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A lélek gyümölcsei.
»De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, bé
kesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelíd
ség, mértékletessége
Gál. 5, 22.

Gyümölcseikről ismeritek meg őket, mondotta a
hegyi beszédben Jézus. Pál apostol, mintha csak
tovább akarná fűzni az Urnák e gondolatát, mikor
a galatáknak felsorolja a lélek gyümölcseit, mint
ha csak fel akarná bontani elemeire azt a fényt,
világosságot és melegséget, melynek minden igaz
krisztushivőbői sugároznia, áradnia kell. Mert a
keresztyén ember Istennek temploma, benne Isten
lelke lakozik.
Van-e felségesebb valami itt a földön, mint egy
ember, akiben Isten lelke lakozik? Lehet-e nagy
szerűbb élménye az embernek, mintha olyan vala
kivel találkozik, akiből szinte maga az örökké
valóság árad feléje? Pedig minden embernek az a
hivatása, hogy az Isten kijelentése legyen. Amily
bizonyos, hogy halhatatlan lélekkel vagyunk
megteremtve, amelyhez hasonló nincs az egész
mindenségben, ép oly bizonyos, hogy Isten olyan
kijelentést bízott reánk, melyet senkire másra nem
bízott.
Pünkösd ünnepén nemcsak arról kell tehát el
mélkednünk, hogy hogyan végezte Isten lelke mun
káját Jézus tanítványaiban és az első keresztyé
nekben, hanem arra is kell ráeszmélnünk, hogy mi
a mi hivatásunk a mi időnkben és hogy felelhetünk
meg annak.
Bizonyos dolog, hogy Jézus parancsa szerint a
keresztyén embernek ragyognia kell, vissza kell
sugároznia a fényt, a világosságot, amely reá esett,
ki kell árasztania magából az örömöt, a békessé
get, a szeretetet, melynek részese lett.
Mert körülöttünk hullámzik az isteni szeretetnek
végtelen óceánja. Isten atyai gondviselése úgy irá
nyítja sorsunkat, hogy mindenek javunkra szol
gálnak, ha szeretjük Istenünket. Mindennek közre
kell működnie arra, hogy az Istennek országa gya
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rapodjék, épüljön, ezt még a bűn sem gátolhatja
meg.
Aki mindezt átérzi, annak olyan öröme van Is
tenben, mely őt megszabadítja kicsinyes gyarló
ságaitól és bűnös vágyaitól, szive fogékony lesz
testvére gondjai és bajai iránt és lelke, mint Isten
hárfája, tisztán fog zengeni, testvérei előtt. Egy
hires, nagytekintélyű tábornok, kit mindenütt
nagyra becsültek, egy levelében azt írta, hogy min
dig imádkozik azért a népért, amelyhez küldve
van. Ez az imádság csodálatos erőt és hatalmat
biztosított neki. Miért? Mert imádsága által meg
tisztult lelke saját kicsi gondolataitól és fogékony
lett a más vágyai és szükségleteivel szemben. Így
kell nekünk is cselekednünk, ha felebarátaink kö
zött be akarjuk tölteni isteni rendeltetésünket és
számukra fény, világosság, erő és áldás akarunk
lenni. Jézusunknál az volt felségesen szép, hogy
az emberektől a maga számára soha nem kért
semmit, de mindig kész volt minden panaszt meg
hallgatni, minden kérdésre felelni, mindet! nyomo
rúságot enyhíteni. Csak aki ebben az önzetlenség
ben követi Jézust, lehet embertársainak áldására.
Lépjünk azért testvéreink közé Istenben örven
dező szívvel, mely önzetlenül szeret és kész min
den jó szolgálatra. Győzzük meg magunkat, küzd
jük le szenvedélyeinket, mint azt Pál apóstól tette,
ki természetes erőit úgy fékezte meg, hogy a sze
retet szolgálatában hősi erényekké dicsőültek. Sok
önmegtagadáson kellett magát átküzdenie, mig
azt írhatta magáról: „Ha embereknek vagy angya
loknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én
bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy
pengő cimbalom
Csak azok, akik Istenben élnek, vívhatják meg
a hit harcát a világ ellen. Csak azok gyakorolnak
olyan jó befolyást környezetükre, hogy mindenki
megérzi jelenlétükben Isten lelkének erejét. Azok
érzik át az időnek megbecsülhetetlen értékét, mert
minden perc alkalmat ad nekik a jóra, azok be
csülnek meg minden embert, mert Isten küldte
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feléjük, hogy rajta mutassák meg Isten iránt való
hűségüket és engedelmességüket a szeretet gya
korlása által. Imádkozzunk azért tiszta szívvel a
lélek ajándékáért, hogy teremhessük gazdagon an
nak gyümölcseit az Isten dicsőségére, a magunk és
testvéreink üdvösségére!

Az egyházi alkotmány
revíziója.
