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KÉZFOGÁS.
A református egyház országos lelkészegye-

sületének a rnult héten Székesfehérváron tartott
közgyúlésén az evangélikus lelkészek egy~esü-
letének képviselői is megjelentek és mint más-
kor is kölcsönösen szekták, most is testvér}
szavakat váltottak. De ezen a talalkozón D.

. Raffay Sándor és Dr. Ravasz László,a két.
lelkészegyesület elnöke, az eddigi találkozókon
szokásos szavakon túl két olyan nyilat-
kozatot tettek, melyeket mindkét egyház
lelkészi karában és rajtuk keresztül mind-
két egyházban bizonyára jelentőségteljesnek
é·s megsztvlelni valónak fognak tartani.

D. Raffay Sándor, a MELE elnöke ,azt
mondotta: »Szeretnénk, ha a, .magyar evan-
gélikus és református egy ház mínden egyház-
politikai megmozdulását, oélkitúzését, munká-
ját és választott ú,tjlt,t együtt tenné meg«, Dr.
Ravasz László, az ORLE elnöke, válaszát az-
zal kezdte: »Örűlünk, hogy evangélikus lelkész-
testvéreink itt vannak, mert hiányoznéte ne-
künk, ha nem latnánk: őket«, és ezzel fejezte be:
}}A legmelegebb érzéssel üdvözlöml a.z.t a gon-
dolatot; hogy a reformátusokí és evangélikusok
együtt haladjanak és együttalakttsák kr a nagy
kérdésekben álláspontjukat«.

Ha megállapít juk azt, hogy, ez a két nyi-
latkozat Iiiti 'református lelkészegyesület nagy-
nevű püspökének megnyitó beszéde után hang-
zott el, melyben kifejezésre jutott ,a. magyar
református egyház álláspontja István király
ünnepe, azután ,a reverzálís törvény .és Végül
az egész keresztyénség veszélyeztetettsége és
az egész keresztyén. magyarság' együttmüködé-
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sének szükségessége tekintetében, akkor ör-
vendő szívvel azt kell éreznünk, Jwgy itt olyan
esemény történt, amelytől mindnyájan sokat
várhatunk. Lelkipásztorok és egyházhívek szí-
vében régem. él az a kívánság, hogy a két test-
véregyház szerosabban ,.tsl egységesebben ha-
ladjon küzdelmei útján. A nehézségek, melyek-
kel a két egyháznak harcolnia kell .•. kívül és
belül csaknem teljesen azonosak, Az egész !ke-
resztyénség ellenségei ésa magyar protestantiz-
mus ellenfelei nemtesznek köztünk különbséget
és az egyhaz Ura sem! adott nekünk egymást
elválasztó feladatokat, míndenképpen helyes és
szükséges tehát, hogy erős kézfog:áss,al áll-
junk meg egymás mellett, akár a Jelen meg-
tartásáért, akár a jövendő fejlődéseiért küz-
dünk. A legutóbbi esztendőben már voltak is
ennek az egymás felé hajló közeledésnek bizo-
nyos jelei és hla most a székesfehérvári gyűlés\t
úgy tekintjük', mint amelyik határozottan
akarta létrehozni az egyetértést és az együtt-
haladást, aldmraz:t kell mondanunk, hogy ta-
lán még jókor történt, talán még nem késő ...

Ezért néztük elkomolyodva és meghatot-
tan azt a meleg és erős kézfog~slt, amellyel a
[{]ét püspök, a két lelkészegyesület elnöke, a
székesfehérvári gyűlés összes tagjainak: örö-
mére megpecsételte a, nagyjelentőségű nyilat-
k-ozatot. Két olyan testvér kézfogás a volt ez,
akík' !köZielebb érkeztek egymáshoz es mJÜI~t
már szerosabban akarnak állni egymás: mellett,
Legyen ebből a testvéri kézfogásból nyílt és
erős összetartozás, nemcsald a magyar protes-
tantizmus jelenére, hanem az egész keresztyénség
szolgálatáért,
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A magyar evang. egyházi al-
kotmány jellegzetes vonásai.

(Folytatás.)

A második típus a falusi jobbágyközség, - a
polgári jog nélküli, sokszor földhöz kötött jobbágyok
gyülekezete, mely földesurának kerlátlan hatalma
alatt áJlt, időnként a szabad költözködés jogától is
megfosztva. A földesúr volt a gyülekezet patrónusa,
viselte terheit, viszont gyakorolta jogait is. Amíg a
földesúr evangélikus volt, vallási téren patriarchális
alapszínű harmónia jellemezte viszonyukat. A föl-
desúr a hitvallási közösségen kivül már rendi ér-
dekből is ápolta a jó viszonyt, hogy jobbágyai .el .
ne költözzenek és hűséges jobbágyai legyenek. Mivel
a birtok értéke jórészt a földművelők értelmes és
erkölcsös voltától, munkaszeretetétől fűgg, a pro-
testáns jobbágyok pedig iskolázottságuk révén értel-
mesebbek voltak, - a protestáns [obbágyközség néha
katolikus földesúr, sőt szerzetesrendek részéről is
védelemben részesült a türelmetlen vármegyei és
állami hatósággal szemben. Ily gyülekezetben két
tekintély volt: a Ielkészé, aki a lelki hatalmat gya-
korolta a fegyelmi joggal együtt, és a földesúré,
aki az anyagi hatalom birtokosa volt, egyúttal a
jogsegélyt jelentette a lelkész részére, - aki BUe
támaszkodva, szinte korlátlan hatalommal kormá-
nyozta gyülekezetéji s a híveket, tanítót, gondnekokat
engedelmességre kötelezett alattvalóinak nézte. A föl-
desúr telkén állt a templom, paróchia és iskola,
némely helyen századok óta. Ez a körülmény az ül-
dözések idején sok <esetben végtelen zaklatások szülő-
anyjává 'lett, mert a földesúr katolizálása, vagy a
tulajdonos-család változása esetén 'ez szolgált a
templomfoglalás jogalapjául. .

A harmadik tipus a nemesi falvak gyülekezete,
ahol jobbágyok is laknak ugyan, mert nemes .ernber
iobbágy nélkül nem élhet, hiszen a jobbágy mívelí
földjét, azonban a gyülekezetet voltaképpen csak a
nemesek alkotják. ök hívják a papot, aki csak ne-
mes származású lehet és tagja a nemesi közbirtokos-
ságnak, mely itt a patronátust oly módon gyako-
rolja, mint városokban a városi tanács. A lelkész
javadalma rendszerint föld. amelyet a nemesi köz-
birtokosság hasít ki a közföldekből és saját jobbá-
gyaival míveltet meg. Külön egyházközség itt sin-
csen. Még articularis, törvénybe foglalt helységekben
is a XIX. századig megmaradt a szükségparancsolta
helyzet, hogy több nemesi család szövetsége védte
meg a szabad vallásgyakorlatot.

E rövid jellemrajzból kitűnik, hogy az az alkot-
mányos elv: minden hatalomnak forrása a gyülekezet.
- a XVI. században nem lehet általános, a job-
.bágyközségekben nem is lelhető fel, csak a XVII.
században a világi elem nagyobb térfoglalásá val.
amit a szabad vallásgyakorlat hathatós védelme kí-
vánt meg, vált általánossá. A XIX. században a
falusi gyülekezetek egyöntetű szervezetük és az el-
népiesedés révén, lassanként egységesültek. az ellen-
tétek elsimultak. - míg a városi gyülekezeteknek
a mult hagyományaiból eredő, de a népelemek kű-
lönbözőségéhez idomuló külön vallási élete és jel-
leme megmaradt. Sok helyütt a régebbi századokból
való városi gyülekezetek külön csperességbe tömö-
rültek (a Felvidéken, Szepességen és a Dunántúl is).

Az egyházmegye (esperesség, seniorátus, epho-
ratus, fraternitas) már megvolt a XVI. szézadban s
a régi katolikus fraternitásokból alakult át a refor-
máció elveit őrzö és szolgáló intézménnye. Itt is <el-
cősorban a hitvallási és kultuszreform jelentkezett,
amelynek természetes következménye volt a jogi szer-
vezet, eleinte a tagok szövegezetlen, de egyértelmű
akarata (consensus) , később gonddal készült jog-
szabályok alapján. A legrégibb ilynemű rendszabály a
murányi Iraternitásé, 1578 tájáról, amelyet még a
század elmulta előtt átdolgoztak és életbe léptettek.

Az esperességet ekkor még tisztára az egyházi rend,
a lel készí 'kar alkottat a Világi elem teljes kizárásával.
Élén az espercs állt, majdnem olyan hatalomrnal.
mint a lelkész a gyülekezetben; később consistoríum
alakult mellette, tanácsadó testületként, utóbb a fe-
gyelrnezés és házassági bíráskodás jogával. Az espe-
resség ellenőrizte a lelkészek, tanítÓk,gyülek<ezetek
hitvaJlásbeli hűséget. A Ielkész Telett nem a világi ha-
tóság. hanem az esperesség, illetőleg esperes ítél:
viszont a világi embert, ha a lelkész ellen vétett.
a vilá gi bíróság elött kell vádolni; ha elégtételt nem
kapna, az ügy a superíntendens elé terjesztendő.
Az esperesség a kebelébe tartozó lelkészt szükség
esetén a földesúrral szemben is megvédte. A lelké-
szak befogadásuk alkalmával aláírták afraternitás
hitvallását és alapszabályait (statutumok). Letkészül
a gyülekezetek csakis esperesajárilotta egyént választ-
hattak meg, néha az csperes egyszerűen kinevezte
az alkalmasnak látszó lelkészt.

. Az egyházkerület (superintendentia) alakulása
kapcsolatos a zsinattartással. Az első zsinatok tísz-
tára hitvallásalkotó zsinatok, amelyek 'evangélikus vol-
tukat vagy saját külön hitvallásukkal, vagy az ágostai
hitvalláshoz való csatlakozással bizonyítják. Jogsza-
bályalkotásra, egyházkormányzati reformra nincsen
akkor még szükség, mert még derengert a lelkekben
a remény, hogy a vallási reform egyházszakadás nél-
kül is létesülhet. A legrégibb zsinat, aminek kánonait
ismerjük, az erdődi zsinat (1545). A zsinattartás és
kerületalkotás két alapon történt. Vagy 'egy kiváló
tekintélyű s nagyhatalmú zászlós úr, olygarcha
mágnás védelme alatt gyűltek össze és tanácskoztak
a reformációnak a család birtokain pásztorkodó hi-
vei, vagy valamely katolikus püspöki megyének a
reformációhoz csatlakozott papjai, tehát részint a
földesúri jog, részint a régi egyházi kötelék alapján.
A nemzeti fejedelmek alatt álló Erdélyben, ahol a
szervezkedést a Habsburg-ház nem gátolhatta, hama-
rább megindult az új alakulás folyamata. A szászok
már 1557-ben választottak superín tenderist (Hebler
Mátyást); példájukat követték a magyar lutheránusok
és a kálvinistálc is. Mivel számuk megfogyott, a
magyar evangélikusok később nem választottak kü-
lön püspököt, hanem ikét részre szakadva, az egyik
nyelvi jogai fenntartásával a szász püspök" a másik
rész hitvallási önállóságának megóvásával a reformá-
tus püspök joghatóságát fogadta el. Ez így maradt a
XIX. század végéig, amikor önálló magyar evan-
gélikus csperesség alakult. Az anyaországi superiri-
tendentiák későbben alakultak meg a kat. püspöki
joghatóság és a canonica visitatiók elhárítása végett.
Hatóságuk azonban 'nem állami törvényen, vagy ki-
rályi jóváhagyáson alapult, hanem a gyülekezetek
és világiak elismerésén, tehát inkább etikai, mint
jogszabályadta alapon. Törvényes jogú egyházkerüle-
tek csupán az 1607-08. évi vallásügyi törvények
után, a zsolnai zsinaton (1610) alakultak, később a
rszepesváraljai zsinaton (1614), amelyeknek kánonai:t
a nádor, mint a király alkotmányos jogú helyettese,
megerősítette: A kerületek beosztását egészen Ill.
Károly koráig, az egyház önkormányzati joga alap-
ján, maga végezte; a Carolina Resolutio (1734) óta
királyi engedély és utasítás szabta meg a kerűletek
ezámát. - viszont az. 1891-1894. évi zsinat újra
visszaállította a régi alkotmányos rendet.

Az egyházkerületek voltak a XIX. századig a
legmagasabb fokú egyházi közületek. Számuk vál-
tozott, de az üldözések következtében inkább apadt
a gyülekezetek száma szerint; 1734 óta a szám 'ál-
landó, csak a határok módosultak. Az egyházkerü-
letek szervezésében főérdek volt az evangélikus egy-
ház függetlenítése a katolikus püspöki joghatóság
alól 'és az evangéliumi szellemű lelkésznevelésnek
biztosítása. Amíg teljes jogérvénnyel felruházott püs-
pökeink nem voltak. lelkészeinket Németországban
avatták fel, főkép Wáttembergben, amelynek egye-
temét a 'magyar evangélikus egyház mindvégig a
reformáció anyafészkének tartotta. Az acsaí Prónay-
levéltárban őrzött jegyzék szerint a század végéig
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csupán a Wittenbergben felavatott lelkészek száma
350-re rug. A befogadás alkalmával az új lelkészt
a seníoratus külön vizsgálat alá vetette s a .hitvallést,
rendtartást kötelezö erővel alá kellett írnia. A gö-
mőri csperességben az esperes az összes gyüleke-
zetek beleegyezésével és a világi hatóság jóváhagyá-
sával püspöki jogokat gyakorolt és papokat ava-
tott, canonica vísitatiót végzett. A XVIII. században
a protestáns püspökség hatalma és tekintélye nagyon
aláhanyatlott, mert a Carotina Resolutío (1731) nem-
csak a lelkészeket. hanem az espereseket és. super-
intendenseket is a katolíkus püspök visitatori ható-
sága alá helyezte, akik gyakran -egy-egy kanonokot,
esperest küldtek maguk helyett s hatóságuk kíter-
jedt az evangélikus lelkész és püspök hitvallási is-
mereteire, egyházhűségére; a szertartások végzésé-
ben tanúsított pontosságára is. Viszont a protestáns
püspököt megfosztották a visitatió 'jogától és a há-
zassági bíráskodás jogától is. A vallási jobbágyság
kora, a XVIII. század, nem engedte meg az önadóz-
tatást az egyházkerületeknek. a gyűléstartást sem,
csupán önként-es adományokra támaszkodhatott, -
hiányzott az állami közigazgatásí jogsegély. 'Ezért
igazi formájában ki sem fejlödhetett, mert az időn,
ként tartott tanácskozások határozatai nem bírtak
kötelező jogerőv-el. Az 1790-91-iki vall ásügyi tör-
vény és a pesti 1791. évi zsinat 'Után, amelyrnek
kárionait 'a király nem erősítette meg, az egyházke-
rületek külön rendtartásokat. szabályrendeleteket al-
kottak, amelyek, felsőbb megerősítés nélkül. érvény-
ben maradtak az első országos érvényű egyházi tör-
vény létrejöttéig és szentesítésélg.

Az egyházkerületek teljesen önállóak voltak és
semmí országos nagy-obb közösségbe nem tartoztak.
A hítelvi és érzelmi egység meg volt, az összetarto-
zandóságeleven érzésével, de kormányzati egység
nélkül. Mind hitvallási, mind jogalkotó zsinatai 01"-
szágrészek zsinatai; kánonaik irányadók. minták, esz-
mecserék tárgyai lehettek, de kötelező erejük csak
azon országrészekre terjedt ki, amelyeknek evangé-
Iikusai a zsinatra képviselőket küldöttek. A törekvés
az országos egység felé mélyen szunnyadt, mert az
ország három részre oszlása korszakában a török
uralom megdőlte előtt nem érte volna el célját; de
a szétágazó érdekvonalak és politikai lehetőségek
még a Habsburgok királyi Magyarország-ában Is meg-
gátolták az országos egyház megalakulását. E szer-
teágazás fölöttébb megkönnyítette az üldözések si-
kerét, mert amíg a támadás arcvonala (az állam és
a katolicizmus szövetsége) egységes volt, a védelem
vonala zilált, szakadékes és inkább az össze nem
függő, közös terv nélküli csoportharc (guerílla-harc)
képét mutatta. A XVrTI. században a támadás elérte
célját, a protestantizmus legyőzve, letiporva vergö-
dött a győztes lábai alatt. A teljes letíportság ér-
lelte meg az országos egyházi szervezet régi tervét
valóságga és íntézménnyé, bár szinte lépésről-lépésre
kellett az evangélikus közvéleményt e szükséges es
életfeltételként j-elentkező tervnek meghódítania. Leg-
tovább a szabad kir. városok álltak ellent. Pozsony
és Sopron, nem csupán a rendi elkülönülés elvenél
fogva, hanem, mert respublicaszerű függetlenségüket
féltették egy íntézményszerű országos gyűlés ren-
delkező jogától és hatalmától. Pozsony az állami:
hatalom beavatkozásához foJyamodott, hogy Kerman
Dániel superintend-ens canonica visitatióját megakasz ;
sza; Sopron pedig megtiltotta püspökke választott
lelkészének. Serpilius Sámuelnek a dunántúli super-
íntendentia székének elfoglalását, mert attól Télt,
hogy ezen a réven kénytelen lesz meghajolní a köz-
egyház akarata előtt iSlelismerni a nem egyhangúlag',
hanem a többség er-ejével alkotott határozatokatc
Végre azonban, amikor' iskoláikat elnyeléssei fenye-
gette a telj-ességre törekvő állami hatalom örvénye,
önként meghódoltak és ezzel az 'Országos evangé-
likus egyházi közösség ellentmondás nélkül megala-
kulhatott és végezhette, természetesen a rendi vi-
lágnak megfelelően, nemesi v-ezetés alatt az 'egy-
ház újjáteremtésének és védelmének munkáját. Ez
az egyetemes közösség azonban inkább csak az; egy-
házkerületek szövetsége; tekin télye inkább erkölcsi;

mint jogi alapon nyugszik; végreh-ajtó hatalma 1iis
mértékűí s a gyülek(ezetek megegyezése ad néki erőt.
Az 1859. évi császári pátens, mely uralkodói hatalom-
szóval elkobozta az egyház önkormányzatát, terü-
letét a divide et impera elve alapján a nemzetiségi
területek szerint felszabdalta, hogy a magyar nem-
zet politikai ellenállását megtörje. - egy évtiz-edre
ismét megbontotta a magyarországi evangélikus egy-
ház egységét. 1868-ban azonban az úgynevezett pa-
tentális gyülekezetek utolsó csoportja is visszatért
az alkotmányos, törvényes r-end alapján álló nem-
zeti egyház' közösségébe, Az 1891-94. évi zsinat
pedig királyi szentesitéssel megadta azegy,etemes
közgyűlésnek a törvényes jogalapot és kijelölte azt
a munka- és hatásterületet, mely a közegyház éle-
tében megillette. r

A zsinatok az egyházi önállóság és szuverénitás
kifejezői, hitvallás és jogalkotás tekintetében az egy-
ház közakaratának megszólaltatóá, az első 1791. évi
országos zsinatig rész-zsinatok (partialis, tartományi.
helyesebben országrészi zsinatok), tehát sohasem fe-
j-ezték ki az egész magyar egyház közakaratát. Az
1791. évi pesti zsinat az akkori Magyarország teljes
zsinata volt. Erdély, mint külön nagyfejedelemség.
nem vett benne részt, 'noh-a az uralkodó- személye
közös volt s -a XVI'r. század végén, a török uralom
megszüntével, a Habsburg-ház a magyar kírály tör-
ténelmi jogán terjesztette ki reá íelségjogaít, Erdély
rendei az országnak a magyar szent .korona uralma
alá való tartozását nyiltan és ismételten elismerték.
1S'48-ban elvileg és 1867-ben teljoesen bekövetkezett a
két ország reális, közjogi, közigazgatási, gazdasági
uniója, - viszont 1868 óta Horvát-Szlavonország,
Magyarországnak a \Dqíva és Száva közé eső, valamint
tengerparti része, mint különálló tartomány, valláso
és közoktatásűgyi téren tartományi autonómiát :ka-
pott s eszerint az e területen alakult evangélikus
gyülekezetek, a magyar, nérnet és tót nyelvűek egy-
aránt (horvát, vagy szerb nyelvű evangélikusok nin-
esének) a zágrábi horvát tartománygyűlésnek és a
horvát bánnak politikai fennhatósága alá jutottak.
Ezen közjogi és területi változás ellenére a horvát-
szlavonorszagt vallási autonómiával bíró tartomány
evangélikusai, mint arégibácsbodrogi egyházmegye
tartozékai, később mint a különvált s önállóan meg-
a,qakult horvát-szlavori egyházmegye tagjai és ezen
li néven, mint a magyarországi bányakerületbe be-
lcebelezett egyházrészek. résztvettek az 1891-94. és
1913-14. évi (Iélbemaradt és feloszlott) zsinaton. Vi-
ISzont az erdélyievangélikusság azon része, mely -a
történelem folyamán, mint »szász uníversitase .fej-
lödött ki, a hitvallási alap azonossága és a területi
közjogi egység ellenére, nyilván nemzetiségi okokból
és függetlensége, különállása féltéséből nem vett
részt, csupán azon magyar gyülekezetek, amelyek
a szász uníversitásból még, a xrx. század nyolcvanas
éveiben kiváltak és az anyaországi tiszakerülethez
csatlakoztak. Az ország megcsonkítása 'Után össze-
hívott 1934-37. évi zsinat, ha az ország jelenlege.
területet, illetőleg a magyar uralom alatt maradt
részét nézzük, tulajdonképen az első országos jellegű
zsinat, mert benne az -egyházmegyék révén minden
evangéllkus lakos képviselv-e van, azonban egyhá-
zunk- ISa zsínat is külön kínyílvánította az elszakított
részek evangélikusaival szemben fennálló eszmei és
érzelmi közösséget.

Mint már fent említettük, első zsinataink hitval-
lási zsinatok voltak, amelyek akár 'ú] hitvallások al-
kotásával, akár az ágostai hitvalláshoz való ragasz-
kodás kij-elentésével a reformációhoz való nyílt csat-
lakozásról akartak bizonyságot tenni. Az alkotrná-
nyozó zsinatok csak az 1'607-ÍII>08. évi törvények
után következtek. Az 1791. .évi és az 1891--'94. évi
zsinatok viszont hitvallási kérdésekkel nem foglal-
koztak. Az 1934---'37. évi zsinat az alkotmányozó
törvények elé -egy ünnepi nyilatkozatot illesztett.
mely megállapítja a magyar 'evangélikus 'egyház hit-
vallási alapját és ezzel helyzetet is, amelyet Magyar-
ország, közjogi jellegű, bevett egyházat vközött 181-
foglal. . . I
(Fo,lytatjuk.) i: i: - i -1)- K ooács; iS4'nd'or,.
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Szimbolikus kerületi gyűlések.
A miskolci jogakadémia egyházjogi szemi-

náriuma az evangélikus ifjúságnak alj egyházi
munkába való bevezetését is célul tűzte !ki. A
mult, 1936. évi május hó 2-án és az idei 1937.
évi május t-én az iffüság szimbólíkus egyház-
kerületi !közgyülést tartott. Ezeken nemcsak a
jogakadémiai tanári kar vett részt, hanem több
közéleti ember is, nemcsak evangélikusok) .ha-
nem másvallásúak is. Már csajk azért is nem-
csak kívánatos, hanem ezükségszerű is, hogy
a magyarhoni evangélikus egyház magas köz-
igazgatási testületének gyúléséről mindenki he-
lyes. képet kapjon, Az ifjúság 18', amelyet K1Zl
egyházi közéletbe be akarunk vezetni, a hall-
gatók is, akiket tanítani akarnak.

'A mult évben a sajóvidéki szimbólikus egy-
házkerületén komoly tárgyal>': kerültek szö-
nyegre.

Az egyházkerületek arányosításának kér-
dését Mogyorósí Károly igen ügyesen terjesz-
tette elő. Az ellenvéleményt pedig Pátzelt Ist-
ván fejtette ki. Okos, szép beszéd mind a kettő.

Az egyetemes püspökség kérdésével 'I'óth
András foglalkozott. Az előadói nemleges javas-
latot Lugossy Ervin igyekezett meg dönteni és
igen megszívlelésreméltó érveket sorakoztatott
fel az egyetemes püspöki állás megszervezése
mellett. A szinrbólíkus !közgyűlés az egyetemes
püspökség felállítása mellett foglalt állást,

A párbérsérelmekről Séfesik Gyula tar-
tott igen érdekes és értékes előadást.

Konkrét egyházi sérelmek: címén Kuzmá-
nyi Gusztáv sorol fel - sajnos - naponként
megismétlődő sainálateaeseteket. .

A reverzálísról Gönczi Gábor feet korszerű
hű képet és az 1868. évfi törvény visszaállí-
tását követelí.

Két olyan tárgy is szerepelt ,a szimbólikus
kerületi Iközgyülés előtt, amelyele a szeren-
csétlen trianoni békediktátum termékei. Az
egyik a l'ozsnyóiárvaház ügye (előadó Va-
rasdy Dezső), a másik! a Baldácsy-alapítvány
jövedelmének' az elszakított területekkel való
megosztása '(előadó Schandi Vilmos). Mindkét
előadás talpraesett.

Nagyon érdekes Csorba Ferenc előadói
javaslata a jogakadémia ügyében. UgyancsaJk
megállja helyét Pátzelt István előterjesztése is
a tanítóképzőról.

. Csak .gratulálhatunk a jogaícadémiának és
különösen Bruokner Győző dr. dékánnak, mint
a jogi szemínárium vezetőjének.hogy az evan-
gélikus jogász- ifjúságet ilyen komoly és magas
színvonalon álló gyakorlati kiképzésben része-
síti. Egyet azonban kifogásolunJkl. Régebben
nem volt azokása a kerűleti . felügyelőknek'.
hogy; közígazgatási jelentésekre térjenek' ki 1:)

közgyűlési megnyitóban. Nincs 1S1 rá szükség,
mert a püspöki jelentés be tartozik mindaz;
ami a .közígazgatás anyaga. A kerületi fel-
ügyelő nem is végzi a közigazgatás napi teen-

dőit, azokból pedig kiszedegetni valarrnit n~,~
méltó a kerületi felügyelő magas .reprezentáló
tisztségéhez. A szimbolikus egyházkerület köz-
gyűlésein tehát arra tanítsák a fiatalságot, hogy
~ kerületi felügyelő elvi jelentőségű és általános
témákat vessen fel. de ne közigazgatáai dol-
gokkal bibelődjék' Kov~os ~ibor felüg~elő~l.ek
úgy is maradt volna meg elég mondaní valója:
világnézetek harca; a közgyűlés célja: a zsi-
nat jelentősége; az államhoz v~ló viszo~y'unk;
az iskolapolitika. a Corpus Juris Canonici. De
a lelkészképzés, a belmi szió, a hitoktatás, az
egyházi köny tára, stb. már csak a püspöki
jelentésben vannak a maguk helyén.

A második közgyúlésről legközelebb.
Dr..

Falukutatás - faluvédelem.
Ezen a címen Preszly E1emél ny. főispán

irt a Pesti. Hirlap aug. 29-i vasárnapi számában
vezércikket arról a zerves munkáról, melyet
a7J új arcu magyarság végez hazánkban. A
cikk nem tekinthető hivatalos véleménynek er-
ről a munkáról, sőt nem. is kompetens hang
a kérdésről. Nem jelentősebb, mint a minden-
napos vezércikkek: nem is írnánk róla, ha nem
volna iipus-cilck: abból a tudatosan, vagy
öntudatlanul ezervezett sajtó-, vélemény-,
irodalmi- és retorikai-hadjáratból, melybe nor-
mális viszonyok között elképzelhetetlenül kü-
lönbözö elemeket tett íegyvertársakká a »mégis
mozgó Iöld«. Letűnni kélszül6 feudalísta vilá-
gunk reprezentánsai egyetértenek a »faluprob-
Iémában«, (ami magyarul annyit jelent, hogy
»Iöldkérdés«) S egymásután jelennek meg ehhez -
hasonló cikkek' a kleríkális sajtóban '(pl. Nem-
zetí Ujság) IS a feudálísorgánumokban egy-
aránt, (pl. Köztelek) és perszel az olyan lapok-
ban is, melyeld szabadon »boosájtjákl rendefke-
zésre nagy nyil vánosságukat« bármilyen el vel~
számára. Egészen röviden rá szeretnék mutatni
ezeknek a cikkeknek kísértetiesen egybehang-
zó szólamaíea,

Majd míndegyik ilyen cikk ezzel a mondattal
kezdődik: »Hazánkban 111üStnagyon divatos (J"

falukutatás«. Ezzel a mondattal a szerző min-
dig előre elmondta mindazt, amit érez. Sze-
rinte ,a falukutatás, Ialuvédelem, a faluért,
vagyis a törzsökös magyarságért folytatott
munka, küzdelem, áldozat nem exístencíális
kérdés, nem égető, lelkiismeretet k.ínzó, csele-
kedtető küldetéstudat, s nem is hisz abban,
hogy valakiben az Evangéliuru ilyen. munkáyá
realizálódhatnékyszerinte ez csak »divat«. Fia-
talok kedvtelése, »hivatlan kutatók kenjunk-
túralis szentímentálizmusa« (Köztelek) és nem
hiszi el, hogy van végre egy magyar gene-
ráció, melynek lelké Ile nehezedett az egész
népünk gondja és nem akwrmég, eg'Jj,»politilkai

. divatot« csinálni, ,az ezer éves, .kérdéeből!
A fenti mondat után 'ezekben a eikkekben
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mindig általános osztályozás következík, mely-
ben homályos oélzások történnek »elméleti si-
kú« és »gyakorlatí sfkú«, [ó szándékú és rossz
szándékú könyvek között. Sohasem tudja meg
azonban az olvasó, hogyacikkíró mit tart
jó szándéknak és ro sz szándéknak, mi ad-
hatja egy tudományos könyv rossz szándékát,
melyik mcstanában megjelent könyv jó, és me-
lyik rossz szándékú? Kiki gondolhat, amit akar,
vagy gondolhatarra a talán Jósz-ándékú könyv-
re, melyet éppen véletlenül ismer. Csak gya-
korlott olvasó kezd a cikkíró személye után
halvány sejté ekre merészkedni, s tudja, hogy
a »Közteleke-nek az a rossz szándékú, aki ~
nagy birtokokat, a »Nemzeti Ujságx-nak pedig,
amelyik egész határozottan a klerikális Ieuda-
lizmusf támadja.

