kelthet.

Dr. Bruckner Győzö.

.Az evang. egyház helyzete
Németországban.

. (Folytatás.)

A többi felvetődő problémák is valamiképpen
ezzel fügnek mind össze. Ezeket részletesen nem tár-
gyalhatom, inkább csak megemlítek néhányat. Az
egyik az ifj úság helyzete. A totális állam elsősorban
a';i ifj úságra fekszik rá. Beszervez! magának egé-
szen. Az egyház nem képes hozzáférni. Az iskolákat
népközösségi iskolákká igyekeznek lassan átalakítani,
ami' egyenlő a keresztyénség kiszorulásával a tan-

termekből. Vagy ott van a sajtó kérdése. Rendkívül
erős a cenzura. Az egyház képtelen a való hely-r
zetről tagjait felvilágosítani. Másrészt a keresztyén-
ellenes sajtó torkaszakadtából lármázhat. Ludendorffék
hirhedt lapj a egy évvel ezelőtt már 70.000 elöfizetöt
számláIt. Vagy ott van -az egyház jogi helyzete. A
legtöbb gyülekezet ki van téve a· világi hatalom
kényekedvének. A Párt helyi szervezeteí a közsé-
gekben és a városokon olyan hatalommal bírnak,
negy például a felsőbb forumori állásukba vissza-
helyezett lelkészeket egyszerűerr nem engedik vissza
állásukba! Es mit szólj ak még az üldöztetésekről,
testi bántalmazásokról, internálásokról, meghurcolta-
tásokról? Kérem, higyj ék el: ilyesmik is folytak és
folynak a Harmadik Bírodalomban.

A fontos tehát a német egyházi harc belső, tar-
talmi megítélésénél míndig ez: itt az egyház exdsz-
tenciájáról van szó, az evangéliumról, a Krisztus
örökkévaló ügyéről. Ezért áll harcban az egyház
az állammal. A többi mozzanatok és problémák mind
csak kísérő jelenségek. Ez a keresztmetszet.

3. Végül szóljunk az értékrnetszetről is néhány
szót. Vitán felül áll, hogya németországi egyház
küzdelmének nemcsak saját körén belül, hanem ha-
tárain túl is nagy jelentősége van. Ezért f'oglal-
kozik vele az egész világ keresztyénsége. Ezért
tűztük mi is napirendre. Sőt, ha arra gondolunk,
hogy magyar evangélikus egyházunk (történelme bio
zonysága szerint), mindig a német evangélikus egy'
ház hatásait vette fel leghamarabb, sőt néha tőle
túlságosan is függött: nem kétséges, hogy mai harca
bennünket közelebbről érint, mint mondj uk az északi
vagy, a z angol-amerikai protestantizmust.

Megint csak arra van időm, hogy egy dolgot
emeljék ki. Azt, amit leginkább értékelnünk kell és
aminek legjelentősebb mondanivalója van hazai egy-
házunk számára, - ebben az egy szóban és foga-o
lomban foglaihatom össze: a hitvallás! A nérnet hit-
valló egyház ezt kiáltj a bele a világ evangélikussá-
gának lelkiismeretébe: vigyázzatok egyházunk hitval-
lásaira! Ismerjétek őket, valljátok szivvel-szájjal, til-
takozzatok minden áramlat ellen, amely vele ellen-
kezik. Hitvallásaink ugyanis a Szentírás tanítását,
foglalják egybe, s amennyiben azzal megegyeznek
(és megegyeznek), annyiban az igazságot hirdetik!

lsten eddig megkímélte magyar evangélikus §gy-
házunkat attól, hogy egy ilyen szörnyű harcban
kelljen önmagára eszmélnie. Itt is, ott is ébredezünk
a közönyből :- papok és nem-papok egyaránt. De
azért nem tudom: annyira ismerősek és bizonyosak
vagyunk-e hitünk tanításaiban, hogy nem hullunk az
ölébe semmiféle antikeresztyén vagy álkeresztyén
eszmeáramlatnak? Ne szégyeljük bevallani, hogy talán
nem is ismerjük hitvallásainkat, az Ágostai Hitval-
lást, a Kís- és Nagykátét, vagy a Schmalkaldeni Cik-
keket eléggé s így nem is tudjuk megvallani a hitünket.
Legyen a német egyházi harc Istentől küldött fi-
gyelmeztetőnk, hogy míg van időnk, tegyük jóvá mu-
lasztásainkat, Csak hitvallásában élhet az egyházunk
és élhetünk -rní is benne. \'

Hadd fejezzem be szavaimat egy gondolattal,
melyet a jelen téma vetett fel bennem. Nem válnék-e
mindnyájunknak hasznára, ha az esperességek
preshiterei és érdeklődő intelligenciája számára
mondjuk a legközelebbi téli hónapokban egy
előadássorozat tartatnek az Ágostai Hitvallás
vagy a jubiláló Schmalkaldeni Cikkek alapján. Hét-
köznapi esti órákban több héten át foIyhatnék le
Az Ágostai Hitvalláson kb. 15 alkalommal úgy végig
lehetne menni, hogy nemcsak a pozitiv tanítás kerülne
sorra, hanem mindazok a mai áramlatok, amelyek-
kel szemben van mondanivalója. Meg vagyok győ-
ződve a sorozat rendkivüli érdekességéről is. Ugy
lehetne itt bizonyos dolgokról beszélni, ahogyan az
a prédikációban nem lehetséges. Berlinben van egy
Apologetikai Központ (Apologetísche Centrale). Ez
az egész birodalomban kurzusokat szervez; hogy
felvértezze világnézeti harcában sok tűz közé fogott
intelligenciáját a hit Iegyvereível, Mílyen szép lenne,
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ha Budapest presbitereí lennének itthon az elsők. akik
látják ezt a feladatot és többet kérnének egyházjogi
kötelességeiknél, mert többre hivatottak. A vilá-
giaknak a mi egyházunkban mindig nagy szerepűk
volt. De lelki értelemben talán sosem volt oly nagy
szerepük, mint amilyen most várhat rájuk. amikor
egyházunkat a külső és belső, elvilágiasodással szem-
ben hitvallásaiban kell megtartanunk ! Ehhez azon-
ban szükséges, hogy hitvallásainkat ismerjük és ben-
nük éljünk!

Mert az egyház nem is lehet más - s ez
anémetevangélikus egyház mai küzdelmének leg-
sürgősebb üzenete hozzánk: - az egyház nem is
lehet más. csak hitvalló 'egyház!

) Schole László.

Köszönet.
A Finn-ugor lelkészkoníerencia és vele

kapcsolatos körút lezajlása 'után -kedves kö-
telességet teljesítünk akkor, amikor mindazok-
nak, akik 'ennek a kenferenciának és a vele
kapcsolatos körútnak megrendezésében Lelkész
Egyesületünknek támogatására jöttek, szívből
fakadó hálás kö,szönetet mondunk.

Igaza volt a napisajtónak akkor, amikor
ezt az egész vállalkozást úgy állitotta be, mint
a magyar evangélikus egyház első nagyobb
idegenforgalmi vállalkozását. Oszintén örülünk
annak, hogy a konferencía és a vele kapcsola-
tos körút ilyen szempontból is nézve ll; dolgot,
sikerültnek mondható. Vendégeink az ország
Iővárosából és Magyarországból annyit láttak
és tapasztaltak. hogy nyugodtan elmondhatják:
láttak Magyarországból annyit, amennyi a ma-
gyar nemzet és a magyar evangélikus egy·
ház ismeretéből nélkülözhetetlen.

A konfereneiának azonban nem idegen-
forgalmi propaganda célzata volt. Az árván

. maradt gyermek nyujtotta ki benne egyedül-
valóságának alacsonyabbrendűsége érzésében
testvért tétován kereső kezét, Örömmel állapit-
hat juk meg, hogy a.koníerencia sa vele kaposola-
tos körút etelkintetben is sikerültnek mondható.
Kinyujtott kezűnk nem levegőt markolt, hanem
erős testvéri kéeszorításra talált. Ismeretlenül
is egymásra mosolygó .orcák, pillanatok alatt
szövődő barátságok bizonyítékai annak a test-
véri' találkozásnak, melyet ez a 'lmn}erencia
jelentett mindnyájunk számára.

A konferenciának és- körútnak nemzeti
vonatkozása is volt, Két olyan nemzet fiai
látogattak 'el hozzánk, amelyik telve van a
nemzeti újjászületés lobogó öntudatával same-
lyek háta rnögött az elnyomatás: ugyanolyan
szomorú időszakai vannak, mint amelyek alatt
mi nyögünk mcstan. Isten iránti hálával kell
megállapítanunk, hogy a konferencia nemzeti
szelgalata is igen nagy volt. Mindent min-
denre ráhagyó, elfáradt magyar szívek gyultak
újra lángra a finn és észt honszerelem tüzénél
8 nekibúsult magyárok szeme gyult fel új re-
ménységre, mikor a felszabadult finn és észt
nép vígasztaló üzenetet hallották.

A konferencia legfontosabb szolgálata azon-
ban Isten országának szolgálata volt. Hisszük,
hogy ez sem volt hiábavaló. Olyan volt ven-
dégeink itt töltött két hete, mint egy nagy
evangélizációs hadjárat. A tiszta evangélium
a maga komoly szózatával eljutott olyan fü-
lekbe is, amelyek talán máskor sohasem nyil-
tak volna meg evangélikus igehirdetés előtt.

Tudjuk, hogy ezt lsten után azoknak kö-
szönhetjük, akik rendezői támogatásukkal, ven-
déglátó szeretetükkel Lelkész Egyesületunk se-
gítségére jöttek. Szeretnénk megszorítani a ke-
zét, aki bármiben 1S segítségünkre volt. Miután
erre módunk nincsen, a gyülekezetek lelkészeit
kérjük meg, tolmácsolják a gyülekezet. vezetöi-
nek, nő- és Ieányegyesületeinek, ifjúsági egye-
sületeinek, a politikai hatóságoknak s mind-
azoknak, akik segítségünkre voltak, Lelkész
Egyesületünk hálás köszönetét,

Ebben a köszönetben vendégeink kőszö-
netét is érezze meg mindenki. Vendégeink tele
vannak a magyar vendégszeretet magasztalá-
sá val. Nagyon jól ére zték . magukat itt. Man-
nermaa püspök, ez a szinte zord északi ember,
a búosuzáskor azt mondta: »Tulajdonképpen
szégyelnünk kellene magunkat. Hazarnegyünk
és mégsem örülünk, hanem sírunk«. Ebben az
egyszerű vallomástételben benne van gyüle-
kezetcink vendéglátó szerétetének legnagyobb
elismerése.

»Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel
míndeneker megcselekedhetik, feljebb, hogynem'
mint kérjük, vagy elgondoljuk, a mi bennünk
munkál!kodó erő szerint, Annak légyen dicsö-
ség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzet-
ségröl-nemzetségre, örökkön örökké. Amen.«

Ef. 3:20-21.
1937. június hó 9-én .

D. D. Raffay Bándor
püspök.

a MELE. elnöke.

J{emény Lajos
esperes,

aMELE. alelnöke.

l'úrócz.y Zoltán
lelkész,

a MELE. főtitkára.

Gyülekezeti iraUerjesztést 1
Egyházi életünknek sok égető problémája

van, mely sürgős és gondos elintézésre var.
Kétségtelen, hogy a legnagyobbak közé tar-
tozik a már itt-ott elég szepen meginduló -
bár még teljesen a kezdés stádiumában levő
- szórványgondozásnak az ügye, melynek fel ....
karolása szinte a tizenkettedik órában történik,
amikor úgyszólván ennek eddigi elhanyago-
lása miatt egyházunk lassú, dc fokozatos el-
vérzés ének a jelei mutatkoznak meg. Lehetet-
len azonban, hogy a szórványgondozás fontos
ügye mellett ne vennénk észre az egyházve-
delmi és egyházépítési munka :másiillc fontos
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szükségességét: a gyülekezeti iratterjesztést.
Mert ha meg vagyunk győződve a szórvány-
íelkarolás mulhatatlan szükségességéről, tel-
jeseu tisztán ken látnunk azt is, hogy az egy-
htí~ Iéleképítő munkaprogramrnjában, mint szá-
mításon kívül és mcstoha sorsban nem hagy-
ható jó eszköznek, méltó helyet kell elfoglalnia
s nagyobb lendülettel kell müködnie a gyüle-
kezeti iratterjesztésnek is. - Sajnos, egyhá-
zunk és híveink ezt az ügyet nem méltatták
oly figyelemre, mint amilyent az megérdemelt
volna és megérdemel ma is

1.