Mióta az 1891—4.-i zsinat megalkotta egyhá
zunk új alkotmányát, mindig fúrni és faragni akar
tak rajta. Akik nem tudták vagy nem akarták
megtartani, folyton elégedetlenkedtek vele. A ben
ne szabályozatlanul hagyott kérdések elintézésére
szabályrendeletek egész sorát alkották egyházi
testületeink. Ezen a törvényes kiegészítő jogfejlesztésen kívül azonban minduntalan oly törekvé
sek is felbukkannak, amelyek az egyházi alkot
mányt sarkaiból akarják kiforgatni.
Egyházunk jövő történetíróira vár az a feladat,
hogy ezeket a sokszor hivatalos javaslatokban is
felbukkanó, de közvéleményünk és közgyűléseink
egészséges szelleme által eddig következetesen
visszavert törekvéseket összefoglalják, forrásukat
és mozgatóikat kikutassák. Ha ezt a munkát el
végzik, egyházunk történetének a legérdekesebb
fejezetét írják meg.
Bernünket és egyházunk közönségét azonban
ebben a pillanatban nem érdekelnek a már közöm
bösített törekvések, mikor nap-nap után gyönyör
ködhetünk a legvirulensebb refor,mtervekben.
Egyik egyházi lapunk valósággal főfeladatává
tűzte ki, hogy ezeket a törekvéseket keblén melen
geti s ezzel előkészíti az egyházi alkotmány reví
zióját.
Ezek a tervek nem ásatag emlékek, hanem tet
tekre kész eleven erők megnyilatkozásai. Jövőnket
formáló szándékok, egyházunk sorsát irányító
akaratok. Ezeket még nem közömbösítették egy
házunk élő szervei. Hóditó szándékokkal telve,
minden ellenzést elsöpréssel fenyegetve indulnak
rohamra egyházunkban a többség és a — hatalom
megszervezésére.
Érdemes tehát egy pillanatra szembenézni ve
lük.
Legtöbb támadás az egyházi alkotmány 11. §-át
éri. Azt az egyházunk múltját, egyházunk demo
kratikus jellegét klasszikusan egybefoglaló §-át,
amely azt mondja, hogy az evangélikus egyházban
minden hatalom forrása az egyházközségek, a
hívek összességének az akarata. Ez a § elvi jelen
tőségű szakasz. Tulajdonképen csak tényt kon
statál. Azt a tényt szögezi le, amit semmiféle egy
házreformer. nem fog a világból kiküszöbölni,
hogy a magyar evang. egyházi szervezet nem ki
rályi és földesúri hatalomnál fogva alkotott egy
házakból, avagy általuk behelyezett központi ha
tóságokból felülről lefelé keletkezett, hanem az
evangélikus nép, az evangélikus gyülekezetek kö
zös céljait szolgáló bölcs, komoly és önfegyelmező
együttműködése és joglemondása folytán jött létre.
Naiv és tudatlan beszéd az, hogy ez az elv az indepentizmust proklamálja, mikor ezekből a szabad
egyházakból épült fel és újul meg egyházunk vala
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mennyi egyház fölé épített felső hatósága: az
esperességek, egyházkerületek, egyházegyetem és
a zsinat is. Eddig az egyházi alkotmány 11. §-a
s az élő egyházak eleven lelkiismerete építette ki
egész egyházszervezetünket. Minden felsőbb egy
házi hatóság és minden egyházi elöljáró ebből a
forrásból nyerte jogait és hatalmát. Soha eddig ez
a § igazi indenpendentizmus forrása nem volt.
Ha azonban ma egyszerre ez a beállítás merül
fel, akkor ennek az igaza és okai nem magában a
11. §-ban rejlenek, hanem valami másban. Uj szel
lem van feltörekvőben egyházunkban, amely nem
számol az élet komoly reálitásaival, amely nem az
eddigi keretek között és nem egyházunk évszáza
dok által ápolt eszményi vonalában akarja kiala
kítani egyházunk jövőjét, nem széleskörű választó
jogon és közbizalmon alapuló megbízás folytán
szelektált, megbízóinak és az egyháznak felelős
vezetést akar, hanem hierarchiát, kinevezéseket,
felülről való hatalmat és olyan kormányzást kíván,
amely öncéllá válik és a m ely------- a hívek rová
sára is gyakorolható.
Az ilyesmit persze nem szokás nyíltan kimonda
ni. Egyelőre csak az indenpendentizmus mumusát
és az egyházi önkormányzat csődjét sorakoztatják
fel a 11. § ellen. Óvakodnak megmondani azt,
hogyha ezt a §-t eltörlik s ha vele együtt eltörlik
az egyházaknak azt a jogát is, hogy ők választják
az esperességi, a kerületi és az egyetemes ható
ságok vezetőit, az espereseket, püspököket, a min
den rendű és rangú felügyelőket és az egyházi
törvényhozás tagjait, akkor mi kerül a helyükre?