Mindegyik cikk megegyezik azután abban,
hogy ,a falu-kérdés »kényes kérdés«, melynek
esetleges avatatlan tárgyalása »árthat az or-
szág belső rendjének és külső hírnevének«.
Ebben az igazságban minden józan ember meg
is egyezhetík. Csakhogy az olvasó ....nem tud
objektív lenni és ösztönszerúleg utána néz a
subjektí vumnak is. Ki mondja ezt? Mert a
beszélőtől függ, hogy mit tart »belsö rendnek«,
s »külső [óhírnek«, Vannak érdekek, melyek
számára azaz ország kívánatos rendje, ha a
mai állapotok sértetlenül megőriztetnek', és 'az,
jelenti az ország jóhírnevét, ha az idegen
töke azért tódul ide és kezd vállalkozásba,
mert máshol nehezen található munkabérvi-
szonyok vannak'. Bs az ,olvasó ilyen alapon,
gyakran tagadja a kérdés »kényességét«,

Ezek a cikkek mindig kijelentik, hogy
sem politikai, sem .pártérdek nem vezeti tol-
lukat. Idézett cikildró azután rögtön igy foly-
ta tja: »Hangsúlyozom, nem akarok senkit el-
riasztani a jószándékú munkától«. Szomorú
igazság került így -talán véletlenül - nap-
világra. Sohasem valósulhat meg az Magyar-
országon, hogy a politika ne álljon útjába a
jószándékú munkának ? És éppen ezen a sí-
kan: nem lehetséges az, hogy egyszer szerves
népi-politika. teremtsen itt keresztyén Magyar-
országot? I{;eH idő; melyben a nemzeti politika
nem jelent egyet a jószándékú munkások el-
riasztásával!

Arról sem felejtkeznek meg ezeka cikkek,
hogy kijelentsék: »Fenntartás nélkül a gon-
dolat- és sajtószabadság alapján 'állos«. De
Preszly már a. következö sorban, »bizalomm al
van ff magyar bíró ágok iránt« is, »akjk majd
megbüntetik a. káros iratok' szerzőit és írásai-
kat, elkobozzák«. Ez nyilt színtvallás. Igy indul-
hatott országos méretú hajsza Féja Géza és
Veres Péter ellen. Mert ez a falukutatás »ká-
ros«. (Amit azonban a hetisajtó, a szirrpad és
mozi egyrésze és a germán röpiratsajto mű-
vel, sohasem okoz ilyen országosan szervezett
botránkozást.)

Mindannyian hivatkoznak azután »nemze-
tünk.lkülföldi hitelére«. Ana, hqsy ezt az íro-
dalmat az utódállamok lázasan fordítják nyel-

veikre s lázitanak velük ellenünk. Ez így, is
van. De ezzel a pillanatnyi nehézséggel. már
nem lehet szembe-kötőzni a reális magyar re-
ref'ormmunkát. Ma már tudjuk azt, hogy »Ma-
gy arcrszag felíedezése« nélkül is a háború
előtt 50 évvel felosztotta románság Erdélyt
és fente kését anagybirtokokra, amelyekből
köunyú volt kisemmizni a Bethlen Istva-
nokat, de nehéz lett volna a kísexisstenciájú
Nagyokat, Kovácsokat és Szabokat. Igenis el
kell tudnunk ismerni, hogy az utódállamok ma
előbbre vannak: szociális téren és amig lehet,
»fel kell fedeznünk« és meg kell szüntetnünk
ezt az elmaradottságunkat. .

Egyöntetú ez a cikk-típua-abban is, hogy
rnind az »államháztartás teherbíróképessége-
hezc vakarja idomítani' a magyar telepítés és
birtokreform ügyét. Érthető. Csonkamagyar ..
ország államháztartásának erre fordítható ré-
szétől nincs mit félniöle Az új leöltségvetés
2.3 milliót vett fel telepitésre. Ehhez járul még
7.2 millió a telepítési alapból. Ez összesen
9 és fél millió pengő. Ebből a jövő évben 17.400
holdon fognak telepíteni. Ezzel a. tempóval
éppen 200 évre van szükségünk; hogy ama
kí vánatos birtokmegoszlást elérjük. ••

Kénytelenek vagyunk észrevenni, hogy Itt
láthatatlan, ele nagyon is tapintható és leple-
zetlen összefogás alakult a »falukutatólk« ellen
a feudalizmus védelmében. A »falukutatók«
azonban céltudatosan dolgoznak. Céljuk: szaJk.-
szerúen kidolgozni a földreform részleteit. Küz-
doui a demagógia és a reakcio ellen egyszerre.
Figyelemmel kísérni a megmozduló magyar
föld és a parasztság viszonyánakalakulá,swt.
Figyelemmel kísérni a külföldi államok bir-
tokpolitikai mozgalmait és erőteljes propagan-
dát indítani tudományos és publicisztikai téren
tájékozott és meggyőzódéses közvélemény ki-
alakítása, valamint a f'öldkérdés' sürgős. mego1-
'dása vérdekében. (»Válasz« c. folyóírat.)

És keresztyén lelkiismeretünk imádkozva
retteg és bízik és úgy, figyeli a betűk e há-
borúját. Kik fogjálc itt leírni a döntő szavakat?

Dezsét,y, Láseló.

,A megfiatalodott zalai 'egyház-
megye.

A vármegyék névsorában legutolsó, az
e,gJ'házi nyílvántartásban, mint a legkisebb.egy-
házrnegye szerepel. Élebe télen csendes; nyáron
pedig élő egyházmegye, hiszen mindegyik fa-

, luja tele van templomos, pihenésrevágyó és
üdülést kereső evangélikusokkal.

Az egyházmegye ismeretlenebb pontjai:
Kapolcs, Menoshely, Nagyvázsony ; a nyilvános-
ság tudatában élnek: Balatonfüred, AJkali -Dör-
gicse, Kővágóörs-Révfülőp, Tapolca, Keszthely
és Gyenesdíás.

Ezelőtt tíz évvel a Jegfiatalabb lelkész túl
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volt a 1~3gyvenen, ma a legöregebb nincs Ölt-
ven éves.

Milyen csodálatos, az egyház. sorsa! Azt
hitte sok, ez az egyliázmegye belső ügyeib
ismerő lélek, hogy a Ikifáraclás jelei, a meg-
kísértés veszélyei és a gazdasági leromlás szo-
morú következrnényei legyöng ítik a zalai egy-
házmegyét. S amikor a jelek nagyon rosszak
voltak, egyszerre csak megemeltetett a legki-
sebb egyházmegye sorsa szemeink előtt. 'I'alán
~íz éve annak, h0:B'YKapi Béla püspök. meg-
jelenta révfülópi evang. tanítók üdülő-házában,
hogy nyaraló vendégeknek vallásos estén 0816-
adást tartson .s azóta van egy révfülöpi gyüle-
kezet, amely már olyan nagy, hogy templomot
akar építeni; Balatonfürecl betegei is vasár-
naponként gyüjtőgetik Iílléreiket, hogy a saját
gyülekezeti imaházukban hallgathassák Isten
igéjét. . .

A Gyenesdiáson nemrégiben léresült lel-
készüdülő nyaraló lelkészei vasárnaponkén t a
környékbeli nyaralókori tömörült evangéliku-
soknak hirdetik. az Igét, s>ma már, zinte benne
van egyházunk kőztudatában az, hogy a zalai
parton nyaraló evangélikusok részére majdnem
miuden helyen vannak istentiszteletek ..

A városi közönség ma kétségtelenül na-
gyobb hite, mint míssziói leovász végzi a. maga
munk áját a falusi gyülekezetek között s megható
látni a. társadalmilag igazán éles ellentétben
álló gyülekezeti tagok közös istentíezteletét,
a.hegy szerétettel é;3' megértéssel épülnek a kö-
zös hallgatáshan és éneklésben.

Olyan jelek ezek, amelyek az érdektelene-
ket is na,g-y bizakodással töltik el. De azért is
kell; ~es,zélnünk: a zalai egyházmegye megfiata-
loclasarol, mert ezen a nyáron a Gyenesdiáson
tartott »Baráti 11l0zga101U«megbe zélésén tör-
tel'nTti,g~nércZlek18t~bs találó megállapítás hangzott
c. uroczy o. an mondotta: »Eddig egyházunk-
ban az volt a helyzet) hogy az .a lelkész, alki kö-
zösségekben dolgozott, megvádoltatott azzal,
hogy szektárius, de viszont az, ab csak .a gyüle-
kezetmunkájában szorgalmatoskodott, azzal vá-
doltat?tt meg, hogy racionalista, vagy egyene-
sen hitetlen. Ez az ítélkezés a multé«.

Egyebekben js nagy magvetés történik itt
s egyházunk me.gújU!ása Zalamegyében szem-
mellátható. Látszik az életretörés, az egy-
házi fellendülésnek más sok jele is. A lelkész-
koníerencia után néhány-napra az akali - IGE-
telepre gyültek a zalai egyházmegye hívei fia-
tal lelkészeinek vezetésével ifjúsági konteren-
ciára : ki vonaton, ki hajóval, ki kocsival ld
l?eclig fpralogszerreJ. A két IGE-ház dombján
állva láthattam, hogy mint jönnek ma méc csak
százak, dereméJni lehet, hogy évek r~ultán
majd ezrek rnozdulnak meg' egyházunk hívó
szavára.

Igy fiatalorlik, s életre, feltörésre készül
sok feszülő energiával a zalai egyházmegye,

G.L.

A Dunáninneni egyházkerület
közgyűlése,

Tatatóváros szépségeí között gyűltek össze a du-
. náninneni egyházkerület .képviselői, hogy évi köz-

gyűlésüket megtartsák. A megelőző bizottsági ülé-
sek után Antal Géza ref. pűspök szülőháza előtt ke-
gyeletes ünnepély folyt le, melyeri az egyházkerület
koszorúját helyezte el és meleghangú emlékbeszédet
mondott a kíváló püspök életéről és munkálkodásá-
rólO. Kovács Sándor, dunáninneni püspök. Az
ünnepély után a református egyház' nagy templomá-
ban gyámintézeti istentisztelet volt, melyen Limbacher
Zoltán kisterenyei lelkész szépen felépített és nagy
figyelemmel fogadott beszédben szólt ,a gyámintézet
hitépítő és szeretetmunkában segítő feladatáról. Utá-
na kerületi gyámintézeti közgyűlés volt, melyen
Podhradszky János esperes, gyámint. elnök számait
be a kerületi közgyűlés mult évi munkájáról s a
gyüjtött 1243.75 P. f elhasználásáról. Szep tember 2-
an reggel kezdődött a közgyülés, melyet O. Kovács
Sándor pűspök imája után Ur. S'ztranyavszky Sándor
egyházkerületi felügyelő nyitott meg. Beszédében el-
sőnek a mult év hagy halottai ról emlékezett meg,
történelmi értékelésűjellemző szavakat mondott Göm-
bös Gyula. volt miniszterelnökröl, aki az egyház,
kerület sziráki gyülekezetének felügyelői tisztét vi-
selte. Kegyelettel szólt O, Geduly Henrik nagy lelki
értékéről és Pekár Gyula elhunytaról. Ezután a zsinat
munkáját méltatta, az annak nyomán bekövetkező
változásokat ismertette és nagy elismeréssel szólt Dr.
Mikler Károly és Dr. Vladár Gábor zsinati munká-
[áról. . Foglalkozott az autonómia és a paritás kér-
déseivel és nagyon megszívlelendö szavakat mon-
dott arról, hogy mennyíre kívánatos a papi családok
régi tradiciójának feléledése, hogy fiaik folytassák
az apák munkáját és az egyház 'életében megmutat-
kozott családi karizmák tovább éljenek. Az egyházi
élet sok fontos kérdésével foglalkozó felügyelől be-
szédet a kerületi közgyűlés nagy figyelemmel és
többszöri helyesléssel fogadta.

Ezután O. Kovács Sándor pűspök terjesztette
elő évi jelentését, melyben a kisebbségi egyházak
életét történettudósi szemlelettel j ellemezte. .megem-
lékezett Luther személyes hitvallásának: a Schmalkal-
dcni cikkek [ubileumáról, az eperjesi vértanúkról,
foglalkozott az egyházvédelem és egyházépítés szem·
pontjaból a zsinat munkájával s a reverzálls kér-
dés körül felviharzott támadásokkal, .melyek emlí-
téseker a kerűleti közgyűlés meleg szeretettel és
impozánsan ünnepelte Sztranyavszky Sándort. Szólt
az egységes liturgiáról, a finn-ugor- lelkészkonferen-
ciáról, a szórványgondozásról, az ifj ú lelkészek kel
való lelki foglalkozásáról és a közigazgatáJsi év ese-
ményeiről. Ezután megválasztották egyházkerületi al-
jegyzőnek Bérczes Lajos igazgatót, aki a törvényszéki
bíróvá választott Dr. Jánossy Lajossalegyütt le-
tette az esküt. A pénzügyi bizottság jelentését Irányi
Kamill, a tanügyi jelentést Kardos Gyula, a míssziói
munkáról Kardos Gyula és Magyar Géza, a gyám-
intézetről Podhradszky János, a kerületi Luther Szö-
vetségról és lelkészegyesületről Dr. Csengődy Lajos,
a kórházi és levéltári jelentést Kardos Gyula terjesz-
tette _elő. Különösen megnyugtató képet adott a
szépen és rendszeresen folyó missziói munkáról szóló
[elentés. A 'jól előkészített és zavartalanul lefolyt
közgyűlést Mihalovics Samu esperes imája zárta be.

Figvelő.
II slovenskóí főpüspök rendelete szerint a-z

ev. egyházban szornbaton és vasárnapon nem
szabad esküvőt tartani. Kivételt erre az es-
peresarlhat. - Ha szombaton .akarnak eskü-
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vőt tartani, a lakomát éjfélkor be kell szüntetni,
hogy vasárnapon valamennyien istentisztelet-
re elmehe senele. Vasárnap csak a délutáni is-
tentisztelet után tarthatják a,7,esküvőb; nehogy
a lakomával a szent napot megszentségteleiut-
sék.

Van valami jó a rendeletben.

***
Furcsa hírt közöl a V állalkozás és Építke-

zés c. lap arról, hogy. a jövő évi Eu chariszri-
kus Kongresszus idejére százezer ember helye
még mindíg bizonytalan. Százezer zarándok
éjjeli szállása még megoldatlan feladClle.A hír
szerint németek ajánlottak fel hatvanezer em-
ber részére vándor-barakkot, amit ők állíta-
nának fel s kongresszus végeztével ismét haza
vinn 'nek. Furcsa, Ienne, Nem látunk bele a
rendezés dolgaiba, ele úgy látszik, hogy a szál-
lás- íelajánlók 11iOOeZengyűlnek, akislakás
építkezések is nehezen létesülnek. Ugy érezzük,
a magyar támadalom nem egységes abban a
tudatban, hogy »a kongresszus siJkerre,egyete-
mes magyar érdek«. Del nem lehetett volna-e a
magyar katolicizmusnak már évekkel ezelőtt
olyan magatartással és megértéssel kezelni a
felekezetközi életet, hogy több -Jelkesedéssel
legyen benne a'két é félrrúllió protestáns?
Például a sok agyonzaklatott vegyes-házaspár
otthona nem nyílnek-e ki hamarabb a kül-
f?ldi katolikus Zarál)dQk előtt? yagY] nem ma-
radhatott volna-e el ~ heroegprímásí nyflatko-
zat, hogy a magyar problémáktól függetlení-
teni óh,ajtj,a a kongresszu tr Ha itt idejében
orvoslás és g'Y\ors cselekvés nem. segít, bizony
megvalósul a furcsa lehetőség, hogy; az »ide-
genforgalom városában« , Budapesten a pápa
haragosai, a 'német,cl{ »hozzák majr] tető alá«
a világ katolicizmusának nagy seregszemléjét.

Dyl.

f ..•....r H ·I ·RE K~ · ~r".'''~
~ ~ ~ ~.
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SZENTHAROMSAG UTANl 15. VAsARNAP
Gal. 5:24-8:10. ~ \

Olyan dolgokra inti az apostol a galáciniakat,
amik a keresztuen életben természetesek, de amiket
mégsem tesznek meg. Szentek közösségérőlbeszél,
olyanokról, akik »Krisetuséi« és akiknek mégis szük-
ségük van erre a figyelmezteMsre.

.Meri kinek nincsen szüksége reá? Hiszen a seen-
tek közössége bizony nem a bantelenek közössége
ezen a földön; hanem minden keresetuéné, bűnösöké
is. Nem is a.z a meghatározása. valóban, hogy szent
az, aki bűntelen, hanern az: szent a Krisetusvo!
tudo, seent: a Krisztushoz tartozó. Ezek a bűnös
»szeniek«, a Krisztus kegyelmét éhezök es szomjazok,
akik bűnbánaton, jolutonos intéseken at, lsten ke-
lí/ény ostorcsapásai alatt 1esznek csak valóban az
övéi. ,

Ilyenek közösségének szól a figyelmeztetés. Es
mert mi is iluenek vagyunk, szál' mindnuájunknak,
bűnök közt botladozó és mégis Krisztus szelíd Igéje
által meqioqottaknak, Krisztus Igéjét halló, de még-
is ,tévelygő gyermekeknek, tékozló fiaknak, akiké
mégis. az Atya seeretete, akik rriégi~ az 6 fiai ..

- II tiszai egyházkerület új püspökét, Dr. Dom-
j án Eleket szeprember 7-én délelőtt 1/29 órakor kez-
dődö istentisztelet és kerületi közgyűlés keretében
iktatják be. Az istentisztelet a debreceni evang. temp-
lomban lesz, a püspökszentelést D. Raffay Sándor
bányakerületi püspök végzi, utána a kerületi köz-
gyűrés Hajduvármegye székházában lesz. A jelent-
kezések Pass László debreceni espereshez címzendők.

- II pestmegyei kőzép-egyházrnegye augusztus 31-
én tartott közgyűlésében hirdette ki a tisztújítás
eredményét, mely szerint esperessé Wolf Laj ÜlS eeg-
lédi lelkészt, egyházmegyei telügyelövé pedig szintén
egyhangúlag Dr. Tahy László titkos tanácsost, a
képviselőház a lelnökét választották meg. A beiktatás
szeprember ts-án lesz Cegléden.

- Oj esperes. A tiszavidéki egyházmegye espe-
resi tisztére Pass László debreceni lelkészt, eddigi
alesperest: választották meg.

<- Oj gimnázium. Az orosházi egyházközség gím-
náziuma a most kezdődő tanévvci nyílik meg s 8Z
első két nyilvános osztállyal kezdi életét. SOk áldást
kivánunk az áldozatos és elismerést ér-demlő fel-
adathoz. .

- Gyülekezeti nap Tokaiban. A tokaji egyházköz-
ség augusztus hó 20-án. István .király ünnepén gyú-
lekezeti napot tartott, melyen a kedvezőtlen idő 'el-
lenére a szórványokból is többen vettek részt. A
gyülekezeti nap délelőtt 9 órakor úrvacsoraosztással
kezdődött, melyet Pass László esperes végzett. Utá-
na a következő előadások hangzottak el: »Halott
evangélikusok - élő evangélikusok«; »Szegény evan-
gélikusok - gazdag evangéllkusok« ; »Tétlen evan-
gélikusok - munkás evangélikusok«. Előadásokat tar-
tottak: Meíszl Gizella diakonisszatestvér, Király La-
jos erdőmérnök, Csákó Gyula Gyula .kisvárdai lelkész
és Joób Olivér püspöki titkár. Hisszük, hogy Isten
kegyelméből ez a gyülekezeti nap nyomokat hagyott
az egyháztagok lelkében.

- Evangélikus internátus épületében diákokat
teljes ellátással, korrepetálással jutányosan elvállal
Schrniedtné, Damjanich-u. 28-b. Telefon: HO-l24.

- Gyenesdiás. A Baráti Mozgalom augusztus
17-18-ig tartotta misszióí konferenciáját a gyenes-
diási Ielkészüdülöben. A koníerencía előadói: Né-
methKároly, r». Molnár Gyula, Molitórísz János,
Túróczy Zoltán, Németh' Gyula, Lukács István, Dr:
Hilscher Zoltán, Zászkaliczky Pál, Danhauser László,
Sztehlo Gábor, Urbán Ernő, Scholz Lászlo és Szabó
József voltak.

- "Magya, ~rtesítQ" címen új kőnyomatú, fél-
hivatalos protestáns egyházi, egyháztársadalmi és is-
kolai laptudósító indult meg, mely .az eddigi, a Ma-
gyar Országos Tudósítón keresztül teljesített hírszel-
gálati munkát ezentúl önállóan fogja végezni, Ez a
változás talán az első lépést jelenti a pro-testáns na-
pisajtó megvalósításához. A kőnyomatos felelős szer- .
késztője és kiadója Farkas Sándor testvérünk, aki
e munkatéren egy évtizede fáradhatatlanul és szép
eredménnyel dolgozott. Munkája érdekében addig is•.
amíg az Egyházegyetem fordúl ez ügyben; egyházi
tényezőinkhez, ezúton kérjük összes egyházi híva-
talainkat és Intézrnényeínket, hogy ezentúl mínden,
a napisajtót érdeklő tudósítást, közlést, érdeklődest
kieárálaq Farkas Sándor szerkesztö lakcímére: Má-.
tyásföld, Arany János-utca 32. SZ, (telefon: 297-1100
budapesti számon keresztül Mátyásföld 102.) sZÍ-
veskedjenek irányítani. I

- II Betbánia-Eyglet vírágszövetségének protes-
táns női otthona főJ.eg idősebb nők számára Budapest,
XI., Albert-utca 17-b. (A sósfürdő víllatelepén.) -
Telef on : 456-044. Az ellátás díja: a szobák vnagy-
sága . és helye: szerínt személyenként havonta 80-
140 pengő. Kívánatra levélben részletes felvilágosítás.

- . Ébredési alliance-konferencia Budapesten. A
már több ízben [elzett nagy ébredesi konferencia
szeprembar 14-19-én lesz. Négy kiváló külföldi elő-
adó vesz részt a konferencíán. A konrerencía tárgya:
A megszentelt élet útján. Szept. 14-é,ri közös ~~á4ko·
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Dunántúli evang. énekeskönyv,
Dunántúli evang. énekeskönyv,
Dunántúli eoanq. énekeskönyv,

kötés, tok nélkül
Dunántúli evang. énekeskönyv, egészvászon-

kötés, tokban
Dunántúli evang. énekeskönyv, miniatür kiadás
Dallamos könyvecske a Dunántúli evangélikus

énekeskönyvhöz : -.80
Gaudu: Ifjúsági énekeskönyv 1.-

Kaphatok mirideti kö,nyvkereskedésben.
Tankönyvek és iskolaszerek '. Beúezetés céljáb6l seiuesen szolgál

SCHOLTZ TESTVÉREK ingyenes mubatvd/1Jypéldánnyal:
könyv - és papírkereskedésében, .Kokai Lajos lfönyvlwreskedése es kiJad6hivatala
Budapest, IX., Ferenc-körút 19-21. szerezhetőli pe. Budapest, IV., Kamermayer' Károly-u. 3.

Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, VII., Damjaních-u. 28-b. - F.: Farkas L.

zás, melyet minden óra kezdetén rövid bibliamagya-
rázat vezet be. Este 7 órakor a konterencía jelent-
kez-ett tagj ai számára szeretetvendégség lesz. Szept.
i5-ike alliance-nap, tárgya: »Szenteknek ·egyessége«. D.
e. három .előadás hangzik el: Az Atya és a Fiú egy-
sége, Egységünk Istennel, Egységünk egymással. D.
ll. előadás megbeszéléssel: Az egység gyakorlati kö-
vetkezrnényei. Este nyilvános előadás: Az Evangéliumi
Világ-Alliance. Szeptember i6-i9-ig a mindennap
újra és újra szereplő külföldi előadókon kívül a hazai
protestáns ebredési mozgalmak legkiválóbb vezetői
tartanak előadást. Az egyes napok tárgya a követ-
kezö: Szeprember 16. A keresztyén és a bűn. Szep-
tember 17. A szív megtisztítása. Szepternber 18. Oda-
szeutelés. Szepternber 19. A Lélek teljessége. A kon-
fel'enciai jelentkezéseket .a konferencia irodájába:
Bethánia Egylet, Budapest, VIlI., Gyulai Pál-uo 9.
kell beküldeni.

- 11. gyömröi ev. fiókegyházközség (Bpesttöl 25
km. fővonal mentén) nyugdíjas kántortanítót keres,
aki vasárnap és ünnepnap elvégezne a kántori teen-
dőket, tanév alatt pedig az állami elemi iskolában
- hetenként legf,eljebbl'3 óra - elvégezné a hitok-
tatást. Fizetése megegyezés szerint. - Jelentkezes
amendei (Pest m.) ev. .lelkésznél.

- Krísztus hatalmában címen jelenik meg okt.
l-ére Scholz László és Urbán Ernő lelkészek tollából
25 igehirdetés. Ezek' a prédíkácíók Krísztus-prédíká-
ciók. Azoknak szólnak, akik az egyházban Krisztust
keresik. Előjegyzések: Bpest, IV., Deák-tér 4 alá
küldendők. Ara 3 P. (Csekkszámla: 46.200.)

- Előfizetés meghosszabbítás. A Kiss Samu: Én és
az én házam c. Evangéliumi Postilla szept. 15-ig elő-
fizetési áron (fűzött: 4.-, kötött: 4.80 pengő) kap-
ható a Fébé könyvkereskedésben. Budapest, VII.,
Darnjanich-u. 25(a',

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

DIAKONISSZAHAZI PANSIO KöSZEG
üdülést, gyógyulást nyújt. Május 1-től egész éven
át. Alpesi klima, diéta. - Gyermekek nyaraltatását
is vállalj a. Cím: Evangélikus diakonisszaház, Kőszeg.

ifOGYAN T AMOGASSUK AZ EV ANGEL/KUS
EGYHAZKEROLETEK JOLETI EGYESOLETET?/-
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 bítosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj" tűz, betörés, baleset, gyár, szavatosság,

autó, szállítmány és jégbiztosításokat.
Tagjainak érdeReit képuiseli minden esetbent »

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

SZ L E Z Á K LÁSZLÚ
Magyarország aranykoszorűs mestere

harang- és ércöntőde, hnranqielszerelés- és harang-
lábgyár, Budapest, VI., Petneháeu-utca 78. szám.

8 aranuéremmel és 4 diszoklevéllel kitűntetuet

EV ANGÉLIKUS KÖNYVEK.HITTANI
EL~MI. ISKOL AK RÉSZÉRE: P.

soiu«. Maly katekizmus. (Teát nyelven) -.40
Blutniczku. Egyháztörténet -.BG
biázy: Evangélikus káté -:60
Csengődy: Eva.ng. konfirm. káté -.50
Ooudu : Ifj úsági énekeskönyv 1,-
Győry: Luther kis kátéja ~ ..gO
Kemény: Bibliai történetek I-II. oszt. kötve 1.-

» Bibliai történetek IH-IV. oszt. kötve 1.40
Kemény-Kühn: Bíblische Geschichten 1-IV. oszt. 1.20
Klaár: Egyháztörténet, kötve -.'80

» Luther kis káté, kötve, 1.20
K oiuicsics: Rövid 'egyháztörténet -.60
Majba: Luther káté 18. kiadás --;.40
Molnár l.: Egyháztörténet -.80
RaR/ay: Evang. konfirmandusok kis kátéja -.64
Ruttkxu): Evang. vallástan 1.20

» Ev. egyháztörténet -AO
» Ev. konfirm. káté -.40

Szeberéruji: Luther káté -.50
Setehlo: Vallástan -.40
Turcsánui: Bibliai történetek I. rész 1.-

» Bibliai történetek II. rész 1.80
Varsányi: Bibliai történetek I-IT. oszt. 2 kiadás -.70

» Bibliai történetek UI-IV. oszt. 1.~
Vértest: Religionslehre I-IV. oszt. kötve -.50
Y értesi: Vallástari I-VI.' oszt. kötve 3.60

KöZÉPFOKU ISKOLAK RÉSZÉRE:
Batizfalvy-B ereczku: Bibliaismertetés
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NEHtz ÚT

Alapigék: Az Ur angyala másodszor is
eljött, megérintette Illést és így szólt: Kelj
f~l, egyél, mert erőd felett való út áll előt-
ted. Erre ő felkelt, 'evett és ivott és ment
annald az ételnek erejével negyven nap
és negyven éjjel, egészen az Isten hegyéig,
Hórebig. I. Kir. 19:7-8.