Panaszkodunk, hogy híveink lelki élete és
evangéliumi öntudata pozitívumok tekintetében
-. bizonyos ki vétellel - általánosságban hiá-
nyos és gyenge. Részben azért 1S érezzük oly
gyakran a reverzálís-adás okozta veeztesége-
ket, az egyházzal szembeni közönyt, a hűtlen
elfordulást és a hitetlenség terjedő rombolá-
sát. is az egyház hívei körébeu. Itt-ott az ú
n. szekta-veszedelem is felüti a maga fejét s
a. gyülekezetek híveinek részre való tagolá-
sá val megbontja az egyház egységét, rést Lit
az egyházak falain s így azok .kifelé való
erős munka- teljesítményét bizonyos tekintetben
legyengíti. S amikor az egyházi élet e beteg-
ségeinek jeleit látjuk, elfeledkezünk arról, hogy
ezek a kóros tünetek nem -máról-holnapra
való hirtelenséggel alakultak ki egyházunk tes-
téri," hanem' mát jó korán;' évtizedekkel előbb
meg volt ezeknek a magvetése es folytonosan
tart még ma is. - A szektás atyafiak' elküldik
bizonyos ídőközökben a maguk azorgos és le-
leményes. íratterjesztőiket vidékeinkre s ne-
pünket elözönlik egyházi tanaínkkal ellenté-
tes tartalmú iratokkal. könyveikkel s olcsó
kiadványaikkal. Közben a hitetlenség, a vörös
veszedelem is terjeszti a maga romboló el-
veit. Felhasználják a röpcédulától kezd ve az
iratterjesztéstiek minden lehető módját, csak-
hogy el veiket minél szélesebb körben elter
jeszthessék. E tények mellett pedig az egy-
ház csupán a szószék tanításaira szorul, szava
azonban és felvilágosítása azokhoz, akik a szó-
szék beszédét nem hallgatják 's a templomot
ritkán lá.togatjáik., egyáltalán, vagy csak na-
gyon ritka esetben. jut el. Pedig ezeknek is
meg kellene hallaniuk az Evangelium igazsá-
gait, Pál apostol, ha. ma élne, teljes mértékben
felhasználná az írott betűk nagy hadseregét
a keresztyénség szellemének terjesztésében
Az előszó időhöz, alkalomhoz és térhez van
kötve. Isten igéjének hirdetője a maga sze-
mélyes megjelenésével sok helyre el nem jut-
hat, ahová az írott s nyomtatott betű el tud
jutni. Amikor tehát tapasztaljuk hitéletünk hiá-
nyos voltát, akkor nem szabad figyelmen k í-

vül hagyni azt, hogy annak. íellendítésében
áldott és szükségszerú eszközként eredményes
hi vatast és nélkülözhetetlen misszíót tölthet be
az ira tterjesztés, Amikor pedig mindenfelé a
bún, az istentelenség s egyéb káros és bom-

lasztó szélsőségek, egyház, nemzet es lélek-
rombolási törek vések írott betűinek szí vós és
kitartó terjesztesi munkáját láthatjuk, akkor
meg különösképpen kötelessége az egyházi
missziónak. hogy ezt a romboló muukát kel-
lőképpen ellensúlyozza, megakadályozza s a
maga területéről kiszorítsa. Ha ezt idejében
és kellő erővel meg nem cselekszi, jóvátehetet-
len mulasztást követ el. melynek szornorú kö-
vetkezutényeit saját magán kell majd fájdal-
masan megtapasstalnía. •

II.
A gyülekezeti iratterjesztés munkájának

keresztülviteléhez azt a módot kell alkalmazni,
amelye munka sikerét a leghatásosabban és
a legeredményesebben biztosítja. E oélból szük-
ségesnek látom a következő szempontoknak a,
figyelembevételét :

Történjék az iratterjesztésnek a munkája
mindenek előtt rendszeresen. Tapasztalati tény
az, hogy ha, híveinket valamilyen cél érdeké-
ben húséges kitartással, többször és rendsze-
resen keressük Iel lakásaikon .propagáló sza-
vaink 'kellő eúlya mellett, úgy fáradozásunk
végül is eredményhez és isikerhez vezet. N&11'

egyszer láthatjuk faluhelyen, hogy a szektás
iratterjesztők tekintet nélkül arra, sikerült-e
egyszeri vagy kétszeri alkalorummal kellő ered-
ményt elérniük, va.gy nem, - újból és új-
ból csak megjelennek rendszeres időközón-
ként s tovább kínálják talán mindig nagyobb
ésnagyobb rábeszéléssel az ő portékájukat és
bizony végre is megelégedett siker jegyében
zárhatják le propaganda-útjukat. De így van
ez más jellegű házalóloka 1 is. Üzletemberek jár-
ják sorra. a házakat es ha n00.1 is míndig, de
a rendszeres látogatással néha mégis sikerül
célt érniök, úgy hogy a legtöbbször tnegtalálják
számításaikat. Egész bizonyos tehát, hogy ha
a mi gyülekezeti iratterjesztésünik is rendsze-
resen fog történni, ez sem maradhat kellő
eredmény nélkül.

Azután az iratterjesztés munkájának köz-:
ponti irányítással kell történnie. A legmegfe-
lelőbb volna., ha ezt az irányttást a Magyaa:
Luther Társasággal karöltve az Egyetemes Bel-
misszióí Bizottság venné a. ke zébe , amely egy-
séges és időszerű elvek, valamint az egyetern-
legesen adódó szükségletek szerint építene ki
s kellaképpen ellenőrizné az egész iratterjesz-
tési intézményt. Gondoskodna különösképpen
építő és irányító tartalmú füzetek, ol-
csó kiadványok megszerkesztéséröl és előál-
Jításáról. Az egyházi Irodalom megjeleut ter-
mékei közül kiválogatná és jegyzékbe foglalná
azoleát a rnúveket, melyek az egyházvédelem lés
egyházépítés szelgálatára válhatnak és ame-
lyek az iratterjesztés céljával kapcsolatosan
terjesztéere érdemesek és alkalmasak. Megbi-
zatást adna és ezzel összefüggö rövid kiképzést
nyújtana oly evangélikus iratterjesztő egyé"
neknek, akik öntudatos evangéliumi szellern-
mel telített és bizonyságtevő vallásos életet



19&C~olda], EVÁNGÉLIK'U,S ÉL,ET

élnek, hogy iratterjesztö.rnunkáiuk közben ezek
az egyének az; élőszó erejével is 'a llá:Zukban
felkereseUhíveinkgt "egyházhüségre és buz
gólJb hitéletre ösztönöszék. 'I'ermészetes, hogy
ezaz elgondolás az. iratterjesztők számára némi
lix-Iizetést .ís igényelne; de az acél, mely e
muukáhozvíúződne, megérné az anyagi áldo-
zarhozatalt. hiszen egy házu nk létérdeke szem-
pontjábel nunden eszköztvmés; áldozatok árán
is, rel kell használni:' . .

Az így központilag irányított iratterjesz-
tési munkának csperességek szerint kellene
tagozódnia. Minden csperesség terül etén egy-
egy,iratterjesztő végeztré El múnkát, akikuek
figseJme- 'az tratszükségletek tekintetében az
eg,Y'88' különleges helyi körülményekre is ki-
terjedhetne. Ilyen formán bizonyos számú hit-
testvérünk is állandó Jcereseti forráshoz' jutna,
fáradságos, ele rnissziós szolgálatukkal vpedig
eruelődnék az egyház urunkásainak száma.

,Az iratterjesztőket bizonyos fixfizetés mel-
lett. az' eladott iratok. és köny vek árából be-
folyt összegek: után egy, meghatározott száza-
lékos részesedési jutalomba nis -kellene része-
sítend, amu..öket állandó, 'é.s fokozottabb szor-
galorrira. s .fnínél nagyobb ereüntényú Tratter
iesztési 111 unkateljesí tillényreerkentené.

, .A rendszeresen .végzett.Jcözpontí irányítású,
de esperességekre .tagozódott s bizonyos' mér-
tékig Iix-Iizetés melletti százalékosiratterjesz-
tési. rnuuka igen sok áldást, és reménylett hit-
életi -Ielleudülést jelenthetne . egyházunk éle-
túbl'l! ,ljlCJ't .méltó támogatójává 'válna a gyüle-
kezeti lelkipásztori munkának.

Ill.> , .
~ ,~'yülekezeti iratterjesztési: niuuka anya-

gát:tenné;s,wtesen nem 'lehet teljes egészében
É"yégéJ;'véllyesen' megjelölni, hi-szen az leg-
többször' idők.valkalmak: .és szűkségletek szerint
alakul, .. viszont vannak oly standard-művek,
amelyeknek az, iratterjesztés anyagábem feltet-
lenül helyet kell toglalniuk.

Ily rnúvekben sok élet rejtőzik. Olvasá-
sukból hitbuzgóság 'éiS' egyházi felleridülés fa-
kad" amelynek érdekében .mindenkor érdemes
meghozni a .fáradságos .munkát. 'Terjesszük
azént ezeket a okönyveket, iratokat lankadat-
lamll.:Altaluk Istennek országát és anyaszént-
egyházunkat é.pítjük.S ha talán úgy véljük,
hogy sok más fontosabb kérdés is mutatkozik
sürgőaelintézésre,' alsker se feledjük el, hogy
a jelen élet bizonytalan szele a többi kérdés közt
ezt is döntő Iontosságúvá teszi, Mert ha volt
jelentősége ,az iratterjesztésnek a reformáció
időszakában, ~ aminthogy vólt, hiszen úgy
térjedtek. er mindenfelé Luther iratai ---', úgy
kétségtelenül lj' még inkábu van ma.' Azért
hát ne hagyjuk sokáig felhasználatlanul ezt az
áldoM' eszközt, hanem' ragadjuk meg az alka-
Iomnale megf'elelően 'miuél előbb s állítsuk bele
az .~gyház'1l11issziói szolgálatába már mar a
gyülekezeti ira tterjesztést l
, ......;~ :',,!' . 'Luceán. Jlilái'ton. - .

Az egyházközségi
bíráskodásról.

A budapesti egyházmegye tavaszi presbiteri 'konfe·
renciáján elhangzott előadás.

. Szaini kívánok a multról: azokról .a-körülményekröl,
amelyek az egyházközségi bíráskodásról szóló tör;
vény keletkezéséhez vezettek. a . jelenről, vagyis
magáról a törvényről és a jövőről, vagyis annak
előrelátható 'gyakorlati alkalmazásáról.

II.
Egy törvény gyakorlati alkalmazásának hatásai

csak néhány évtized elmultával szoktak kibontakozni.
Igy az 1894, évi zsinat egyházi törvényeinek, vala-
mint a magyar országgyűlés ugyanezen 'időben al"
ketott egyházjogi vonatkozású törvényeinek gyakor-
lati hatása századunk eddig letelt harmadrészében
bontakozott ki.

Ennélfogva az 1934. évben összeült zsinatnak
ezen gyakorlati hatásokkalfo~Ial,kozniak·enett.

Emellett nem hagyta figyelmen kívül azon .esz,
meáramiatokat sem, amelyek bár idegen orsz-ágokban,
idegen talaj on keletkeztek, mégis az egész világot
elárasztottak.

Ezen körülmények gondos mérlegelése érlelte
meg azt a meggyőzödést, hogy minél Iegyelmezetteb-
bek valamely egyház tagjai, annál bölcsebben fognak
élni az egyházi törvényekben, valamint egyházi vo-
natkozású világi törvényekben biztosított jogaikkal
és annál nagyobb ellenállást fognak tanusítani idegen.
a keresztyén gondolkodástól távol eső eszmékkel
szemben.

Az egyháztagok fegyelmezése gyakorlatilag úgy
valósítható meg, hogy az egyház minden egyháztagot
az egyházi bíróság joghatósága alá rendel.'

,Az egyházi bíráskodásnak ez a fogalma il: m új,
annak gondolatait már Pál apostolnál is megtalál-
juk, aki óva intette híveit attól, hogy magukat fl
pogányok ítélkezése alá bocsássák.

Később a történelemben úgy az ókorban, mirn
a középkorban egészen az újkorig megtaláljuk az
egyházi bíráskodás nyomát ésezen végighaladva
azt látjuk, hogy olyan időkben, amikor az államha·
talom gyenge volt és bírói hatalmát kellőképpen ei-
látni nem volt kép-es, az 'egyházi bíráskodás előtérbe
nyomult, viszont 'olyan időkben, amikor az. állam:
hatalom bírói hivatását megfelelően ellátta, az egy-
házi bíráskodás háttérbe szorult.

Igy természetesen aránylag -kis térre - .z ~gy-
házi .tlsztviselők fegyelmi ügyeinek, egyházi közü-
letek vagyonjogi vitáinak és egyházi választások
törvényessege körüli jogviták intézésére - szorult
az egyházi bíráskodás a mi korunkban ]S, amikor-
a modern államberendezésben a birói hatalmat a
közigazgatástól függetlenitett önálló joghatóságok
látják el.

Ez azonban nem zárja ki, hogy az egyház bi-
róságai hatáskörét fejlessze és bíráskodást gyako-
roljon egyháztagjai felett olyan ügyekben, amelyek
világi bíróságok elé nem tartoznak.

A zsinatnak ilyen körülmények közt határoznia
kellett abban a kérdésben, hogy az összes egyház-
tagokat egyházi bíró:ság joghatósága alá rendelje-e,
vagy sem, ha igen, milyen cselekmények miatt és
milyen eszközökkel történjék, a fegyelmezés.