A mostani tisztviselők megtartják élethossziglan
az állásukat és ők nevezik ki utódaikat? Vagy
valamely egyházi hatóság gyakorolja ezt a hatal
mat? Vagy az államsegélyből fenntartott egyházi
intézményeknél a hozzájárulás arányában a kor
mányhatalom is kooperál benne?
Olyan kérdések ezek, amelyek ellen ma a terv
kovácsok egyenkint és összesen felháborodva til
takoznak, amelyek azonban rögtön felmerülnek,
mihelyt a 11. § sarokkövét sikerül elmozdítani a
helyéről.
Önmagában a 11. § eltörlése nem volna vesze
delmes, ha az egyházak belőle származó és tőle
függő jogai megmaradnának. Azonban az alkot
mányreformerek egy része nyilvánvalóan a 11.
§-ból folyó jogok ellen tör s ezzel önkéntelenül
elárulja, hogy nem is ennek a történeti és elvi sza
kasznak eltörlését tartja fontosnak, hanem azt,
hogy egyeseknek olyan jogosítványokat adjon és
olyan különleges intézkedéseket honosítson meg,
amelyek magyar egyházunk eddigi jellegével össze
nem férnek.
Merültek fel olyan tervek, amelyek az egyházi
önkormányzat kinevezés útján való átalakítását
propagálják s még ezeknél is jellemzőbbek azok a
több oldalról felvetett és tervszerűen előkészitetteknek látszó törekvések, amelyek egyházunk hí
veinek a bíróságok vagy a lelkészek útján való
megrendszabályozását és az egyházból való 'kitil
tását vagy kiközösítését szeretnék kodifikáltatni
és talán gyakorolni is. Az egyik reformer „nem
látja semmi akadályát" annak, hogy az egyház fe
gyelmi bíráskodását a — hívekre is kiterjesszék,
és olyan büntetéseket statuáljanak, mint „a nyíl-
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vános gyűlésen való megfeddés,'az egyház ünne
pélyes megkövetésére való kötelezés, az egyházi
gyűlésekről meghatározott időre való kizárás,
végül a választói, illetve választhatói jogosultság
bizonyos időre való megvonása."
A másik ezt kevésnek találja s a schmalkaldeni
cikkeknek az exkommunikációról szóló szakaszára
való hivatkozással azt a jogot követeli a lelkészek
számára, hogy bizonyos esetekben azzal a bünte
téssel sújthassák az egyház szabályai ellen vétő
ket, hogy vétségük „a gyülekezet előtt három
egymás után következő vasárnapon kihirdetendő
és á gyülekezetnek tudtára adandó, hogy az illetőt
hűtlenség és hitárulás miatt az evangélikus -egy
házból a lelkész kizárta." Az ötletet felvető mind
járt hozzá is teszi: „Ennek lesz 'eredménye. Csi
nálja meg minden lelkész és egy esztendő múlva
megszűnik a reverzálisharc."
Az ilyen kipellengérezési és kiközösitési tervek
kel szemben érdekes, hogy mennyire meggyöngült
egyházunk ellenállóképessége. Ezeket a lehetetlen
ideákat lapjaink megjegyzés és visszautasítás nél
kül közlik s vannak, akik komolyan foglalkoznak
velük.
Ha pedig valaki ellene mond ezeknek a fantasz
tikus kidobási tervezeteknek, lehet, hogy kéznél
lesz az a gyanú is, hogy az illető libertinisztikus
érzületből kifolyólag ellenzi ezeket a terveket.
Mások kiállásának az elmaradása miatt mi vál
laljuk azt a kockázatot, hogy ellene szegüljünk
egyházi alkotmányunk feje tetejére való állításá
nak s azoknak a szándékoknak, amelyek egyhá
zunkat középkori eszközökkel megrendszabályozható intézménynek, híveinket kiprédikálással,
nyilvános bünbánatra való kényszerítéssel s ren
des eljárás nélkül való kiközösítéssel büntethető
bűnözőknek tekintik.