Illés próféta sorsának keretébe helyezem
most a tie sorsodat, elhivatásodat, annak: terheit
és biztatásait. kedves, testvérem és munkatár-
sam, Domján ELeK. Mikor téged a-tiszai evan-
gélikus egyházkerület püspökévé válasetott.
nehéz útba állított bele. E21en az úton a pró-
fétai szent hivatás betöltése váralmzik reád.
Ezt várja tőled az egyház Ura, ezt várja tőled
az 'egyház híveinek serege, ezf várjuk tőled
mi is, munkatársaid. '

A prófétákról azt mondja az apostol, hogy
prófécia sohasem eredt emooriakarat,ból, ha-
nem a Szeritlélek indítására ssóltak az Lsten
szerit emberei. (IL Péter 1:21.) A próféta az
Isten tolmácsa. A próféta nem jövendőmondó,
hanem Isten igazságainak szószólója. De ezek
az igazságok nem csupán a múltak tanulságai,
nem is csak a jelenvaló élet szabályai, hanem
messze jövendők cé1tűző és irányító törvényei.
A próféta is ember, aki porsátorban lakik',
testben él, de az örökkévalóság várát épltgeti.
A próféta is a múlandós ág keretei közt mo-
zog, de az örök jövendőért emészti fel életét
az Isten szolgálatában. A próféta lelke olyan,
mint az ég-nek csillaga: magasságból árasztja
fényét a világra, hogy világot gyujtson a föld
vándorának. A próféta lelkében ezért erősebb

Megjelenik minden vasárnap.
ELOFIZETESI ARA:

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

Felelőskiad6: Dr. FRITZ LÁSZLO.

ELE-lÉN.

a hit, ezért tudatosabb az Istennel való, együtt-
-élés, több próbára képee az önáldozó készség,
me1egebb a szeretet, elszántabb a megállás,
töretlenebb az erő .

Illés ben az az erő lankadt meg, hogy ne-
héznek érezte az útját és g-yümölcstelennek
látta a munkáját, Csüg-gedten félrevonult. Ek-
kor jelent meg neki az Ur angyala az Ur
üzenetével: Kelj fel, egyél, mert .erőd felett

.való út áll előtted! Mert az Ur szemmel tartja
az ő embereit és nem hagyja magukra az ő
prófétáit.

Kedves testvérem, Domján Elek, téged is
erőd felett való útba állított most bele a tiszai
egyházkerület elhívása. De az Isten látja és
nézi indulásodat, Hozzád is elküldi angyalát,
hogy erősítsen téged. Az Isten tudja, hogy
a .prófétaság nehéz hivatás. A hitetlenség és
gonoszság a világ teremtése óta harcban áll
az Istennel. Mint lelkész, tudod, mint püspök,
még jobban meg fogod tudni, hogya mí tusa-
kodásunk nem test ellen és nem vér ellen
folyik, hanem hatalmasságok ellen, fejedelem-
ségek ellen, az élet sötétségének világumi ellen
(Efézus 6 :12.). Az. Istennek volna ugyan ha-
talma" hogy egyszerre összetörje az ellene
fortélyosan harcoló istentelenséget, de ő még-
a maga egyszülött Fiát is kitette a Sátán
megkísértésének, mert emberszívek hitével,
emberlelkek hűségével, emberéletek megállásá-
val és diadalával akarja megszégyeníteni és
megdönteni e földön az ördög hatalmát. Hogy;
igaz maradjon az apostoli szó: Az a diadal,
amelye világ felett győz, a mi hitünk'! (1.
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.Iános 5:4.) Kedves testvérem, az Isten szol-
gálata "sohasem volt könnyű.' Igát vett ma-
gára, kereszt alá hajtotta a vállát, aki ezen
a- földön prófétaságrá szánja el magát, Ma,
a vallésgúnyolásée egyházüldözés 18' szomorú
korában, bizony moridom, erőd felett való út
áll előtted, mikor most a püspöki munkát fel-
vállalod.

Mert a munkatér is felette nehéz, amelyre
elhívtak. Megtépett, darabokra szaggatott, pré-
dára vetett, egykor hatalmas, életerős nagy ke-
rület csonkján jelölte ki az Isten munkatere-
elet. Olyan vagy, mint a hajótörött. A hajó
már elmerült, csak a" mentő dereglye hányódik
még a Izaj,g'óhullámokon. Olyan kerület püspöke
lettél, melyben több az emlék', mint az örökség.
És ami. örökségvaz ils csupa ,gond és fájó em-
Iékezés. Alkotó erőre, apostoli buzgóságra, ve-
zéri bölcseségre, lankadast nem ismerő kitar-
tásra, építő szeretetre, hegymozgató hitre és
prófétai hivatástudatra van itt szükség, ho,gy,
a romokból új épület emelkedjék fel. Mikor
csüggetegség szállta meg, Illés akkor az Ur-
hoz fordult. Neked sem szabad elfelejtened,
hogy van Valaki, aki a csonkák jártányi erejét
vissza tudja adni l '-

Az evangéliuru emberének különben Ls\
erősnek kell lennie. Különösen ebben az or-
szágban, ahol háromszáz évvel ezelőtt még
mi voltunk a többség, ma pedig egyiille va-
gyunk a lenézett kisebbségeknek. Ezzel nem
a' hivatásunk és a jelentőségünkr fcsak a sor-
sunk változott, A kísebbség sorsa olyan, mint
az árva sorsa: ritkán' dobban fe~é meg-
értő szív .és ritkán hajol fölé segítő ezeretet.
Ez:ért kell a2J árváknak és 'a kisebbséghez
tartozóknak erősebbeknek és öntudatosabbak-
nak .lenniök. Mert az árvát még az á,g iils
húzza és az Istenen kívül csak önmagára tá-
maszkodhatik. Az evangéltuni azonban.. amely
éppen a tiszai egyházkerületben vértörvényszé-
kek, gályá/k, börtönök gyötr'elmei, számkiveté-
seik keserűségei, szegénység gondjai, megtipor-
tatás szenvedéseí között is századokra szóló in-
tézményeket tudott teremteni és fenntartanLs
a nemzetépítő kultúra maradandó alkotásaival
tudta gazdagítani az' evangélikus egyházatés a
magyar nemzetet: az evangelium ma is érs
mindörökké csak bízó, wőshitű, alkotni vá-
gyá és alkotni tudó szolgákat és v'e:zére!ketkö
vétel. Nem szabad-elf'elejteried, hogy te-nem-
csak a gondot ésa romokat örökölter] az építő
elődöktől, hanem örökölted' az evangéliumot is
Az evangelium pedig-nemcsak drág,a örökség,
hanem csodálatosan gazdag erőforrás is, amely-
ből míndíg véltetö víz buzog. Kedves rnunka-
társam, bizony erőd fe~ett való út áll előtted!
Isten azonban az ilyen útakatts emberekkel
Járatj,a.··De ezeketia maga embereinek' tartja.
Ezek az 'o prófétái, akukkel Ő maga 1segyü:tt
jár' az úton. ; .

Most is melletted áll és .angyala szól a
lelkedre: Kelj fel és egyél! Mikor Illéshez
szólt '~'ZI a :na:ng',ő felkelt, evett, ési ivott és 'ment;

annak az ételnek' az erejével negyven D,í1P és
negyven éjjel egész,en az Isten hegyéig, H,o-,
rebíg. -";'

Az élet fejedelme most, neked is. az élet
'kenyerét érsitalát kinálja. Azt 311kenyeret,melyről.>
[ízt mondta : Én vagyok az élet kenyere! Ei 11 .,_
kenyér az égből szállott alá. AId e9-ből a iloo-
nyerból eszik, örökké é1. És' a kenyér, amelyet -
én adok ie világ életéért"az én testem. (J á-
nos 6 :48-50.) Az, italról pedig a,.zt rnondja:
Aki abból a vízből üi:ZU;;:', anielyetén adok neki.
nem szomjazik meg többé soha (János 4 :44.),
Aki 'eszi az én testemet és issza az én véremet,
annak örökélete van és én f'eltámasztom aet
az utolsó napon. (János 6 :54.).

Mielőtt az erőd felett való útra rátennéd
a lábad, vedd magadhoz e kenyeret rés erősítsd
lneg lelkedet ezzel az itallal, kedves testvérem.
ós munkatársam! Illés prófét,aaz Ur által
neki adott étel erejével ment az Isten hegyéig.
Hórebig. Eredj te is. Ott vár az Ur. OU alcfj,a
t1t neked is törvényeit. Ott avat téged is iga-
zán prófétává, Ott ád neked szentséges kül-
detést és erőt is"amellyel küldetése det betölt-
heted. Ott újitja meg veled is a ezerit szö-
vetséget, Ott, ömleseti a te arcodrá is azt a
ragy.ogást,amelyet egykor Mózes arcára de-
r ített, hogy az emberek nem tudtak ránézni
az Isten dicsőségének fényessége iniatt. En-
nek li ragyogásnak nem szabad többé eltűnnie
a .tearcodról, hogy mindenki lássa, hogy te az
lsten prófétája vagy. Ennek a ragyogásmale
kell bevilágítani az, útat,amelye:n. jársz,
amelyre a híveket vezeted, amelyen .az Isten
népét megtartod.

Szent a hely, amelyen állsz. Szent a kül-
detés, amelyre indulsz. Lépj rá igaz bűnbánat-
tal. Az Urral lesz. találkozásori, légy erre
méltó. Mielőtt a vezérkedö munkát megkezded,
alázd meg magad az Isten előtt és a legszen-
tebb eledelnek', az Ur szerit testéneki és vérének
vétele előtt imádkozzál Ohozzá,

A magyar evang. egyházi al-
kotmány jellegzetes vonásai.

(Foly ta tás. j

IV~.
f>. magyar evangélikus 'egyház alkotmányának s

egyházi életének egyik 'legjellegzetesebb és· más
országbelí, főkép az északi: 'evang. egyházak alkot-
mányától . különbözö . vonása a Világi. elem': térfog-
lalásának . biztosítása, törvény útján is, deo fők;é-
pen az egyháei . köztudat szentesítésénél fogva. Az
egyházi közvélemény ugyanis, .:hatása. alatt pedig II
törvény az egyetemes papság elvét .elsösorb an, majd-
nem kízárólag az egyházkormányzatraaIkaIma;z~a.,
Azonbanetéren .Is rísmétlödött azon gyakran elő.
forduló történelmi [elenség.. hogy az 'elmélet, az elvi

. megokolás később, k,eloetkez'ett,az életben meggyőke- .
rezett gyakorlatnál.. Az .élet a maga kérlelhetetlenül
érvényesülő szükségérzetétől ,hajtva,előbb megterelY'~~
tette a valóságot s a .góndolkoüőelmeélutöbf szülte
meg .hozzá: az. elvi- alapót - és '!pegbkol<í;st: ., 'J '
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A világi elem térfoglalásának története világo-
san elhatárolható két korszakra osztik. Az első kO!J'-
szak a XVII. század végéig tart, ha megközelítően
pontos évszárnot akarnak megjelölni, talán legalkal-
masabbnak látszik 1715; az 1681 és 1715 közé eső 34-
év átmeneti idő, mintegy semleges zóna, mely el-
temeti az intézmény régi formáját s előkészíti, meg-
érleli az újat. A világi elem a reformáció elsö szá-
zadaiban a pártíogóság, patrónus szerepét tölti be
a középkortól örökölt jogaival és terheivel.. Védte,
gyámolította az egyházat, fölépítette, fenntartotta a
templomot és iskolát, biztosította az ecclesia jöve-
delmét, mintegy fundator, princeps, fejedelem, de az
egyház lelki ügyeibe nagy ritkán avatkozott: élt az
Isten igéjével és a szentségekkel, mint 'egyszerű hívő
a többivel, családjával, nemes társaival, jobbágyaJi-
val. A reformáció elterjedését inkább .élettermő
példaadásával, mint a fegyverre támaszkodó anyagi
hatalmával mozditotta elő. A gyülekezet lelki életét a
lelkész maga intézte, akinek az egész gyülekezet ta-
nítóstul, .presbiterestül alá volt rendelve. ~ világi
elem igazán védőkard és oltalmazó pajzs volt;
egyéb szerepre .víszont 'nem is vágyott, sem nem
gondolt. Ezt viszont teljes lélekkel és odaadással
töltötte be, annyira, hogya nagyhatalmú olygarchák
megerősítették a gyűlések határozatait, kánonait,
amelyek ezáltal váltak csak jogerőssé. Ezt a jogot
nagykorú férfitagok híján a család nevében az öz-
vegyek is gyakorolták, mínt P: o. Széchy Györgyné,
Homonnai Drugeth Mária és előtte fiának, Thurzó
Imrén,ekhalála után az özvegy Thurzó Györgyné
Czobor Erzsébet, aki hogy joggyakorlásának a
hatalmi· alapot megteremtse, beiktatta magát a Thur-
zók tulajdonát képező árvai örökös főispánságba.
Széchyné oly méltósággal és Ieereszkedéssel fogadta
az 'egybegyűlt papokat, mint egy, uralkodó az alat~-
valóit, akik mély hódolattal közeledtek színe elé.
Amidőn a Bebek-család udvari papját az akkori
egri 'püspök I. Ferdinánd király nevében megidézte
eretneksége miatt színe, elé, 'azzal vágott vissza,
»Az én uram éskirályom Bebek úr és nem Fer-
dinánd«. E nyilatkozatból szinte eltörpítö diadalmas-
sággal ütközik ki a sérthetetlenség győzelmes tudata.

A patronatus részint földesúri egyéni patrónatus
(tehát monarchikus jellegű), mert egy ember, vagy
legföllebb egy család bírja, vagy közbirtokosság' gya-
korolja, tehát társas patronatus, amikor a hatalom
egy közület, akár ép politikai vagy gazdasági kő-
zösség kezében van, ennélfogva tehát demokratikus
jellegű. Az egyházhoz való viszonya azonban ez
esetben sem változik, - akár a genfi, akár ~ zü-
richi minta. akár éppen a vármegye vagy város szer-
vezete és közéle te szerínt igazodtk. Az egyéni pat-
renatus természetszerűen a jobbágyközségekben ér-
vényesül; jó ideig a kat. püspökségek birtokain ilS
él és munkálkodik a prot. egyház, főképen a fel-
vidéken, -de még a 18. században is akad példa
arra, hogy kat. egyházi földesúr ,megvédte prot.
jobbágyainak 'szabad valIásgyakorlatát a 'katoli~ys
szellemű vármegye üldözésévei szemben. A közös-
ségí patronátus a tiszta, nemes községe~ben es ~
városokban jelentkezik, amit a ker rendi SZielleme
magyaráz meg. A patronátus a főnemességnek egy-
szersmind hatalmi eszköze a ,központi kormányzattal,
az idegencélú. politikai törekvésekkel szemben, ami
nemzeti királyság esetén nem éleződött volna)d
oly mértékben. Igazolja ezt a zsolnai zsinat egyház-
kerületi beosztása. A három kerületet három főnemesi
olygarcha család birtokterülete szerint alkotta megí:
Trencsén- Árva és Liptó megyét a Thurzó-esalád
árvai-bits~i ágának, Nyitra és Bars megyét a Thurzó-
család galgóci ágának, Turóc, Zólyom, Hont és Nóg-
rádmegyét pedig a, Révay-család oltalma alá helyezte,
mivel e megyékben e családok bírták a földterület
'legnagyobb részét és hatalmuk a köznemesség állás-
foglalását is irányította. A ,sz,epesváralj ai zsinaton
viszont - a rendi elv teltétlen fentartása mellett -
a városi és falusi gyülekezetekből alkottak kűlön-
külön iegyházkerületet (a nemesi és jobbágyfalvakat

egy csoportba foglalva azon az alapon, hogy a fal-
vakban .általában- csak a nemesi jog adhatott vé-
delmet).

'A 17. század. vége felé a nagy protestáns di-
nasztiák vagy katoltkusokká lettek s így a protes-
táns gyülekezetek elvesztették természetes védőiket.
1625 óta nem volt protestáns nádor, f'őuraink leg-
fölebb a koronaőri méltóságig 'emelkedtek föl. A
helyzet változása a városokban színtén érezhető volt,
noha a városokat még Mária Terézia kora is, a
lakosság többsége, iskoláik, sajtóműhelyeik, könyv-
táraik, külföldi összeköttetéseik révén a protestantíz-
mus igazi fegyvertárainak tartotta. A városokban azon
hamis és a magyar közjoggal ellenkező jogi elmélet
alapján indult meg a reformáció ellen a támadás,
hogya királyi városok a király jobbágyai, tehát az
ő földesúri hatalma alá tartoznak, holott a szabad
királyi városok, mint az országgyűlés tagjai épp'
úgy nem lehetnek a király magánjobbágyai, mint a
nemesi rend tagjai. A hatalom azonban erősebb volt
a j ognál. A városokban míndenütt elválasztották
egymástól a politikai és egyházi községet és a po-
litikai község nem lehetett többé az evang. vagy reí.
egyházközség patrónusa és támasza, önmagának kel-
lett fenntartania intézményeit, ugyanakkor felsőbb
intézkedés következtében a kat. kultusz, sőt a' kat.
térítö intézmények fenntartásának terhe az egész
városi lakosság vállaira nehezült. A 18. század, amikor
egyházunk a szó teljes értelmében kegyelemből a békt1
kedvéért jnegtürt vallás volt (proter ',bonum pacis
adhuc tolerata) s az állam és kat. egyház törvényes
bélyegü intézményekkel fojtogatta intézményeinket,
a protestantizmus létében fenyegetvé, mindegyre
jobban rászorult a párttogókra, a világi elem tekin-
télyére, közjogi és társadalmi súlyára. Az esperesség
már a 17. században sem volt pusztán az egyházi
rendnek tanácskozó és íntézkedő testülete, hanem részt
vettek már benne a nemesek és polgárok küldöttj ei
is, - igaz, hogy kezdetben egyháziak és világiak
külön tanácskoztak. mint az országgyűlésen a fő-
rendek és követek táblája. A patrónus, aki születése,
tehát öröklés alapján gyakorolta jogait, viselte a
terheket, eltűnt és helyébe lépett a felügyelő (inspec-
tor), akinek hatalma választáson, a közakarat kije-
lölésén ala pult. Az élet ösztöne azt kívánta, hogy
feiügyelőül oly egyént válasszanak; akinek társadalmi,
közj ogi állása, udvari befolyása, vagyona legbizto~
sabb oltalma lehetett a szabad vallásgyakorlatnak.
Falvakban a környék nemesi családainak ,egy-egy
tekintélyesebb tagját, esetleg a vármegyei tisztikar
tagját, városokban pedig a legmagasabb hivatalt
elfoglaló evangélikus embert, nagy tudományú ügy-
védet, akinek jogtudása, törvényes gyakorlatban
szerzett tekintélye, 'kivívott sikerei elismert társa-
dalmi rangot juttattak megérdemelt osztályrészül (A
18. század híres magyar jogtudósai általában pro-
testánsok voltak s még Kat. egyháznagyok is pro-

-testáns ügyvédre bízták jogaik védelmet. Jeszenák
Pál, Sembery, Prónay, Tíh anyi, Patay, Okolicsanyi
Pál). A felügyelői intézmény általában nehezen és

. csak lassankint gyökerezett meg, míndíg az élet-
szűkség nyílt és határozott követelésére. Jelenlegi
formája -és hatásköre ,a 18. század termése. Az idők
változása szerint fejlődött, módosult, jogszabályszerű
megállapítása és rendezése az 1891-9'4. évi zsinaton
történt. ,Ugyanez'en zsinat tette kötelezővé az
egyes egyházközségekre' a felügyelő választását,
míg előbb tetszésükre vagy belátásukra volt bízva.

Az egyházkerületi és egyetemes felügyelői in-
tézmény a 18. században született meg és pedig
sajátságos módon, nem a gyülekezetek kívánatára,
hanem az evangélikus nemesi rendek kezdeménye-
zésére és a gyülekezetek akarata csak utólag szen-
tesítette, amikor közhasznuk sajátlagos viszonyai!nk
közt nyilvánvalóvá lett. A század huszas éveiben,
amikor az államhatalom pártossága és a kat. 'egy-
ház 'erőszakos állásfoglalása egyre érezhetőbbé vált,
az országgyűlés 'evang. vallású tagjai Idönkínt ösz-
sze gyűltek tanécskozásra, hogya védelem ügyét,
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eszközeit megbeszéljék és főkép a tervezett királyi
v,al(ásügyi rendelet jartalmát a lehetőség szerint .mí-
nél kedvezőbbé ' tegyék. E tanácskozások később ál-
landósultak; köre mindinkább -kíszélesedett és a Ca-
rolina Resolutío kiadása (1731) után főfeladatát abban
látta, hogy az 'egyes gyülekezetek sérelmeínek or-
voslását előkészítse és az ismétlődő támadások erejét
rneggyengítseivagy meghíúsitsa. Mivel pedig a sé-
relmek .a vármegyékből a politikai kerületek szerínt-
érkeztek fel a helytartó tanácsig és az egyházkerüle-
tek megalakulását sok rnindenféle akadály gátolta,
az értekezlet választott minden kerület részére, fel-
ügyelőt, az értekezletek (össze] övetelek. conventek)
állandó összehívójár és elnökét pedig egyetemes fel-
ügyelőnek tekintették (Generálís ínspector). E kon-
ventek szólították fel az egyházmegyéket is a fel-
ügyelő választására, Az 1791. évi törvény és zsinat
után a szervezés befejeződött. Az egyetemes felügyelő
mellé egyetemes iskolai. felügyelőt választottak, aki
egyszersmind az, egyetemes felügyelőnek helyettese
volt, utóbb 1843-ban 'e két, tisztetegyesítették s azóta
viseli az »egyetemes felügyelő«, az »egyetemes egy-
házi és iskolai felügyelő« nevet. A 18. században a
felügyelők távollétük idejére maguk jelölték ki he-
lyetteseiket. A 19., században a kerületi rendtartások
és Is:'zabályrendeletek állapították meg a választás
és a helyettesítés rnódját, amelyet az elsö országos
zsinat is átvett, Illetőleg rnint célszerűe s 'egyházi
közakarat kifejező] ét, megerősített.
(Folytat juk.) D. Kouács Sándor.

Dr. Domján Elek püspök
beiktatása.

'" "~ " ~
Szeptember hetedik' napjára "Debrecenbe hívta

össze a tiszai egyházkerület évi közgyűlését, hogy
annak keretében hivatálába iktassa új püspökét: 'Dr.

,Domján Elek, eddigi tiszavidéki esperest. A köz-
gyűlést istentisztelet előzte meg, melyen Dúszik Lajos,
egyházkerületi főjegyző, hegyaljai esperes hirdette
az Igét. Utána a debreceni egyházközség tanácster-
mében Líchtenstein László egyházkerületi felügyelő
megnyitotta a közgyűlést 'és kegyeletes szavakkal
áldozva Geduly Henrik emlékezetének, a szavazat-
szedő bizottság jelentése alapján megállapitotta a
választás eredményét és azt kihirdette. A küldött-
séggel a közgyűlésbe meghívott püspököt meleg sza-
vakkal üdvözölte, majd, miután a megválasztott
püspök a. 'Választást elfogadó nyilatkozatot megtette.
a közgyűlés tagjai a templomba vonultak, ahol az
'egyházi és világí előkelőségek és képviseletek már
összegyülekeztek. A püspökkészenteles felemelő szer-
tartását D. Raffay Sándor, bányakerületí püspök vé-
gezte, kinek szeritbeszédét lapunk mai számában kö-
zöljük. A mély hatást tett -és megindító egyszerű-
séggel előadott beszéd után úrvacsoraosztás követ-
kezett, melyet Duszík Latos és Pass László espere-
sek szolgáltattak ki: Az. eskütétel után a felszentelő
püspök kézrátétellel megáldotta az új püspököt,
majd az ősi »Confirma Deus. '-.« eléneklése követ-
kezett, azután az új püspök imája és áldása zárta az
ünnepélyes istentiszteletet.

A közgyűlés folytatása Hajdu vármegye szék-
házában volt, ahol Dr.. Zsedényi Béla, egyházkerületí
világi főjegyző, miskolci jogakadérníai tanár köszön-
tötte a már' íelszentelt püspököt a tiszai egyházke-
rület 'egész közönsége, minden intézménye és iskolája
nevében. 'Megindító szavakkal mutatott a régi cson-
kítatlan nagy egyházkerület elvesztett értékeire, utalt
az egyház mai, szorongatott helyzetére rés felvázolta
a feladatokat, amelyek új méltóságában Domián
Elekre várnak. Végül az egész egyházkerület bí-
z~lmáról .és ragaszkodásáról biztosította őt.

Dr. Dómján Elek püs,!),ö,li:ibeköszöntő .Ó: beszédében

előbb Istennek adott hálát, aki számára ez ünnepi
napot megérni 'engedte, azután az egyhazkerület kö-
zónségének fejezte ki köszönetét a megválasztásért.
majd így folytatta:

- Nagy tisztelettel viseltetem a mult iránt, nagy
elődeim céltudatos és SIkeres munkálkodása iránt,
mert hiszen' életünk minden gyökérszálával a melt-

. ból sarjadtunk 'elő, úgy, hogy ezt megtagadni vagy
elszakadni tőle, sőt ezt csak megkísérelni is a leg-
nagyobb dőreség volna. Az idő azonbanhálad, a
kor Igényei, veszedelmei és szükségletei változnak,
ennek megfelelően bizonyos határokig módosulnia
vagy' bővülnie kell .a vezéri munkának is.

- A háború borzalmaínak, megmérhetetlen vesz-
teségeinek szaporodásával az emberi lélek egyre
jobban berelé fordult és kereste önmagát: az isteni
léttel egybekapcsolódó lelki ént, hogy ebben a belső
életközösségben találja meg a maga békességét. Ez
a 'tény a lelki kényszer erejével vitte az egyházak
vezetőit az elesett 'emberi, lélek mélyrehatóbb gon-
dozására, így beszélünk ma már egyetemesen a bel-
misszió munkájának lélekmentő és egyházmentö nagy
jelentőségéről. Különös gondoskodásának tárgyát
fogja képezni a gyülekezeti Luther Szövetségek mű-
ködésének felülvizsgálása, amelyet követni fog a
legrövidebb időn belül a kerületi szövetség ujjáala-
kítása és az országos szövetségbe való intenziv be-
kapcsolása.' ~

Az 'egyház kultúrmunkáját is minden erővel fo-
kozni kívánj a: hírünk, nevünk, tisztességünk fenn-
maradásának biztosítékát jelentette az a kultúrális
tevékenység, amelyet az evangélikus egyház kez-
dettől fogva ernyedetlenül tolytatott .s ebben igen
nevezetes szerepe volt mindenkoron éppen a tiszai
kerületnek. Ami ebből a kultúrális keréjből megma-
radt: a mískolci jogakadémia. tanítóképző s _,.akét
nyíregyházi gimnázium, olyan büszkesége a tiszai
'evangélikus' egyházkerületnek, amelyeknek fenntar-
tása szente -íeladat., ' , (,"

Erőteljesen síkrászállt a főiskolai oktatás reform-
jával kapcsolatban a mískolci jogakadémia további
fenntartásáért. Lelkiismeretes adminísztrácíót kíván
papjaitól s ~!Z összes egyházi tényezőktől, aíctk nem
feledkezhetnek meg róla, hogy a 'kerület elsősorban
mísszióí jellegű. A történelmi fejlödés, a nagy erköl-
csi és közjogí érdek alapján tiltakozik a Trianonban
megcsonkított kisebb kerületek beolvasztása ellen.
»Ha hiszünk Magyarország feltámadásában,' hinnünk
kell a nagy tiszai egyházkerület visszaj övetelében
is, amely ismét a »Kárpátoktól le Brassóíg hirdeti
maj d a megújhodott nemzeti és vallási életet.s

- En magyar 'evangélikus püspök vagyok - mondot-
. ta - és nem tűrök semmiféle ínternacíonálét, ha bármely
halvány árnyalátában a vörösnek tűnnék fel bárhol
is és született ellensége vagyok minden antinacic-
nalízmusnak, amely megtámadj a nemzetünk életfá-
jának törzsét, vagy jövő reményeink képét szaggatná
széjjel. Meg vagyok győződve, hogy egyházunk erejét
a nemzet ereje, dicsőségét a nemzet díesösége gya-
rapítja.· . \, f

. Hangoztatta 'ezután, hogy. a 'többi evangélikus
testvérkerülettel s az egyházegyetemmel egyetlen
nagy közösségben lévőnek érzi magát, majd .így
szólt:.. . ,

- Mí, evangélikusok csak ágazata vagyunk' a
nagy keresztyén közösségnek és vallom, hogy mínd-
egyiknek megvan a maga feladata, az ernber lelki
életében, az egyetemes. emberi kultúra kítermelésében. ,
Ugy érzern tehát, hogy e nagy krisztusi cél felé
egyesült erővel kellene előnyomulnunk . és ha ez
nem sikerülne, ebből minden keresztyén közösségre
nézve nagy baj származhatnék. Kűlönösen ma lát-
hatjuk, hogya vallás az egyházakkal együtt a }eg-
nagyobb 'veszedelmek felé sodródik, vörös lánggak
égnek a világ .sarkai, amely megégeti és űszökké
perzseli a nemzetek nagyságát s a keresztyén kul-
túra minden javát. Fel kell tehát eszinélnünkés a
keresztyénség örök javaiért' összé kell fognunk. Ne
e&,ymá's erejének ,em:észtésév,~l.··hanern fokozásával



1937. szeptember 12. EVANG~LIKUS BLET 269. oldal.