Ezekben a kérdésekben magas színvonalú vita
folyt, egyesek az egyházi bíróságok joghatóságának
kiterjesztése ellen szól ottak, akik pedig mellette
szállottak síkra, megint kétféle nézetet vallottak. egy-
részük csak erkölcsi kényszereszközökkel -' mrnt
feddés, az' egyházi közigazgatásból való kirekesetés
- másrészük pedig . lelki .kényszereszközökkel is --:-;
mint .az. úrvacsoraosztá:s megtagadása -:- .óhajtotta
a fegyelmezést végr~hajtaÍli.., ,

. A zsinat, mint az 'az egyh-áz 'törvéfiyhozó I testü-'
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lététől várható volt" haladó konzervatív álláspontot
foglalt 'el és bár' az egyháztagokat egyes egyházi
vétségek tekintetében -az 'egyházi bíráskodás jog-
hatósága alá rendelte, mégis azok fegyelmezését
csupánverleölesi kényszereszközök -alka lmazásával Ri-
vánta elérni ésa lelki kényszer alkalmazásától, mint
egyházunk 'gondolkozásmód] ától idegen eszköztől,
eltekintett,
(F.oJ,ytatjúk,) Dr. Borostfji!lkőy Ltisel á,

r'@""r'''''''''''''''''''''''''''H''''''I''''''R''''E''''K~''''''''''''''''''''''''''"r"~""i
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SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 4. VASÁRNAP.
, , ,

.' .-Ráma 8:18-27.
, Az emb,erél; azt hiszik, hogy minden szenuedés

csupáni-ueletlen. .. -Seeretnének megszabadulni tőle, le-
hetőleg könlnlJjen és lehetőleg rövid idő alatt. De az
apostol azt mondja: »a teremtett világ hiábavalóság
alá vettetett, .de nem önként, hanem azért, aki alá-
oeiette«. Törvény az,' hogy mittdenkinek seenoednie
kell, még .an;i~ak is, 'a.ki látszatra jól él és nem seen-
ved. Mert mindene, amioen 'csak bízik, ami valami
a- számára, mulandóság alá van vetve. Ezért nem
eleqiii ki az embert sotus a. szerencse a földön, mert
ai ember vágya mindiq ' <iz: örökkévalórwk lenni,
meqmaradni, , r

Da, ennek a seenuedésnek és sóhajtozásnak is,
amirtu {lZ, Ige :$zól, meg van a maga oka. Azért
vesíJ~ük' csak észre, h;ogy szenoedünk, azért látjuk
csak meg, hogy mindem elmúlik, mert VM valami, amí
Örök és van hely, ahol nincs seenuedés, Kűlűnben, ha
ezt: . nem látndnk és nem éreznénk, akkor csupán
tompa fáradsággal hordoeruink fájdalmainkat. mini
amitt nem, lehet uáltoetatnie- De éppen, mert tud az
emberválainiről, ami seentebb, tlsztií6b, megnyug,'
tatcbb, békesséqesebb, azért vágyik utárw,' azért só.~
htijtozik megváltatás. után, vágyva elhagyni a nyo-
niorúsáqnak' ezt' avilagát.

Isten Lelke tárja elénk, amioé lennünk kell.
A21 mutatja meg a fiúságot, amit majd egyszer el-
ny'erünk, a szabadságot, ami a [iaké, a békesséqet,
ami nem fÜrg többé hnnquiatoktol, változó életkö-
riilményektő, fáradt, vagy kipihent idegektöl. Valami
szentséges nyugalom és békesség az, amit remé-
lünk, amit' tudunk., 4e nem látunk, Ivyugalom és
békesség, amilyen volt a teremtés hajnalán, a bet-
lehemi éjszakáóan .es lesz akkor, amikor lsten lesz
minden mindenekben,

- li Budapest-angyalföldi templom alapkőletétele
június 27-én, vasárnap délután 5 órakor lesz a Fóti-
út és Taksony-u sarkán lévő telken. Az ünnepségre
egyházhíveinket szerétettel hívj-uk és várjuk.

- a soproni teológiai' fakultás .dékánja az 1937-
38. tanévre' D. Dr. Prőhle Kárdly lett.'

-'-'-presbiterikonfúencia. A veszprémi egyházme-
gye június 9-én Ajkán tartotta meg -kb. 50, résztvevő-
vel ezévi presbiteri konferenciáját. A konferencía
összefoglaló témája »Az egyház és a falu« volt. A
megnyitó istentiszteletet Takács Elek esperes vé-
gezte. A kenferenclát Mihály Sándor egy hm. fel-
ügyelő nyitotta meg, rámutatva az . evang. presbiter
kötelességeíre. Előadást tartottak: Novák Rezső, Ihász
Mihály, Sikos Gyula; Héring János, Dr. Bányai Béla,
lelkészek és Gömbős Sándor igazgató-tanító. Záró-
beszédet Obetkó Vilmosegyházfelügyelő, beim. elnök
tartott s. a befejező áhitatot Mátis Károly lelkész
végezte, ,A. konf'erenoía megrendezéséért, mely ki-
v~I{U~t6lj.M$ok,kal és :értékes hozzászólásokkal mín-"
dán résztvevő' szívében. mély riyorríokatjhagyott.. Dr.
Belák "Endre' Iöszolgabfró,"." ajkai; ,~gy:házfelügyelö
montíött . !tö"s'zöi1etet:' ',. _' - , ..

:--- lmaház~építés ;i,e~ve.'fv1át~si&!k.án.A' ~átészalkai
fiókegyház június - 6-ih pen~í:vi.iH ,""ltözgyqlésén"

i' ::~ . . -.

imaházépités . terv ével . i.oglalkb~ot,t, A közgyű-
iés" amely' W.kXner. Gy'tiLi;t,·k,isy.ár'dai. egyp~K.öz,segj
felügyelő .és 'CSákó Gyula" lelkész elnökléte alatt,
gyült . össze, bizottságót választott az épHk.~és el~,-
ueszirésére. A bizottság rnunkájának irányitója Strel-
cher Andor dr. egy házrnegy El-i ,feli,igYe1ő; mátészalkai
alispán. .' .

- 1\. vasí-közép egyházmegye június 6-án, Szorrr-
bathelven. ifjúsági egyleti és leányegyleti kenferenclát
rendezett 350 résztvevövei. A konf'erencia témáj a
ez volt: Milyerr a te szíved ? Előadók voltak: Zenger
Béla csperes. Horkay .Béla hoíl\~éds~g.i: aJ.isQ,eres, Já-
nossy Gábor, Kutas Kálmán és Rác- ~~n,d9r lelké-
szek. Akonfere'ncia rnély és felemel{j"".hatással, volt
a résztvevőkr e, akik ka"rénekkel~. (~6szeg, Nemescső),
szavalatokkal (Répcelak.Tíörmend, Szombathely), kap-
csalódtak bele a konfer enciába. Ez.az-. évről-évre
rendszeresen tartott Jfonferencict ,az:-id~n is ):?e\lsö'
séges ,magye'téss~l .nein~sjt~He. lés 'tette gazdágabbá
a résztvev9k .lel~ét~.'r' ',: -'" ~ '.; .. ' ~. '. ,.. ;

- Ji, soproni licet;rnoan ossZég-y(.íIt~!\ uz, ősi alma
mater .pO .éve érettségizett". diákjai," ak:tket D. Kapj-
Béla püspök üdvözölt.', Eljött,. az jmnepségre Ma-
rusek Pál, azqsíÜly e,gyetl1en rriég .. élö..~tpnár?ds.,
Megjelentek a volt. diákok sorában Jánósgy, Lajos
ny. esperes, 'Kánya Kálmán m.i-kir.; külügyrniníszter-
és Mesterházy István' tábornok-orvos is.

'~, Lelkészválasztás. ,Az' 'íharosberényi gyül?k~zef
az elhalálozás folytán megüresedétt lelkészi állá!?r,a,
egyhangt1 bizalommal Fuehs- Pál eddigi helyette,~ lel-
lre,szt választotta meg. Isten áldása legyen -a lelkész
és .gyülekezet .együttesvmunkáján-j ,.) " •

- ·-'-.-!Házasság" Scheret Sáríkát, ,p:é,h,ái:Sc):tever.. Ja"
nos' váraljaí levita-tanító leányát. május., ~2-én . ,,~-
zette Bonyhádon oltárhoz KO.titSá;uszky,Vi,~lo.r gY9g)'r-'
sz,~;,ésZ': a' ~,~dape~ti ?)A.rany-~al.á$-~«'gyógys~ertár re-
lelős ;.v€zétOJ'6, '-néhai ld .. l\ontsanszKy' Dénes volt
kölesdi,gyógys~e~ész fia?:'./ ;r: ':'.' _' ,-'-;:' ·L>'.

-:,il "F~bé- Evang~l1K.uS.. makoniss~a, '.j\J.ő~gylet..
KlotildI,ig,é,teri (vasú~ánoÚlás'1;'rliscsa1ja) -e,z~yi iÚl\ius
h~. 19,}1-én e,,:an~éUzáló koljf.~renc:iA\. Jend,~z: ..A~
előadások L»Te' 'IS, Ilyen v,agy,:e-?(<'oimu téma" .l!-or,e
csoportosulnak. Míndenkit ~erefettel hívés vár ~~Z·
egyesülét -vezétösége:' -Indufás a nyugati :V.agy. ,<}z,
angyalföldr pályaudvarról. b.'z. utól:>pi_p~lyaud.:var'x;6)
a jegy félannyiba 'kerül. Vasárnapon-'fuenettérti jegy
váltható, " r- .' -' • ,:.,. :

. ·a·KIE. n6gráqi' konferericíáját 'Salgőtartán-.
ban jún. 13-án tartotta a c, betegség míatt megjele-
nésében akadályozott Míhalovits..Samu 'espéres helyett
Dr, Csengődy Lajos. egyházmegyei főjegyző és Har-'
ma ti Béla egyházmégyei KIE. "elnök vezetésével,.: A~
12 községből megjelent 240 főnyi, hallgatóság számára
Szilárd Gyula' balassagyarmatí v állásfan á:'r, Limb ?'"
cher. Z.oltán lelkész; ..' .Váczr 'SJ,ános terenyi" lelMsJ,
Németh _'Géza salgótarjáni';" hítoktaté-segédlelkésa,
Szende Miklós lucfalvi lelkész 'az imádság "térnáj áróf
tartottak előadásokat. Az'· istentiszteleten ' Harrni'lfi-'
Béla 'ösagárdi letkési hirdette a~ Ig~t.- Esté :&- ór~k6r-
vallásos, est volt' a: kúl t-tlrh~zban, 'amel;ren, Dr. -Scholtz
Oszkár' KIE :',eln;@ktaI'to'tt:;.é-in!ék~·zetf:s es,':mély. hatást
kiváltó.elöadást ·);Hogyanjmád'ktJzziHri-'?«"'címinel:-Mel"-,
lette,Heged~s:' llönka;,~Já Má'gyar t:Ke'reszijnén: J-ié:.
anyegyesületek Nemzett" Szövefségénelé" 'titkára \ar~
tottelaMpekkel, 'szavalókorussal ésének~~iel }\.Í$ért '
nagyhafásű előadást: 'Közfeműködfék meg-'a le\ipykar:
Janovics tMagda énekké 1'; Flaéhbart Sá:ríkasiavala1f.tat: '.Suhá-r ',:KJárika;é's 'a,-'~oésár.]apdjtŐi:végy'eskú
üaní, István tanító:.vezetésév.é'f, -.' '', ,:')':, .. c:

__ ~,,'~ ~rot~st~n~_, 'Orizákos Ár;,y.á.~,clr!e~'jú?í~. ií-i
közgyűlésée," 'leplezi )oe-volt .elJ;\ol(enek, néhai Dr.
N ádosy Imrének- arcképét. ",A' beszédet ,D. D::' Raff~y .
Sándor püspök mondja. ' .

, ;-;-',:,Délkeleteirrópat balmissziói .kót1'fer~nci~ .. JÚni\J.S
2.~-tö!. k~6.d61e-~ a <,?\é'1-~1~et~tlP~pa1:;evarig~likg.f ~'fW~
ha;r,a)LS0flmilw" he!It1i$S~lOl'j{dnfeI'encia_,le.sz, ...Gallneu-
kirchen:l?:liin;;"Fels-ő-!AusztÍlláÍ>a1n;7--amclY;nek':' f'őtáti~'Y'a:
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»Missziói szelgálatunk a jelenbene. - A népmisszióról
szóló előadásokat a délkeleteurópai egyházak kikül-
döttei fogják tartani, Magyarországról Kuthy Dezsö
egyetemes főtitkár. - Utána 29-től július 2-ig a dél-
keleteurópai diakonisszaházak gyűlnek össze -ugyan-
ott külön konferenciára, melyen magyar részről
Zulauf Henrik és Túróczy Zoltán fognak szolgálni.
Mindkét kenferenciára a református egyházak is
meghívást kaptak. A diakonissza konferencián részt-
vesz Borbáth kolozsvári lelkész is.

- 1\ nógrádi lelkészér-tekezlet ezévi tavaszi ülé-
sezését az egyházmegyei közgyűléssel kapcsolatban
íúltus í-én Salgótarjánban, az Ifjúsági Egylet helyi-

ségében tartja meg, délelőtt 9 órai kezdettel. A ta-
nácskozások egy állandó őszi értekezleten fognak
folytatódni.