Hogy egyeztethetők ezek a sötét törekvések
össze a „ne Ítélj, hogy'ne ítéltessél" krisztusi el
vével? Hogy lehet ilyen kidobási törekvések ke
resztülvitele ‘melleit egyházunk továbbra is az a
népegyház, amelynek hívei nagy számát köszön
heti? Hogy meri vállalni olyan lelkész vagy vi
lági, aki egyházi hivatalban van és laki az egyházi
törvények megtartására esküt tett, ezekkel az egy
házi törvény betűjével és szellemével ellenkező tö
rekvésekkel kapcsolatban esküje tudatában isten
előtt a felelősséget s ezeket a törekvéseket titok
ban támogatni vagy nyilvánosan propagálni? Mi
csoda pszichológiájuk van ezeknek a reformerek
nek, ha azt hiszik, hogy a 20. században az evan
gélikus híveknek éppen az egyházzal nem minden
ben rokonszenvező része el fogja tűrni a pellen
gért és az átkot? Hogy merik vállalni azért az er
kölcsi jótállást, hogy az „új jogok" gyakorlása
nem vezet-e katasztrófába és nem üt-e vissza az
egyházra? Nem tanultak ezek az emberek egyháztörténetet és nem gondolnak tervezgetéseik közben
a más lehetőségekre is, mint amik terveiknek ked
veznek?! Nem tudják azt, hogy Eurppában min
den egyház annak köszönheti hatalmi helyzetét,
templomait és lélekszámát, hogy a közönyöseket
soha nem taszította el magától és hogy elnéző volt
még a bűnösökkel szemben is?! Nem láttak ezek
az emberek soha evangélikus agendát és rend
tartást, amely még a rablógyilkos és a hazaáruló
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előtt se csapja be az isteni kegyelem ajtaját, ha
nem azt is elkíséri a vérpadra is s az igaz bűnbá
nat feltétele alatt a bakó kezébe való átadás előtt
is megcsillantja isteni kegyelemben való remény
kedése lehetőségét?! . . . Nem gondolnak a tervezgetők arra, hogy ha az egyházi hivatalnokok fe
gyelmi vétségeinek a megítélésére kontradiktorius
eljárást és három fórumon való jogorvoslat lehető
ségét, azontúl pedig még perújítást is engedélyez
nek, akkor a hívekkel szemben sem lehet statáriálisan s megfellebbezhetetlenül eljárni? . . ,
Akárhogy nézzük a terveket, azt hisszük, hogy
egyik sem alkalmas arra, hogy komoly diskusszió
alapjául szolgáljon. Ha szabad igazán őszintéknek
lennünk, egyik terv sem válik felvetőik és propa
gálóik dicsőségének az öregbítésére. Sőt meg va
gyunk arról is győződve, hogy ha tervezgetéseiket
folytatják, inkább herosztrateszi hirt szereznek
maguknak vele. Nincs kétségünk az iránt sem,
hogy egyházunk egészséges és önmagáért felelős
közszelleme éppúgy elsepri ezeket a tervezgetéseket, mintahogy feledése és megvetése sírjába te
mette az előttük valókat. Pszichikai rejtélynek te
kintjük, hogy ilyen tervek egyáltalán felmerülhet
nek és nyilvánosság elé kerülhetnek. Szükségesnek
tartjuk, hogy minden kalanddal szemben leszögez
zük és követelményekként felállítsuk a következő
elveket:
1. Akármilyen nagy egyházépitö buzgóság van
is egyesekben, azt ne okvetlen azáltal juttassák
kifejezésre, hogy bizonyos vonatkozásokban klaszszikus egyházi alkotmányunk legsarkalatosabb el
veit felborítsák.
2. Egy emberöltőre való tapasztalat alapján az
a meggyőződésünk, hogy egyházi alkotmányunk
sem egyházunk érdekeinek a megvédését, sem
egyházunk fejlődését nem zárja ki s hogy keretei
között egyházunk tökéletes és eszményi szolgálása is lehetséges, ha elveit és szabályait megtart
juk és megtartatjuk.
3. Az élet és a fejlődés követelményeinek könynyen megfelelhet egyházunk az egyházi alkotmány
és szabályrendeletalkotási jogának a keretein be
lül is.
4. A hívek megrendszabályozására való törek
vések olyan papi hatalomnak és olyan egyházi
testületek által felelőtlenül és korrekció nélkül
való gyakorlásának lehetnek a forrásai, amik fel
vetnék a mai jogállapotok teljes felforgatását. Ma
népegyház a mi egyházunk. Amig ennek az álla
potnak az előnyeit élvezzük, nem tehetjük ki ma
gunkat s nem tehetjük ki rendezett életviszonyok
között élő lelkészeinket és tisztviselőinket sem
annak a veszedelemnek, hogy kalandos fegyelme
zési jogok meggondolatlan statuálásával egyhá
zunkat elnéptelenitsük, szektává zsugorítsuk s
életfeltételeit egész kalandosan megváltoztassuk.
5. Különösen óvjuk jelenünk felelőseit és jövőnk
építőit minden olyan tervezgetéstől, amely árkokat
és szakadékokat ás a lelkészek és a hivek közé s
amely a lelkészeket bármilyen formában bizalmat
lanságnak, ellenszenvnek, vagy ellenségeskedés
nek szolgáltatja ki.
6. Végül a tervezgetések kalandosságának, fele
lőtlenségének és komolytalanságának a nyilvános
ellenőrzés alá való bocsátása és korlátok közé
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való szorítása céljából azt az erkölcsi és becsület
beli követelményt szeretnök minden a hívek törvé
nyes eljárás nélkül való pellengérre állítására és
az egyházból való kizárására irányuló tervvel
szemben felállítani, hogy tervezőik minden esetben
teljes nevükkel szignálják, híveikkel közöljék és
közvetlen -bírálatuk alá bocsássák őket. Akik az
egyházi alkotmányt a fejetetejére akarják állítani
s akik egyházunk leggyanutlanabb tagjainak jog
talan, indokolatlan és törvénytelen ürügyekkel való
kizárására terveket kovácsolnak, ne tegyék ezt
névtelenség felelőtlensége alatt, hanem vállalják
terveikért a teljes erkölcsi felelősséget.