és cegyesítésével keressük az istenáldotta boldogabb
jövőt ..

- Én hajlandó vagyok minden keresztyén fele-
kezettel kezetfogni erre a munkára - hangsúlyozta
Damján püspök -, mert a veszély nő és 'egymás
ellen küzdő seregeink harcvonalát áttöri a vörös
ellenség. ', I ( ,

Természetesnek mondotta, hogya' református
testvérekkel harmónikus, egységes szellemű együtt-
munkálkodás lehetőségeit keresi.
. Emelkedett szavakkal kötelezte el magát »a ma-
gyar nemzeti állam szolgálatára, nagyságának, dicső-
ségének erősítésére, törvényeinek és szentségének vé-
delmére«. Egyházunk önnön lényegéből kiindulva,
erkölcsi, szellemi [avainak oltalmáért, megmaradá-
sáért, céljai követésének sikeréért hajlunk meg hó-
dolattal a magyar nemzeti állam előtt és mint ennek
a hazának a fiai,ennek a nemzetnek tagjai, mult ja
örökségének hordozói és jövendőjének álmoelói tart-
juk meg hűségünket a magyar egységes nemzeti ál-
lam .kérése és parancsa számára.

Az újpüspök helyesléssei és tapssal fogadott.
beszéde után számszerint 26 üdvözlés következett,
melyek sorát Dr. Tasnády Nagy András államtitkár-
nak a korrnány és a kultuszminiszter nevében mon-
dott üdvözlő beszéde és Dr. báró Radvánszky Albert
titkos tanácsos, 'egy,etemes felügyelő beszéde nyi-
totta meg. A református egyetemes konvent üdvözle-
tét Dr. Balogh' Jenő főgondnok tolmácsolta. A re-
formátus és 'evangélikus egyházkerületek üdvözletel .
után feltűnést keltettek a debreceni róm'. kat. és
görög katolikus 'egyházak üdvözlő szavai, melyeket
Lindenberger János apostoli korrnányzó és Papp
Gyula szentszékí tanácsos mondottak. Az unitárius
egyház és a magyar honvédség után a törvényható-
ságok, vármegyék, a debreceni Tisza István egyetern
és hittudományi kar, valamint a pécsi! Erzsébet tu-
dományegyetern ésannak soproni hittudományi ka-
rának üdvözlete, majd a tankerületi főigazgatóság,
az 'egyetemes gyámintézet. a MELE, az Országos
Luther Szövetség és Bethlen Gábor Szövetség, Deb-
recen város, az iskoLák, a jogakadémia képviselői kö-
vetkeztek. a sátoraljaújhelyi egyházközség és a püs-
pököt lelkészéve választó nyíregyházi egyházközség
rés a ~ort a közgyűlést vendégűllátó Hajdu vármegye
köszöntése zárta be. Az összes üdvözlésekre az új
püspök hálás szavakkal válaszolt s a közgyűlés ez
ünnepi része a késő délutáni órában fejeződött be,
hogy másnap a rendes tanácskozás vegye kezdetét.

Gyógyító árnyék.
(A Magyarhoni Gusztáv Adolf Gyámintézet kérelme.)

Az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 5. fe-
jezetében azt olvassuk, hogy az első keresztyének
erőtelen, beteg és mindenféle nyavalyával sujtott
hittestvéreiket nyoszolyástul odafektették az útak ra
és utcákra, hogy az' arramenő apostolok árnyéka
érje őket, azaz, hogy könyörüljenek rajtuk és igye-
kezzenek testi-lelki bajaikon segíteni. Péter s a többi
apostol' ezt meg is tett-e. Krlsztusba vetett -hittel,
szent bizodalommal, szerétettel fogtak munkához. Sok
testi-lelki nyomorúságot megszüntettek, vagy leg-
alább is enyhítettek, mint ahogy a magas templom-
nak és terebélyes fának árnyéka, megenyhíti a tik-
kasztó hőség vándorait. Védőszárnyaik alá vették
erőtelen hittestvéreiket, miképen az anyamadár vé-
dőszárnyai alá veszi az ő gyenge kis fiókáit,

Ez a régi történet jut eszembe most, mikor .látom,
hallom, olvasom, hogy a sok-sok erőtelen,elszegé-
nyedett, adóssággal küzködő, vagy szervezkedés, épít-
kezéselőtt álló gyülekezetek egymás után betérjesz-
tik segélykérő folyamodványaikat a Gy.ámintézet fó-
rumaíhoz. Föltárják azokban mindenféle hajukat, égető
sebüket, hogy könyörüljünk rajtuk. S a különböző
helyi, egyházmegyei és egyházkerületi gyámintézetek

már is munkához fogtak, s minden rendelkezésükre
álló eszközzel »az elveszettet megkeresik, az elűzöt-
tet visszahozzák, a megtörüttet kötözgetik, s a bete-
get erősítik... és legeltetik őket úgy', mint illik«.
(Ezékiel 34:4.) S ami erejüket s segítő képességüket
meghaladja, azt az Egyetemes Gusztáv Adolf Gyám-
intézet elé utalják.

'Az Egyetemes Gusztáv Adolf Gyámintézet for-
rásai - sajnos - igen megtogyatkoztak. A nagy világ-
égésben tetemes alapítványai mind elvesztek. Ugyan-
csak elvesztek a gyámintézeti munka iránt legfogéko-
nyabb és legtermőbb területei is. A Gyámintézet
házi gyűjtői pedig sokszor a legjobb akarat mellett
sem érik el a Gyámintézet áldozatkész barátait.
Ezért már közel 10 éve elhatároztuk, hogy anyagi
erőforrásaink fokozása céljából, évente külön nyár-
végi felhívással fordulunk híveinkhez, kérve őket,
hogy az Egyetemes Gusztáv Adolf Gyámintézet »köz-
ponti gyüjtés»-éhez tetszésszerinti adománnyal hoz-
zájáruljanak. Az így begyűlt összeget minden évben
más-más egyházkerület egyik szegény gyülekezete
kapja meg. Eddig »központi gyüjtés« címen a kö-
vétkező összegek foly tal, be: 1. 817.50 P; 2. 360: 3. 834;
4. .300; 5. 540; 6. 466.78; 7. 404.66 pengő. Ezen ösz-
szegeket az Egyet. Gyámintézeti közgyűlés a köv. gyü-
lekezeteknek adta: Komádi, Tatabánya, Nagyvázsony,
Vác, újból Komádi, Tatabánya-Felsőgalla, Zalaeger-
szeg, és több bányai gyülekezet. A legutóbbi »központi
gyüités«eredményét Sajókaza és Nagyveleg kapták.
Ezidén a dunántúli egyházkerület valamelyik szegény
gyülekezete részesül majd ebben a jótéteményben.
Bizalommal kérem mind a négyegyházkerületben a
Gyámintézet barátait, hogy szeretetük árnyékát bo-
csássák rá ezidén egy nyomorgó dunántúli gyüleke-
zetre s szolgálják ezzel annak gyógyulását és talp-
raállását. . , !

Abban a reményben, hogy kérésem ebben az
évben sem lesz pusztában elhangzó szó, vagyok

hittestvéri üdvözlettel:
Ziervnann Lajos s. k.

a magyarhoni G. A. Gyámintézet
egyházi elnöke.

Az Egyetemes Gusztáv Adolf Gyámintézet egy-
házi elnökének felhívását magunkévá téve, mi is
szeretettel kérjük híttestvéreinket. hogy a »központi
gyűjtése-hez járuljanak hozzá ,egy-egy szívük sze-
rinti adománnyal és küldjék azt az Egyetemes Gusztáv
Adolf Gyámintézet központi pénztárába (Budapest,
Deák-tér, 4. csekkszám. 4224.)

Báró Feílítzsch Berthold s. k., a ,magyarhoni
G. A. Gyámintézet világi elnöke, Sárkány Béla s.
k., Dr. Tomcsányi Vilmos s. k. bányai, Scholtz
ödön s. k., Dr. Traeger Ernő s. k. dunántúli, Pod-
hradszky János s· k., Laszkáry Gyula s. k. dunánin-
neni, Dr. Domján Elek püspök s. k., Pazár István

. s. k. tiszai egyházkerületi gyámintézeti egyházi és
világi elnökök.

Könyvismertetés.
Lapunk 35. számában közöl ismertetést

a sajó völgyi szímbólikus ev. ,egyházik'erü1et és
a bíharországi szimbólikus egyetemes egyház
jegyzőkönyvéről, melyet a miokolci jogukadé-
mia egyházjogi szemináriuma bocsátott ki.
Egyetér tve az erről szólo ismertetéssel, lelki
szűkségét erzem' annak, hogy megállapítsam :
régen volt a sokat olvasó egyházi férfiak kezé-
ben olyan 'érdekes 0.1vasmány, -n1inít ez a k,é,t
füzet. Látjuk küriárohikus gyökérből fakadó
elírásaikat, de meg szeréti az. olvasó az.t a lel-
kületet, amelynek e.bizo,uyságtevés'8lk:, alapján

I



270., oldaL E V A N G E: L 1 K U S E: LET' 1937. szeptember; Hl.

egyházunk sorsa szavugye. Me·tFoY6ződéssel
kell Ieírnunkazt, hogy, atz 1937. esztendőben ez
a két 'egyházi kiadvány rérdernlí még a l'egi-
nagyobb elismerést. '

**"
Mécs lllajos: Az ismeretlen Japán. Bp.

Hl37. 288 oldal.
Riportage az, ami a könyvben összegyüj-

tetett: rövidebb lélegzetű feljegyzé.sek és nagy
.részben már megjelent cikkeik anyaga, , de
rendkívül érdekes nem az Író személyi és sze-
mélyes értékei miatt, hanem egyszerúen azért,
mert ma, a nagy világot. külőnösképpen érdekli
az, amiJ apánban történik.

Arról, ami .Iapánban történik, elég poutos
képet lka.punka könyvből. Olyan ember a szer-
7.Ő, aki [apáni tartózkodását. nagyrabecsüli,
detektív megfigyelő képességeiról még jobb
véleménye van .s azt állítja, hogy az Ö meg-
látásai állitják az olvasó elé az igazi Japánt
-Bizonyos rezignáltsággal állapít juk meg, hogy
ezt a 'stílust Bakray Ervin kezdte meg hazai
nyelven s azóta mind több idegen földrészen
járt írónk 'állít.ja magáról azt, 'hogy; az ö fel-
j.egyzéseia legtökéletesebbek. Addig természe-
tesen nincs is 'baj, míg ezeka művek nem for-
dí itatnak le idegen nyelvre.

Az író a Nemzeti Uj.ság érdekeltségébe
tartozónak látsz~k s éppen azért csodálkozunk
nagyon azon, hogy Japán mai nagyon is ér-
elekes vallási' mozgalmairól jóformán semmit
sem ír,

*-* "
Germanus Gyula: Allah Akbár. Bp. 1936.

két kötet. .
Az egyházi lapok olyan sokat. írtak a

könvv szerzöjéröl s a könyv anyagáról, hogy
ez kényszerít ana, hogy mi is beszéljünk róla.

A szerző valamikor református. presbiter
volt; e könyvéből nem derül !ki, hogy milyen

.,súlyos .okok .,hatása alatt állott át az izlám
hitre. Csak egyszerűen megkapjuk ennek 8
ténynek bejelentését. De megismerjük a leg,
első kézből azt, hogy milyen egyenetlenségek
vannak a budape,'ltimohamedá.n mísszió belső
életében s arról is kapunk benyomást, hogy

.r az európaiernber mohamedánná válása milyen
gyanus az 'izlám igazi hívei előtt. A hosszúra
nyujtott s semmiképpen sem élvezetes olvas-
mányú két. !kötet tulajdonképpen arról számol
be, hogy a szerző mit látott muzulmán állapo-
tában éa utazásában Egyiptomban, Arábiában
s igen részletes beszámolót ad a mekkai nagy
ünnepségről, amelyet, mint hú zarándok végig-
csinált. .

Talán az útleírásokat szeretö közönség
észrevesz ebben az anyagban valami érdekeset,
újat és megkapót, deaz átlag- ember ezt hiá,ba
keresi. A teológus azonban háláa a szerzőnek
azért, hogy néhány nagyon jó Korán-vers for-
dítást ad, hogy közzéadja bizonyságtevő első
tuohamedán prédikációját s .sokat gazdagod-
tunk.azzal, hogy.megismertük' azokat, a~ imaszö-

vegeket, amelyeket a hivő muzulmán Mekká-
ban használ.

A legutóbbi korban, dacára Kemlálpa.sa
vallástalanító intézkedéseinek, mind' többet és
többet beszélnek a mohamedán misszió előre-
töréséröl Ázsiában, Afrikában,' sőt még "Euró-
pában is. A könyv elolvasása után az a vélerné-
nye lehet sok józan embernek, hogy ez a mo-
hamedánizmus a mai Európát nem tudja me$"
téríteni. G. L.

Nem hagyhatom szó nélküL

L Már másodízben voltam olyan szeren-
esés, hogy a keszthelyi és a debreceni nyári

.egyetemeu tartott 1-2 előadást meghallgat,
hattarn. Különösen Balaton mellékén óriási az
idegenforgalom és a leülföldiek százai iratkez-
nak be a nyári egyetemre, hogy a hasznost

. a kellemessél összekössék és az egyes nemze-
tek között a testvéri kapcsolatokat megkeres-
sék és kimélyítsék. Kérdem, mért ne lehetne
egy két hetes »Protesiáns teol: rrtyár~ eg'yete-
met« is megrendezni. amelyen a Jiazai ref. és
ev. előadókori kívül külföldi kiváló teológusok

. s egyháznagyjaink is' szerepeln 'nek. E prot.
nyári egyetem azínhelyére vvonatkozólag csak
kettő jöhetne figyelembe: Kes.~thely-Hé1Jíz és

'Siófok. Ezek világfürdök, ezek gyógyf'űrdók.
Hévíznek csodás hatása, van, a Balaton ViZB
SiófoknálIegkellemesebb. Nem elhagyatott, út-
talan helyen, hínáros, köveoses balatoni par-
ton, hanern "a legs ze bb, a legjobb, a legfor-
galmasabb helyen kell azt megrendezni. Ide
a családtagok is szívesen s teljes számmal el-
mennek; úgy a hazaiak, mint a !külföldiek.'
Hiszen fönti helyeken már régen meg' kellett

'volna -alkotni-vagy 50-100 szobával, imaház-
zal, olvasó- és kultúrteremmel, családi házak-

.kal a prot. papi családok, nyugdfjasok üdülőjétI
Hallom mái az ellenérveket és a kíshitúség
megnyilatkozását, de hát előítélettel s Pes.szi-
rnizmussal nem lehet nagyot. és nemeset al-
kotni és győzni. Talán mégis lesznek még olyan
lelkes, hívő vezérek, kik fönti ügyet. magukévá
teszik .és Isten segftségével unegvalósttjákt

2-:- Ne méltóztassék rossznéven venni, ha
azon óhajernat fejezern ki, hogy elővigyázat-
ból, nagyobb nyilvánosság részére tartott egy-
házmegyei, egy'házkerűleti, stb. ünnepélyek, is-
tentiszteletek alkalmával 'tartandó előadásokat
és prédikációkat az elnökség' előzetesen kérje
be, igenis tartalma' .és azok terjedelme jóakaró
megbírálása végett..

3. Míkor j6el a lelkéeai fizetések I köz-
ponti pénztárból kíutalása? TI. z.

GYAKOROLJUK a vírágrnegváltást, hogy anya-
giakban szűkölködő protestáns, öreg testvéreinket is
gondozásba vénesse 'a Vírágszövetség, - Adományok
Budapest, XL" Társ-utca 6~Mokry· Eszter címére

·,.külderidők. ,--, " ' ... .s : ,~ ',.,. _ r'.
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SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 16. VASÁRNAP.
Eféz. 3:14-21.

.11 Krisetusban minden a mienk. Az élet apró
dolgai melleti: a nagy dolgo/í. is észrevehetetlenül
kicsiny isteni belerujúláeokori túl az ésereoehetetlenűl
nam/ok. is. Nemcsak azt kérhetjük, hogy lsten adja
merI a mindennapi kenueret. adja meg azokal, amik
fl mi földi életünk szemmel látható szükségeihe;z
tartoznak hanem azokat is, amiket az emberi szem
110m tud egy pillantással' felfogni es az emberi agy
nem tud egy életen át sem! meaérteni. .

A Krisztusnak mindeneket [elűlhaladá szereteiét
l1em képes az ember csak úgy magátóL felfogni.
Éppen azért, mert mindenekei [elűlhalad, még az em-
beri értelmet is. De ez a szeretet, ennek megértése
mégis olyan célja a mi életünknek, amit bizony sok-
SZal' és nagyon bUZgÓill kell kérni az Urtol. Mert ez
is hoeeátartozik a mi életünk céljához. Ahhoz a
célhoz, amit éppen lsten tűzött ki, és amit az az
apostol így mond: »Hogy bete,ljesedjetek az lsten
egész teljességéig«. :

A beteljesedéshez az út , kezdete: »Meqhajtom
térdeimet ... .a beteljesedés vége pedig, amikor min-
den elmúlik az. én számomra is és csak .Néki van
dicsöség a, Jéeus Krieztusban, örökkön örökké.

- Uj protestáns templom. A .keszthely-tapolca-
sümegi reformátusok és evangélikusok összefogá-
sárrak eredményeképpen vasárnap már 'rövid idő alatt
harmadik templomukat adták át rendeltetésének. Az
új sümegi, templom fölszentelését D. Kapí Béla evan-
gélikus püspök és Medgyaszay Vince református
püspök 'együttesen végezt-ékel. A szer-tar-tás után
a püspökök a városházán fogadták a tisztelgő' kül-
döttségeket. A római katolikus egyház részéről Illés
Pál káplán és P. Jámbor András ferencrendi szer-
zetes jelent meg.

- Százhatvanéves a domonyi templom. Domony
község evangélikus egyháza vasárnap ünnepelte temp-
loma felépítésének százhatvanéves jubileumát. Az
ünnepi istentiszteleten Torda Gyula lelkész szolgált,
majd Dr. Molnár' Gyula kir közigazgatásí bíró, egy-
házfelügyelő méltatta az évforduló jelentőségét.

.. ....:. H. bányakerfileti közgyűlés alkalmából kedvez-
ményes legyet kérők igényüket az illetékes esperesi
hivatalnál szept. 13-ig jelentsék be.

. - Dr. Peká'r Gyula halála. Hetven éves korában
elment a magyar közélet és a magyar irodalom éle-
tébő!. Dr. Pekár , Gyula, ny. míniszter, kiváló író,
a Petőfi Társaság elnöke, sok közművelődési 'és
társadalmi munka fáradhatatlan bajnoka. Rendkívüli
munkabírású, melegszívű, kívétélesen vonzó hatásu
egye'niség volt, akiben a magyar férfillek sok te-
hetsége ~S ,értéke szerencsésen egyesült. Egyházunk
életében is hosszabb időn át buzgólkodott, mínt
presbiter, de különösen .szereite a Magyar Luther
Társaságot, melynek világi elnöke' volt, és melynek
ülésein mondott, megnyitó, vagy. méltató beszédei
míndíg emlékézeteseji. maradtak: Temetésén méltó
módoii nyilatkozott meg a nagy .rhegb~csülés,llYaly, öt. .
körülvette. Az egyházi gyászbeszédet D. Raífay Sán- .
dor 'püspök, mondotta, .azután sok búesubészéd mél-
tatta érdemelt. Emlékét kegyélettel és 1ll'egbecsü-
lésset megőrizzük." . 1.' , '

- Uj, lelkés,z és. Jij feliigyelŐ. :kelló Gusztáv', volt-
Deák-téri segédlelkészünket a'cJSővárL' ,(nógrád m.)
egyházközség hívta meg lelkészének. Gregersen Nils
presbiterünket az ikladi egyház választotta meg fel-
ügyelőjének, beíktatásán D. Raríay Sándor püspök
is megjelent s méleg szavakkal emlékezett meg a
Gregersen család buzgó- egyházszeretetéről.

_ ';"'H.z ·.országos ebredési konferencía szeprember '
14-től ts-tg a'Zen,emÍlÍvészeti ',.FŐiiskolá,né,(VL; 'Liszt

--". .. -._.- •..•. ,

Ferenc-tér 8.) fog megtartatni, a szeretetvendégség
pedig 14-én este 7-kör a: Júlianna ref. elemi iskola
nagytermében (VII., Vilma királynő-út 7.) lesz. Sze-
rctetvendégségi belépőjegy 1 P. az egész konferen-
ciára szólo belépöjegy (jelvény) 1 P. napi jegy 30
fill. A gyűlések díjtalanok. A külföldi előadókat ma-
gyarra tolmácsolják. Kar- és szólóénekek is L~3Z'
nek. .Mcghívók a lelkészi hivatalokbarn átvehetők .
Vidékiek a lakberendezési vásár 50 0/o -Ü'S jegyked-
vezményét használhatják.

- Missziós- és tanulmányut Délbaranyában. A
Pécsett tartandó 'dunántúlí ev. egyházkerületi gyűlést
megelőzőleg - ha elegendő jelentkező akad - egy
misszlós- és tanulmányútat tervezünk a trianoni déli
végeleen és pedig autóbuszón. Az autóbusz szept.
28-án délután 2 órakor indulna a pécsi Iöállomásrél
Mohácsra, onnan Ivándárda ev. leányegyház követ-
kezne s estefelé Magyarbólyba autóznánk, hol vallá-
sos estély, vacsora volna s másnap reggel Síklósra
rándulnánk, majd délelőtt 11 órakor érkezés Harkány-
fürdőre. Innen Pécsre, Megérkezés 3 órára, amikor
a .bizottsági ülések' megkezdődnek·Utiköltség egy
vacsora és ebéddel kb . .12 P. Jelentkezések szept,
15-ig. A 12 pengő előre megküldendő. Ha nem je-
lentkeznének elegendő számmal fönti útra, úgy szept.
28-án délután 1123 órakor Pécs felől Magyarbolyba
(állomás helyben) érkező. vonattal szívesen látom a
vendégeket s innét tán kevesebb .költséggel s - tet-
szés ezerint kirándulhatunk Ivándárdára •. avagy Sik-
Iós=-Harkányba. Ezek jelentkezését is idejében kérem.
Vértesi Zoltán lelkész. Magyarboly.

- H. Keresztyén· Eszperantísta Liga első, ma-
gyarországi gyűlése. A Keresztyén: Eszperantista Liga
magyar tagjai a XI. Országos Magyar Eszperánto
Kongresszus alkalmából az ujpestí Református Kul-
tűrházban tartották '!!lső .konférencíájűkat. Ismertet-
ték a Liga müködését és célkitűzéséit, melyek sze-
rínt az eszperante nyelv által meg akartják köimyí-
teni= a' keresztyén missziói munkások együttdolgo-
zását, egymásratalálasát és eszperante nyelven ter- '
jesztik az evangélíumot. A konferencia megállapította,
hogy ez a könnyű nyelv sok magyar egyházi, gyüle-
kezéti munkásnak és különösen a magyar ifjúságnak
hathatós kisegítő eszköze lehet szélesebb látókör,
külföldi kapcsolatok szerzésére, a magyarság és az
egyházak érdekeinek külföldi ismertetésére és szel-
gálatára. Ez ügyben 'a konferencia üdvözlő levelet
küldött a magyar református és evangélikus püspö,
köknek, egyesületeknek és f'olyóiratoknak, kérve azok
támogatását. hogy ezúton is előbbre vigyék. Krisztus
bekölt'özését a lelkekbe. A külf'öbdi levelezés alkal-
masnem csak barátok szerzésére, de ci belső hit
erősítésére is. Eszperanto nyelven énekeltek zsol-
tárt és dicséretet és a Magyar Hiszekegy elének-
lésével fejezték be oa sikerült. kenferenclát. A Liga.
nevében hivatalosan üdvözölt~kmásnáp. az, ujpesf
városházán Rákosi Zoltán f'őgondnék által jnegnyitott
eszperantó kongresszust. Megemlítendő, hogya kon-
grcsszuson elsősorban az eszperante hy_elvneka 'ma-
gyarság szolgálatában elért eredményeit tárgyaltak.

- Még megrendelhetö a Dunántúli Luther Szö-
vetség kiadásában, D. Kapi Béla püspök előszavával
megjelent' és a zsoltárok' -kőnyvét "végigmagyarázó
iskolai leszakítős gyermeknaptár. A dunántúli' égy"
házkerület iskoláiban immár rhinden reggel' e naptár ,
alapján megy végbe ,a néhányperces áhítat eÓ, Ajánl-
juk azonbáuBevezetésre a tögbJk'f:!rjiletiskoláj szá-
mára is. A naptár 2.10 P ... előzetes ._be~ülde~yel
bé,rmel}-tve;k,apható ; a, ,gy?ri evangélfkus' püspöki hi-
vatalnál: .., '. - ,;",' ,,' ' .. -' " '

, .,~" Bethán!a-~yglet""vir~g,sz9ieiség~nek' 'plc!Qtes;
táns' nőVdfth'o:na főleg idősebb 'nők sZ'aIIiáIa' Btú:~ap.est,
XI',--AlberFqtca 17':b. (A sósfürdö vtl1áte[epé'll:r-.....:.;-
Teleront 456-044.' Az, ellátás díja: a szobák nagy-
sága és helye" szerínt 'személyenként havonta 80-
14.0"pEmgő.cKívánatra levélben részl~t.es ,f~yi!ágo.!;1ítás. -:

,- Evangélikus intern~tus .épille'téRéIlJ.'Adjá~Qkaf ,
teljés+ellátassal.' kótrep'étálással jyt4~Y9san <elváll'al 7

Schmiedtné, Damjanich-u,. 2~~Jt_..'I>lE.!~f_\Üi:~.11Q::::-:-12.4,,__
>,'._-~-'" "",v;I,~'" ~'·"·1 o'- _ •••• ,~! ~;ipt :'; !"j.: (T;';i-';<. •. o:../:; ~,_f~'-'
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- II Keresztyén' Igazság szeptemberi száma a
a következő tartalommal jelent meg: HaUesby Ole el-
mélkedése', Urbán Ernő: Nevelés és evangélium, Hi!-
scher Zoltán:' Az evangélikus fölművelő nép ~ai
problémái Bölcsőtől a koporsóig: Az velf'elejtett ját-
szótér P;őj1le Kár-oly: A' keresztyén egység útján,
Arató' Istvan: Családvédelem és jogaikotás, Szél-
jegyzetek, Szellemi élet- A szám melléklete a ne-
gyedévenként megjelenő ,Könyvszemle. .

'- Kérelem. 413 lélek nevében testvéri bizalom-
mal küldte szét a bajai egyház elnöksége templom-
építési segély iránti kérő szózatát. Meleg. szí:vvel
és reménnyel emelt segélykiáltás~ azonban kiS. VIS~Z-
hangot keltett. Pedig e 80 krn, körzetben testver nél-
kül élő őrállásra hivatott, élni és szolgálni kívánó
kicsí gyülekezet .méltó a támo?:at~sra .. A.ldoza.tké?z~~-
gére eléggé jellemzo, hogy utóbbi .10 evi statlsz~lkaja
szerint önkéntes adakozása évenkent meghaladja az
évi 'egyházi adója hatszorosát. AltaIam kéri a meg-
értő lelkeket, küldjék el bármily csekély adományu~
kat, ís., A.:segélykiá, Itás n~ l.~gy~n pusztában~lha~gzo
szó. Nem lehet hogy a kero szozat .nyomtatványainak
ára se, t'érüljÖn 'meg. Mínden offertórium, pl:ind~n
jó szívvel' küldött ,legl,tisebb,adomany IS eröforrás.
bíztatás.iszémycsapés ,a magasságok felé. Bakay Péter
esperes, Apostag.

-»Bs hívják nevétcsodálatosnak ...« címmel Túró-
czy, Zoltán győ ri lelkész egyházi beszédeinek. máso:
dík kötetét adja ki mely okt. 31-re fog megjelenni.
Megrendelhető ,3 ,pengő 'előjegyzési áron a Harangszó
szerkesztőségében,· Győr.

.:.....II gyömrői 'ev. fiókegyházközség (Bpesttől 25
km. -fővonal mentén) nyugdíjas kántortanítót keres,
aki vasárnap ésünruepnapelvégézné a kantert teen~
dőket tanév alatt pedig az állami elemi iskolában
- hetenként legfeljebb' 3 óra -ielvégle7iné a hito~-
tatást. Fízetése megegyezés ,szerint. - Jelentkezes
a mendeí (Pest m.) ev. .lelkésznél.

SZLEZÁK LÁSZLO
Magyarország aranykoszorűs mestere

harang- ép ércöntőde, harangfelszerelés- és haranq-
lábgyár, Budapest, VI., Petnehdeu-utca .78. szám.
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KONFERENCIÁK .
.. ,..