- 1\z ENOSZ. irodalmi pályázata. Az ENOSz.
kultúrálís szakosztálya pály,ázatot hirdet a serdült
ifjúság részére alkalmas egyfelvonásos ,színmű írá-
sára. E színmü tartalma lehet vallásos, hazafias, vagy
más nemes írányú. de mindenképpen emelkedett
hangú és irodalmi értékű legyen. (Az egy felvonás
állhat több képből.) A pályázat titkos, azért a pá-
lyázók jeligés levél kíséretében, névtelenül küldjék
be munkájukat. Pályázni csak eddig nyomtatásban
meg nem jelent művel lehet, A legjobb mű jutalma-
zására ·100 pen'gö pályadijat tűzött ki az r:NOSz.
Abeküldés határideje 1937. évi október hó 1. napja.
Apályamunkák Belíczáné OkoIicsányi Eva címere
süldendök (Budapest, 1., Hegyalja -út 5. sz.). A bí-
rálóbizottság tagj ai Jeszenszkyné T. Irén, Maróthy
Jenő írók, Belíczáné Okoliesányi Éva" a kultúrális
'szakosztály vezetője. A pályázat eredményét az okt.
elseje után megjelenő első ENOSz. Utmutatóban
tesszük közzé. A jutalmaz ott mű az ENOSz tulaj-
donába megy át, azt saját céljaira felhasználhatja.

- IIz Ev. Papnék Otthona Kistarcsán a nyár fo-
lyamán napi 4 P-ért bőséges ellátással nyujt üdü-
lőknek teljes panziót csendes, kellemes környezet-
ben. Érdeklődők!nek készséggel ad felvilágosítást Ré-
vész Sándorné, at Otthon vezetője, Kístarcsa.

- 11 Keresztyén Igazság [úníusí száma a követke-
zö tartalommal jeterre meg: Dedínszky Gyula elmélke-
dése, Bölcsőtől a 'koporsóig : A szerelern hatalmában,
Rozsondai Kár-oly: Fiatal értelmíségünk helyzetképe,
Kendeh-Kirchknopf György: Milyen legyen az evan-
gélikus templom? Bukovszky Ferenc: Technika 'és
ember, Horváth Sándor: A tanyai evangélikusség
helyzete, Króníka, Széljegyzetek, Szellemi élet,
. . - Főiskolás evangéliumi Európa-konferencia Bu-
dapesten. Az Intervarsíty Fellowship főiskolás. evan-
géliumi világmozgalom ez évi Európa-konferencíája
2Z 1934. évi oslói, 1935. évi stokholmi és 1936...évi hel-
sinkii konferenciák után Angliában került volna ren-
dezésre, azonban az angol egyetemi hallgatók azzal
mondták le rendezési jogukról. hogy a konferencia
az ő költségükön a kontinensen, és pedig Budapesten
legyen (1937. szept. 7-13.). A mozgalorn legfőbb
bizottságának svéd herceg, Hallesby norvég teol.
tanár és Short Rendie A. angol sebészprofesszor a
tagjai.' A végrehajtóbizottság elnöke Hoeg Hans nor-
vég rektor, alelnöke Dahlberg Nils stockholmí lelkész,
házigazdái Buxton Godfrey angol kapitány és felesége
lesznek, titkárai pedig dr. Johnson Douglas (angol)
és Tottermann L. kísasszony (finn). Az előadók 'a
fenti tanárokon és az elnökön 'kívül : Alders G. holland
teol. tanár, Blair M. angol anatómus-professzor, dr.
René Pache svájci evangélista és szerkesztő-író, Ala-
nen J. E. finn teol. tanár. s a finn, norvég és svéd
fővárosok következö lelkészei: Lujanen M., Wislöff
C. és F!, Dahlberg N. - Közelebbi f'elvilágositásokat
készséggel ad Karsay Gyula okI. közgazda (Buda-
pest, ~VII., Hársfa-u .. 59/b.).

- ••Béke Leángetthon« a város központjában,
egyetemek és hivatalok közvetlen közelében, taxi,
villamos és autóbusz állomásnál: Károly király-út

Fél)é Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda,

3/a. Disztingvált úrleányoknak kényelmes, meleg csa-
ládi otthont nyujt. Utcára nyíló szobák, központi
rütés, állandó melegvíz szelgáltatás és telefon. Elő-
iegyzések szeptemberre már folynak. A nyári M-
napokban átutazó hölgyeknek külön szobák igen mér-
sékelt áron Telefon: 14-55-78.

Felvétel rt 111. kir. Erzsébet-tudományegyetem ~íJ.
tuttudomáruji karára az 1937-38. tanéure, A Sop-
ronban elhelyezett evang. hittudományi kar a m, kir,
Erzsébet-tudományegyetem szerves tartozéka s így
reá nézve is az egyetemi belratkozási szabályzat a?
irányadó. A m, kir. Erzsébet-tudományegyetem fel-
véteti hirdetménye 1936. június-július hónapban II
Budapesti Közlönyben fog megjelenni egyidejűleg II
nagyobb napilapok is közlik, azonban, akik. a . ci-
mükre szóló válaszbélyeggel ellátott borítékot be-
küldenek a kar dékání hivatalához (Sopron, Deák-
tét, 74.) azok a Ielvételről s a karra való felvétel
különös krÖvetelményeirőlbárrnikor tájékoztatót i:;
kaphatnak. Mindennemű felvilágosítást a dékáni hi-
vatal ad.

- 1\z 1\szódi Evangélikus Leánynevelő Intézet,
az ország egyetlen evang, polgári leányiskolája, a
páratlanul szép íekvésű, 3 holdas parkkal körülvett,
br. Podmaníczky kastélyban van s családias szel-
lemben nevel. Az 1937--'38. iskolai évre az ellátási
di] havi 50 P. Kellő számú jelentkezes esetéri ház-
tartási tanfolyamát is megnyitja. Felveszi interná-
tusába a helybeli fiúgimnáziumba bejáró leánytanuló-
kat 'is: Tájékoztatást nyújt JlZ igazgátóság.

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

DIAKONISSZAHAflI PANSIO KöSZEG
üdülést, gyógyulást nyújt. Május l-től egész éven
áto Alpesi klima, diéta. - Gyermekek nyaraltatésát
is vá!lalja. Cím: Evangélikus diakoni~aház, Kőstejr.

IIOGyAN TAMOGASSUK AZ EVANGELlKUS
EGYHAZKERULETEK JOLETI EGYESULETET?!
Evangélikus ember családjáról a »Jól~ti Egyesület-
útján' gondoskodik. Egyházi érdek is.a »Jóleti
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a bit-
testvérek figyelmét a Jóléti Egyesületré. A Jóléti
Egyesület mindenfajta bitosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, tűz, betörés, baleset, gyár, szavatosság,

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

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az. egye-
sület központja: Budapest, IV., Hajó-ú. 8-10. (&v.
bérház.) Telefon 1-863-32, valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba. Debrecen, Győr, Kaposvár, 'Mískolc, Pécs,
Szeged, ISzékesfehérvár, Szombathely, SzolnokI. Mín-
den egyházközségben megbizottai vannak az egy~-
sületnek. - Allandóan felveszünk és foglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

SZLEZÁK LÁSZLÚ
Magyarország arany koszorús mestere

harang- és ércöntóde, harang [elszerelés- és haral.'g-
lábgyár, Budapest, VI., Petnehdzy-utca78. száni.

8 aranuéremmel és 4 diszoklevéllel /íitünt~fve I ,

Most jelent meg Szántó Róbertnek, a kiváló szónok-
nak .Seeretse-é enqem? cím alatt egyházi és alkaIIDi
beszédeket és 'előadásokat tartalmazó, 252 oldal ter-
[edelrríü, szépen kiállított könyve. Ara P. 4.HO.
Scholtz Testvérek könyvkereskedése, Budapest, IX.,

Ferenc-körút 19-21.
Budapest, VII., Damjanich-u 28/b. - F.; Farkas L.

•
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NEM FONTOS ...
Nem fontos, mert alig figyelt fel egy-két

ember arra a ki cilokre, amelyikben eg r vidéki
gimnázium egyik diákja a :keresztyénségről
értekezik. Nem teszi fontossá az sem, hogy egy
másik lap »Pigyelő« rovata meglátta és elbánt
vele, megmutatta, hogy helytelen. Az »öregek«
legyintenek: mit tudhat az a gyerek, nincsen
tapasztalata, a »f'iatalok«, a »modernek«, a »hit-
vallók«, aszerint, hogy kicsodák: vagy ször-
py..űkŐdnek vagy kárörvendenek. Védik, vagy
támadják, igazán nem fontos. - De fontos

. a~, ok .. Miért? Ennyit tudnak az »életbe« kilépő
fiatalok, ak~k~t" az egyház nevel, arról, amiben
nevelkedtek ? Csupán a morális kűlsőséges dol-
gokat? Mit várhat. .akkor az egyház azoktól,
akiket nem ő nevel? Vagy annyira gyengék
vagyunk, hogy meg sem tudjuk rnutatni, mik
vagyunk? . .

Nem fontos, mert alig fogja -megtudni egy
pár ember, hogy az egyile budapesti lelkészi hi-
vatalban már másodszor jelent meg egy »evan-
gélikus« »hittestvér« és megkísérelte megzsa-
rolni egyházát, kitéréssel fenyegetőzve, ha lusta
gyermekét az egyház meg nem menti az osz-
tályismétléstől. Nem teszi fontosabbá az sem,
hogy csakugyan bejelentette már kitérését, mi-
vel az egyháznak nem áll módjában rajta se-
gíteni. »Amit vesztünk vele,' annyit nyer a
másik egyház« - mondotta valaki. De fontos
az ok. Miért? A keresztyénség 1937-ben semmi
másra sem jó már) csupán arra, hogy külsősé-
geiről értekezzenek és ~ki szépen tud róla írni,
esetleg hi vatottnak érzi magát. a teológiai ta-
nulmányokra? Vagy hogy lusta gyermekeket
mentsen meg a jól megérdemelt büntetés alól?

•

Ami -' mellesleg ezzel a mértékkel vehetjük
--, még a gyermek javára is szolgál? Vagy
már csak közéleti és tekintélyi súlya van az
egy házakn ak? Ilyen célra?

Nem fontos; mert alig hall majd valaki
róla, hogy mennyi elhagyatottság .és könnyes
fájdalom szólal meg azokban később, akik
megtagadják egyházukat és hogyan igyekeznek
templombajárással és gyakoriúrvacsoravétel-
lel megnyugtatui sztvüket azok, akik végül
mégis megtalálják a keresztyénségben Isten
igazi kegyelmét. Nem teszi fontossá az,hogy
mások látják, mert az ember nagyon kőnnyen
lerázza magáról azt, ami nem vág elevenébe,
Ha egyszer a maga igazi mívoltában akarná
az ember jellemezni a jelenkor keresztyén tö-
megeinek keresztyénségét, egyháziasságát. azt
mondhatná: a mai keresztyénség : »mí-közöm-
hozzád-keresztyénség«. Mi közöm ahhoz, hogy
mit ír egy vidéki fiú a keresztyénségről, mi
közöm nekem ahhoz, hogy vallásával zsarolja
valaki egyházát, mi közöm nekern a közöm-
bösökhöz, a hittagadókhoz, az árulókhoz ? Nem
fontos, nem. fontos, nem fontos... .

Nem fontos, alig valaki vette észre azt a
kis cikket az egyik körúti lapban, hogy egy-
házi szertartás nélkül temettek el -Németor-
szagban egy katolíkus papot, akit. egyháza meg-
tagadott, mert elárulta egyházát. Nem teszi
fontossá az sem, hogy ő volt az első, aki nem-
zetiszocialista temeté ben részesült és kopor-
sója felett azzal vígasztaltak hozzátartozóit,
hogy ha nincs itt az egyház és nincs a teme-
tésen kereszt, itt van a párt és annak jelvénye,
Az emberek tovább mennek felette, napirendre
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térnek, egyesek helyeslik a katolikus e$yház
eljárását, mások kárhoztatják. Es vajjon ki
gondol arra, hogy valójában nem fontos az,
hogy ki. temet, hogyan 1-'6111et,hanem 'egyedül
Isten az, aki megí téli az embert. De vajjon
azok, akik akeresztyéllségből űzietet csinál-
nak, az életben hasznukra fordítják vallásukat
ahogyan lehet, vagy eladásával, vagy cserelé-
sével foglalkoznak, meggondolják-e jól, hogy
Isten el'ŐH, egy ernber életében sincsen egy
lzisesemény S'6111 , amelyikre kimondaná ezt:
nem Iontos ...

Amíg keresztyén vagy, minden, ami a
keresztyénséggel összefügg, kell, hogy. Iontos
legyen. Mihelyt ki tudod mondani a 'keresz-
tyénség élet jelenségei fölött azt, hogy nem fon-
tos, nem vagy igazán hívő.

»: F.

Az egyházközségi
bíréskodásrói.

-{F,oIytatás.)