Azt hisszük, hogy ezek a szempontok helyes
mederbe fogják terelni az egyre kalandosabbakká,
egyházunk, lelkészeink és híveink veszedelmévé
váló álmadozásokat!
Szimonidesz Lajos.

Katolikus volt-e Berzsenyi?
Berzsenyi Dániel, a most is jeles evangélikus
család tagja, vagyis evangélikus vallásu volt s
holtáig az is maradt. Újabban el akarják vitatni
tőlünk. Kétféleképen is kérdésessé teszik evangélikusságát. Azt is mondják, hogy nem evangélikus
volt, meg azt is, hogy evangélikus létére a költé
szete inkább katolikus, mint evangélikus jellegű.
Nehány durva szóban ez a foglalata annak a
vitának, amit Illyés Gyula a Nyugat ez évi 7. szá
mában megindított s utána Babits Mihály folyta
tott.*)
Az első állásfoglalást Illyés Gyula Írásából lehet
kiolvasni, Illyés ugyanis az újabb katolikus pap
költők verseit veszi tollára s megállapítja, hogy a
régebbi magyar irodalom egyáltalán nem volt kle
rikális. Még komoly katolikus paptanárok és szer
zetesek költeményei is egészen világi hangra han
goltak. „Költeményeikben Ámorok, Terpszikorék,
zefirek és faunok nyüzsögnek1' és „véletlenül sem
akad tollúkra Krisztus neve.11 „A múlt átkozottul
szabadelvű. Aki az Egyházat említi, sötét csuhásokról morog, még a szelíd Bajza is.“ „Az Egyház,
de még a katolikus hitvilág is, mint sajátosság
távol állt a magyar irodalom érdekkörétől."
Illyés megállapítása egészen helyt áll. Csak az
nem fedi teljesen a valóságot, ami cikkének ebből
a mondatából olvasható ki: „Ki merné akár Ber
zsenyit, akár Vörösmartyt, akár a Kisfaludyakat
oly . értelemben katolikusnak minősíteni, ahogyan
e fogalmat manapság értelmezzük." (Nyugat,
1933, 423. és 424. old.)
Tévedését egyszerű elírásnak minősíthetjük,
mert Berzsenyi nem volt katolikus.
Illyés cikke Babits Mihályt is porondra szólí
totta.
Babits észreveszi, hogy Illyés tévedett Berzse
nyi katolikussá tételével. Tudja, hogy külsőleg
nem volt katolikus. Ahelyett, hogy elírása helyes
bítésével Illyés egyébként helyes megállapításait
helyeselné, Illyés tévedését helyesbiti, helyes meg
állapításait pedig elrontja. Megállapítja, hogy
*) E vitára Benkóczi Dániel battonyai lelkész úr hívta
fel figyelmünket, mit ezennel hálásan megköszönünk.
Szerk.

1933 junius 1
Berzsenyit nem keresztelték katolikusnak, de egy
füst alatt kijelenti, hogy az nem is fontos: katoli
kus lehet az is, aki rossz katolikus, vagy akit nem
kereszteltek katolikusnak, mert „katolikus, aki ál
talános, mindenütt érvényes törvényekben hisz
vagy ilyen hitre vágyik. . , Katolikus, akiben az
élet szépségének és bűnösségének ösztönös érzései
harcolnak. Kinek erényvágya nem puritán igény
telenség, hanem tragikus küzdelem. Katolikus,
kinek belseje az akarat drámájának, a bűn és bűn
tudat párviadalainak izgatott színpada s nem a
predesztináció vagy fatalisztikus bizalom „erős
vára".
Elméletében csak az a hiba, hogy a katolikus
szót egész más értelemben használja, mint ahogy
a katolikus egyház igényelheti. A katolikus elneve
zésnek a katolikus egyházzal kapcsolatban olyan
történeti tartalma van, hogy ezzel szemben a szó
fogalmára való visszanyulás helytelen. Ilyen eljá
rással teljesen ellentétes dolgokat is elnevezhetünk
ugyanazzal a fogalommal. Ahogy Babits is cselekszi, mikor az Egyház, Róma, a pápaság korlá
tolt klerikális és szellemi igényeinek a végtelenbe
való kiterjesztését egy kalap alá veszi más egyete
mes jellegű törekvésekkel. Ha valaki isten univer
zalitásából az emberiség egységére következtet,
vagy ha valaki a természeti törvények egyetemes
sége gondolatát veszi világnézete vagy áhítata
alapjául, a „katolikus" szó fogalmi értelmében
nevezhető katolikusnak, egyetemes szempontot
szem előtt tartónak, ennek nincs semmi köze a
katolikus „Egyház“-hoz. Berzsenyiék világnézete
egyetemessége dacára annyira eltér a katolikustól,
sőt annyira ellentétben áll vele, hogy egy napon
nem is említhető és egy terminus technikus alatt
nem foglalható össze. Teljesen téves és megté
vesztő tehát, ha akármilyen inverziós elmélet
alapján „katolikus" fogalom alatt emlegeti valaki
együtt Sik Sándort, Mécs Lászlót és Berzsenyit,
vagy a katolikus egyházat és azt az egyetemessé
get, amire Berzsenyi törekedett.