A nyárva konferenciák ideje. Az utóbbi
években .azonban la koníerencíák a nyarat is
túlélték és benőttekaz öszí hónapokba is.
Számuk egyíre szapörodik és a nu egyházun-
kat érdeklő ilyen konferenciák Sondershausen-
től, Oxf'ordtól, Edinboroughtól Tahiig és Nagy-
tarosáig vetettek fel és tanácskoztak meg olyan
kérdéseket, melyeknek világunk mai életében
nagy jelentőségük van. .Aki részt vett ezeken
a 'konferenoiákon, kétségtelenül megérezheti.
hogy- a szellemi erők milyen súlyo Si Harcban
állnak a világ egyéb erőivel és hogy különösen
a. lelki. élet vallási erőinek a .viszonya a töb-
bihez állandóan a küzdelemnek a viszonya-
ban van. Lényegében éppen ez adja meg a
konferenciák jelentőségét: Itt lehet a, legjob-
ban megfigyelni, hogy ez a küzdelem folyto-
nos és valóságos küzdelem és ilyen konfe-
renciákon érzi legjobban a ügyelő ernber azt
a sajátságos érzést, hogy ő is és mások is be-
szélnek, vitáznak," rajtuk keresztül szellemi
irányzatok: megnyilvánulnak rés mégis nem 00,
maguk irányítják ,azo!kat és a kialakuló megál-,
lapításole is nem aző múvük. Al11~l~orezt Ie-
1re~ megérezni egyik-másik konferericián, ak-
kor bizonyosan nem volt hiábavaló semmi fá-

. r.adság és igyekezet, mert azokat 'felhas2ID,áltw
és jóra igazította a rajtuk keresztül nyilvánulní
akaró, felső vezetés,' '

De az egymástól távol eső, sokban .külön-
böző irányú ilyen konferenciákon :mind erő-
sebben -kiütközík ·egy· olyan . vonás, . amelyet
örömmel látunk· és amelyet. nagyon meg kell
becsülni. Ez a:z,hogy mind jobban előtérbe
nyomul és erőteljessé válik a legvegyesebb
összetételű konfereneiákon is a hitvallásszerű-
ség, teháta keresztyénség ősi lényegéhez való

visszaközeledés. Ha ma csak ennyit állapítunk
meg ,ennek egyenlőre nem sok szemmellátható
hatása van; de annál t.öbb bíztatás és bizonYi-
ságtétel van benne _arra nézve, hogy Isten
nem engedi egészen elrontani az életünket,
elferdülni gondolkozásunkat, magunk bölcsesé-
gének útjain haladni, hanem lassanként és
mégis ellenállhatatlanul visszahajlít minket ah-
hoz a íundamentumhoz, amelyet Ő .adott, s
amely által kell nékünk' megtartatnunk. .

Jól esik megállapítani azt, ho,gy. nemcsak
nagy világkonfereneiák, hanem a mi itthon
tartott konferenciáink is egyformán ezen az
úton jártak. Nem is az egyes előadások böl-
csesége avagy te tszetós sége , nem is az egyes
viták és megbeszélések elevensége vagy tárgy-
szerűsége szempontjából értékeljük bármelyik
konferenoiát, hanem abban a közös intencióban
van jelentőségük, hogy akár presbiteri kon-
ferenciának nevezzük Őket, akár az egész vi-
lághoz szóló üzeneteket bocsátanak !ki, egyfor-
mán azt az orvosságot kínálják, amelyik a bű-
nös világnak Krieztus Jézusban adatott, .wz
evangéliumban maradéktalanul él és a meg
nem másított hitvallásokban ma is tisztán egy-
befoglaltatik. Különösen nekünk, az evangé-
liom egyházának kell örvendeznünk ezen, merf
aki ebben a tekintetben ninosen ellenünk, az
akaratlanul is velünk van. És ha nagyon las-
sanként lehet is meglátnienneka munkának az:
eredményeit, erős reménységet kelt bennünk
abból a szempontból, hogy az utánunk jövő
nemzedékek bátrabbari folytathatj,ák és meg-
erösödöttebben vivhatják meg azokat a küz-
delmeket, amelyek ma még olyan félelmete-
seknek látszanak.
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A magyar evang egyházi al-'
kotmány jellegzetes vonásai.

(Folytatás.)

V"
A magyarországi evangélikus egyház szerveze-

tének és igazgatásának képé t .a következökben fog-
lalhatjuk össze, , ( :

Az országos, hivatalosan egyetemes egyház élén
az egyetemes felügyelő áll, világi ember, akit a
gyülekezetek, közép- és föískolák titkos szavazás
útján választanak. O a közígazgatás intézöje s évi
jelentésében beszámol a közegyház életéről az egye-
temes közgyülésnek. Elnöktársa a hivatali időrend
szerint legidősebb püspök, aki tehát nem az egye-
temes egyház közakarata, hanem -egy kerület bizalma
alapján emelkedik méltóságába. Ok egyszersmind el-
nökei az egyetemes törvényszéknek is. Munkájuk-
ban őket egész sor tisztviselő támogatja. A kettős
elnökséget az 1862. évi egyetemes közgyülés, mint
a protestantízrnus szellemének, hagyományainak meg-
felelö s a köztudatban meggyökerezett elvet valósí-
totta meg s ültette a jegyzőkönyvben külön is hang-

.súlyozott egyértelműséggel az egyházi elnöki székbe.
Az egyetemes egyháznak képviseleti és kor-

mányzó hatósága az egyetemes közgyűlés, amelynek
hivatalból való és választott tagjai vannak. A vá-
lasztott tagokat az egyházkerületí gyűlések választ-
ják az 'egyházmegyék és gyülekezetek .száma szerint
aranyosan. A gyűlés hatásköre kiterjed az egyházi
élet minden ágára a jelentések alapján, amelyek a
bizottságok rostája után kerülnek a gyűlés színe elé.

Az egyetemes egyház k-ebelébe négy egyházke-
rület tartozik: a bányai (jelenleg 7 egyházmegyével,
elveszett 5), a dunáninneni 3 egyházmegyevel (el-
vesztett 6, megcsonkult 3), a 'dunántúli 9 egyházmegyé-
vei (elveszett 1, megcsonkult 5), a tiszai 2 egyház-
megyével (elveszett 7, erősen megcsonkult a meg-
maradt két egyházmegye is). A magyar evang. egy-
ház képviselete azonban. még pedig a zsinat és
egyetemes gyűlés 'egyaránt, -ez állapotot és föld-
rajzi határt ideiglenes állapotnak és határnak te-
kinti, mínd a négy kerületet fenntartja, ahogy fenn-
tartotta a kat. 'egyház, legalább címben a török ha-
talmába esett püspökségeket il jogfolytonosság biz-
tosítása végett. ~

Az egyházkerületiek élén a püspök és az egy-
házkerületi felügyelő áll, akiket életrogytíg tartó
időre a gyülekezetek. közép - és fő-iskolák válasz-
tanak. Képviseleti· és kormányzó hatósága az egy-
házkerületi közgyűlés, amelynek összetétele ugyan-
olyan. mint az egyetemes közgyülésé. Tulaj donk-épen
az egyházkerület az egyház belső igazgatásának leg-
főbb szerve, minden életnyilvánulásnak szabályozója.
- míg az egyház-egyetem hatáskörének leglénye-
gesebb részei: az állammal való érintkezés, a kül-
töldi kapcsolatok fentartása s a belső ügyek közül
a lelkésznevelés. ,

Az egyházmegye elnöksége szinte kettős, - de
nem életfogytig, hanem hat évre választva. Az egy-
házkerület határozatainak végrehajtója. a gyüleke-
zeti élet, elemi iskolák közvetlen megfigyelője, Va-
laha a 16-17. században még jelentős tényező, -
azonban az egyházkerületi hatóság és a gyülekezeti
önkormányzat kifejlődése és megerősödése után el
kellett servadnia. .

A kettős elnökség az egyházi élet valamennyi
fokán megvant. az alsó fokozatóken taljesert ki-
építve, az egyetemes egyházban .a mult hagyománya-
képen a világi. elem a törzs, az állandó elem, amely
mellett az egyházi elnökség az időrend szerint vál-
tozik. A munkabeosztás elve az egész vonalon végig:
a lelkészé az építés, a lelki gondozás, - a világi
elnöké a védelem. amit a törvény azzal is kifejez,
hogy peres ügyekben a felügyelő képviseli az egy;,
háza t. \ I . i! f ( i

A hatalom teljességét minden fokon a közgyűlés

bírja, a közvetlen felsöbb hatóság ellenőrzése mellett ..···
A presbiterlernnak a [elenkorig nem volt nagyobb

-jelentősége; javasló és végrehajtó SZ3rv volt. Az új
egyházi törvény önálló hatáskört jelölt ki számára,_
amelyet a jövendő élet- és : jogf-ejlődés fog kipró-
bální. '1 , ~. • ..• .

A 'magyar evang. egyháznak : törvériybiztositotta
joga, hogy iskolát alapítson és -rentartson az elemt ~
toktói az egyeterni foki,g az' állam felügyelete alatt.j,
Saját céljaira tagjait megadóztathlatja sennek' be-
hajtásához az állam segedkezet nyujt. Az .1848,-.évi-
XX. t.vc., mely azt rendeli· el. hogy nunden vallás-:"
felekezet kultusz- és. -tskolaí kiadásai.cálladalmi költ-
ségekből fedeztessenek. eddig ne lI). valósulhatott meg,
azonban az "állam évről-évre segélyezt az egyházat.·
Iskoláit, Ielkészeít, tanárait és tanítóit. .

Az egyháznak megvan fegyelmi és biráskodásí
jogá "saját tagjaival és tisztviselőivel szemben. Az:
ítéletek végrehajtásához az állam jogsegélyt ad.

A egyház törvényhozó jogát a zsinaton gyako-
rolja, E joggyakorlást részint állami, .részint egyházi
törvény szabályozza, ~ király f-elügyeleti joga két
irányban érvényesül: a) engedélyt ad a zsinattartásra és
királvi bizto-st küldhet ; b) szentesíti, Illetőleg meg-
erősíti az alkotott törvényeket. amelyek ezáltal vál-
nak érvényessé.

Az 'egyház és állam viszonyát két szempontból
kell vizsgálni: a vallásszabadság és a vall ásegye n ~
lőség, viszonosság szempontjából. A, vallásszabadság
a magyar állam terűletén teljes, mivel nemcsak az
üldözés szűnt meg, hanem vallásunk büntetőj ogi ol-
talomban is rész-esül. A vallásegyenlőség és viszonos-
ság terén .színtén nagy útat tettünk, bár még ,a
teljességig nem jutottunk el. Van remény, hogy a
közel Tövöben eljutunk. .
. A magyarországi evang. egyház (a ref. test-
véregyházzal együtt) középen áll az államegyház és
szabadegyház között. Nem államegyház, mert ön-
kormányzata van, püspökeit, felügyelőit szabadon vá-
lasztja, királyi megerősítésre nincs szükségük, -
viszont nem· teljesen szabad egyház, mivel az ál-
lamsegélyt elfogadja és ennek ellenértékeképen él
legfőbb felügyeleti jog alapján bizonyos kerlátok
közt beleszólast enged az államnak az egyház azon
ügyeibe, amelyek az állam céljait és feladatadt érintik.
A fejlődés jövendő útvonala úgy látszik, az államí-
egyház felé mutat - amit elősegít az a körülmény,
hogy a világháborút követő világomlás szertelen-
ségeí után. amelyeket a közhit a szabadság elvéből
szarmaztatott, a közhangulat mindinkább a rend esz-
ménye felé hajol, amelyet. a visszaélések fékének tart,
At 'egyházi életben a nők az 1891-9'4. évi zsinat előtt
csupán a szeretet munkájával vehettek részt; ők
voltak a gyülekezet jótékonyságának közvetítői. A'
zsinat az egyházkormányzatbari is részt tuttatott

. nékik, azonban szavazati jogukat csak közvetett .mó-
don, evang. vallású meghatalmazott (egyháztag) útján
gyakorolhatták. E jogait a zsinat csak az önálló vagy
vegyes házasságban élő nőknek adta meg a gyü-
lekezet anyagi terheihez való' hozzájárulás feltétele
mellett, míg a tiszta evang. házasságban élő nők Je.
jogot nem gyakorolhatták. E különös és az egyház
eleven életérdekét sértő egyenlőtlenséget az ma-
gyarázza meg, hogy a zsinat a családfőnek, Illetőleg
családnak adott szavazójogot s az önálló (hajadon,
elvált, özvegy) nőt egy csonka család fejének te;
kintette. Az utolsó ,zsinat a közvetlen egyéni sza-
vazój og elvét fogadta el, viszont a nők szavazójogát
a gyülekezeti élet területére korlátozta.

D. K ouács Sándor.

A lelkész és felügyelő.
A nógrádi lelkészértekezlet álláspontja a MEtE._

által kitűzött fenti kérdésben.
A lelkész és a felügyelő vis-zonyának meg-

állapításánál először ts az a körülmény ve-
enclő figyelembe, hogy a lelkész elsősorban.
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ministér Verbi Dei, kinek főhivatása az egy-
házközségtöl ráruházott egyházi hatalom, ,a.
protestáns ecclesiastica kezelése s ezzel Isten
országának építése e világban ésa lelkekben.
Főhi vatása az egyház spirituális életének irá-
nyitása. Ezen tevékenységót egyházi hatósága
irányítja bs ellenörzí, melynek alapja lelkészi
esküje, zsinórmértéke a Szentírásban foglalt
Isten Igéje, a hitvallási iratok, az egyházi
alkotmány s az ennek alapján meghozott és
életbeléptetett szabályrendeletok.

. , A Lelkésznek másodoorban való kötelessé-
ge az egyházi közigazgatás, melynek terén vele,
egyenlő jogkörrel felruházott munkatársa· az
egyházfelügyelő. ,

A templomi szolgálatban, az oltárnál ki-
zárólaga rite vocatus miriíster Verbi Dei az
illetékes és felelős tényező, míg az egyházker-
mányzásban sa 'taJlá.cskozása,sztalánál vele
egyenrangúart működik az egyházfelügyelő. A
spirituális síkban a lelkész önállóan, a közigaz-
gatási és anyagi vonatkozások síkjaban a fel-
ügyelővel egyenrangú an múködik.

Az egyházfelügyeJ'Ő az egyházközség jo-
ga.inak, érdekeinek, vagyonának, tekintélyének
ore lévén, tevékenysége a közigazgatás bs az
anyagi terrnészetú -ügyek területére vonatkozik

Egyházf,elügyelői tisztségünk nobile offi-
cium, miért is ennek 'míndenben megfelelő s
vele kongruens lelkületú, képzettségű és te-
kintélyű egyéniség lehet a viseléje. .
, Kívánatos, hogy az egyházfelügyelö a

Szentírást ismerő, az egyházi alkotmányban
jártas, az egyházi közjogok ismeretével bíró,
vallásos lelkületú egyéniség legyen, aki tiszt-
sége hatáskörének tudatában van és annak
realizálására feltétlen jószándéktol vezéreltetik

Reprezentánsa lévén egyházának, igyekez-
zék a vezetése a)att álló egyházközség oallásoe
tipusácá v.áJnia hívek és a kívülvalók szá-
mára - úgy magán, .mint közéletének útjain.
Ennek a vallásos típusnak legfőbb nermája csak
'-'Z evangéliumi valláserkölcsi eszmény lehet.

A lelkész érs a felügyelő viszonya. úgy a
magán, mínt a hivatalos ~tI'Íl1tlmzés .smán a
kölcsönös tisztelet, egYl11á..s.iránt. való .jóakarat
és harmoníára való törekvés legyen, amelyért
tudjanak kőlcsönösen áldozatot is hozni.

Az üléseken és gyúléseken a lelkész imája
a kezelő éa záró al{ilroird',míg a tanácskozások
vezetése és irányítása főként a. felügyelő fel-
adata.

Az egyház képviseletében a közéletben és
hi vatales ügyekben a lelkész és felügyelő kö-
zö en megállapított intenciók ezerint együtte-
sen jár el.

A személyes érintkezes terén, ha nagyobb
korkülöubség esete nem áll fénn, úgy' minden-
képen bensőséges. baráti kapcsolat kialakulása a
kívánatos, mely azonban az egyház bármi-
nemű érdekének a' rovására nem mehet,

,: A megalakitandó egyházközségi' bíróság
ügyrendjében (l. . lelkész , teológiai, spirituális,
telki -és a hítéletre venatkozóiszempontok' kép-

víselője, előterjesztője és érvényesitője legyen.
A felügy~lő az egyházalkotmány rendelkezéseit
érvényesi ti.

Az egyházfelügyelő különleges hivatása az
egyházközség anyagi "ügyeinek és érdekének
előmozdítása lévén, külön figyelmet kell, hogy
szenteljen az egyházi adózás ügyének.

Az áldozatkészségben igyekezzék elöljárni
Az előforduló ellentétek kiegyenlíté ére töre-
kedjék. Az egyházi és a lelkészi tekintély
megóvása szüntelen feladata. Mint az egyete-
mes papság el vének reprezentánsa: törekedjék
egyházának világ] papjává válni.

Kí vanatos volna a hí vékkel való érint-
kezés és azok veeetése szempontjaból nemcsak
minden istentíszteíeten való hűséges megjele-
nése, bel~érrt.veaz egyházi ünnepségeket is,
de adott esetekben előadások formájában való
aktív részvétele 1Sl.

Mindezek mellett ,eg'Yhetenként, vagy ha-
vonként rendszereeltett időpontban az egyház-
tagok számára, regy felügyelői hivatalos fogadó
óra bevezetése és rendszerealtése is kívánatos
volna.

Bosszantó hibák.
Engedje meg, Szerkesztő Uram, hogy az

UJ, »liturgikuss-nak ne vezett istentiszteleti
renddel kapcsolatos kántort .teendókről néhány
szót szóljak. Egyik vidéki nagy gyülekezetben
élek, melynek nevét. egyrészt k.íméletből nem
közlöm, másrészt azért, mert alighanem. más-
hol is hasonló körülmények vannak' Ebben. a
gyülekezetben ez év január 3-áll volt a má-
sodik ilyen, az Egyetemes Egyház. által el-
rendelt »liturgikus« istentisztelet. Én viszont
e napon hallottam az új rend szerintí isten-
tiszteletet :itt először. A lelkéisz érs a kántor, va-
lamint a gyülekezet összeműködése olyan disz-
harmonikus, zökkenőkkel. szünetekkel teli volt,
és . minden responsum-ének előtt oly hosszú
praeludiumot játszottak', hogy én, akii SZ~g4ed!-
ről jöttem ide, kétségbeesve és bosszankodva
hagytam rel a templomot az istentiszteleti rend-
nek, a »liturgiának« eredeti formájából való
teljes kivetkőztetése miatt, Levelet írtam' hát
a helybeli gyülekezeti lapnak, hogy lehetet-
lennek tartom ennek az állapotnak' az állan-
dósítását, mert ha e.zt egyszer a gyülekezet
megszokja többé nem lehet vi szacsinálni. A
kántor ugyanis nemcsak az összes responsum-
énekek, az Ige hirdetése utáni ének' (»A Te
áldott. beszéded« ... ) előtt játszik praeludiumot
(néha postludiumot is), hanem még az »Amen«
előtt is. Levelemet a 1ap - úgy, Iáíszik' --'-
nem merte közölni, Kifejtettem. hogyaimit
január 3-án a liturgiával műveltek, az való-
sággal merénylet volt ellene. A praeludiumok
ugyanis megszakítják' és elvágjálk a lelkész
és gyülekezet kőzti kapcsolatot, tönkre teszik
a liturgia érzelmi, lelki, értelmi és tartalmi
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egységét, s ezzel voltaképpen az egész li-
turgiát.. . ' .

Levelemre az egyik kántortól, aJki' meg-
sértve érezte magát és az ilyenkor szokásos
50 éves multjára hivatkozott, többek közt -azt.
a választ kaptam, hogyaszegedi igényekkel itt
ma még nem lehetfellépni, hiszen január 3-áll
volt. a 2-ik, az. én praxisomban pedig csak
az első ilyen istentisztelet. A gyakorlat és
hétköznapi logika is megmondja, hogy va-
sárnapról-vasárnapra javulni fog a helyzet,
míg végre a teljes beidegzödés következmé-
nyeként .a síma menet megszületík«. - Ma
szeptember 12-e van - gúnyosan azt, is mond-
hatnám, hogy a »megszületés« 9 hónapos ideje
lejárófélben van - de a várva-várt javulás
nem következett be. Illetve - hogy az ig1az-
sághoz hívek legyünk - a január' 3-i állapot-
hoz képest annyi javulás mutatkozott, hogy
most már a kántor nem nézeget ki a kóta-
tartó mögül, hogy kell-e már játszani, hanem
a lelkész szavai után 'most már azonnal belefog
- a praeludíumbal Ma - szeptember 12-én
~ egy ittjáró szegedi ismerősöm kedvéért el-
mentem a templomba, noha közöltem 'vele,
hogy fanatikus templomjáró voltom dacára sem
megyek szívesen, január 3 óta nem is voltam ,
mert a rossz liturgizálás egy jó ·1it.urgrához
szokott ember áhítatát tönkreteszi és bosszúság-
ra változtatja, Igy is lett! Az »Ameai« előtt
praeludium, de végre azután csak rámondtuk,
hogy; úg;y:..vap. :.Á,men." " j, ,

Az »Orűl ml' szívünk« egész melódiáját le-
játszotta, úgy, hogy míre belekezdtünk az ének-
be; szinte má.r el ~S' felejtettük, hogy mi vo/It
a Lelkész bevezető Igéje. ÉJsez így ment végig!
Legvigasztalanabb a.helyzet ebben a praeludíu-
mos »liturgíában« a Hitvallás után, amikor a
gyülekezet nem tud hívő lélekkel, mint :egy
embervkirobbanó lelkesedéssel az énekben bi-
zonyságot tenni az Atya-:-Fiú-S~entlé]lek!ről,
hanem áJI néma értelmetlenséggel, mert a kári-
tor praleludiumozik! Arról nem is. beszélek,
hogyan nyujtják az éU€ikelk,e.tés ezzel pld, a
»Diosérd én lelkemc-et teljesen kiforgatjáJk. hyrn-
nikus jelentőségéből és teljesen ellaposítják.

Ha ez így megy itt 9 hónapi mult után,
ahol Ú. n. zeneileg mű velt kantorok vannak,
(hiszen az én megsértődött kántor-testvérem
is ezt írja: »Egyébként. gyakorlati ember lé-
vén, de foglalkozásom elméleti részével is min-
donker tisztában voltam, ennélfogva kioktaíásra
nem szorultam«), mi lehet más gyülekezetek-
ben, ahol ilyenek nincsenek? !

Meggyőződésem szerint a liturgia tökéle-
tes érzelmi és tartalmi egysége csakis a prae,
ludium -nélküli játékkal biztosítható, arnint az
pId. Szegeden és a budapesti bécsikaputéri
templomban van. Még a Deák-téri 2 akkordos
bevezetést is soknak és szükségtelennek tar-
tom, mert hiszen itt állandó, jól ismert res-
ponsum -énekekröl van szó, Rám pld, még az
ilyen rövid bevezetés is _zavarólag hat. .Á.llitá-
som helyességének' [gazolására hi vatkozom a

püspöki karnakaz új istentiszteleti rend beve-
zetésővel kapcsolato körle velé re , amely sze-
rint a lelkész és a gyülekezet iközta kölcsön-
hatást »Luther eredeti liturgiájában a kórus
biztosítja. Mi a kórus sz repét egészen a gyü-
lekezetre ruházzuk át.«

Nos, hát a -kórus a responsumokat nem
percek múlva, hanern azonnal szekta megad-
ni, a kórust Tielyettesitő gyülekezet pedig CI
lehetetlen praeludiumok miatt ezt nem teheti
meg' és elveszti az oltárral a kapcsolatot.

Meggyőződésern szerint súlyos mulasztás
történt akkor, amikor az új liturgia egyetemes
elrendelésevel kapcsolatban végzésére nézve

_csak a lelkészek kaptak pontos és kötelezö
utasítást, de ugyanakkor magukra hagyták a
kántorokat. mert nem történt pontos, határo-
zott és nundenféle e.gyéni kísérletezéstkizánó,
egységes rendelkezés a, kantorok részére is,
hogy míként kell íungálniok. *

Végső eredmény ben szükségesnek tartom
ennek a kérdésnek legsürgősebb rendezését.
mert az egységhez ez is hozzátartozik. A lel-
kész 8S a gyülekezet közt a lelki, érzelmi és
tartalmi egység csak akkor biztosítható, ha a
responsum-énekeka lelkész szavai után azon-
nal énekeltetnek, amikor az Ige, az ima vagy
a gloria, stb. szava, annak e,g1észtartalma még
benne zsong a lélekben. Ezt praeludíurnmal
elhalványítani lés színtelenné tenni nem szabad,
P ostlud ium sem kell, élesen az utolsó akkordal
kell bevécezni.. "o _..~..t .: . .1,

Ha tehát lehet, javítsuk ki a hibákat.ésme
mondjuk Az.ernber tragédiája Rudolf osászárjá-
val :»Hagycl a világot, jól van az, miként van,
ne kívánd kentárul javítani«. Mért egy biz-
tos: én mag arn ezt a leírt liturgiai vezeté tés
éneknyúzast nem birom és bosszankodás el-
kerülése végett inkább nem megyek a temp-
lomba, hanem továbbra ís kórházunk házi ká-
polmájának oltára előtt alázom meg magam és
hajtok némán térdet ugyanannak az Atya- Fiú-
Szentlélek Szentháromság, ,egy igaz Istennek.

a.r.
., Ez a fígyelmezjetés megtörtént. csak meg: kel-

lene .tartaní- Szerkeeztö.

Báró Prónay Róza
emlékezetére.

Az acsai kastély ormán lengő -gyászlobogó sötét
gyászfelhők tornyosulását hirdette aug. 21-én az ös-
nemes báró Prónay család felett.

Hosszú és nehéz heteken át tartó kálváriaiif után
elszenderült a család 'egyik klasszíkus egyéniséggé
kinőtt nőtagja, báró Prónay Róza, aki aranybetűkkel
írta be nevét evangélikus egyházunk történetébe is
- amellett, hogy soha nem kereste, sőt kerülte
a feltűnést. ,

Egyházunk mai történetében egyedül álló nagy-
értékű áldozat gyanánt magaslik ki igazi emlékfáia:
abalassagyarmati Szeretetház, amely' nem kevesebb,
mint. 230.-000 pengös alapitványként őrzi és hirdett
errilékét annak, hogy mi volt e vmégnáshölgy szá-
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mára az evangélikus egyház és annak Ura, Jézus
Krisztus, " .. ,í l ',!

Magas életkort elért, nagyműveltségű lelke 'eme
páratlan megnyilatkozása minden vonatkozásban mél-
tó megkoronázása volt földi életút jának, melynek
utolsó rendelkezésével a karancssági kastélyban lévő
imaház fennrnaradásáról és föntartásáról végrende-
letében is gondoskodott.

:Élete útját édesnővére,az anyáskodó szeretet-
tel körülövezett Irrna bárónő sorsával kápcsolta ösz-
sze s egész életét az Istenszeretet' és testvérszerétet
oltárára hozta egészen égő áldozat gyanánt.

Elszakíthatatlan nemes szeretetben kapcsolódva
össze nővérével, szolgálta hitének Urát egész életén
áto Bár nagy műveltsége, művészí készsége, világ-
látottsága érdeklődésének ezernyi tágas ajtót nyi-
tott, mégis mindvégig híven megőrizte lelkében Meg-
váltojához való szent ragaszkodását és készséget az
Ö. ügyének szelgálatára. Ez nyilatkozott meg ,ab-
ban is, hogy maga is beállt az egyház numkásának.
amikor egyik ősi. birtokán, Karancsságon, saját.
szemeivel látta a szórványban élő, templomtól, lel-
késztol mcsszeszakadt maradék evangélikus nép sor-
sát elhagyatottságát. gyermekeink hitbeli vezetés
nélkül való nevelkedését s a távolságbeli 'akadályok:
leküzdhetetlenségét - maga vette kezébe a nép lelki
vezetését. Megnyitotta kastélyát az Evangélium hlir-
detésére, annákegyik termét evangélikus kápclnává
alakítván át, melyat arnaga egészen egyéni, emea-
kedatt ízlésévei rendezett be, szeritigék szövegével
a 'falakon és édesanyja kedvenc szinének(.a Illának
dominálásával díszítve, az oltár terítöte az édes-
anyja ruháiból é~ az oltárkép helyén egy Iilaüvege-
zésű keresztformájú ablakkal, melyen át egy külön-
legesen kedves szín árasztja el a kápolnát.

'Ide gyűjtötte maga köré hitoktatásra a gyer-
mekeket, mit hosszabb időn át maga végzett s ma-
gánáhítatra a híveket, kiknek a Bibliából maga 01-
vasgatott fel. S hogy lelkészi szolgálat nélkül ne
maradjanak, maga járt utána annak. hogy Balas-
sagyarmatról a püspöki hivatal míssziói gondozásba
vegye kis faluját, ahonnan még a szórványkérdés
rendezése után is elmaradhatatlanul vette igénybe
az ezen szelgálatot ellátó Kardos Gyula jelenlegi
alesperes, 'akkori míssziói lelkész szolgálatát.

Ellátta népét bibliákkal, énekeskönyvekkel. fi-
gyelemmel kísérte családi életöket s jóban-rosszban
velök volt,. számon nem tartott adományokkal tá-
mogatva őket. ' '(

Ilyen tevékenységgel telítette budapesti napjait
is, ahol hosszú évek során át a Deák-téri Tabitha
Nőegylet elnökeként gyüitötte maga köré úrasszony-
társaít.. hogy a szegények tszámára sajátkezűleg var-
rott ruhákkal és egyéb adományok gyüjtésével te-
gye könnyebbé az ínséges SOI1S viselését S fáradha-
tatlan' tevékenysége sok könnyet törölt le hosszú
esztendők során.