II.
Mielőtt ezek 'Után rátérnék az, egyházközségi bí-

ráskodásról alkotott törvénycikk rendelkezéseinek is-
mertetésére, legyen szabad röviden kitérnern arra,
hogy' az 1934. évben 'összeült zsinat eddig összesen
tíz törvénycikket alkotott és ezzel munkáját előrelát-
hatólag be' is fejezte, '

A tíz törvénycíkk a következö :
-,L a zsinat tagjainak kíegészítéséröl ;'

II. az egyházi alkotmány szervezeti és kor-
mányzati részének kiegészítéséről és módosításáról ;

Ul. a m. kir. honvédséghez tartozó egyháztag-ok
lelki gondozásáról; _

IV. az egyház missziói munkájáról;
V. az egyház .Iskoláiról ;
VI. egyetemes evangélikus hittudományi kar lé-

tesítéséről es rnűködéséről ;
VII. az egyházi alkotmány háztartási részének

kiegészitéséről és . módosításáról;
VIlI. az egyházi törvénykezésről;
IX. az evangélikus és református egyház köz-

igazgatási és vagyoni vitás kérdéseinek eldöntésére
külön bíróság szervezéséről ;

. X. az evangélikus egyházegyetem nyugdíjinté-
zetéről. .' .

Ezen törvények közül bennünket az egyházi tör-
vénykezésről szóló. VIlI. törvénycikk érdekel,
amely az Egyházalkotmánynak az egyházi tör-
vénykezésröl szóló hatodik részét hatályon kívűl
helyezte és az egyházi törvénykezest teljles 'egészében
új onnan szervezte.

'Ez a törvénycikk összesen nyolc címben szól :
L az egyházi bíráskodásról általában;
II. a ·fegyelmi vétségekről;
Ill. az eljárásról fegyelmi vétségek esetében;
IV. a törvénykezésföl választási ügyekben;
y. Az egyházi közigazgatás körében és vagyoni

kérdések tekintetében felmerülő panaszok és vitás
kérdésekről; \

VI. az egyházhoz, tartozással járó hűség és kö-
telesség megszegéséröl ;

VII. a végrehajtásról ;
VIlI. .a záró rendelkezésekröl,

. Minket tehát elsősorban a hatodik cím érdekel,
mély az egyházhoz tartozással járó hűség és köte-
lesseg megszégéséröl szól, másodsorban pedig az 'első
cím, mely az egyházi bíráskodásról általában szól.

Tekintettel arra, hogy az egyházközségi bírás-
kodásról szóló- rendelkezések a törvénycikkbe, mint
egységes egészbe vannak szervesen beillesztve, azo-
kat nem a törvény sorrendjében, hanem ettől eltéröen
ismertetern olyri:éppen, hogy

először az anyagi jogi rendelkezésekröl szólj~k.
vagyis azokról. melyek magát a jogot tartalmazzák:

másodszor az alaki j-ogi rendelkezéseknöl. vagy-
is azokról, mélyek a jog alkalm-azásának szabályait
ta rtalmazzák.

Anyagi jogszabályokat a törvény annyiban
tartalmaz, hogy megállapítja az egyftázközségi bí-
ráskodás alá esö vétségeket rés a-zoKé1köv(!t'öire ki-
szabható büntetéseket.

a) Vétségek az egyházhoz tartozással járó kö-
telesség. különösen a hűség megszegésenek esetet
melyeket a törvény felsorolása szertnt az követ el:

1. magaviseletévei vagy akár egyes cselekede-
tével is az egyház iránt tartozó hűséget megszegi.

2. a vallásos vagy általában az 'erkölcsös ér-
zést sértő életmódjával vagy magaviseletével az
egyházközségben megbotránkozást okoz;

3. az egyházközségi tagsággal járó kötelességei-
nek telj esitéseben megátalkodottan hanyag;

4. az egyházközség vagy más egyházi testület
békéjét viszálykodás keltésevel vagy szításával meg-
háborít ja; , I

5. az egyházi hatóság törvényes rendelkezéseinek
vagy intézkedéseinek kenokul elleriszegül vagy az
egyházi hatósággal szemben egyébként botránkozást
okozó módon tiszteletl-en.

Hogy ezen öt csoportba sorozott vétségek tény-
álladékát , milyen konkrét esetek fogják kimeríteni,
azt a gyakorlat fogja megmutatni és ennélfogva
ernől ma még koraí volna véleményt mondani.

Ad 1. Annyit azonban már most is megálla-
píthatunk, hogy amikor a törvényhozó az egyház
iránt tarteeé hűség rmegszegéséröl sz6-lt,ri nyi'lvá'tf 'a'
gyermekei vallása tekintetében egyháza kárára egyez-
séget kötőegyháztagra g-ondolt.

Ad 2. Kétségtelenül bölcs intézkedése a tör-
vénynek a vallásos és erkölesös vérzést sértő, meg-
botránkozást 'Okozó életmódnak vétséggé való nyil-
vánítása.

Ad 3. Hogy az egyházközségi tagsággal járó
kötelességek teljesítésében való megátalkodott ha-
nyagság alatt a, törvény csupán a lelkiekben való
részvétlenség-et érti -'e, vagy pedig azegyháztaR"
anyagi kötelességeinek az elhanyagolását is, ázl
szintén csak a gyakorlat fogja megmutatni.

Ad 4. Azáltal. hogya törvény az egyházközség
békéjének viszálykodás által való megháborítását
vétséggé minősiti, megakadályozható lesz, hogy egyes
egyháztagok közületek határozatait tisztán személyes
indokból megtámadják. I • i

Ad 5. Az egyházi hatóság törvényes rendelkezé-
seivel való konok ellenszegülés cselekménye bővebb
magyarázatra nem szorul, sannak büntetése az
egyháztagok fegyelmesésének természetes következ-
ménye. -

. .b) Az ismertetett vétségek büntetési tételeit a
törvény következőképpen állapítja meg:

1. feddés,
'2. a választási jogtól és a megválasztás lehe-

töségétöl való eltiltás.' . I
Büntetőjogi terminológiával élve, azt lehet mon-

dani, hogy aze'g'yh-ázközsegi bíróság főbüntetésül
feddést szabhat .ki, míg mellékbüntejésül a' vétség
súlyához képest a választast jogtól való. megfosz-
tást, valamint a közgyűlési részvételtől való eltiltást
is kimondhatja. .

Ez utóbbi tekintetben il törvény fogalmazása
nem mondható szerenesésnek. mert az öt évi maxi-
mális időtartamot csupán a választási jogtól és
megválasztás lehetőségétől való megfosztásra mondja
ki, míg a íoözgyülésí részvételtől való eltiltáera nem,
nolott iazt kétségtelenül erre is alkalmazni' kíváhja.
Egyszerűbb es világosabb lett volna Rímondani azt,
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hogy a.zegyházközségi bíróság a vétség súlyához
képest az egyháztag alkotmányos jogait legfeljebb
öt évtartamára felfüggesztheti.

B) Az alaki jogszabályok ismertetésénél újbó)
. eltérek a 'törvény sorrendjétör és azokat a következő
csoportokba foglalva ismertetem, mégpedig:

. 1. a bíróság szervezetét ;
2. hatáskörét és illetékességét ;
3. az eljárási szab.ályokat;
4. a jogorvoslatokat;
5. a végrehajtási rendelkezéseket.
Ad 1. Az egyházközségi bíráskodást az egy-

házközségi elnökség elnökléte alatt a presbiterium
gyakorolja; ha azonban a presbiterium harrnincnál
több tagból áll, a maga kebeléből működési idejére
öt-tíz tagból álló egyházközségi biróságot választ
titkos szavazás útján. i

A törvény a bíróságot tehát kétféleképpen szer-
vezi, mégpedig kisebb egyházközségekben úgy, hogy
ott a bíráskodást maga a presbiterium vég-
zi, míg nagyobb ,egyházközség·ekben úgy, hogy
ott azt a presbiterium által választott bíróság
látja el. l \

Ha a iprcesbHerium maga gyakorolja a Ibíráskodást
határozatképesség tekintetében a presbiteriumra ál-
talában alkalmazandó szabályok irányadók, vagyis
a bíráskodásban és( a' határozathozatalban annyi pres-
biternek kell résztvennie, ahánynak jelenléte a pres-
biterium határozatképességéhez szükséges.

Ha a bíráskodást a presbíteríum által választott
biróság gyakorolja, ez öttagú tanácsban jár el; mely
az egyházközségi elnökség két tagjából és három
választott bíróból áll.

A bíróság elnöki tisztét mindkét esetben az
egyházközség elnöksége tölti be és a tárgyalást az
elnökség egyik tagj a vezeti. Amennyiben az 'elnökség
tagjai a tárgyalásvezetés tekintetében megegyezni
nem tudnának', a tárgyalást a ihivatalra idősebb elnök
vezeti. Ha az elnökség egyik tagja a tárgyaláson való
részvételben akadályozva van, a jelenlevő elnöktárs
a bírák közül, lehetőleg a megválasztás sorrendjében
előbb álló bírót elnökhelyettesill kijelöli.

A törvény szerínt a. bírák esküt tenni kötelesek,
kivéve a rendes elnökőket. akik letett hivatali es-
küjükön felül külön esküt tenni nem kötelesek. Hogy
a presbiterium bíráskodása esetén a presbiterek
külön esküt tenni kötelesek-e, aziránt a törvény nem
intézkedik.

A bíróság tagj aira nézve -' akár a presbiteri um
maga, akár az általa választott bíróság jár el -
a törvény úgynevezett kizárásí okokat állapít meg.
vagyis kimondja, hogy adott esetben kik nem lehet-
nek a bíróság tagjai. Ezek a kizárási .okok két cso-
portra oszolnak: az elsőbe azok tartoznak. amelyek
folytán nem vehet részt az eljárásban olyan bíró,
aki mint az ügyfélnek rokona, törvényes képviselője,
meghatalmazott ja, tanu, szakértő, kőzvádló, a bí-
ráskodás alsóbb fokán eljárá. bíró az ügyben ér-
dekelve van; a másodikba pedig azok tartoznak,
amelyekben a bíró eltogulatlansága ' iránt alapos
kétség merül fel. Az esetek mindkét csoportjában
a kizárási ok felmerülése esetén a bírót a tanácsból
ki kell zárni. !

A bíróság tagja még a jegyző, aki a tárgyaláson
a jegyzőkönyvet vezeti és a.kit a felsorolt kizárási
okok fennforgása esetén az elj árasból szintén ki kell
zárni. Ugyancsak köteles esküt tenni.

Az eljárásban résztvevő személy a bírósági sze-
mélyeken kívül a panaszlott, aki akár személyesen.
akár képviselö útján járha1:el. Képviselőül vagy
olyan ügyvédet jelölhet 'ki, aki az egyháznak tagja,
vagy bármely önj ogú egyháztagot. Amennyiben a
panaszlett képviselőt 'nem nevez meg, de a bíróság
azt az eset körülményeihez képest szükségesnek ta-
lálja. öt ügyvéd vallására utasíthatja.

. Ad 2. Valamely bíróság hatásköre alatt azt ért-
jük, hogy különböző fokú bíróságok közül melyik
hivatott eljárni, míg illetékesség alatt, hogy ugyan-
azon fokú bíróságole közül melyik hivatott eljárni.

Például, hogy valamely konkrét ügy az egyházközségi
bíróság, vagy pedig az egyházmegyei törvényszék
elé tartozik-é, az hatáskör. kérdése, de hogy vala-
mely konkrét ügy az óbudai, vagy a kéleníöldl
egyházközségi bíróság elé tartozik-é, az illetékesség
kérdése. .

Az egyházközségi bíróság hatáskörét CI> törvény
olyképpen állapít] 8' meg, hogy az ismertetett vét-
ségek miatti eljárást 'utalja eléJe abban, az esetben,
ha a vétséget olyan egyháztag követi el, aki az
egyház fegyelmi bíráskodása a:lá nem tartozik; il-
letékességét az egyháztag személye szerint pedig
olyképpen állapítj 8/ meg, hogy mindenkor azon 'egy-
házközség bírósága hívatott az eljárásra, amelynek
kötelékébe a panaszlott egyháztag tartozik.

,A~ ..ill~tékesség kérdés~.vel, szor?sa,u ~SSZ~!~.gg
a bíróküldés, amelynek a torveny ket esetét külön-
bözteti meg, még pedig, ha az eljárásra hivatott
bíróság kizárási okok fennforgása míatt megalakulni
nem képes, vagy ha az 'egyház békéjének megóvása,
esetleg 'egyéb tontos egyházi érde\\e\{ miatt szüksé-
gesnek mutatkozík, hogy ne az eljárásra hívatett
bíróság jiirjon el.

A bíróküldést a fel~k, vagy az egyházi közigaz-
gatasi hatóság is kérheti, s a !J{érelemfeletti döntésre
az egyházmegyei törvényszék hivatott.' " .