A terminus Berzsenyire való alkalmazása annál
helytelenebb, mert Berzsenyi első pillanatra meg
állapíthatóan is éppen azok közé a költők közé
tartozik, akik pontos ellentétei minden babitsi ér
telemben vett „katolikus" szemléletnek. Berzsenyi
az a költőnk, aki legkevésbé emlegeti frázisként a
klasszikus mitológia rekvizitumait s aki legmé
lyebben belemerült Horatius sztoicizmusába.
Klasszikusokkal való kacérkodása, romantikája
mellett ő az is, aki világnézetében és költészetében
vallásos vonatkozásban a leghatározattabban val
lás- és egyházellenes racionalista álláspontra he
lyezkedett. Csakhogy persze ebben a vonatkozás
ban nem az „Isten, kit a bölcs lángesze föl nem
ér“ kezdetű himnuszára kell gondolni, hanem
1815-ben a pesti magyar társasághoz irt epistolájára, amelyben párját ritkitóan drasztikus vallástörténeti áttekintést nyújt, a vallások teljes össze
omlásában való bizodalmát fejezi ki.
Érdemes ezeket a nagyrészt ismeretlen s az iro
dalomtörténeti köztudatba se jutott sorait emléke
zetbe idézni:
. . . Hány népek élnek még ma is körültünk,
— tekintsük által a föld részeit —
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kik a baromság aklában hevernek
és semmi isten nem tekint ügyökre.
Ez, istenének a barmot hiszi,
imádja a föld ocsmány férgeit,
s azoknak embervérrel áldozik;
emez vakító papjának ganéját,
mint szent ereklyét tisztelvén, eszi;
amott az odvas fákban éhezik
az embereknek görhes istene
s a legnagyobb bűnt batkákért lemossa;
irnitt hamuban kotlik a heréit szent
s bámészkodása istenné teszi.
Így a világnak legkiesb vidékit
ádáz bolondság tölti, ostorozza
s undok zsiványi barlanggá teszi
A keresztény vallást nem jellemzi ily erős sza
rvakkal, de egy lépéssel átlépi, mikor nem tőle
várja a jövőt, hanem a tudománytól:
Hol van tehát a józan értelem;
Hol a tudósok annyi izzadása?
Remélhetünk-e vájjon jobb világot?
Számithatunk-e oly időt, mikor
az ész világa minden népeket
megjózanit és öszveegyesit
s kiirt közülünk minden bűnt s gonoszt?
Reményiek . . .
Reményének a tárgya az ész világa! „Az ész s
igazság menydörgő szavára" várja a vallás zor
don ínsége összeomlását és durva láncai lehul
lását.
Azt hiszem, e programmatikus költeménye alap
ján se Babitsnak nincs joga arra, hogy raciona
lista egyetemességre való törekvésében Berzsenyit
a katolikus egyházzal közös terminus alá foglalja,
se nekünk nem szabad Berzsenyit túlságosan egy
házunk számára reklamálnunk. Az mindenesetre
bizonyos, hogy vallásosságának a jellege semmi
től nem állott olyan távol, mint a katolikus egy
háztól, a klerikalizmustól és a közkeletű érdelem
ben vett vallásosságtól. Az is bizonyos, hogy ha
már racionalizmusát vallásnak akarjuk nevezni,
akkor ez inkább nevezhető radikalizálódott pro
testantizmusnak, mint bárminő katolicizmusnak,
A legjobb azonban az volna, ha megegyezhetnénk
abban, ami feltétlenül igaz, hogy Berzsenyi lelke
szerint és költészetében se katolikusnak, se evan
gélikusnak nem mondható, hanem — ha és
amennyiben vallásos érzéseket juttat kifejezésre
— egy és a kereszténység minden formájával el
lentétben álló egészen új, kialakuló modern val
lásosság tudatos és tipikus képviselője, amelynek
az előképeit a rómaiaktól veszi, amellyel azonban
teljesen fel akar érni a modern világképhez és
belé akarja szoritani az új világperspektivát.
Szimonidesz Lajos.
Dr. Batizfalvi főorvos, fogorvos magán fogorvos
intézetében vállalkozik fog- és szájbetegségben szenvedő egyfiáztagjaink szakavatott gondos és mérsékelt áron való keze
lésére, mindennemű fog pótlására Szükség esetén részletfize
tésre. Forduljunk hozzá teljes bizalommal. Muzeum-körut
27. szám.