Ezen tevékenységében s megáldott élete mínden
munkájában az Isten .Igéjéből kísugárzó mélységes és
mindegyre elmélyülő tiszta evangéliumi hit volt erő-
forrása, amelyet hűségeis templomíátogatása, a Szent-
Irásban való 'elmélyülése gazdagított. Vallásossága
azonban soha sém maradt az elmélétf síkban, hanern
azt minden vonatkozásban tettekre váltotta áto Ez
tette . szinte apostolává hitének,' amely nemcsak a
közelébe [utó és körötte: élő evangélikusoknak -
-- ha kellett -, az istentiszteletre való toborzásában
nyilatkozott meg,de ez vitte a' Szeritföldre is. ahol
kiépitettJcapcsőlatajt élete estéjén is híven ápolta,
de ennek eredménye lehetett az is - amát e 110rOO
írója sok esztendőn át személyesen figyelhetett meg
- hogy az úrszentvacsorához járulásai alkalmával
békességes türelemmel várta ki a Deák-téri templom

, nagy tömegeinek a szentségekkel való efIátásáiJ; s a
legutolsó oltárkoszorúban is míndíg a legutolsónak
vetta-magához növérévél együtt az Ur szerst testét
és .vérét. '

Viszont a másvalláson lévők írányéban végtelen
türelmet és megértési 'tudott tanusítani, amit nem
egy falujabeli plébános is tapasztalt, de közvetlen

környezetének vallására való tekintet nélkül 'való
megválogatásában is megnyilatkozott.
, 'A túlnyomó részt római hiten lévőkből álló falu
népének a kommunízmus ideje alatti hálátlan maga-
tartása által ütött nehéz. seb ts begyógyult a lelkén.
s kastély ának kápolnája mind a ma! napíg is nyitva
áll az énekszóra és ímádságmondásra összegyülljkező
hívek számára, akár közöttük Teheít a lelkész, akár
nem. '

S amikor szívének hosszú éveken át táplált vá-
gya, az anyai nagyszülők porrészeit őrző evangé-
likus. temető tulajdonjogának kérdése is megoldódott,
amelyben némi része: a hercegprímás megértő ma-
gatartásának is volt - áldozatot nem kímélve kb.
másfélezer pengős értékben a maga költségén vas-
kerítéssel vétette körül temetőnket. hogy az ott
nyugvók halotti álmát a gyakorta megismétlődő ke-
gyeletlenségek ne zavarják s nagr megnyugvás ér-
zése lett úrrá rajta, amikor ezt a lelkéhez oly Igen
közelf.ekvő kérdést is megoldottnak láthatta. ,

De egész életének álma akkür teljesedett be,
amikor megadatott néki az, hogy kedvenc Szere-
tetházát fundálhatta. .

Egész életén át nélkülözvén az Istentől a riő
számára rendelt családi kör közvetlen melegét.vegy
másfajta családi kört gyűjtött maga köré s emelt
számukra ezt pótolni míndenkor hivatott; meleg ott-
hont. Összeszedette a megyében .található, nehéz
sorsban sinylődő, támasz nélkül maradó isIőls asszo-
nyokat, 'egy meghitt körbe gyűjtötte össze őket a
nővére és a saját nevéről elvezetett Szerétetházba.
hogy ott megédesüljön életöknek legalább; az al-

kon)~y tett bizonyságot a jóltevq' Szerétet ~árját
ritkító tetteivel hűségéről az ő Megváltojához és
:Égi Urához, aki nagy keresztjárásokban is része'
sitette. de magas életkora: legutolsó napjáig is meg-
tartotta teljes szellemi frisseségben és életerőben.

A magyar úrnak a inai világ szemében akár-
hányszor színte érthetetlennek látszé következetes-
sége, az évszázadok viharjárásait kibírt , magyar; ös-
nemes meg nem alkuvó és időkön felül áll 6 erényeinek
megtestesülése volt a' karancsságí kastély úrnője,
aki valóban minden vonatkozásban az »elvek asz-
szonya« volt sezekből még akkor sem engedett,
amikor 'ezekből akárhányszor anyagi kára is szár-
mazott. ',1

A test, a törékeny női test összeomlott. Sok
eltemetett: édes álmainak földi edénye megtört azon
az.onabalsejtelmekkel teli, borongósestén, amelyen
összetört lábakkal elindult kálváriájának' nehéz, .nagy
kínokkal teli keserves útjára. Ore hJittel tele szívvel
viselte ,ezt is, zúgolódás nélkül s egyik lelkészevel
betegágyán elmondott imádsága már kopogtatás volt
az odafentiek ajtaján, amelyen- át 'Irgalmába és bé-
késségébe emelte az, Akiben hitt, híven, cselekvő
szeretettel, önmegtagadó- odaadással .míndhalálig.

Amikor az acsai kripta csendjét halk imádság,
fölötte elmondott imádság .törte meg s hangtalan
roskadt le -térdre a koporsójára ráboruló édestest-
vér, a Prónay bárói ház szeníora, a magyar evangé-
Iíkusság "egyik vezére, báró Prónay Dezső - a
halál tornácában az :Élet Urának 'jelenéseét érezte
meg .a szív, aki akkor igazán a míenk, amikor
ideát mínden elveszni látszik. '

Életében míndig kerülte azt, 90GY róla a nyil-
vánosságelőtt említés tétessék, halála után ércnél
maradandöbb tettei hirdetik emlékezetét: egy, igaz,
evangélikus mágnésasszonyét, . i

. Dr. Csoo[/6dy Lr!jos.

Tanácskozás' vagy szavazás.
Egyházközségeinkben az utóbbi időben

sokkal több gyűlést tartanak, ,mint régebben.
Ázt is' rri,egfigyelhetjük,hogy a közgyűléseinken
megjelenők legnagyobb része n~m tan ácsko zn!
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akar, hanem 'szavazni. Ellenszenv, vagy ro-
konszen v, igen sokszor érdek _alapján, híveink
igen nagy része egyszerűen csak szavazni alkar.
Ez pedig - nem is kell mondanom --.; nagyon
veszélyes. ,.

Minden egyházközségben kísebbségben vannak
azok, kik az egyház érdekeit mindennél Iontosabb-
nak" saját érdekeiknél Ieltétlenűl előbbrevaló-
nak: tartják, Ezek a hívek a kőzgyúlésekre nem
szavazni, hanem' tanácskozni mennek, Megbe-
szélik, megfontolják és megtanácskozzák, hogy
valamilyen ügy kivitelezése hogyan lesz jól és
helyesen. ök azonban minden egyházközségben
kisebbségben vannak, a többség őket' akkor
szavazza le, amikor akarja: Nem egy helyen
történt már, hogy jövőbe néző' tervek" buz-
góságos elgondolások buktak meg azon, hogy
a csak szavazni akarók, hogya csak jogokat
élvezni akarók pár perc alatt kiszámították,
hogy ez. a terv és elgondolás évi 'egyházi adó-
jukat ötven fillérrel megdrágítja. Ervelhetett
az- elnökség, amivel cssk akart, hiszen a sza-
vazás elönti el egy ügy' sorsát. Ilyenkor azoktak
bekövetkezni azok' az állapotok, hogy az egy-
házközség felügyelője lemond, a kísebbségben
maradottak a következő gyűlésekról távol ma-
radnak, ellenben a szavazni akarók száma nö-
veleszik. Ez a többség rendszerint. nem egyszer
hozza fel a közterheket, hogy milyen nagy,
összegeket kell fizetnie adóra, illetékegyenér-
téki adó ra" az egyházmegyének, azegyházke-
rületnek, lelkésznyugdijra, tanítónyugdíjra, stb.
elég ezeket tlüfizetni, nem pedig, hogy az egy-
házközség a saját szükségleteire fordítson
még valamit. Egy-egy kiváló iskolánkra azért
nagyon büszkék a hiveink, de valahogyan úgy
szeretnék, . hogy azoknak, fenntartása nekik
pénzbe ne kerüljön. ,

, Más vallású vtestvéréinkuél is így 'van"
éppen "mo?t olvastam. hogye.gy* 'tekinte-
lyes városunk katolikus konventjében az 'el-
nökség 'által :kiad'ott hivatalos 'listával szemben
az ellenzék más listát készített és a szavazat,
alkalmával győzött. '

Közgyűléseínken. nem a szavazás, haneni
a tanácskozás a fontos. Minden jól megta-
nácskozott ügy után a szavazásnak üres for,
malitássá kellene v:álnia. Ha pedig. a megval-
tozótt idő, korszellem, feldultság: és türelmet-
lenség folytán közgyúléseink nem maradhatnak
meg 'komoly tanácskozótestületnek, hanem las-
san szavazótestületekké .alakulnak M, akkor
itt van az utolsé idejeannak, hogy jogot, alkal-
inat, "adjunk az egyházi felsőbbségnek, hogy
átmentsék -egyházunl~értékeit' a' jövendőrszá-
mara, . amikor, talán több tesz az egyházért
reinegö. TélkekJ .száma.

Fiilöp Dezső., -----,-----------
, GYAKOROLJUK a virá~egváltást, hogy anya-

giakban szűkölködö protestans öreg testvéreinket- is
gondozásba vehesse a Vírágszövetség. """ Adományok
Budapést. XL, Társ-utea 6. Mokry Eszter címére
_küldendölr.,~ '. - ',." - 'i ,\.'"

Könvvísmertetés.
, '

Althaus Pál rendszeres teológiája.

(Grundriss der Dogmatik 1-11. 110,-181
lap. Grundries der Ethik·125' lap. Erlangen,
Merkel. Universitátsbuchhandlung 1936,)

A dogmatika L kötetét már lapunk f. évi
16, számában ismertettük. Azórt:,aa kiváló el'-
langeni teológus egész rendeszes teológiája
»Grundrrss der, christlichen Lehre« c. alatt
összefoglalva kűlőn if'; megjelent. Ára 12 márka.

Rendszeres teol művének 1. kötete »a dog-
matika' alapvetését« tárgyalja és azt természe-
tesen az isteni kíjelentésről szóló tanban látja,
Ennek előfeltétele »az őskijelentés«, amelyet
nemcsak .a pogányságban, hanern az egész vi-
lágtörténelemben is lát, os rninden néphez (j,

maga nyelvén s2101.Legnagyobb az isteni ki-
jelentés a Jézus Krisztusban, amelyről az Irás
és csalcis az tesz bizonyságot.' Szerző álláspontja
tehát az Irásban sannak evangéliumában.nem-
különben főbb' hitvallásainkban gyökerezik és'
ezzel igazi evang. keresztyénnek és egyházunk
kiváló tan ítójának, teológusának' bizonyul. SZ6-

rinte a mai teol. tudomány feladata a hitvallá-
sok evangéliumi igazságait új formában kife-
jezni és képviselni, mert csak: ezzzel van jelen
élő .értékük és aktaalításuk. Mindent a,z IÍ'ás
alapján kell vizsgálnunk, s 'a .róm. :kat.és rel'
ellentétet is felismernünk,' de vkorántsem rne-
rev és változhatatlan ellentéthez ragaszkod-
nunk. Az egyházak ma már nem állanak olyan
merev állasponton egymással szemben, mint
a klasszikus hitvallások, és azok orthodox teo-
lógiája. ielején. Tudományos viszonyuk és Iel-
fogásuk - mondja találóan a szerző - »fej-
lődésképes mozgásba került«. E tekintetben
Kahler, .Köberle, Elert és Jelke evang. teo-
lógusok felfogá,sával találkozik. .

. A II.. kötet magát a hittaní rendsze~t
építi fel. Annak főbb részei a. szerosabb ér-
telemben. vélt, teológia, Jcozmológia, anthr 0-
pológia.. hamarthológia, ohristológia, soterioló-
gia s az eshatológia. E feloszlás mellett a tri-
nitás tanának elhelyezése problematíkus, E ré-
szek kifejtésében úgy alakilag, mint tárgyilag
messze felülmúlja a régebbi Hase és Luthardt
kompendiuma li,nak fejtegetéseit. Tudományos
beül. ,feUogásánaJc szerénységére vall, hogy a
háromság, a Krisztus :istensége, a testtélétel
és a predestinatío tá.riát a tudományes gondol-
kozásra és felfogásra .nézve megközelithetet-
lepnek tartja s az evangéliumi hitígazságok
»titkai« közé sorozza, Legalaposabb a krísz-
tológiai rész és abban »a kereszt teológiájának«
ismertetése. E, tekintetben Althaus jeles dog-
matikájának II. része, amelynek utolsó évti-
zedünkben igen gyéraz irodalma, 'főleg a teol,
tudomány mai: legégetőbb "kérdéseinek szem-

. pontjaból valóban hézagpótlónak ..mondható.
Egyik,ea legnehezebbeknek a dogmatika to,
r::~J;l1J.é:stan;;j;é~."r~no.jeiIj.~k_,:~~~r~ePé~e_,;·,':.••.-o " •
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Althaus ethikaja is, amelynek teológiai jel-
legét a bölcseletivel szemben különösen hang-
súlyozza, egy az ethika feladatát kőrvonalazó
bevezetésen. s az általános . irodalmon kívül,
alapvető és kifejeeö részre oszlik (Grundlegung,
Entíaltung). Az elsőben a lelkiismeretről, az.
erkölcsi szabadságról s a kat. és evang., nem-
különben lutheri 608 kálvini ellentétes ethíkáról
szóló fejtegetések igenértékesek és tanulságo-
sak. A kitejtőrészben magát a cselekvő keresz-
t-yén erkölcsi életet, mint »Krísztus követésót«
ismerteti az Istennel való személyes közösség-
ben, a felebaráti szerétet gyakorlásában, aztán
a já,rsa.clalomba;n,a kult úrában , a múvészet-
Len s. az egyén fö·lö,tt álló Ú. n. »életegységek-
ben«. Házasság, -család) jog és ,állam, a fajok,
gazda3á~3i és: szociális kérdés, és azeg-yház
erkölcsi közösségei kerülnek tárgyalás alá. E
rész »a politikai élet ethikájának« mondható,
amelynél folytonos figyelemmel kell. lennünk
az újabb társadalmi és politikai alakulásokra
ós azok újabb és Iegújabb irodalmára.

Ami Althaus dogrnatikáját és ethikajár kü-
Iönösen értékessé és tanulságossá teszi, az úgy
az elvi alapvető, mint a.kifejtö részletkérdé-
sekre vonatkozó gazdag irodalom közlése. E
tekintetben műve valóságos újabb rendszeres
teol. irodalomtörténeti kompendium. A két mü
olvasása helyenként kissé nehéz, ítt-ott új
nemet kifejezések gyártásában is eléggé gaz-
dag, ele azért nagyon tanulságoa Melegen
ajánljuk németül tudo Ielkészeirsk', múveltebb
világi olvasóink és főleg ifjú teológusaink fi-
gyelmébe. Valóságos irodalmi jelenség Elért és
Köberle tanárok múvei mellett a legújabb né-
met prot. teol. irodaJomban.' . ,

Végül igen 'érdekes és tanulságos a dog-
matika és ethika szerves kapcsolatának tárgya-
lása, ahol szerzőnk szerint ·az egyiknél a ke-
resztyén ember állása kész, adottság, a másik-
nál megvalósítandó· feladat. . .

, Dr. zlávik Mátyás.~===========================

az Ág. H.Evangélikus Egyházkerületek Jóléti
Egyesületének 1937. évi szeptember hó 27-én
d: u. 6 órakor a Deák-téri ev. leánygímnáeíum
második. emeleti kis tanácstermében .megtar-

tandó rendesévi közgyülésére.
TáJlgysÓ')"ozat:

1. Elnöki megnyitó. _ _
2. Jelentés az egyesület 1936-37. évi

működéséről. - '.
3. Határozathozatal a jelentéssel kapcso-

latos előterje ztések ügyében:
. Az elnökség.és .a tisztikar kiegészítése.
Alapazabálymódositás. '
Szám vizsgáló bizottság jelentése.
Határozathozatal az igazgatóság~!l.k és
a tísztíkarnak adandó felmentés tár-
gyáb~~. . ,-' -.

4.
B.
6,

." 7·

8. Esetleges índítványok;

Ha az egy beh ivott közgyű lésre a rendes
tagok nem jelennek .meg határozatképes szám-
ban, úgv a rendes közgyűlést ugyanezen tárgy-
sorozattal 1937. évi október hó lJ-á,n délelőtt 18
órakor a Deák-téri evangélikus leánygimnázium
második emeletik~1;l tanácstermében fogjuk
megtartani. mely közgyűlés .a . megjelentek
számára való tekintet nélkül határozatképes.

Dr. Honkol,y El~n7,é}' ..».
ügyvezetőelnök.
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Kriszius Igéje egységre hívtua Benne hívőket.
De csak egy .pillantást kell oetnüak bármelyi/c glJü·
lekezet: életébe} megláthatjuk, hogy az egység' nincsen
lJleg. Nem csak azé/il mert hívők éshiteilenek vannak,
hanem azért is, mert a hívők sem egészen eg\l/ek a
hitben. Hiába egy az Ur, másnak vál:ik sokan, mint
aml: hiába egy a hit} más mituienkiben; hiába egy''(1
keresztség) nem mindenki nyeri el az __örök életet,
aki megkeresztelkedett. Es itt most nem lehet azzal
meJltegetőzni} hogya különféle emberekben külön·
féle viszonyok különféle hitet hoznak létre, mert az
lsten egységre hívott el mindenkii és az örök élet
sem SOk/éle, hanem csak egy.

Azért tontos - éaetően .ma is az: apostol. aláza-
tossá{}T"livaló intése} mert ez az egység nincsen meg.
Mert anélkül, hogy az ember először magában igye-
keznék keresni a hibát, előbb a saját szeméből ki-
vetni oa gerendát a másik szemében lévő szálka he-
l!Jett} nincsen sehol sem egység. Amir! először a
másik megjavitása acél} amíg először a nuisikat.
akarom a magaméhoz alakítani, nem; figyelve arra.
hogy az is lehet io. ső~ jobb mint az erujém, addig
nincsen ,és nem ts, Lehet: soha egység.

Az apostol szelid kérő szava lsten komolu aka-
ratál közvetíti nékünk} azt; az akaratot, aminek eJZ-
gedelmeskedni miruien Istenhez tartozó számára. kö-
telesség, minden tőle távol lévő. számára pedig céi.

- II rákospaloiai evangélikus egyház új templo-
,rnánal~. oltárkővét szeptember hó 19-én, vasárnap
~élután fél 4 órakor fogja Chugyík Pál esperes
megáldani és ünnepélyesenelhelyez'lli. .

- II tiszai. evangélikus egyházkerület vissza-
kapta a rozsnyói árvaházat. A tiszai egyházkerület-
hez érkezett távírati értesítés szerínt a csehszlovák
legfelsőbb bíróság a rozsnyói árvaházat, amelynek
telekkönyvi tulajdona iránt a magyar és a 'szlovensz-
kóí kerületi egyházkerület között évek óta per folyik,
a tiszai kerületnek ítélte. - Az árvaházat pár évvel
ezelőtt a szlovákkerület birtokba vette és kérelmére
az ingatlant a' telekkönyvi hatóság. átírta. A leg-
felsőbb bíróság most ezt az átírast semmisítette meg.

,- II peslmeggei kQzép-egyházmegge új vezetöi.
A pestmegvei közép-egyházmegye közgyülésén, szep-
ternber 16-án, 'Cegléden iktattak hivatalába az egy-
házmegye vezetőit: Tahy László dr. titkos tanácsos,

. képviselőházi alelnököt, mint egyházmegyei felügye-
lőt, W-oIfLajüs ceglédi lelkészt, mint .esp.erest és
Haérter Adám .c. 'gimnáziumi igazgató másodfelügye-
lőt.' A"ze,gyházmegye előzetes közgy.űlésén Benedicty.
Béla földbírtokost világi Iö]egyzővé, Makláry 'István
dr-t egyházmegyei ügyésszé, Honéczy Pált pedig az
egyházmegyei törvényszék birájáva feleskették. A
közgyűlés ünnepi része a templomban kezdődött ÚI';
vacsorai istentisztelettel; ezután az ú] elnökség hi-
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vata'Ú esküt tett. Oppel -Jenő, a közgyűlés helyettes
elnökének üdvözlő szavai után W,Qlf Laj üs esperes
1no.ndütt, beköszöntö beszédet; melyben elmondotta,
milyen munkát tervez az egyházi élet különbözö te-
rűleteín, különösen is kíemelvé' az ifjúság lelki gon-
dozását és a szocíális segítés alkalmait. Tahy László
dr: így kezdette: A hála érzésével és alázatos lé-
lekkel moridok köszönetet megválasztásomért és ío-
gadalmat teszek, hogy elhangzott eskümhöz híven,

, törhetetlen evangéliumi hittel igyekszem feladatom-
nak megfelelni. Hiszem és vallom, hogy a szellemí
és anyagi felvirágzás egyedüli útja az államok, egy-
házak és 'egyesek közötti béke: az Istentől a jóaka-
ratuembereknek beigért béke. Ez azonban nem a
halálnak, deaz optímízmusnak, az életigenlésnek
békéje; nem a gyávaság, a megalkuvás, a kénye-
lemszeretet békéje, de amely a jogok kölcsönös
tiszteletén és védelmén alapul. Békesség és össze-
fogás nélkül a nagy nemzetek sorsát is veszély fe-
nyegeti, de jgy biztos romlás volna sürsuk különösen
a Ns nemzeteknek. Ha Nagymagyarország reményét
nem akarjuk örökre eltemetni, ha meg akarjuk tar-
tani a mai világfelfordulás idején míndazt, ami
őseink .szent örökségéből .ránkmaradt, ezt csak min-
den magyar ember összefogásával és együttrnűkö-
désével érhetjük el. Előttünk áll hitvalló öseink pél-
dája, mutatva, hogy áldozat nélkül célokat szolgálni
nem .lehet. Tahy László a továbbiakban kijelentette,
hogy az 'egyházmegye és az egyházközségek vezetői-
vel, lelkészekkel. felügyelőkkel és presbiterekkel bé-
kés harmóniában óhajt együttdolgozni: »a közelrnult
tapasztalatai mindnyájunknak szeros kötelessé-
gévé teszik a legnagyobb megértés- ápolását«. A lelkek
megnyugvása hozza magával, hogy mínden egyház-
tag aktív részt vegyen az egyház vallási és kul-
túrális munkájából és ez' hozzá füg járulni az ~gy-
házközségek anyagi megerősödéséhez is. Megemlé-
kezett végül hivatali elödjéről, Lehotzky Antal dr.
közjegyzőről, aki egy évlizeden át, az egyházme-
gy'e megalakulásától kezdve volt hűséges, példaadó
vezetőember. kérte az egyházmegyét, hogy 'felada-
tának elvégzésében támogassa, mert csak így re-
mélheti, "hogy az egyházat és nemzetet megfelelően
szclgální tudja. A beköszöntöle után elsőnek D. Raf-
fay Sándor püspök a bányai 'egyházkerület nevében
üdvözölte az új vezetőket. Hálát adott Istennek, hogy
»az egyházmegyét megsegítette, söt megáldotta«. Az
egymást követő üdvözlések között különös figyelmet
keltett Molnár Zsigmond, róm. kat. kanonok plébános
felszólalása, aki meleg hangú beszédben üdvözölte
az új vezetőséget. l '"

- D. Kovács Sándor püspök balesete. Sajnálatos
baleset érte il dunáninneni kerület püspökét, D. Ko-

.vács Sándort. Testvéröccse vidéki házában, az udvar
kövezetén élesúszott és jobb lábát, közvetlenül a
térde alatt eltörte. A püspököt azonnal behoztak
a fővárosba és ápolás, alá vették. Az orvosi vizsgálat
megállapította. hogy a püspök néhány héten belül
teljesen meggyógyul. Tervbevett egyházkerületi lá-
togatásai' ésegyéb hivatalos teendői a baleset 'kö-
vetkeztében halasztást szanvednek.

~ Eljegyzés. Dr. Szász Károly v. b', t. t., a
képviselőház volt elnöke és boldogult felesége, Bibó
Ida fia, Károly, eljegyezte Dr. Szalay Sándor kor-
mányfötanácsos, ny, székesfővárosi kerületi előljáró
'és felesége" Kugler Erzsébet leányát, Esztert.

-: Eljegyzés. Bendl Máriát, Dr. Bendl -Alajos
közös-egyhází főjegyző leányát eljegyezte Kendeh- A GYERMEK, VASÁRNAPJA.
Kirchknopf György' s· lelkész. Gyermekprédikáció-vázlatok.

- Konferenciák. A magyar országos alliance- Dán, finn, norvég és svéd ,szerző\!: műveiből
ébredési konferencia alkalmából angol lelkészek tac- szerkesztették: '
tózkodtak Budapesten, míg az evangéliumi ker. diák- Dedinszku Gyula, Kiss György és Wolt Lajos
szövetség nemzetközi konferenciáján sok külföldi elő- I. Kötet: Adventtől mennybemenetei -ünnepéíg.
adó tartott hazal velőadókkal együtt, értékes felszó- Megjelenik október havában.
lalást és ,előadást., ! ' Előfízetési' ára október 10-ig P 5.50, kötve P 7.20.

- Halálozás. Nemes Clementís Jenőné szül. fol- Később bolti ára 1 pengővel drágább lesz.
kusf'alvi Folkusházy Sar ült a 59, éves korában Kis- Kiadja Scholtz Testvérek könyvkereskedése, Budapest,
pesten meghalt. ' , IX., Ferenc-körűt 19-21. .

Fébé Evangé1i:kus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Bp., VII., Damíaníeh-u, 28/b. - F.: Farkas László.

,.c.. 600ch Henrik Má rt on angol lelkész,' aki már
Trianon első évtizedében hatalmas gyűlést hívott egy-
be a Iond oni : »Royal Albert Halle-ba és tízezreket
felrázó beszédet tartott a magyar ügy rnellett, a
megszállott területeken fplyó vallási üldözések el-
leni tiltakozásául a most lefolyt ébredesi kenteren-
ciákon több előadást tartott és három vidéki városba
is cllátogat előadás tartására. '

'- Pedagógiai tanfolyamot nyit 6 havi időtar-
tammal (1937. okt. 4-1937. ápr. 30.) a budapesti
Mőntessorí isküla vezetője, Burehard-Bélaváry Erzsé-
bet, elemiiskolájával kapcsolatos óvódájában, peda-
gógusok, szülők és érdeklőjök számára. - A tan-
fotyam a nevelés és tanítás körében nyujt, Morrtes-
Süti szellemében elméleti és gyakorlati oktatást. -
Felvételt nyernek 8 középiskülát' vagy szakiskolát
végzettek, akik erről szóló bizonyítvánnyal minden
délelőtt, jelentkezhetnek a Montessori iskolában r.,
Krisztina-körút 155. Idegen nyelven beszélők 'előny-
ben. Végleges felvétel csak egy havi próbaidő után.
Első óra október 4-én. •

- Pályázat. A bányai 'ev· egyházkerület az aszódi
Petöfi-gimnáziumnál betöltendő 'latin-történelem sza-
kos helyettes tanári állásra a szabályszerű illetmé-
nyekkel pályázatot hirdet. Pályázhatnak .oly okleveles
evangélikus tanárok, akik a latin' nyelvből és törté-
nelernből középiskolai képesítést nyertek. Pályázók
a 'bányai ev. egyházkerület püspökéhez -címzett, kel-
lően Ielszerelt folyamodványokat folyó évi szeptem-
ber 25-ig :a z aszódi ev. Pető.fi-gimnázium ígazga-
tóságához küldjék be. Budapest, 1937. szeptember
9-én. D. Raffay Sándor s. k." banyakerületi püspök.

, - Pályázat. Az acsaí (pestmegyei) evangélikus
egyházközség pályázatot hirdet a nyugdíjazás folytán
megüresedett II. sz. kántortanítói állásra. Fizetés
törvényes. Szolgálat nyelve magyar és tót. Szabály-
szerűen felszerelt válaszbélyeges kérvények Prőhle
Sándor tanügyi esperes címére küldendők, Rákos-
pa]üta. , Határidő; október 6. '

HOGYAN tAMOGASSUK AZ EVANGELIKUs
EGYHAZKERULETEK, JÓLETI EGYESULETET?!
Évangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesülete
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti
Egyesülete felkarolása. Hívja fel mindenki a Hit-
testvérek figyelmét a Jóléti EgyesüIetre. A Jóléti
Egyesület mindenfajta bltosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, tűz, betörés, baleset, gyár, szavatosság,

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

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egye-
sület központja: Budapest, IV., Hqiá-u- 8"'710. (Ev.
bérház.) Telefon 1-863-32, valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba, Debrecen, Győr, Kaposvár, Miskolc, Pécs,
Szeged, Székesfehérvár, Szombathely, Szelnola Min-
den egyházközségben megbizottal vannak az egye-
sületnek. - Allandóan felveszünk és foglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hőlg.yeket is.

S'ZLEZÁKLÁSZLÚ
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntőde. haranqielseerelés- és harang'
ldbgydr, Budapest, VI., Petneháeu-utca , 78. szdm.

8 aranuéremmel és 4 diseokleuéllel kitűntetuet
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Szerkesztóség és kiadóhivatal:
BUDAPEST VII. DAMJANICH-u. 28b.

Telefonszám: 1-335-92.
Kiadja az

ORSZAGOS LUTHER SZöVETS:6G

EGYH AZTARSADALMI.
KULTURALIS ES BELMISSZIOl.