Ad 3. Az egyházközségi bíróság eljárási sza-
bályainak ismertetésénél 'előre kell bocsátanom. hogy
a törvény a tuJajodonképP~ni eljáráson kívül
egy előzetes és egy utólagos eljárást statuál, melyek-
nek célja kétségtelenül az, hogy a törvénykezési
jelleget tompítsa.

a) Kimondj a ugyanis a törvény, hogy 'lz is-
mertetett vétségek miatt az ügyet, csak akkor kell
az egyházi bíróság elé vinni, ha előbb a lelkész,
majd az elnökség eredménytelenül Iáradozqtt azon,
hogy az egyháztagot szeretettel, a rábeszélés s meggyő-
zés eszközeivel s jóakaratú intéssel belátásra, helyes ma-
gaviseletre térítse. A lelkész vagy az egyházkö2.§.ég,elnök
sé~c ebben, a munkájá~an a p.~~bi~e!ium ~gJának, vagy
mas egyhaztagnak kozremukodeset is Igénybeveheti.
Ennek az eljárásnak eredménytelensége eseten a
lelké~z az ügyet az egyházközségi bíróság' elé ter-
jeszti. ~
.. b) Az ~gyház}{özségi bíróságet az elnökség hívja
ossze. A tárgyalásra a panaszlett egyháztagot meg-
idézi. A tárgyalás nem nyilvános és azzal kezdődik,
hogy a lel.kész ismerteti az ügyet, utána a bíróság
meghallgatja a panaszlottat és amennyíben szüksé-
ges, felveszi ,a bizo~yítást~ kihallgatja ~? esetleges
tanúkat, azutan a tárgyalást berekesztí. Ezt köve-
!ő,leg zárt ..üJ.~sben,szótöbbsé.gg~l hatá~oz, az ügy.et
ítélettel dönti el es azt nyilvános ülésben - ami
alatt a törvény nyilván a nem nyilvános t~rgyalást
érti --: kihi:deti. Ha ?~ ítélet kih.ird~tés.~koI"~ panasz-
lott runcs jelen, az ítéletet neki kézbesittéti. 1\ kéz-
besítés. valamint a határnap \éagy határidő elmulass-
tása miatti igazolás eseteit a törvény részletesen
szabályozza. r ,

. Az eljárás} szabályok egy ~iányára kívánom a
figyelmet felhivni, mely abba:n áll, hogy a törvény
nyilvan azzal a cellal, hogy az eljárás büntető j'el-
legét tompítsa, a vádlót az eljárásban mellözi. Miytü
az.onban vád nélkül vnincsen büntető eljárás, mert
a tárgyaláson valakin~kaz inknmináit cselekményt
Í1sI?ertetni kell, a vádló mellözésének 8'?: a következ-
menye, hogy annak szerepét a lelkészelnök kénytelen
átvenni. a törvény szerínt az ő kötelessége lévén
az ügyet ismertetni. Ez egyrészt azért kifogásolható,
mert !l)bíró és vádló szerepenek egy személyben yalQ
egyesítese a modem büntetőjog elveivel ellenkezik,
másrészt azért, mert a vádló szerepét végeredmény-
ben !l, l~lkész<elnök veszi át, akinek személyéhen
hivatásánál fogva ez a szerep legkevésbbé illik.

C) Az 'utólagos eljárás abban áll, hogy arra
az esetre, ha az elítélt egyháztag huzamos kifogás-
t~l~n visel,ke~ésév,el II?-agáb,a~z~lásának és megjávu-'
lasanak kétségtelen bizonyítékát adj a, a lelkész az
ítélet j ogeröre emelkedésétől számított öt éven' belül
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indítványozhatj a, hogy az 'egyházközségi biróság a
marasztaló ítélet hatályát újabb ítélettel oldja fel.
Bár a törvény kifejezetten nem mondja ki, kétség-
telen, hogy ilyen esetben is újabb tárgyalást kell
tartani, mert enélkül ítélethozatal el nem képzelhető.

Ad 4. Mint jogorvoslatokat a törvény a fel-
lebbezést, af,elf1olyamodást. az újrafelvételi kérelmet
és az előterjesztést a jogegység megóvása érdekében
ismeri.

Ezek közül azonban az egyházközségi bíráskodás-
sal kapcsolatban csupán a rellebbezést szabályozza,
míg az egyéb jogorvoslatokróle helyütt nem szól
és azok csupán a fegyelmi eljárásról szóló részben
fordulnak 'elő. Mivel azonban a gyakorlatban az
egyházközségi bíráskodással kapcsolatban ezen jog-
orvoslátok szüksége is kétségtelenül feg fog merülni,
azokra röviden szintén ki fogok térni.

Fellebbezésnek' az egyházközségi bíróság ítélete
ellen az egyházmegyei törvényszékhez. ennek ítélete
ellen pedig az egyházkerületi törvényszékhez van
helye. 1, • (

Ez a fellebbezési jog azonban korlátozva van.
mert a törvény csupán a vétséget megállapító ítélet
ellen engedi meg a fellebbezést, míg felmentő Ttélet
ellen fellebbezésnek helye nincs. Tekintettel arra,
hogy az elj árásban - mínt már előbb emJítettem -
külön vádló nem szerepel, nincs is olyan fél, aki a
felmentő ítélet ellen fellebbezésí joggal élhetne.
. ' A vétséget megállapító ítélet elleni fellebbezési
jog is korlátozva van annyiban. hogy az egyház-
községi bíróság vétséget megállapító ítélete ellen
csupán a vétkesség megállapítása és a büntetés kisza-
bása miatt van helye fellebbezésnek, míg az egy-
házmegyei törvényszéknek ítélete ellen további fel-
lebbezésnek csak, annyiban van helye. amennyiben
büntetésül a választási jogtól és a megválasztás
lehetőségétől való megfosztást mondották ki.

Ha a panaszlott az ítélet kihirdetésekor jelen
van. a fellebbezés nyomban bejelentendő, ha nincs
jelen. az ítéletet kézbesíteni kell, mely .esetben a
fellebbezés határnapja 15 nap. . ~

Nem tartom elkerülhetőnek. hogy az egyházköz-
ségi bíróság az eljárás folyamán nem perdöntő kér-
désekben .végzéssel is határozzon, Az ilyen végzések
elleni jogorvoslat kérdését a törvény külön nem
szabályozza, de kétségtelen, hogy a gyakorlat a
törvény általános rendelkezései alapj án oda fog fej-
lődni, hogy ilyen végzések ellen felfolyamodásnak
van helye. :

Nem szabályozza a törvény az újrafelvételt sem.
holott egyáltalában nem indokolt, hogy éppen az
egyházközségi bíróság elé tartozó pellekben újra-
felvételnek ne legyen helye. Igaz 'ugyan. hogy a
törvény által szabályozott utólagos eljárás. mellyel
az egyházközségi bíróság az itélet hatályát felold-
hatja, bár ,jogilag nem. de lényegileg hasonló az
újrafelvételhez. de azt mégsem pótolja, mert 'ez az
eljárás klzárólag a lelkész indítványára indulhat meg,
míg az újrafelvételnek lényeges alkotóeleme. hogy
azt az elítélt is kérheti.

Ismeri a törvény az elöterjesztést a jogegység
megóvása érdekében. melynek akkor' van helye. ha
ugyanabban a' kérdésben akár ugyanaz a bíróság,
akár más-más bíróság 'ellentétes elvi alapon nyugvó

-jogerős határozatot hozott, Ilyen esetben akár egy.
házi hatóság. akár magánosok előterjesztés ére az
egyetemes törvényszék elnöksége teljes ülést hív
össze, melyben a vitás elvi kérdést j ogegységi ha-
tározattal döntik el. Al jogegysegí határozat a már

Lapunk a nyári szünet alatt kéthetenként
összevont számban jelenik meg. Következő
számunk julius l1-én, 25-én, augusztus 8.án,
22~én jön és szeptember 5-től kezdve ujból
het e a c i1:,

jogerősen eldöntött ügyet nem érinti. a jövőre
azonban a biróságokra kötelezö és folyamatban lévő
ügyet <a ~ogegységi határozat hozataláig fel lehet
függeszteni.
. Ad 5. :Az egyházközségi bíróság ítéletének vég-
rehajtása tekintetében a törvény elrendeli, hogy a
feddést kim ondó ítélet - amennyiben az a kihirde-
téskor jogerőre emelkedik és az elítélt egyháztag
jelen van - nyorrrban végrehajtható olyképpen, hogy
a bíróság lelkészelnöke a feddést megfelelő ko-
moly formában a bíróság színe előtt megteszi.

Ha a jogerősritélet kihirdetésekor az elítélt nin-
csen jelen, az ítéletet vele írásban kell közölni, mi-
által az végrehajtottnak tekintendő. _

Hogy a választási jogtól és a megválasztás lehe-
töségétoí való megfosztást, valamint a közgyűlési
részvételtől való eltiltast kimondó ítélet rniképpen
hajtandó végre. arra 'vonatkozólag a törvény in-
tézkedést nem tartalmaz.

Ill.

Arról ma még korai volna véleményt mondani,
hogy a törvény a gyakorlatban míként fog beválni.

Ahhoz azonban, hogy a törvény élő joggá vál-
jék és alkalmazásában egyöntetű gyakorlat fejlődjék
ki, szükségesnek vélném a gyakorlati alkalmazás
részletkérdéseinek szabályrendeletben való megálla-
pítását .

Tekintettel arra, hogya törvény .hatálybalépésé-
nek napját az egyetemes közgyülés hivatott megál-
lapítani, célszerű volna, ha az egyetemes közgyűlés
ezzel egyidejűleg ilyen szabályrendeletet is kibo-
csátana. . '

Ebben a szabályrendeletben pótolhatók volnának
a törvénynek azon hiányai is. amelyekre helyen-
ként voltam bátor rámutatni. '

A törvény ílyrnódon való életbeléptetése eseten
a gyakorlatban kétségtelenül hiányt fog pótolni és
egyházunk törvénykezésének fej lődését határozott es
nagy lépéssei fogja előbbre vinni. ,1

Mivel azonban ennek akifejlődésnek ideje _egy
emberöltőt előreláthatólag meg fog haladni, erről
már csak utódaink lesznek hivatva ítéletet mondani.

Reméljük: atzonban, hogy ha egy emberöltő el-
teltével nem csonka zsinat, hanem Nagymagyarcr-
szág evangélikus egyházának zsinatja fog összeülni.
megelégedéssel fogja megállapíthatni. hogy jó munkát
végeztünk,

Adja Isten, hogy úgy legyen!
Dr. Borostyánkőy Látszló,

Köszönő SZÓ Finnorszégból.
Redves magyaro7c!

»Mikor uisszahosia az U1' Sionnak fóglyuif,
olyanok voltunk, min; az álmodák:«

Ezzel a bibliai igémet köszöntelek Benne-
tekei, a Ma,gyarorsz,igból hazatért mind (~
het renhét finn nevében, Haeatérésicnk után
többen mondták nekem, hogy egész ?nagyw'01'-
szági tartoetcodásunk olyan volt, mint valami cso-
dálatos álom. Mindazonáltal mi mindnyáj!an jól
tudjuk, hogy nem álom ez, hanem v(/,Zóság,

. K edoes Testuéreiml
Ha láttatok volna minlce! a heg!Jeshalmi

határállomáson,amiko'l' elkövetkezett a búcsú
pillanata, meqláthattáiok volna, mennyire meg
tudnak indiulwi a jégcsap-finnek is, Felnőtt fér-
fiak is úgy sirialc, mini kis gyermekek. Eny-
n,yire meqhaiott minkei magyar 7iJi[- és faj-
tesicéreink ssereiete. .
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Tudjuk azonban, 7/Ogy mindez nem csak a
Ti seereteieiek volt, hanem Istennek seerete-:
tc is, aki ?1Ut9if((1' barátainken keresztül annyi
ffonyl és meleqséqei árasztott 8.'Zívébőt reánk,

Nem említek meg senkit sem név. szerini.
.de nem, is felejtek ki senkit sem, amilcor ezt
mondom:

Koseime! mindenért!
Nem, tudjuk szebben lciiejczni, dc ezek-

beti ar e():Ijí:Jzeríi szavakban is benne V{II/ mind-
az. amit hálás emlékezéssel csordultic lelt
82Í oek 'érezhetnek.

Ha edd-ig is seives nissoru] volt a magyar
P8 finn eoanqélilcu» egyház lciizott; akko'!' most
még seorosabbra [onodcalc az egymáshoz kötözn
lcotelélcelc. Legyete7c minclhalálig meggyőződve
arról, "ogy Ct ki« /inn nemcet itt fenn északon
veletek együtt irriil, szeneed 138 hurcol!

M'ilyen gy(myöl'íi lesz, ha majd: eg.ljs.c:e?·
l«! cn f énqtcs o'rszágríba.n, ahol nincs többé sem
nenizeti, sem hitbeli «zenoedés, egy'ütl énekel-
7/el jiik (6 szavu d ha za 9,ljön,!!ö1'1'iénekét!

Secretettet
RL.\'.LVE [{ÁI-lOLY ..

a finn csoport utazásának rendezője,

A Nemzetközi Zsidó-Keresz-
tyén Szövetség Konferenciája

Főváro unk az egész keresztyén hitvilágot
érdeklő nemzetközi összejövetelnek lesz szín-
helye a közeljövőben.

Az International Hebrew Christian Alli~
ance (Nemzetközi Zsidó-Keresztyén Szövetség),
melynek a Magyarországi Krisztushívö Zsidók
Szövetsége is tagja, július 6-ére Budapestre
hívta össze konfereucíáját, melyet három éven-
kint szokott megtartani.

Az eszmék összecsapása talár sehol sem
nyilvánul meg oly elkeseredettséggel. mint a
faji és vallási kérdésekben. Különösen a zsidó-
kérdés körül élesedett ki az utolsó 10-20 esz-
tendőben a harc. Ép ezért örömmel kell üd-
vözölnünk azt az új mozgalmat, mely a zsidó-
kérdésnek az egyedül helyes, lehet éges és
keresztyén (krísztusi) megoldását adja. ,

Ez a mozgalom Magyarországon a ha-
ború után a Magyarországi Krisztushívő Zsi-
dók: Szövetségének, Angliában pedig az In ter-
national Hebrew Christian Alliance elueve-
zésíí szövetség létesítésével kezdőrlőtt.