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A p esti e g y h á z i tisztu jitá sh o z.
A pesti ev. magyar egyház a múlt hetekben teljes
tisztujitást rendezett. A tisztujitás alkalmából valamennyi
tisztség betöltésére egy szavazólappal szavaztak a hívek.
A szavazólapot az egyháztanács javaslata alapján a köz
gyűlés határozatából az egyház elnöksége a nyilvántartó
hivatal és a pénzbeszedök útján bocsátotta a híveknek
rendelkezésükre. A szavazólap összeállítása több tekin
tetből igen érdekes. Felesleges, de nem jelentéktelen moz
zanat benne az, hogy nemcsak a most megválasztandók
névsorát tartalmazta, hanem közölte a lelépő tisztikar és
egyháztanács tagjainak a nevét is, amivel tanulságos
összehasonlításokra adott anyagot mindenkinek abban
a vonatkozásban, hogy kik maradtak ki a régiek közül
és hogy kik az uj tagok. Ez azonban inkább személyi
szempontokból lehet jelentős probléma. Kívülről nem
igen lehet hozzászólni.
Annál általánosabb érdekű az a szavazólapból kitűnő
tény, hogy a pesti magyar egyház nem hatvan egyház
tanácsost választott, amennyit az érvényben lévő törvé
nyes egyházalkotmány 50. §-a megenged, amely szerint
az egyháztanácsösok száma tíznél kisebb és hatvannál
több nem lehet, hanem hetven név szerepel a választási
listáján. Igaz, hogy tiz egyháztanácsost »tiszteletbeli«
elnevezéssel választottak be a tanácsba, mivel azonban
az egyházi alkotmány ezt a kategóriát nem ismeri, a
»tiszteletbeli« egyháztanácsosok csak úgy gyakorol
hatnak törvényes egyháztanácsosi jogokat, hogyha
»tiszteletbeli« elnevezésük mellett egyúttal benn vannak
az egyháztanács tagjainak a törvényesen megengedett
maximális létszámában is. Érdekes szokás az, hogy a
pesti egyház a tiszteletbeli egyháztanácsosokat is hat
évenként választja. Ez azért feltűnő, mert ez a megkü
lönböztetés rendesen elévülhetetlen érdemek alapján tör
ténik s az egyszer már megszerzett és elismert érdemek
rendes körülmények között nem tehetők hat évenként
újabb elbírálás tárgyává. A pesti egyház valahogy ép
pen tiszteletbeli presbitereinek nem adja meg még azokat
a jogokat sem, amelyeket rendes egyháztanácsosai él
veznek és gyakorolnak, azzal pedig, hogy ezt a kategó
riát egyházi törvényen kivül vagy e törvény ellenére ál
lapította meg, éppen legérdemesebb és legtiszteltebb
férfiait oly formán »tiszteli« meg, ami feltétlenül kihívja
maga ellen a kritikát.
Nézetünk szerint igazi megtiszteltetés az volna az
egyház közönsége részéröl, hogyha a »tiszteletbeli« pres
bitereket az egyházi alkotmány sáncai között az egyház
tanács választottai névsorának az élén választanák meg
és hogyha őket hallgatólagos megegyezéssel minden
tisztujitás alkalmával életük végéig újra választanák.
A megtiszteltetésnek Így magja is volna, amennyiben a
tiszteletbeli presbiterek presbiteri jogokat is gyakorol
hatnának.
És ha már a pesti egyház az egyházi alkotmány sán
cain kivül statuál »tiszteletbeli egyháztanácsos«-i címe
ket megfelelő jogok nélkül, akkor nagyon mérsékelt és
problematikus tiszteletnek kell tartanunk azt a formát,
hogy az egyház hat évenként újra választja a tisztelet
beli egyháztanácsosokat is. így megeshetik az, ami most
is megesett, hogy egy tiszteletbeli egyháztanácsos az új
ciklusban nem az, mert mást választottak a helyére.
Éppen kiváló egyházi férfiaink és nagyjaink kellő
megbecsülése teszi kívánatossá, hogy a pesti egyház mai
gyakorlatával, tiszteletének és megbecsülésének az ér
dekében, szakítson. Helyébe vezessen be olyat, amely
legalább a törvényeinkben biztosított jogokat nyújtja a
»tiszteletbeli« egyháztanácsosoknak s másrészt biztosí
tékot nyújt nekik abban a tekintetben is, hogy ez a meg
tiszteltetés állandó és maradandó jellegű és nem függ se
egy jelölő bizottság tetszésétől, se egy szavazatokban
kifejezésre jutó véletlentől.
A másik igen feltűnő dolog a szavazólapon, hogy az
első oldalán levő jelölés a hátlapján olvasható szabály
zati rendelkezéseket meghazudtolja.