EGYHAZPOLITIKAI HETILAP.
A szerkesztésért felelős:
KEMENY LAJOS.

TARTALOM: Iskolai naptár. - drbv.: Az új törvények. - Zulauf Henrik: Közösség. - Dr.: A biharországi
egyetemes gyűlés. - Lucsán Márton : A gyülekezeti napok kérdéséhez. - Iskolai leszakitós naptár. _ Hirek.

ISKOLAI
A dunántúli egyházkerületi Luther Szö-

vetség ez év szeptemberére iskolai leszakítós
naptárt bocsátott ki és az egyházkerület püs-
pöke elrendelte, hogy minden tanítási nap .
kezdetén az arra a napra eső réset a gyer-
mekekelőtt fel kellolvasni. Ez, azt jelenti, hogy
a~ iskolákban, melyeket az egyház tart fenn,
minden reggel bibliaolvasás és bibliamagya-
rázat nyitja meg a munkát. Mikor ezt így le-
írjuk, csodálkozva kérdezeük: miért nem le-
hetett ezt eddig is ígYI csinálni? - és örven-
dezve örülünk: annak, .hogy mostantól fogva
így lesz. . .

'F,elesle~es e helyen bizonyítgatni azt, hogy
mennyire az evangélikus iskola lényegéhez tar-
tozik a reánk bízott gyermekek vallásos ne-
velése. De nyomatékosan rá kell mutatnuníc,
hogy mennyíre bölcs és helyes útnak' tartjüle
azt, hogy ezt a mindennapí bibliaolvasás esz-
közével alapozzuk meg, 'még pedig- nem sza-
bad tetszés ezerint és kinek-kinek hozzászoká-
sára bízva, hanem kora gyermekkortol kez-
dett olyan szolrtatással, .amelyik még idejében
beidegzödik. Hiába hirdetjük', ajánljuk', sőt
megkívánjuk ezt folytonosan a családi életben
folyó neveléstől, ellenőrizni sem tudjuk; kény-
szertteni sem lehet. Az iskola azonban a
gyermekek lelkéhez mért magyarázattal egyíitt
naponként az Isten igéjének »jó reggelt« ikö-
szöntésével f'ÜgadhaM1aa gyermelíeket, meg-

Megjelenik minden vasárnap.
ELOFIZET:6SI ARA:

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

Felelős kiadó: Dr. FRITZ LASZLO.

NAPTÁR.
taníthat ja őket a napi munka ikezdése elötti
felsóhajtásta az Istenhez és minden reggel meg-
érezheti az Istenhez való tartozás boldog ér-
zését. Hogy ebből mennyi áldás származhatík
minden gyermek iskolai és későbbi életében,
azt bizonnyal maguk előtt látták' azok, akik"!e
naptárt készítették', kibocsátották bs használa-
tát bevezettéle Legyen áldás jó munkájukon 1

Ebben az évben az iskolai naptár a Zsol-
tárok könyvén megy végig. ~ megfelelő sza-
kasz után néhány soros egyszerű,gy[ermeltek
által megérthető magyarázat, utána pedig egy,
rövid illusztráló kis történet következik. E mód-
szer azonban azt a célt szolgálja, amit az elő-
szóban D. Kapi Béla püspök így állapít meg':
Sok" drága kinoset találsz a Zsoltárok köny-
vében. Bizonyságtevőket találsz, azután ma-
gadat találod meg; testvéri közösséget találsz
azokban, ak~k ugyanakkor más iskolákban
ugyanazt a zsoltárí Igét hallgatják, végül pe-
dig mindig megtalálod Istent... Mily drágá
értékek az -Isten igéjének aranyf'oglalatábanl

Kívánjuk, hogy ez az új munka általánossá
váljék minden iskolánkban és kifogyhatatlan
áldások kezdetét jelentse, Hálásak vagyunk ér-
te a dunántúli Luther Szövetségnelo és .példáját
látjuk: benne annak, hogy, a Luther Szövet-
ségek igazi egyházépítő feladataikat felismer-
jék és a közegyház javára teljesítsék .. ,

***
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, t,a\'t*s?,v/al, a, zsinat biztosítan í kívánta az",egy,
háiZ azon jógát., hogy az egyetemi fakultáson,

, Jcípiil saját erejéből is, állíthasson IelJelkész-
lAz új zsinati .törvények jáJ'ják a .mi1li<s,z.-, 'képző (teológiai) intézetet [Igy is van,

reriumok útjait, várják-a jóvá'Jug:yást. Míg ez' ezért történt! Szerkesztő.] Nem valószíuü, hogy
megtörténik, érdemes egJT kissé széjjelnézni.. belátható időn belül egyházunk anyagilagképes
Minő változást hoznak az új törvények: ih<-h lel/ne egy ilyen különálló intézet felállítására,
gyan lehet a régit és az újat összeegyeztetni, de nem is tudnám. okát. és cé.lj,á,t. adni egy
miként lehetne az új törvényeket a legkevesebb ilyelgondolásnak. A VI. tc. intézményesen biz-
zökkenő vel életbeléptetni ; végül: rninő intéz- tosítj.aaz egyház megfelelő befolyá,sá,ta hit-
kedések szükségesek mindezek keresztülvite- tudományt kar egyházias éSI hithűséget biz-
lére? 'tosító vezetésébe. De €,z.;t meghaladóan a tör-

I. .vény kímondja hogy a hittudományi kar nem
Nézzüle hát először is, mÍJ1& változások képesíthet, illetve avathat fel lelkészt, ezt egy,

állanak be az új törvények életbeléptetésévei. a hittudományi karon kívül állókból ezervezett
Mi marad meg, mi bővül avagy mi jön az új .külön bizottság végzi, melynek joga van a
törvények rendelkezései alapján? , , ":. Jelöltet visszautasítaní a hittudományi kar vég-

. 'I'eljesen újak, a régi E. A, áLtal nem sza- 'bizonyítványa megszerzése ellenére is, ha úgy
bályezott jogviszonyokat rendeznek:' a hon- találja, hogya jelölt nem felel meg azoknak
védség lelki gOJ1do~áS'áJ.',ólszóló HI. tc. ;a.z egy- a követelményeknek, melyeket az egyház lel-
ház rniaszióí munkájáról szóló IV, tc.; az evan- készeivel szemben támaszt. Gyakorlatilag te-
gélikus és református egyházak' között felme . hát nincs szükség más intézet felállítására .. De
rülő vitás. kérdések eldöntésére szarvezett Ikü- feltéve, hogy tényleg ez vezette a zsinatot,
Iön bíróságokról szóló --'IX, tc. "Ide Tartozik, _. ez esetben is szükséges lett volna feltétlenül
- bár nem vonatott a törvények keretébe s utalni erre a VI. tc-ben a jogfenntartás és
nem bocsájtatott jóváhagyás alá - az egyház jogfolytonosság biztosítása érdekében. Ez. azon-
hítelvi alapjáról tett zsinati nyilatkozat is. ' bad nem történt meg'. Maga, a régi E. Av-beli

A régi E. A, vonatkozó részeinek teljes hatá - rendelkezes ma, már annyira túlhaladott, hogy
lyon kívül helyezésévei ugyanazon kérdést újból annak alapján úgy 100m lehet létesíteni újabb
szabályozza: az iskolákról szóló V. tc"mely a intézményt, szükséges lett, vohla tehát legalább
régi E. A. 187-215.§§-ainak hatályon kivül annyit bevenni a t.öT\)@'J;l;ybe,hogy az; egye-
helyezésével: továbbá a törvénykezésról szóló temes közgyűlés jognsított, szükség esetén eza-
VIII. tc. 'a régi E. A, 323-443 .. §§-ainak ha- bályrendelet útján a 216-221. §§. rendelkezé-
tályou kívül helyezésié.vel.- . seit módositaní vagy kibővíteni: '

A régi E. A, vonatkozó részeinek kiegé-' . Hasonló a helyzet a nyugdíjintézetról
szítését és módosítását eszközlile :' az egyházi szóló X, tc-nél is. A zsina t teljesen új tör-
alkotmány ezervezeti és kormányzatí részé- vényt hozott az egyetemes nyugdíjintézetról.
nek kiegészítése és módosításáról szóló II. .tc., de elfelejtette' hatályon kívül helyezni az 1894.
tová bbá az egyházi alkotmány .háztartasi részé- évi zeinat által ugyane tárgyban meghozott
nek kiegészítése és módosításáról szóló VII. tc., törvényt. Ha :e ').cét törvényt egymás mellé
melyek tehát: nem. tartalmaszak a vonatkozó állít juk, az teljesenazonosnak mondható, mínd-
jogviszonyok új szabályozását, hanem rcsak a össze a tagságra jogosultak köre bővül. Nincs
régi rendelkezések 'elavult. avagy az élet által' tehát. semrni célja az előző zsinat által hozott
túlhaladott részeit módosítják it a mai gya- hasonló törvény hatályban tartásának. .
kerlati élet kívánalmaihoz, Az E. A, szerve- Miután '0' két törvénypél la zsinat nem ÍJl-
zeti és kormányzatí, valamint háztartási ré- tézkedett a régi E. A, vonatkozó rendelkezé-
sze mint keret - továbbra is megmarad ha- seinek, illetve oa régi' zsinat által meghozott
tályában, csupárregyes §§-.ai helyeztetnek ha- törvénynek hatályon kívül helyezéséről, fel-
tályon kívül az új rendelkezéseknek m~gfe-. té-tlenül szükséges a zsinat záró űlesén egy oly
lelően. nyilatkozat, illetve hat ár ozat felvétele, hogy

Egy kis hiba OSÚBlzOttbe. az . eddig nem a zsinat' a meghozott új VI. .és X. tc, által a
emlí tett VI. és X. törvényeknél. Az egyetemi régi E. A. .216-221. §§-.ait, illetve az 1894.
evangélikus hittudományi kar létesítéséről szóló évi zsinat által meghozott nyugdíjtörvényt ha-
VI. tc. nem helyezte rr1!a,tályoJikí vül a régí.E. A. tályon kívül helyezettnek te[dnti.. .
216~221. §§-,a,it, rnelyek a teológiai főisko-
lákról rendelkeznek. Tehát hatályában fenn-
állanak a régi E. A. 216-221. §§-,ai, melyek
a teológiai főiskolák szervezetét ~ jogviszo-
nya-it szabályozzák 8' hatályban lesz egy új
törvény, mely ugyanezt, mint egyetemi fa-
kultást ezabályozza. Tisztázatlan eddig 'e két
különálló rendelkezes egymáshoz' való. viszo-
nya: Feltehető ugyan azaz elgondolás is', hogy
a régi E. A, vonatkozó rendelkeséseínek- fenn-

~Az .új -törvénvek. '

,II.

Ar. egyház hitel vi alapjától szóló zs'inl'tti
nyilatkozat egy-régi hiányt pótol. Ezideig -
fő1eg .a világiak részéről - nag'y volt ,a tá-
jékozatlanság atekintetben, ho.gy tulajdonkép-
pen hitvallásunknak mjk az alapjai. Különböző
időben és szerzőktől kiadott vallástani köny-
vek ezeket különféleképpen .sorolták fel.
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Évekkél ézélőtt. reámutattam már egy
idevonatkozó intézkedés szükségességére, El,
tekintve ugyanis a tanítás bizonyos mértékű el-
téréseitől, a világi törvényszéki bíró nem tu-
dott. biztos al apo t találni az E. A. 324. §:
a) pontjában meghatározott vétség esetében a
tényállás felépítésére; s a marasztaló ítélet meg:
indokolására. Hasonló a helyzet az, új VIII. tc.
35. §. 1. a) pontjában meghatározott vétség'
(egyház hitvallásával meg nem egyező tant
hirdet) tekintetében is, mely a. nyilatkozat
meghozatala nélkül üres, tartalom nélküli, ki-
vitélre alkalmatlan rendelkezes lett volna.

Maga a nyilatkozat meghozatala azonban
még nem elegendő. Szükséges, hogy azok az
alapvető okmányok, melyeken hitvallásunk fel-
épül, a hívek részére hozzáféa-hetőkké legye-
nek. A helyzet pedig az, hogya nyilatkozat-
ban meghatározott hitvallási iratok egy része
még ma sincs meg magyar nyelven. Flelté;t"
Ienül, intézkedni kell tehát, hogy ezek at hit-
vallási iratok hivatalosan kíadassanak. Ide-
vonatkozólag ~gya zeinat, mint "az egyetemes
közgyűlés is hoztak már megfelelő határoza-
tot így remélni lehet, hogy az új törvények
életbeléptetésével összefüggö munkálatok be"
fejezese után rövidesen sor kerül a, .hitval.
lásí iratok kiadására is. Ha ez megtörténik és
a hívek azokat tanulmányezhatják - feltét-
lenül erősödik vallásos érzetük, elmélyül hi-
tüld s ezek alapján megindul ama még slzuny-
nyadó evangélikus öntudat ébredése és megúj-
hodása.
(Folytatjuk.) dab»,

Közösség.
Előadás a Fébé Béthel-telepén aug. 24-27-én

tartott lelkész-tanítói »csendes na:pok«~on.· -

Közősség alatt mindenekelőtt a Jézus Krisztus-
ban hívő keresztyének: benső lelki közösségét (com-
~,unio) ér!em, amely természetszerüleg bizonyos kül-
so forrnak, szervezetí keretek között létezik,
amely formák, keretek hol többé, hol kevésbbé fon-
tos szerepet játszanak és amely lel-ki.' közösség a
K,ri~ztusba~ ~ívő keresztyének határozott magatar-
tásában nyilvánul meg. Ertem azután a közösség alatt
~ Krisztusban, hívő keresztyének egy-egy csoportját
IS, mínt az említett communio akár gyüleke z,eti , akár
gyülekezetközí, akár gyülekezeten kívülí, vagy akár
felekezetközi konkrét je1enségét .. Az alábbiakban kü-
lönösen .az elvi megállapítások során, nagyrészt és
tulajd6~képpen az ev. gyülekezeti közösségi csoportról
van szo, ,

A, k~~össég a kiereszty~ns,ég két évezredén. végig-
vonuló, . Itt-ott felbukkanó életjelenség. Ezen élet-
jelenségnek mindíg voltak, m(3. is vannak és holnap
is lesznek ellenségei, éspedig] a keresztyének sorában
is, akik tagadják a közösség szükségességét és jogosult-
ságát, és a közösség utáni .lelki, vágy kíelégítésére
áldozatokat hozni' nem hajlandók. Ugy szeretík a lkö-
zösséget beállítani, mint amely ellenkezik a biblikus-
reformátor! keresztyénséggel s a pietizmus sajátos-
sága és a gyűlölt és lényegében meg nem értett
pietizrnussal . együtt, melynek kinövéseít túlmérete-
zik és túlértékelik, magát a közösséget is elvetik,

. Jellemző például,' amit : Steege ' Henrik v a' »Junge

Ki~ehé« 'cimű foly6ir,at 1935. évi 2. számában ir:
»Lehet- egyházat építeni vagy a reformátorok vagy
a· rajongók értelmében; vagy mint olyan gyülekezetet,
amelyben az Ige 'hirdettetik, meghallgattatik, hi1itel

, eltegadtatík, s amely gyülekezetben míndenesetre az
Ige minden, vagy pedig msnt a valami módon külö-
nőskép- felébresztettek és megtérítettek,megvi1ág:o-
sítottak és megszenteltek gyülekezetéte. Steege sze-
rint 'Spener a 'közösség ápolása által' igen lényeges
kérdésben, az egyház kérdésében letért a lutheri hit-
vallás útjáról. Mi a mí véleményünk és állásfogla-
lásunk+ebben a kérdésbe~?

1. TÖRT~NETI ÁTTEKINTÉS.

Mindenekelőtt próbáljuk meg a közösség élet-
jelenségét fígyelernmel kísérní a keresztyénség élet-
megnyilatkozásában, fejlődésében, történelmében.

A) Keresetuén ' ókor.
, Az öskeresztyé.nek idején a közösség gondolata
domínál. Ezt tanusítja az Újszövetség. Az őskeresz-
tyén közösség egyrészt .a .Krisztusban hívőknek ma-
gl!val a Krisetussaí' IS oáltaJ."aaz Atyával, valamint a
Szentlélekkel való' közössége, másrészt a Krísz-
tusban ' hívőknek egymással való testvéri kö-
zössége. Ez' utóbbi az elöbbiből ered, abban gyö-
kerezik, abból él, annak a kivetítése, visszatükröző-
dése, realízálódása, úgyhogy ~ez a testvéri közösség
lényegileg objektív közösség: az ugyanabban a Krisz-
tusban való élet a közösség mindegyik tagj ában;
.közösségük egymástól teljesen függetlenül loeletlee-
zett; nem ők akarták, keresték, hozták Iétre.. hanem
ugyanaz az éIet, amely mandegyíkben :van, hoz.~a
öket össze. Az víszont . természetes, hogy: ezt a Ie-
nyeglleg objektív közösséget szubjektíve átérzik, át-
élik és ápolják. A, megváltottak. 'l! szentek, a Krísz-
tusban hívők' testet alkotnak, a Krisztus testét al-
kotják, amely testnek- a fej,e, a !Kriszfju:S!.S!jaf!1ielytest
a Krisztus anyaseentegyháza; tehát a' Kr:lszt'\lshan
hívők az anyaszentegyházat alkotják, ahogyan: a test
'egyes szerve;sen összefüggö - nem összeakasztott ---'
részei alkotják a testet (Eféz. 1:22-23.). Az egyes
hívők 'ezen testnek a 1agj'Piii.a test tagjaí pe.di!gközös-
ségben, egységben léteznek: külön-külön 'nem is ta-
gok, hiszen csak a- testhez tartozás vadja meg a 1Jajg.
jelleget. Ezen hozzátartozás nélkül önálló testek és
a Krisztus testének nem tagjai (v. 0,. I. Kor. 10:17, 12:
13, 27, Róm. 12:4~5:), és így nincsenek iJS 'közösség-
ben egymással, mant a Krisztus testének a tagjaival.
Nincsenek tehát önmagukban álló. keresztyének , ha-
nem keresztyének' léteznek m'i(n:ta IKrj~tu,s teste, azaz
az anyasz·entegyház, azaz a közösség, illetve ennek
a tagjai. Az újszövetségi e.gyhá;f, a gyülelfey:tei.:. ~.ö,-
zösség, koínonía. »MegmaradJtak... testven közös-
ségbene (Csel. 2:42): Az újszövetségi egyház, a gyü-
lekezet míntegy családi közösség: Isten az édesatya,
Jézus Krlsztne a Fiú, a Krísztusben hívöle a Fiú -mel-
lett fiak, gyermekek, adoptált gyermekek. (Zinzendorf
gróf szerint a Szeritlélek anya, Isten meg na:gypapa,
És. 66:13-ra utalva. Az elkesaíták ókori keresztyén
széktája a Szentlelker női alakban képzelte.) Az új-
szövetségi közösség közelebbről hitközösség, közösség
azzal, ..akiben .hisznek a hívők és míndazokkal, .ak!'\}
mind hisznek abban, akíb'en ők (Máté 18:20, I. Já!~.
1:3, 6:7, 1. Kor. 10:16-18). Ez a közösség szere-
tetközösség, amennyiben a hitnek gyümölcse a sze-
retet, amely szeretet áldozatok árán segít ,és ki-
egyenlíti a szocíálís egyenlőtlenségeket (Csel. 4:
32-35), alázatosságban, a másik javát nézi és rmm-
kálja (Fil. 2:2-4), szolgálatban keres és talál ki-
elégülést (Ján. 1.3:14-16, 34-35, Qal. 5:13, 6:2). Ez
a közösség irrtiJköz6sség, amennyiben a hit :imádkozi:k
és ahitközösség .imaközösségben nyjilváIJ!l1ilmeg (Máté:
6':9-15, 18:19, Csel. 1:14, 2:42). Ez a közösség mun-
kaközösség, - az együttmunkálkodásnak a közössége
(Luk. 10:1, Csel. 13:4-6, 19:22,F~I. 1:5). Ez a kö-

.zösség szenvedéskozösség, egészen a halálközösségig
(I. Kor. 12:26,Róm., 12:15,' Gall. .6:2,.]~1. J:9; Fj~,
1~9, ·Köl. -3:1"3, Jél."1:1S':':'14): Igy áHítja ezt az Ur-
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szövetség a s zemünk elé. Az rujS'zövetségigyülek,ezet-
nek megvolt a közösségbe való felvételi aktusa a !ke-
resztségben, éspedig meggyőződésem szerínt nem-
csak felnöttek, hanem már a gyermekek keresztsé-
gében js, megvolt a "külön összejövetele, s itt kü-
lönösen az úrvacsorai összejövetélre is 'kell gon-
dolnunk, megvolt a gyülekezeti gondozás" s a gyű-
lekezeti közpénztár (nem kommunizmus!), ami mind
a gyülekezet közösségí jellegát domborít ja ki.

Az apostolotc uiárü időben véglegesen kizárták
a gyülekezetből a súlyosan bűnőzőket ; a közösség
nem tűrte meg őket magában. Tehát.' a gyüJ.ek,ezet
még 'erősen közösség volt. 'Kri,szttlJSiélet közössége.

Az ókato!fiJr,us idoszakban, Kr. u. 200 körül a
bűn enyhébb' megítélés alá' esett', ami 'egyrészt .az
·egyház terjedésével és elvílágíasodásával, másrészt
a krísztushívök üldöztetésével függött össze. U. i.
az üldöztetések folytán szaporodott a súlyosabban
bűnözők számai, és ez a szaporodás a bűn enyhébb
megítélését vonta maga után. Az egyház elvilágia-
sedása x\) ennek kísérő körülményei természetszerű-
leg azt eredményezték, hogy a hívők lehetől-eg még
jobban összekapcsolódtak, miként a vadállat által
szétkergetett juhnyáj egyes csoportjai összebújnak,
test test mellé. .

A birodalmi egyftáz idején az egyháznak mínt
immár államegyháznak és népegyháznak a mind na-
gyobb mérvű elvilágíasodása szülte mínt re akciót
a szerzetességet, ezt az aszkétíkus-enthuszíasztíkus
mozgalmat, nagyjában barátságos viszonyban az 'egy-
házzal, továbbá a príszeillíanízrnust, 'egy laíkustól
elindított aszkétíkus-enthúszíasztíkus közösségi moz-
galmat, amely az egyház megreformálására töreke-
dett, , de az egyház által elutasítva egy ideig még
mint szekta létezett, azután eltünt' a történelem szín-
padáról.

B) K,ar:~,tyén kőz'épkor.
A:. ker .. középkorban a közősség gondolatának

a képviselői és hordozói, nem egyszer egyházreíorrncé-
Iokat szem előtt -fartva, részben az egyházzal. 'jó ' vi-
szonyban: a) a külön(féle szerzetesrendek a maguk
mély vallásosságával s misztikus kegyességével, b)
laikus alakulatok részben mint szerzetesrendek függ'-
vényei (pl. a hirschaui testvérek), részben önálló
alakulatok (begínok s beghardok), c) szabad' egyesü-
lések, részint laik UiSokból állva (pl.. a mf4Ilorüták,
akik csak később l-ettek szerzetesrenddé), részint Iai-
kusokból és papokból állva (pl. ,a közös él-et test-
vérei: Brüder vom gemeiusamen Leben); másrészt
az egyháztól elfordulva és azzal szembehelyezkedve.
mínt szektárius mozgalmak: a) a paulíciánusok, b)
a szabadszellem fivéreinek és nővéreinek a szektá] a,
c) a cseh-rnorva atyafiak. d) a waldensek.
, Megállapíthatjuk ilyenformán, hogy' az egyház,
a gyülekezet közössége az idők folyamán míndínkább
elvesztette egyetemes egyházi, gyülekezeti jellegét,
ellenben szerzetesrendek, kolostorok, szabad' egyesü-
l,ése~ és szekták közösségévé lett. Azo,~ba? a közösség
élt es alkalmas vagy alkalmatlan formában de ál-
landóan jelentkezett, s aki szerosabb közö~ég után
vágyódott, az a kolostorban, az 'egyesülések nél valgy
a szektáknál kereste azt, !
(Foly tat [uk.) Zulaui Henrik-

A biharországi egyetemes
gyűlés.

Amiskaici evang. jogakadémia ifjúsága
ez .év május 2-á;n szírnbolikus egyetemes ,gyl1-
lést is tartott, Ennek jegyzőkönyve .sak érde-
kiességet mutat,. még' pedig nem egyedül csak
a felölelt tárgy,ak daIgában , hanem az ak tár-
gyalésa .módjáhan és az egész gyűlés meg-

tartásában is. Természetes, hagy az egész tár-
gyalt anyag és annak tárgyalása a jagaka-
démia egy!h.ázi felfagásának hű tükre. Ez a
tükör azután mutat olyan vonásokat is, ame-
lyekkel az egyházi közélet terén az ember nem
szí vesen találkozik.

\ Amint nem is. lehet mást várni, négy ,egy-
házkerülebe van a biharországí egyetemes egy-
háznak. Jellemző, hogya szimbolikus közgyű'
lés egyetlen kerületi ügyet sem tárgyalt, ha-
nem aktualitásokikal foglalkozott. Az aktuali-
tást úgy kell érteni, hogy az egyházi közélet-
ben felmerülő kérdéseket tárgyaltak.

:NIi.kor ilyen miniatür formában áll előt-
tünk az egyetemes felügyelő megnyitója, éle-
sen kitűnik ,a.nnaJk íélszegsége, hagy egyházi
közgyúlésen püspök meg' sem szóla 1. ' Azaz,
hagy itt .is megszólalt az egyedül szokásos
módan: »Kiss Antal püspök, egyházi elnök
indítványára elrendeli az egyetemes közgyü-
lés a nagyszabású stb.« - 'I'essék elhinni,
hagy ez bizonyos mértékíg komikusan hat,
ezért kellett volna a zsinatnak nemcsak a társ-
elnökséget a legfőbb fokon is felállítani, ami
meg is történt, hanem az egyház vezetését a
lelkészelnök kezébe adni. Egyházat csak lel-
kész vezethet, azért egyház és nem vallásos
társaság.

Meg kell· azonban állapítanunk, hogy a
megnyitó beszéd nemhagy nagyszabásúnak,
hanem még asak megfelelőnek sem mondható ;
leg.gyengébb része ,az egész, dolgozatnak.

,Az első tárgy Kerékes László előadásában
az 1848. XX. tc. végrehajtása. Ugyesen csa-
portosítja a mellette Ielhozható érveket. Elfo-
gadták. ' .'

Szepcsik Gyula, az egyház antonomíáját
sértő iskolai. új törvényekről szól igen okosan,
higgadtan és sok olyan sérelemre mutat rá,

-amelyeket a hívatalosegyeteroes tanúgyi bi-
zottság észre sem vett.

Lugossy Ervin az evang. egyetem felál-
litása lehetőségevel íoglalkozík. Azt a tervet
újítja fel jókésőn, amely, a soproni fakultás le-
hetetlen felállítása előtt könnyen kivihető lett
volna és tényleg fel is merült, hogya teológia,
a jagakadémia és egy tanítóképzővel összekötött
bölcsészeti fakultás szövetkezéséből csonka
evangélikus egyetem létesíttessék. Ma már az
efölött való elmélkedésnek asajk 'elméleti ér-
téke van. Fekete 'I'ibor=ellenző előterjesztésé-
ben egyéb érveket is hord fel egy új felekezeti
egyetem -ellen és kidomborítjaazt az elvi állás-
pontját, hogy .az egyetemnek államinak kell
lennie. Az egyetemes közgyűlés az evang.
egyetem felállítása, mellett foglalt állást, ami
a miskolci jogakadémia hallga,tóitólegészen
természetes is.

Szabó Pap Zoltán a városi egyházmegyék
felállítása mellett, Rajz Zoltán pedig az ellen
haz fel igen okos, komoly és megszívlelést ér-
demlő okokat. Az új 'zsinati törvény 4000 Iel-
kes lelkészi körének megszervezése rninden-

. esetre útját vágja a városi egyházmegyék' 1~,-
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tesítésének, mert csak a Székesfővárosban le-
het (és kell is) külön egyházmegyét felállítani.

Novák .István az »evang. és református
egyházak jogviszonyának rendezése, illetve az
unió kérdése« címen tartott előadást. Rövid, de
jellemző történelmi visszapillantás után az
együttműködés egyházpolitikai és egyházvé-
delmi, majd kultúrálís oldalát világítja meg.
A balassagyannati egyezséget »már-már« con-
sensus uniónak tekinti .. , Sokféle unióról be-
szél (ab orptio, organikus, dogrnatikus, íoede-
rativ, kultusz, consensus unióról), holott mindaz,
mirői szól, csak egyszeru unitio, társulás. Nem is
lehet más az egyház egyéniségének niegta-
gadása nélkül. . ' .