Magyarországon már évek óta tesznek bi-
zonyságot zsidó származású férfiak és nők
Kr isztusbau való hitükről és szerte a világon
sok-sok. országban hasonló érzésű és gondol-
kozású zsidó emberek bontottak ki Krisztus
zászlaját, hogy egyengessék a megt.érés, ki-
egyenlítődes és zsidó testvéreik lelki felemel-
kedésének útját.

Azok az emberek, akik a mo taní zúrza-
város ós szélsőségek felé hajló világban ily
kettős érzésvilágot kifejező jelszóval indulnak

harcba, át vannak hatva attól a meggyőzö-
déstől, hogv az egységes és szerve en össze-
I'üggő Biblia közös alapja mind zsidóknak, mind
keresztvéneknek. l'lem a társa dalmi emelkedés,
nem ai üldözött nép kebléből való menekülés
gondolata irányítja őket, hanem az a szerit
n:c3·győzőclé.s, hogy csak Krisztus üdvüzene-
tének elfogadása hozhatja a zsidókérdés meg-
oldását, -, hogy az Ő követé: e lesz a legbizto-
sabb eszköze a zsidó nép erkölcsi es szellemi.
haladásának és lelki megújhodásának.

Az élet, a társadalom, a világ miuden
kérdését a Biblia és JéhUS Krisztus szelíd
evanaéliumáuak szellemében kell és lehet meg"
oldani. A politikai harcok között sem volna
szabad erről megf'eledkezni. A keresztyén esz-
mének csak: erősödését, gyarapodását jelenti
a magyar krisztushivő zsidók évek óta tartó
mozgalma és örülnünk kell.vhogy most már az
egés;t, világon zétszórt, az evangelium alapján
álló zsidó-keresztyének itt akarják a zsidó-misz-
sz ió további haladásának kérdését megvitatni.

A budapesti. konterencia programmja sok
kérdést ölel fel, mely az egész keresztyén és
zsidó hitvilágot érinti. A koníerencia többek
között foglalkozni fog a hontalanná vált krisz-
tushívő zsidóknak Palesztinában való .gyarma-
tosítása és az antiszemitizruus kérd' sével. Meg-
vitatják azt a sokak által kívánt, mások ál-
ja 1 ellenzett gondolatot is, hogy létesüljön-c
külön krisztushí vő zsidó egyház, vagy sem.

A koníeren iát a Magyarországi Krisztus-
hívő Zsidók Szövetségének elnöke, dr. Földes
D. Dezső budapestrügyvéd kés.zíti elő.

Nyaraljunk Sopronban.
Nem idegellforgalmi propaganda takarol.::

csinálni Sopronnak. Ezt elvégzik az illetékesek.
De meg, akiker én soproni nyaralásra akarok
buzdítani, azok előtt nem kell Sopron szép-
ségeit, kellemességeit, klimatikus és földrajzi
előnycit ecsetelni. Felhívásom tulajdonképpen
az evangélikus Jelkésztestvérekhez szól, ele úg.\',
hogy más is értsen belőle.

Erre a célzásra azért van szükség, mert
tudvalevő. hogy a lelkészek nagy része, külö-
nösen azok, akik: a teológiát. Sopronban végez-
ték, fel zolitás nélkül is szívesen nyaraluának
Sopronban, Egyré zt az ifjúkori emléke-k he-
Ívének varázsa, másrészt éppen a pihenésre
és üdülésre szolgáló sok alkalom és lehetőség-
vonzó erővel h ívja-nyarankéut- az -üdülui ·és
pilienni vágvó lelkészeket. "'_

De van a' scpróni ' nyaralásnak.. egy rnin-
deueklelett való akadálya. Az, hogy messze
van. Mcssze van különösen azok számára, akik
például az Alföld torrósága, szárazsága és egy-
hangúsáaa utá II üdítő erdők és hegyek közÁ
óhajtoznak. Az útiköltség magában véve is
(különösen családos lelkésznél) olyan IIagy,
hogy abból otthon kényelmesen megélhet akár
egy egé z hónapig, Már most, ha azt rá, Is
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szánná valaki, hátra van még a soproni 'tar-
tózkorlásnak sokféle kiadása, elsősorban aIakás
és az ellátás. Aki a helyi viszonyokkal ismerős,
a;!, tudja, hogya soproni lakásviszonyok rosz-
szak. különösen, ami a külterület i, lövérbeli la-
kásokat illeti. Van lakás elég, ele nyáron le-
hetetlen megfizetni. Azért meg nem megy el
senki sem Sopronba, hogy rt Szemgyörgy ut-
cában lakjók.

A lak ásdrágaság sok nyaralót is visszatart
Soproutól, még inkább a vékonypénzü, nyaralni
\'flgyó lclkószeket, De mégis van lehetőség
arra, hogy Sopronban m iuden lelkész számára
köunven hozzáfórhetó nyaralási lehetőséget
biztoaitsuuk. Két hatalmas, modern, kiváló
helyen fekvő, s nyáron át használatlan inter-
nátusunk van Sopronban. Az egyik éppell a
Teológus Otthon, amit a lelkészi kar bizonyos
joggal a magáénak tart. Már most az a kér-
dé.:.: loglalkoztatja a Sopron felé hasztalan só-
hajtozókat, vajjon nem lehetne-e a Teológus
Otthont nyári-a úgy berendezni, hogy nagyon
olcsón adjon nyaraló lelkészeknek fedelet? Az
Ott 11011 Bizottság még nem gondolt az otthon-
nak. ilyen kihasználására? A közelmultban több
lelkészte .tvérrel beszéltem, akik az ilyenrnóclon
felvetett eszmét ujjongva fogadták. Hiszen ez
természetes is. Mindenki szívesen fízetne a
lakásért rnoudjuk havi tíz, vagy heti 3 peugót.
Ennyi elég, hogya takar ításiés esetleges kar-
ktlltal"tási költségeket tedezze az Otthon.

Hiszem, hogy ha az Ottholl Bizott" 'ága
mérlegelés tárgya vá teuné ezt a gondolatot és
megvalósítva megfelelő módon a lelkészi kar-
nak tudomására hozná, rövidesen létrejönne
Sopronban egy második Kapernaum, talán a ba-
1atoll inál lárogatottabb, mert sokan vannak,
akik. oda nem, ele Sopronba szívesen menné-
nek nyarain i s örülnének, ha ezt olcsón és
testvérek társaságában tehetnék.

. A címbell foglalt felhívás a lelkészekhez
szól, ele szeretnénk,· ha az Otthon Bizottság
értene belőle és fontolóra venné a lelkészi
karnak - hiszem - egyetemes kérését, hogy
az egyetemes egyház Teológus Otthonát az
Otthon Bizottság az üdülni vágyó lelkészek
előtt nyissa meg nyár idején s tegye ezzel
lehetövé lelkészek új találkozását, testvéri
óriutkezését, segítse ezzel is előbbre egyhá-
zunk ügyét és nem' utolsó sorban: szereszen
ezáltal sok barátot a Teológus Otthonnak.

-nng -

Nem hagyhatom
,

szo nélkül,'
A stéla, vagy palástdij - ősidőktől fogva.

a lelkész és kántortanítói javadalom Iontos
kiegészítő részét képezte és képezi. Az egy-
házi főhatóság által jóváhagyott lelkészi é ta-
nítói híványolc részletesen előírják, hogy menv-
nyi a keresztelési, temetési, esketési, koníir-
inációi, egyházkelési, stb. stóla. A stóla nagy-

sága egyházközségeukint nagyon külőnböző, sőt
egy parcehián az anya, filia és szórványköz é-
gek stólafizetési kötelezett ége is nagy elté-
rést mutat. A nagyobb városi gyülekezetbeli
stóla esetleg felér 1-2 falusi lelkész évi fizeté-
séveL A stóláról, mely hl ványilag biztosított
és törvényes Iízetésünkbe beszámított jövedel-
münket képezi, le nem mon dhatunk , bár is-
merek olyan lelkészeket. kik erről lemondtak
és a tetszés szerint felajánlott stólával jobban
járnak. Szerintem a stólaról az illető lelkész-
nek nincs .Is joga lemondani, mert e hi-
váuycsonk ítást tán szerényebb anyagi körül-
mónyek közt levő utódja sinyli meg. A pol-
gári anyakönyvezés folytán elmaradt anya-
könyvi" kivonati díjak miatt - melynek beigért
fedezetér mai napig sem kaptuk meg a ·kOL'-

mánytól - ugyanis megcsonkult a Jelkészí jö-
vedelem. De ha a stólaról nem js mondunk
le, leszögezem azt, hogy a mai időben; erköl-
csi és szociális szempoutból, nincs megalázóbb,
szégyen letesebb és arcpiritöbb a stóla ·elfoga-
dásánál, esetleg törvényes behajtásáuál. Ugy
tűnik fel, mintha az egyházi szelgálatot ezért a
stóláért végeznők el. Itt volna már a legfőbb
ideje nem a stóla eltörléséuek, hanem a stóla-
meg-váltásnak, hogy t.. i. a lelkész nem egye-
sektől (sokszor a legszegényebbeknél van a
legtö hb keresztelési, stb. funkció, s így a stóla-
fizetés megoszlása igazságtalan is), hanem ne
gyedévenkínt az egyházközségi pénztárbólkap-
ná meg a. megváltott stólát, mely vagvo: ará-
nyá ban az egész gyülekezetre a többi járan-
dósággal együtt vettetnék ki. Amde nép ü nk
konzervativizmusa és autonómiánk miatt, szép
szerével, egyházközségi gyűléseinken ez sce-
resztül nem vihető. Egyetemes utasítás, zsinati
törvény kell ehhez! Az esperes, illetve az egy-
házmegyei számvevőszék kérje be a legutolsó o'
évről - évenkint feltüntetve - a kereszte-
lések, esketések, stb. számát, a hivanyban biz-
tosított stólaösszeg jelzésével s mindegyik lel-
kész és kántor részére hivatalból állapitsa meg
az évi megváltott stólát s kötelezzék az egy-
házközségeket, hogy ezt az állami egyenes adó
alapjáll vessék ki. öt év . elteltével új meg-
állapítás történhetnek, s igy sem a gyülekezet.
sem a lelkész nem kárcsodnek. A másik meg-
oldás az volna, ha szociális szempontból az
állam a nép terhén akarva könnyíteni, őmaga
váltana azt meg és utalna ki. A napilapokball
olvasom, hogy a falu és a község jólétének
emelésére »Közjóléti bizottságokat« alakítanak:
talán ennek a programmjába is fel lehetne
azt vétetni l? ..

*Finn és észt testvéreink meglepö jó kiej-
téssel, megragadó és megható érzéssel éne-
kelték el g-yönyörü hazafias énekünket, a SZó-
zalai. Megvallva az igazat, lelkiismeretem meg-
döbbent és szégyenérzet fogott el, midön ekkor
gyülekezeteinkre, népiskolárukra s azok ének-
vezéreiré gondolva, magamban meg kellett
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állapítanom, hogy milyen sok: helyen (nemcsak
nemzetlségí, hanem magyar községekben is)
g~'atrán, vag-y egyáltalán nem is tudják éne-
nekelul e szép éneket. A tanugyi hlzottságuak
pl kellene rendelnie, hogy egyházi énekeink
mallett már . a. népiskolában minden tanulási
III1pOn reggel II Szózatot, délután az óra végén
:L Himnuszt kötelesek a tanítók a növendé-
kekkel elénekeltetni, hogy azok életté és vérré
váljanak bennünk.

*Mo t a beiratesok alkalmából az első elemi
osztályba felvett ev. tanulok névsorának össze-
állítása és a hitoktatás ellenőrzése végett aján-
lom lelkésztársaimnak, nézzék át pontosan a
6 év elötti keresztelésí anyakönyveket (azokat
is, ahol reverzálls tortént a javunkra) és álla-
pítsák meg mindegyik még életben maradt hat
éves gyermekről, hogy melyik iskolába irattak
be. Ha a szülők a községböl elköltöztek, elköl-
tözési helyüket tudassák illetékes lelkésztar-
sukkal. TI.Z-.

A Luther Szövetség Országos Elnöksége.

Körlevél
1Jalrrmenny'i helyi (egyházközségi) Lut!1C1'

Szövetség elnökségéhez.

Szám 130-1937. eln.

1. A Luther Szövetség Országos Elnöksége
közli valamennyi helyi (egyházközségi) Luther
Szövetség t. elnökségével, hogy ar, alapsza-
bályoknak a Szövetség rendes tagjai által fi-
zetendő t.a!)éUjf~J.cra vonatkozó intéz-kedését az
1936. évi október hó 27. napján tartott Országos
Közgyűlés megváltoztatta s ezt az alapszabály-
módosítást. az egyetemes közgyúlés, valamint.
a m. kir. belugyminiszter úr is jóváhagyta.