Gárdus Ferenc az evang. becsületszék fel-
állítása mellett, Szabó Pap László pedig ellene
szólt, 'Mind a ketten félreértették a Lelkész-
egyesület erre vonatkozó szándékát. Szó sincs
anémet Spruchkollegium utánzásáról, de még
kevésbbé van szó holmi fiók-törvényszék szer-
vezéséről. A lelkészi becsületszék felállításá-
val a lelkészek ki akarják küszöbölni a perek
indítását. Maguk között akarják elintézni a
felmerülhető ügyeket. - Nem is büntetés vagy
megtorlas a becsületazék teendője, hanem f'i-
gyelmeztetés, megelőzés, testvéri óvás és ha
kell, a Lollegálís közösségböl való időleges ki-
zárás. Teljesen téves Szabó Pap Lászlo meg-
állapítása.: hogyaz ilyen intézmény 'bevezetése
az evang. egyház, alkotmány ával ellenkezik.
Ezt már megcáfolta 'x "Zsinat. De téves az is,
hogy a .beoeületszék' dehonestálja a lelkészi
kart. Ezt megcáfolja az, hogy maga a lelkészi
kar kívánja. Azzal foglafkozní sem érdemes,
hogy »autonómiánkat érinti«. Inkább emeli és
kiegészíti. A szimboliku egyetemes gyűlés :a
becsületbíróságet - persze - elvetette.· Sze-
rencse azonban, 'hogy a zsinat' helyeselte és
megengedte. ..

Kelemen Lajos a püspöki jogkör k1egészí-
tése mellett, Ujházy Dénes ellene tett előter-
jesztést. Az előbbi kissé vérszegény, az utób-
hi meg naív. Miskolcon nagyon félhetnek az
«episcopalis rendszertől«l De hát miért? Ugyan
hol mutatkozik egyházunkban 81 rendszernek:
csak a puszta árnyéka is?

Raisz Béla dolgozata a párbérsérelmekről
teljesen figyelemreméltó. Igy is megérdemélné
a nagyobb körben való .ismertetést, kevés ki-
egészítéssel pedig értékes tanulmány lehetne
be,lőle.
. Kisebb jelentőségű dolgozatok még Bidner

Ákos.éa főiskolai ösztöndíjak. létesítésére va-
lamint Mádai Lajosé. a névkönyv és a statisz-
tikai. évkönyv tkiadá.sa, tárgyában.

Végül beharangoz az egyetemes gyűlés a
zsinatnak,amit feszülten várunk. Dr.

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

~k~lden~ők. . .. :_~, , ,,'. " , I! _.:

A gyülekezeti napok
kérdéséhez.

Jelen soraimmal Mayer Pálnak az, »Evan-
gélikus Élelt« í. évi augusztus hó 22-í számában
»Gyülekezeti (bűnbánati) napok« címen megje-
lent cikkévei kapcsolatban kívánok néhány
megjegyze it, tenni. Míndenek előtt megállapi-
tom azt, hogy mint egyéb belmísezióí eszköz-
nek, úgy a gyülekezeti napok tartásának is
csak az lehet az egyedüli célja, hogy a hívek
újéletének munkálását , zolgálja és így e cel
elérése által építse a gyülekezeti életet és
terjessze Isten országát. '

Acél eléréséhez sokféle elgondolás és sok-
féle módszer kínálkozík. Természetes, hogya,
sokféle módszernek soktéle kidolgozása' is adó-
dik. 'I'ekintetünket azonban a lényeg felé kell
irányítanunk' s akkor a módszerek közötti kü-
lönbözőség, eltérés másodrangú kérdéssé válik.

Mayer Pál fentemlített cikkében különösen
a gyülekezeti napok alikalmával általa addig
ismert és több helyem. alkalmazott módszert
teszi bírálat tárgyává, mely módszer a bún-
öanat iés megtérés szükségességének prédiká-
lását domborította ki. Ehelyett a maga részéről
azon véleményének ad kífejezést, hogy min-
denképen előtérbe helyezendő volna először "is
a hitnek ,a prédikálása, mert minden megtérés-
nek alfája és omegája az é16 Istenben való hit.

Önmagában véve nem tagadható e mód-
szemek létjogosultsága, mégis azt kell mom-
danom, hogy nem céltéve ztett dolog a bún-
bánat aa megtérés prédikálása sem. Egyrészt
azért, mert ,a bűnb án at. vagy a megtéres szük-
ségességének prédikálása nem teszi felesle-
gessé és nem zárja ki a hitnek prédikalásáa,
hanem azzal együtt já.r,-de még Inkább nem
mondható céltévesztettnek különősen azért,
mert a lényeg itt - rám vonatközólag, m,iri~
igehirdetőre - egyáltalán nem fordulhat meg
azon, hogy a hit, vagy a búnbánat és meg-
térés közül melyiket prédikáljam előbb?

Ujból is hangsúlyozom, hogy nem tévesz-
tendő szem elől a céL Acél: az újélet. AJ'lJ
újéjet szempontjaból pedig helye van nemcsak
a hitre va1ó felhívásnak', hanem a bűnbánatra,
a .megtérésre való felhívásnak is. Ezeknek sor-
rend szerinti felcserélése nem váltostathat a
lényegen, különösen, mikof a hjt úgyísa Szent-
lélek adománya. Lényeges itt egyedül ,a, hí-
vás, akár a hitre, akár a megtérésre s akár a
bűnbánatra vonatkozóan. A többi úgyis ISIten
kegyeimén kívül az, Ige által hívott egyén ma-
gatartásától függően következik, vajjon az em-
ber elfogadja-e a hirdetett Igét és szívébe zár-
[a-e? -Mert ha elfogadja, akkor a Szentlélek is
helyet vesz magának ,az ilyen rember bense-

..jében 's végzi a maga megvilágosító és hitre
iuttató munkáját. ,Az újélet nem más, mínt

. aznegtérés .következményének fo~1al~ta" mely
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részletében az Istenben való élet~t s ~azistenfiú-
ság állapotát, tartalmazza.

'Amikor tehát újéletre akarunk nevelni,
akkor bizonyos, hogy ennek közvetlen és lé-
nyeges előfeltétele a megtérés.ia megtéresnek
ugyancsak megvannak 'a további előfeltételei,
melyek közül az első mégis. csak' .a hí vás. Hogy
ez a hi vás már most milyensnódszerrel, mely
tényezőknek a !kidomborításával, a' bűnbánat
prédikálásával, vagy pe.d~ga hit szükségessé-
gének előtérbe. helyezésevel történjék-e, az
igazán mindegy. Az igehírdető részéről nem
számíthat a sorrend. Nem szárnít az, ha akáe
a Szentlélek vételének, akár pedig a bűntől
való' .elíordulásnak, vagy a bűnbánatnak szülk-
ségességére mutatok rá előbb, mert tudom,
bogyrészemröl a lényeg egyáltalán nem ezen
fordul meg, a hallgatóság' részére pedig mind-
egyik mód egyaránt ijónak mutatkozik. Mind-
egyik módban kifejezésre juthat a hívás. és
er, a fontos.
. Másrészt nem tartom céltévesztettnek "a
búnbánat és megtérés prédikálásat azért sem,
mert meg van ennek! a bibliai alapja. Világo-
san áll 'előttünk a Szentirásból Keresztelő J á-
pos, példája, aki a maga. hivatásának -teljesí-
tésében az újélet előföltételéül bűnbána ot pré-
dikált,' megtérésre intétü »Térjetek meg; mert
,~lközelített amennyekn '!k' országa!« .~ Ezt
követte a hitre. és ,újéletre-jutá,s. v Ugyancsak
l.átjuk,. hogy 'maga; .az, Udvözítő .Iézns' Krisz:
tus- is ezzel .a felhívással kezdi plJegmüködé-
sét »Térjetek meg«! Az apostoloknál is azt ta-
pasztaljuk, hogy prédikálásuk' 'először a bún
megvilágítására irányult, hallgatóságukat. ez-
zel a . kérdéssel kapcsolatosan vették nevelés
alá, hogy őket bún tu datra, búnbánatra. a bűn-
fől. való .elíordulásra késztessék. A. Cseleke-
(letek könyve 2: részében szó van Péter .apostol
prédíkálásáról, aki rámutat a zslÜ:l!ó(kl'bűnére,
hogy' gonosz kezeikkel Jézust keresztfára fe:
szttve .megölték. Péter beszédére." a, .hallgató-
ság szivében megkeseredett, - mondhatnánk:
búntudatra és . búnbánatra jutott ~ .é:s-'·a je-.
lenlévők ezzel a kérdéssel álltak. '016:: .»Mít
cselekedjünk, Atyámfiai, Iérfiak?« Mire Péter
azt mondotta : »Térjetek rneg és- keresztelked-
jetek meg mindnyájan ct Jézus Krisztusnak
nevében a bűnöknek bocsánatjára: ~é' veszi-
tek a Szeritlélek ajándékát«. Meg van írva az-
után: »akik azért örömest vevék az ő beszédét,
megkeresztelkedének«. Ilyen formán csatlakoz-
takhozzájuk mintegy háromezeren, akik füg-
falatcsak. voltak az apostolok tudományában.
Bjí\'onyos,ho,g~r ezek vették is ,a Szeritlélek
ajándékát, hitre és újélétre is jutottak, hiszen
'arra következtetnek .további cselekedeteik.

Ezenkívül mi, akik a gyülekezeti napok
-rendezésében aktíve is részt vettünk, meggyő-
ződtünk arról is, hogy, e munka keretében ,a '

,bún bánat 'és megtéres prédikálása. egyes hí Vie-
'iuk· érdekében 'szúkségszerÚ€ll' is indokolt. Lát-
.hattuk "tapasztalatból hogy éppen azok ütköz-
..t~k;:[ m-~g:.JQg}o hba'l}'"a ~Ji1J11tI há.nat"~p;t",é.dlkáJá,sán,

akik: talán leginkább annak híjában voltak.
Ezért történt meg az, hogy voltak olyanok,
akik szinte futottak az Ige elől. Voltak olya-
nok. akik kényelmetlenül érezték magukat a
gyülekezeti napok Qmnferenciáin. Sőt voltak a
hi vatales résztvevők között is olyanok, akik
az Ige: légkörét nem bírták.. a konferencian
való, részvételtől elmaradoztak és volt eset,
amikor teljesen elzárkeztak attól, hogy. az Ige
és az .ének hangja a, házl látogatás alkalmával
a .családí otthon falai között is felhangozzék.
Mindez csak azt bizonyítja, hogy ezeknek az
embereknek éppen a búnbánat igéjére vall
szükségük.

Ime az elmondottakból kiviláglik, hogy
meg van a jogosultsága, a 'bűnbánat éemegtérés
prédikálásának is. Félreértések elkerülése cél-
jából azonban:' megjegyezni kívánjuk, .hogy le
tények: kiemelésével még korántsem akarjuk
kizárólagos jellegűnek tekinteni a módszert a
gyülekezeti napok tartásánál. Lényegében ere-
detileg s-em tekintettük ennek a belmisszióí
munka magvát. Szemünk előtt csak a,z lebegett.
hogy rnint a belmissziónak egy igen áldásos
eszközét, a gyülekezeti .hitébresztés és hitmé-
lvítés szolgálatába állítsuk. Az· tehát, hogy
előbb' hitet, vagy búnbánatot prédikáljunk-c,
nem változtat e munka Lényegen es szüksé-
gességén. .Fontos; hogJ: .csinálju k. Csináljuk
pedig buzgósággal és .az~a.la tudatta], hogy
ez:zel ' hi veink lelki é~etéil').,elk·javát, . Isten or-
szágának pedig berj,es:qt~;séL&zolgáJjuk. ÉPPel)
ezért mindig .ér·hetet1en 'volt egyeseknek e
munkával szemben Vá~Ó ellenszenves magatar-
tása és attól való tartózkodása.' Különösen pe-
dig' visszatetsző' volt ott, .ahol' nem annyira a
világiak, hanem éppen az egyház hivatalos és
alkalmazott egyénel is azok közé sorozhatok
vol tak. Ma, .amíkor ég a v:llág, körülöttűnk s
bizonytalanná válik a talaj alattunk, eléggé
el nem itélhető az . ilyen .közönyös magatartás.
.Mert (a.míg akad. egyházi alkalmazott, aki a
.b,itéi'w[:ls-ztésésa, hítmélyítés érdekében a temp-
Iomöu ésaz iskolán kívül is önzetlenül mun-
kálkodni, és fáradságot áldozni nem tud, amig
vannak olyanokvakik. e.g'Y -egy vallásos estély-
re vagy ifjúsági és '.népmúvelési estélyre har-
minc-ötven lépés fárraclságát megtenni sem akar-
11a4:, holott mások közvetlen érdek nélkül is
kilométeres útakat rossz időben is megtesznek,
.addig egyházi életünk jövendője kevés remény-
nyel kecsegtethet. Szakítani kell azeal .a régi
.felfogá.ssal,amely a ,1'j.Í vek nevelésében csak a
szeszékre ezőr ítkozott. Uj idők' szele érint ben-
.nünket, Uj' eszközökre 'és: új módszerekre van
szükségünk, A 'l.ellkek'megnyerésére minden le-
hető eszközt fel .kell -használni, Kit-kit· ott és
úgy kell utólérni," ahol és ahogy lehet. Mind
alkalmas és mind alkalmatlan időben kell az
Igét prédikálni.

Igaz, hogy e munka értékét a jövendő
mutabhatja me.g, de ez minden egyházi rnunkára
vonatkozólag áll, mert , jól-.tudjul(, hogy »más
a vető és más az arató«. Az elvetett niaghlalq
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átalakulnia, növekednieés Iejlődníe ~liell s csak
azután származhat a gyümölcs. Mindamellett
azért már most is elmondhatjuk. hogy' a gyű-
lekezeti napok ott, ahol azok buzgósággal tar-
tattak meg, igen sok áldást hagytak' maguk
után.

Hogy újszerű ennek a médszemek a ke-
rete, az bizonyos.' Bizonyos az, hogy nem min-
dell feltétlenül jó, ami új. De éppúgy mond-
hatjuk azt is, hogy nem rninden feltétlenül
rossz is, ami új, A gvülekezetí napok tartása,
ha újnak látszik is, jónak bizonyult. S hogy
a hívele sem riadnak el tőle újszerűsége miatt,
legjobban mutatja, hogy volt gyülekezet, amely
minden lelkészi indítás nélkül, sőt talán annak
tetszése ellenére is, saját maga kívánta a gyü-
lekezeti nap megrendezését és maga járt köz-
be felettes hatóságánál a megrendezés érde-
ben. Ez mindenesetre örvendetes és előnyös
jelenség az egyházépítő munka számára. Az
újszerűség jtellege semmiképpen sem csökkent-
heti e munka értékét. Hiszen a 'maga idejében
újszerű' volt Krisztus tanítása is. Ujszerű volt
Luther íellépésrmódja éSI reformátori tanítása.
Ennek ellenére sem az egyik, sem a másfk
újszerúségi mód nem zárhátra ki az örök ér-
vényű igazségokat tartalmazó tanítások to-
vábbvitelét és bármily eszközökkel való köz-
lését.

A belmisszió iránt fogékonysággal bíró
egyél~ek ~.iz9pyára os~l~ ,ö~ömme,l w:l~úk,holgy
a gyülekezetí napok lkerdese szelesebb körben
is kezdi foglalkoztatni az egyház vezető em-
bereít s hogy ez üggyel kapcsolatos elgon-
dolások lapunk hasábjain is mindinkább nap-
világot látnak. Örömmel tölt el bennünket az
is, hogy nevezett cikkíró is a helyes/lés hang-
ján ír a gyülekezeti napok szükségasségét il-
letöen, csupán telvi szempontból rögzítette le
ellentétes állásp ontj áit, melyre.: azonban fen-
tiekben igyekez,tÜl1k rel vílágosítással szolgálni.

Lucsám M(Í1'ton.

Iskolai leszakítős naptár.
Mutatvány a Dunántúli 'egyházkerület

'által kiad ott és a reggeli áhítatokra szánt
.naptárból. .

Szeprember 29. Szerda. Ú. Zs~ltár 1-6.
Jaj annak az embernek, aki testi 'erejét hiába-

valóságokra pazarolja. ,Idő előtt megrokkan és tönk-
remegy. De százszor jaj annak az embernek, aki
hiábavalóságokra adja a lelkét! Mínden hiábavaló-
ság, ami nem növeli a földön' az Isten nevének dd-
csöségét. . i I

Itt van előttetek 'ez a mai nap. K,egYteJ,emböl
Isten azért adta, hogy éz a mai nap is közelebb
vezessen benneteket őhozzá ... És vajjon ti mire hasz-
náljátok fel? .. Ha odaadjátok lelketeket hiábavaló-
ságokra, akkor az Isten ajándékát átokká teszitek
s 'ez a mai nap nem az üdvösség felé, hanern a 'kár-
hozat felé visz benneteket. Azt mondja . élt zsoltár

igeje, hogy, az' ártatlan kezű és tiszta :.szívű nI'e,gy
fel az Ur hegyére, csak azok érkeznek el "Istenhez.
Vigyázzatok, gyorsan folyó időtőket az Ur nem adta
hiába!

A Fösátán gyűlésre hívta szolgáit, hogy meg-
tudakolja tőlük azt: miként dolgoznak a földön az
emberek között s mivel ígyekeznek az ernbereket ó!l-
veszíteni. Egymás után nyilatkoztak a szolgák, de
a Fösátán mindad'dig nem volt megelégedve, amig
az egyik így nem beszélt: »Én mindáíg csak azt be-
szélem az ernbereknek különösen pedig a gY'e'rmlekek-
nek, hogy ráérnek még a hiábavalóságoktól elfor-
dulni és ártatlan szívvel tiszta életet élni. Ráérnek
még! . '." Ez a sátáni tanács vesziti el a legtöbb
embert.
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Istftfl ,mirldef,nt Ill/d az enib,efill0k, úgJihogy' meg-
gazdagodhat az 'ot adományaiballl D~ az Ő adoma-
nyait mégsE:m arra, ha,szTU1Jjákaz emberek, amire
k.efl· 1911 ha Bezinten néeünk a világ dolgainak
mé(ljoére. bizqny, nagyon is kérdésesll.ek -kell veJ,nnünk
a .mai. gyüldke,zetekre, nézve az apostol- szavát: hálát
adok Jelől~tek. '. Vajjon csakug{J(1Illehet ami gyii~
lekezetünk és a sajl.ÍJ,téletünk 1elql hálát adni? Hi-
szen lsten k,egy,elml3tt'a,ddU nékü.n,k a Jézus Krisztus-
ban. és adott. mindeniránuú ismeretet, kegyelmi ..ado-
mánpt; bizonyságtétel.t, de bi.tony, az UI' meajeleneset
tniruiezek ellenére, sem mdjllk .várni. ,

Nagyon is keuesen uannalc, akik Jreddhetetle,$l
akarnának megállni mind a célig' es ére$,ék oet;
hagy mit jelent ae; hogy Isten az Ó Fiával közös-
séqb« hívott minket. Mutden az Isten hűségéröl be-
f1zéf, det minden hirdetiegyúttaj az. emoer hűtlen-
séqét: is. Amiben Ó hozzánk [ordul, eljoqodoc: azt
mi eljordulunk Tőle, amikor Ó ad nékünk, köszönő
szó nélkül megyiink el Tőle, amikor Ö számon kér,
némán állunk meg fJ.lőUe,., .

Hálát adok l;előletek... Egykor a korinthusiak
félett. ki merie mondani bátran az, apostol, ma pedig
csak az Isten elnéző irU,aJm4rt.tka rffrriényéoo/l mond-
hatjut: ki, hogy mé,ge.rősödttlnk mindenben és 'hal-
latszik közöttitnk a bizO'ny.ságtét.e.l.CSi;Ik valahogy
ne ellenünk szóM tanasáq l.eg'yén belö].e:. -.' .

- Az Országós, Luther Szövetség' választmánya
szepternber hó 28-án délután 6 órakor ülést tart a
fasori lelkészi hivatal gyülekezeti termében.

- A dunántúli egyházkerület közgyűlése ez év- .
ben Pécsett lesz. Szeprember 29-én kezdődnek a
bizottsági ülések. Szeptember 30-án a lelkész és
tanító 'egyesület,' a Luther Szövetség, a Gyámintézet
tart ülést.' Este ünnepély, amelyen D. Kapi Béla
püspök tarte1őadást a nemzeti és felekezetz egység-
ről. -Október 1-én reggel .pedíg kezdődik a tulajdon-
képpeni közgyűlés. '

- A rákospalotai evangélikus egyház új ternp-
lomának oltárkővét szeptember 19-én 'ünnepélyes ke-
retek között áldotta meg Chugyík 'Pál esperes. Ez
alkalommal helyezték el az új. templom alapítási
okmányát is az oltárkőben. Az ünnepélyen megjelent
D. Raffay Sándor püspök, br. Prénay György egyhm.
felügyelő s Magöcs Károly lelkész. A templomban
melynek falai és tor onybástyáí már készen áll anak,
csaknemvzöüü ember foglalt helyet. Chugyik esperes
igehirdetése és a .Iótí evangélikus dalkör 'éneke útán
Pröhle Sándor alesperes felolvasta az alapítási. ok-
mányt. Az okraény befalazása alatt a hatalmas tö-
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meg ajkán felzendült az »Erős várunk ... «,majd el-
sőnek .D. Raffay Sándor vette kezébe akalapácsot
és lélekemelő beszédben szólott a gyülekezethez. At
ünnepséget a .püspök imája és áldása zárta be. A
kalapácsütések kapcsán 1100 pengő adomány. gyűlt
össze a tenrplomépítésí alapra. Este a gazda -:ifjú-
ság népünnepélyt rendezett, rnelyen a vendéglátást
a- nő.egyLet tagjai vállaltás. Ez az ünnepély 1400 pen-
gövel gazdagította az; építési alapot. A rákospalotai
gyülek,ezetboldog reménysége .az, hogy Isten segít-
ségévelegy esztendő múíva felszenteltietí az ország
egyik legnagyobb új evangélikus templomát: .

- TemplomépitésZagyvapálfalv.án. Meghitt- és
bensőséges ünnepség k>eretébenind:ult meg szept.
15-én a zagyvapálfalví templomépítés munkája, ame-
lyen a hívek közéneke és Dr. Csengődy Lajos jelkész
imája. és áldása keretében az Ige jegyében kezdődött
er a munka az összes jelenlévők adományaival. -
Hosszú és nagy előkészítő munka után érkezett
el ez a nap ablball! a reményben, hogy még, 'ez léiV
öszén tető alá kerülhet az; épület s jövő évben be is
fejeződhetík. A Salgótarjání Köszénbánya Rt. által
adományozott szép saroktelken épül s nagyértékű
adományokkal 'jött a Hókegyház segítségére Zagyva-
páltalva község amely 3000 'Pad:ományt szavazott
meg erre a célra, amelyen nagyon lendített özv.
Benyó Jánosné budapesti lakos nagylelkű támogatása,
ki édesatyja és elhúnyt férje emlékére 2000P-t ada-
kozott részben ?z építés és részben harangbeszerzés
céljára. A. Zagyvapálfalví üveggyár Rt. Dr. Fehér
Tivadar igazgató útján loo0P-t ésaZ' üvegezésí
munkálatokból álló támogatást helyezett kilátásba,
ami a hívek önmagukat megerőltető nagy áldozata
és 'egyéb jólelkű adakozók támogatása melletta be,'fe-
[ezéshez való, eljutást teszi lehetövé, Az építési mun-
kálatokat id. J'enőfry Zoltán egyházfelügyelő ellen-
őrzi és Perskó János pásztóí építőmester Tihanyi
József helybeli kömívesmesterrel ' egyetemben végzi;

- llz ikJadi egyház új harangot -avatott szeptern-
ber 19-én, melyet a példaadóan buzgó nöegylet aján-
dékozott az ,egyh'áznak.·' " ~

- Halálozás. Karádí János, az aszódi Petőfi-
gimnázium rendes tanára, életének 51-i:k, tanári mű-
ködésének 26-tk évében folyó hó 17-,én váratlanul
elhúnyt.

-Észt napilap .cikksorozata Magyarországról!
Kuusik észt 'evangélikus esperes, aki a .májusi finn-
ugor kongresszus alkalmából Magyarországon járt,
a legnagyobb észt napilap, .ez »Uus Besti« (Uj Észt-
ország) hasábjain három nagyterjedelmű cikket írt
a 'magyar nemzetről s a magyar evangélikus egy-
házról, alkctrnérryáról oés gazdasági helyzetéről. Kü-
lönös meíegséggel méltatja a magyarak haza- és
istenszeretetéti iS kőzilia megcsonkított .Magyarország
térképét .1s. . ';
. -. Szombathely. Szeptember 12-én tartottaa szom-

bathelyi evangélikus egyház bensőséges és emelke-
dett hangulatú ünnepélyét. Temploma renoválása be-
fejezese alltalmából Kutas Kálrnán, lelkész, Laki Hornél
gyülekezeti felügyelöés ZÜjll:g:orBéla esperes adták
az ünnepély számait; A tataroeási költsrégek legna-
gyobb részét a gyülekezetrielé e célra. éveken át tar-
talékolt összege (5400 P) fedezi. A hiányzó míntegy
600 Psnek fedezésére önkéntes adományok és offer-
tóríurn révén ie,dldigmtfiltegy.33iOP gryűlt össze. Ag'yÜ-
lekezet anyagi teljesítménye annál elísmerésreméltóbb .•
mível a szombathelyi .református egyháznak ezévben
25.000' P-t fizetett ki, amellyel avagyonmegosztási
pert békés úton véglegesen elintézte ..

'~ Tötkomlóson ünnepség keretében avatták fel
Tótkomlós költőpapjának, .Gajdáes Pál 'evangélikus.
lelkésznek síremlékér. Kovács Andor esperes mon-
dott heszé(1et,amelyben a hat . esztendővel ezelőtt
elhúnyt Gajdács Pált mínt papot, mint költőt és
mint embert máltatta. ·Egy,házi énekek után megko-
szorúzták a sí~emléket. A kegyeletes ünnepség után

tartott lelkészi értekezleten Dr. Kemény Gábor ny.
fő'ispán mondott 'emlékbeszédet.

- 1300pengö adományt küldött a finn gyü-
lekezeti munka központi szövetsége a sümegi ternp-
lom javára a templom felavatása alkalmából.' Legyen
lsten gazdag áldása az adakozá. népen ésegyházon!

-- Pályázat. A sajókazai evangélikus egyház-
község időtartamhoz nem kötötten pályázatot hirdet
a nyugdíj azás folytán megüresedett kántortanítói ál-
lásnak helyettes kántortanítóval való betöltésére. A
szelgátatt nyelv magyar. Fizeréís;a kántortanítói helyi-
javadalom. Amennyiben sikerül államsegélyt kiesz-
közölni, úgy az is. Szabályszerűen relszcrelt vá-
laszbélyeges kérvények Ligeti Ede ískolaszékí ,eIn,ök
címére. (Sajókaza, Borsod vm.)kü1dendök. Határ-
idő : szeptember 29. . i I

- llz ecsényi (u. p. F. Mocsolád, Somogy m.)
ev, lelkészi hivatal 12 polgári iskolai tanulónak vala-
mely nyílvánosjogú polgári iskolában teendő magán-.
vizsgálatra való előkészítésére okt. evang. polgára
(vagy közép) iskolai tanárt keres. Fizetése lakás,
étkezés és havi 80 pengő készpénz. Az' pllás okt,
l-én elfcglalandó. '

- Pályázat. Az acsaí (pestmegyei) '<evangélikus
egyházközség pályázatot hirdet a nyugdíjazás folytán
megüresedett II.' sz. kántortanítói állásra. Fizetés
törvényes. Szolgálat ,nyelve magyar és tói. Szabály-
szerűen felszetelt válaszbélyeges kérvények Prőhle
Sándor tanügyi esperes címére küldendők, Rákos-
palota. Határidő : október 6.

HOGYAN .TAMOGASSUK AZ EVANGELIKUS
EGYHAZKERULETEK JOLETI EGYESULETET?!
Evangélikus ember családjáról .a . »Jóléti Egyesülete
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a . »Jölétí
Egyesülete felkarolása. . Hívja fel mindenkí a hit-
testvérek Hgy,elmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti
Egyesület mándenfajta bitosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, tűz, betörés, baleset, gyár, szavatosság,
. autó, szállítmány ' és jégbiztosításokat.

Tagjainak érdeReit képviseli minden esetben!
Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egye-
sület központja: Budapest, IV., Hajá-u- 8-10. (Ev.
bérház.) Telefon 1-863-32, valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba, Debrecen, Győr, Kaposvár, Miskolc, Pécs,
Szeged, Székesfehérvár, Szombathely, Szolnokl Min-
den egyházközségben megbizottai vannak az egye-
sületnek. - Allandóan felveszünk és foglallroztatunk
megfelelő javadalmazással tagszerző~et, hölgyéket ís.

, SZLEZÁK LÁSZLÚ
Magyarország- -aranyko5zor'ifS-'méstere

harang- és ércöntöde. huranqielszereles- és harana-
ldbgydr, 'Budapest, VI., Petneh.~Y-utQa.'l8 .. szdm.

8 aranuéremmel és 4 dlseokleuéllel kitüntetuet
- _... -. \ - ~-

A GYERMEK, ·VASARNAPJA.
Gyermekprédikáció-vázlatok.

Dán, finn, norvég és svéd szerzők műveiből
szerkesztették: , '.
Dedinszku Gyula, Kiss Györgyés WoJl! Lajos

1. Kötet: Adventtől mennybemenetel ünnepéig.
Megjelenik október havában.'

Előfízetési ára október 10-ig P5.50, "kötve P.. ,7.20;
Később bolti 'ára 1 pengővel drágább lesz-

KíadjaScholtz Testvérek könyvkereskedése, Budapest, .
. IX., Ferenc-körút 19-21.

EkszrÚ', afanul eiiLst' ára;
egyházi kegyszerek
fl 'legölcsóbbnapi 'áron

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

Alapttua: 1867.' .

B:P" VII.,p.al;Iljanich-u. 28/b •. - F.: Farkas László. :