Az alapszabálynak a tagokról szóló 11. §.
4. pontja, amely szeriut a Luther Szövetaéz
rendes tagja évenként legalább két aranyleo-
rónát fizet, a következöen módosul :

»Rendes tag az, aki évi rendes tagsági
díj fizetésére kötelezi magát. Az évi rendes
tagsági díj nagyságát az egyes helyi Szövet-
ségek közgyúlése évről-évre sajátos viszonyai
mérlegelésével zű arany fillérfől q arany pengőig
terjedő összegben állapítja meg. Az erről
szóló határozatot, illetve a: megállapított tag-
sági díj évi összegét a helyi Szövetség a ke-
rületi Szövetséggel azonnal, ez viszont az Or-
szagos Szövetséggel Tajatromosan közölni tar-
tozik.

A helyi Luther Szövetségnek jogában áll
családi tagclíj címén valamely evangélikus csa-
lád több tagja részére a tagsági díjat az évi
rendes tagsági díj ötszörös összegében megál.
lapítani. A családi tagclíj címén kirótt ös zeg-
azonban az évi 3.- pengót nem haladhatja
meg.«

Felkérem valamennyi helyi (egyházközsé gi)
Luther Szövetséz L elnökséget, hogya legkö-
zelebb meqturlandá ?,;ozg,ljűlésJ'e a tagsági díj
n((.qljsrí.CJ(( tríryyúb({n határozati iaraslatot elő-
terjeszten isa közgvűlésnek e tárgyban hozott
luuározatát az illetékes kerületi Luther Szö-
verséggel azonnat közölni szíveskedjék.

Ir. Felkereru valamellnyi helyi (egyhár-
községi) Luther Szövetség elnökséget, hog:,
legalább J héttel az évi egyházkerületi köz
gyűlés előtt a helyi (egyházkö.-,ségi) Luther
Seinietséq é oi rerules közgyíílését megtartani
szíveskedjenek az alapszabály 16. §. 10. pont-
jában foglalt rendelkezésekre figyelemmel. -
A közgyúlés 2 évre szóló mándátummal az
egyházkerületi Luther Szövetség kezgyűlésébe
egy tagot delegálni köteles (alapszab. 16. §.
6. d. pontja). - Erről a határozatról jegy'
zőkönyvi kivonattal az illetékes egyházkerületi
Luther Szövetség azonnal érte ítendő. A helvi
Luther Szövetség közgyűlése minden évben 3
tagból álló szám vizsgáló bizottságet köteles
választani. (Alapszabály 29. §.)

IH. Felkérem valamennyi helyi (egyház-
községi) Luther Szevetség elnökséget, hogy
az alap zabály 8. §-a értelmében a helyi Sző-
vetség míiköaés!3-ről szóló évi jelentést költ-
ségvetésével és zárszámadásával együtt az il-
letékes kerületi Luther Szövetséghez beter-
jeszteni szíveskedjék.

Budapest, 1937. évi június hó 18.
Dr. Bencs Zoltán s. k.

a Luther Szövetség Országos elnöke.

r"'.""r"'''''''''''''''''''''''''H'''''I''''''R''''E'''K~'''''''''''''''''''''''''''''r''.""~
;,,,,,'''''''" ,,;, "'"'' ""'"'''''' "''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ,,,,,,,,,,,,,,,,,;,,",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,j,,,,,,,,,,,,,,J

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 5. VASÁRNAP.
t, Péter 3:8-1'5.

Mindig készen legyetek ... ez a keresztyén em-
ber nagy, egész életre szóLó kotetezese. Készen tenni
lsten seine eLőtt, az élet napjai között. Mina1é,.nkor
reá nézve. Nem ú.gy qoruiolkoeni, mint ahogy seok-
tunk: meqieszen» ezt és akkor lsten is könyörül
rajtam, hanern figyelni az Ö szavára és maqútolér-
tetődőell heluesen élni embertársainkkal a jutalom
qondolata nélkül. Nlert a jótettek et nem jutalmazza
mAg, lsten, hiszen jót tenni, vagy telebarátainkkal
jó! élni kötelesség. A köteLességteljesitésért pedig
nem jár jutalom, Ezért kell készen lenni mindenkor,
hogy rneqteleiiünlc mindenkinek . . '

A seámonkérés azonban a reménység· felől van.
lsten nemcsak a végső napon kér számon, hanem
próbát ad embertársaink kérdései által' is. Reménu-
ségröl, uárakoedsrál kérdeznek majd, mert hiszen
földi életünk sorsa nem mutai mást, mini a tölJbi
emberé, De nem itt van a keresztyén ember különb-
seqe, Nem a sorsban, nem a. földi életnek iot-rosszu!
folyó ügy'eiben, hanem a földi dolgok eloiselésében.
Abban van a különbség, ahogyan éljük ugyal/1azt az
életet. Abban, ho'gy más a seereieiűnk, más 2 be-
szédűnk.. más az áldásunk és nincsen átkunk, nincse-
nek rossz szavaink. Mert amig vannak, addig nem
vagyunk igazak. Abban ZJkrJl a különbség, hog;y a ben-
nünk való redzénységről tsuijuk, hoyV a döntés isten-
nél van, mi pedig remélhetjük »s;;:,elid'séggel és ie-
l eiemmet« ne/il pedig büszke gőggel ezt. Abban van
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a különbség, hogU nem vdrjufC a jutalmat, de r emél-:
jűk a, kegyelmet és hogy. Isten nem ítél el, ha bt-
;;on,ysdg'ot tévén tudunk meg felelni 23 uárni arra
CI seámonkérésre, '

- 1\z angyalföldi, templom alapuöletétele jún.
27-én, d.lú,. 5 .órakor lesz a Főthi-út és Taksony-u. sar-
kán lévő templomtelken.

- Templomavatás 1\gárdon. Az agárdi protestan-
sok közös templomát. melyriek megépitéséért leg-
többet néhai Szelényi Gyula egyet. egyházi pénztáros
fáradozott, június 26-án D. Ravasz László és D.
Kovács Sándor püspökök együttes szolgálattal avatják
fel: \ , .

- 1\ budapesti evangélikus egyházmegye június
24-én tartotta évi rendes közgyülését, melyen meg-
jelerit D. Raffay Sándor püspök is. Kemény Lajos
csperes évi jelentését olvasta fel. Nemcsak testi nyo~
morúság hatalmásodott el az emberek között - így
szólt --'-, hanem lelki nyomorúság is, az ifjúság nem
találja »,elyét, "ahol friss erővel munkábaállhasson,
Felfohászkodunk Istenhez. óvja meg a magyarságet
a felekezeti torzsalkodás veszélyeitől. Hejellentette,
hogy Mikler Károly dr. budapesti egyházmegyei, tel-
ügyelő ettől a megbizatástói visszavonult. Tíz éven
át párját ritkító jogi tudását bocsátotta rendelkezés-
re: az egyházmegyének valóban reprez'entatívképvi-
selője volt, oszlopa az imént lezárult zsinatnak is.
Azután arról szólt, milyen nagy jelentőségű a néhány
hete lezajlott finn-ugor Ielkészkongresszus, Az egyház
sérelmeinek felsorolásánál 'megállapította, hogy a
zászlószenteléseken ma is változatlanul fennáll a
katolikus egyház tilalma a nemkatolikusokkal való
együttszereplést llletöen. »Nemzeti érdeknek - tartjuk
a becsületes felekezeti béke. szempontjából a rever-
zális-helyzet megváltoztatását is, bennünk »'gyógyít-
hatatlanul« megvan a készség a kie~yenlítés!'le. Arn-
bár velünk szemben végsőkig élezték egyesek leg-
utóbb az egyházpolitikai helyzetet, a budapesti pro-
testánsok például az első szóra többezer lakást
ajánlottak fel il. jövő évi budapesti katolikus világ-
kongresszusra - aránylagosan annyit, mint a kato-
likusok.« ünneplést váltott ki az a további jelentés
is, hogy a Iasori gimnázium egyik nyugalmazott
igazgatója, Szigethy Lajos hetvenezer pengőnyiér-
tékre emelte egyházi és . iskolai alapítványát. Az ,es;-
peres .megállapitotta, hogya most Iezáródó ciklus
alatt az egyházmegye két új egyházközséget vszer-
vezett.va harmadikat ·most hagyta jóvá. ez .ídő alatt
az egyházmegyében hat új templom és egy imaház
épült, az úrvacsorázok száma 'pedig 500/0 -al emel-
kedett. D. Raffay Sándor püspök szólt a jelentéshez,
Orörnmel haliotta 'a beterjesztett adatokból is. hogy
az egyházmegye csakugyan "élő gyülekezetekből« áll
s ez a tény reménységgel tölti el. Broschko Gusztáv
Adolf felszólalása 'után a közgyűlés elrendelte a
választást az egyházmegyei' felügyelőre és az es-
peresre. A közgyűlés Sommer Gyula l'áci lelkészt
nagyérdemű munkálkodásaíért tiszteletbeli esperessé
választotta.

-, Lelkészavatás. A Deák-téri templomban D.
Raffay ..'Sándor' püspök június 26-án lelkésszé avatta
a most végzett teológusok közül Benczúr László,
Kayser József, Koren Emil,Kuszenda Elek, Pri-
belszky Mihály, Révész István és Szabo Vilmos lel-
készjelölteket. I

. '- Lelkészválasztás. A komárorni magyar evan-
gélikus gyülekezet Jánossy Lajos nyugalombavonult
esperes utódjául Baltazár Jánost, kuntapolcaí lelkészt

választotta meg egyhangúlag lelkészéül. -
, - 1\ fasori gimnáziumnak a most lefolyt tanul-

mányi versenyen győztes VIII. osztálya most fejezte
'be' érettségi vizsgálatát. Az osztály kíválóságának
bizonysága az elért 'eredmény: 59 tanuló közül . 7
kitüntetéssel. lo6 jelesen, 12 jól, ~2 egyszerűen rérett.
és ,egy tanuló egy tárgyból [avító vizsgára utasíttatott.

" - uj tanárok. Június 22-én volt Sopronban a
dunántúli, egyházkerület főiskolai nagybizottságának

ülése. melyen a megüresedett tanári állásokat b2t91.
tötték. A soproni tanitóképzőnél inagy~r-nemet-toT-
ténelem szakos tanárnak megvalasztottak dr. Deák

'Istvánt, neveléstudományi és b?lcsésZJeti. tanszékre
Garav Józsefet, a gyakorló iskolahoz pedig a tanttói
állásra Kuszák István győri tanítóto A kőszegi leány,
gimnáziumban megüresedett mennyiségtan-.fizika sza:
kos állásra dr. Bukovszky Ferenc szegedi egyetemi
ianárscgédet választották meg.

- Középiskolai ~zakfelügyelők .. qravecz, Laj?~; a
soproni liceum ta?ara, a mennyíségtan ~S f}Z!K3,
vitéz Zerinváry Janos, a bonyhádi ev. grmnaztum
tanára pedig a gyorsírás szakban középiskolai szak-
felügyelői megbízást kapott.

- Halálozás: Hegyi Lajos, a nagyszénási egy-
házközségfelügyelője, aki 'egyházának 27 évig szel-
gált, mint felügyelő, 56· éves' korában elhunyt. A'
békési egyházrnegyének gyámintézetí világi elnöke
volt. Ne;éhez fűződik az egyházközség .i.elvirágoz-
tatása.

- Kapi~Králik Jenő: Két nagygeresdi kép. A
budapesti rádió június 22-én este Kapi-Králik Jenő
fenti cimű, zenekari kompozícíóját mutatta be. A
színes ,kitűnő zeneszerzői tudásról tanuskodó zene-
kari kompozicióban Kapi-Králik nagygeresdi népda-
lokat dolgozott fel, melyek nagyrésze saját gyüjtése.
Ürömmel látjuk, hogy egyházi muzsikusaink a világi
zenei életben is tevékeny részt vesznek

- özvegy Papnék Otthona névvel Budapest mel-
lett, Kistarcsán szép villában.: csendes környezetben
él egykevesektöl ismert, de megbecsülésre érdemes
intézményünk. Felvesz magányos rúrinőket is, bőséges
ellátást nyújt, a tartás díj mérsékelt, Erdeklődők tor-
duljanak felvilágositásért özv. Révesz Sándorné-hoz,
Kistarcsa. . '

HOGYAN TAMOGASSUK AZ EVANGéLIKUS
EGYHAZKEROLETEK JöLéT1EGYESOLETéT?f
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesülete
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti
Egyesülete 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-
sületközpontja: 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, SzolnokI. Min-
den egyházközségben megbizottai vannak az egye-
sületnek. - Allandóan felveszünk és foglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagsz'erzőket, hölgyeket is.

SZLEZÁK LÁSZLÓ
Magyarország arany koszorús mestere

harang- és ércöntőde,lzarangfelszerelés- és haranq-
láb gyár, Budapest, V 1., Petnehdeu-utca 78. szám.

8 aranuéremmel és 4 dlszokleuéllel kitűnietue'

Most Jelent meg Szántó Róbertnek, a kiváló szónok-
nak Seeretsz-é engem? cím alatt egyházi és alkalmi
beszédeket és előadásokat tartalmazó, 252 oldal ter-
jede1mű, szépen kiállított könyve. Ara P. 4.~U..
Sclzoltz Testvérek könyvkereskedése, Budapest, IX.,

Ferenc-körűt 19-21.

ékszer, arany, ezüst óra,
egyházi kegyszerek
a. legolcsóbb napi áron

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

Alapttua: 1867.
Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, VII., Damjanich-u 28fb. - F.: Farkas L.