A szabályzat 18. §. b) pontja szerint t. i. »mindeti
egyes tisztségnél csak egy személyre és ugyanazon sze
mélyt illetőleg csak egy állásra, vagyis tisztségre, vagy
egyháztanácsosi tagságra.. . szavazhat, mert ellenkező
esetben az illető tisztségre vagy az egyháztanácsosi tag
sági helyekre leadott szavazata érvénytelen lesz.«
A jelöltek névsorából viszont megállapítható, hogy
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a főjegyzői tisztségre Gaudy László dr.,
a hitoktatási igazgatói tisztségre szintén Gaudy
jelöltetett, vagyis olyan jelölés történt, ami a pesti egy
ház szervezeti szabályzatának fent idézett és a szavazó
lap hátulján kinyomatott szakasza értelmében szabály
talan, tehát a szabálytalan jelölés alapján leadott sza
vazatok érvénytelenitendök. A választás eredményéből
az látszik, hogy sem a szavazatszedő és összeszámláló
bizottság, sem a választás eredményét enunciáló köz
gyűlés nem vette figyelembe a szervezeti szabályzat ren
delkezését és hogy dr. Gaudy László kettős tisztre ivaló
szabálytalan jelölésének a következményeképen a reá
szabálytalanul leadott, tehát a pesti egyház saját tör
vénye szerint érvénytelenítendő szavazatokat nem ér
vénytelenítette, hanem Gaudy László dr.-t mind a két
tisztre megválasztottnak jelentette ki. Úgy látjuk, hogy
a választás ily eredményének a megállapítása szemben
áll a pesti magyar egyház szervezeti szabályzatának a
rendelkezésével. Miután Gaudy László minden valószínű
ség szerint törlés és változtatás nélkül beadott szavaza
tok alapján lett megválasztva, alighanem valamennyi
szavazata érvénytelen, mert a kettős szavazatok a pesti
egyház szervezeti szabályzata értelmében mind törlen
dők. Ha a választás folyamán csak a hivatalos listán
adattak le szavazatok, akkor valamennyi szavazata ér
vénytelen. Ha más listával is szavaztak, de ezen Gaudy
nem két helyen volt jelölve, a Gaudyra esett szavazatok
érvényesek, ha azonban ilyen szavazatai Gaudynak nem
voltak, • akkor azok tekintendők megválasztottaknak,
akikre ezek az érvényes szavazatok estek.
Az ügy a törvény megtartásának és megtartatásának
iskolapéldája. A pesti egyház tizenkét ezer hive látta a
jelölés és szabályzat közt való 'ellentétet. Ha a választás
folyamán a szavazólap első és hátulsó oldala között két
ségtelenül fennálló ellentétet a hivatalosak és érdekeltek
nem is konstatálták, az egyházi hatóságok kötelessége
az ügy megvizsgálása.
Mi a pesti egyházi .szabályrendeletnek az állások hal
mozására vonatkozó abszolút tilalmát oly jelentősnek és
a tőle való eltérést annyira helytelennek tartjuk, hogy a
jelen esetben való érvényesítését várjuk.
Sőt azt is megfontolandónak véljük: nem volna-e
egészséges haladás, hogyha ebben az irányban más
megállapodások vagy intézkedések is történnének?! —sz.
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A bánat lépcsőjét járom én.
Följebb, följebb vonszolva testem,
Minden foknál hosszan visszanézek,
Szemem a messzi távolba meresztem.
És látom a lépcsők végtelen sorát.
Rajta emberek miriádjait,
Véresen, hörögve, egymást tiporva.
Kergeti mind a délibábjait.
Oh, legtöbbje már ctz első fokoknál
Sikoltó jajjal porba hull,
S mellettük a Sátán gúnyos kacajjal
Uj mákonyért a tarsolyába nyúl.
Szórja — szórja a szines lepkeszárnyon
Libbenő, szálló vágyakat,
Virágillatos varázsszekérröl
Hinti közénk az álmokat.
Percre jön a perc. Múlik az óra.
A lepkehálónk elszakad,
A varázsszekér keréknyomában
Szivünk . . . lelkünk . . . ottmarad.
Én tovább vonszolom a testemet.
A bánatlépcsöjén följebb, följebb hágok,
Amíg egy hosszú, békés pihenőnél,
Uram! . . . a Te nyugalmadra rátalálok .. .
Pókay Edvin.
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P á ly á z a ti fe lh ív á s.
A Luther-Otthonba, az egyetemes egyház egyetemi és
főiskolai internátusába (Budapest, Vllí. Üllői-ut 24) a
jövő 1933/34. tanévre több, tanulmányait budapesti egye
temen, illetve főiskolán folytató ifjú lesz felvehető. Pá
lyázhatnak evangélikus, esetleg református ifjak. A'fel
vételi kérvény, a Luther-Otthon szemináriumi bizottság
hoz intézve, az illetékes egyházkerület püspökéhez folyó
évi junius hó 15-éig nyújtandó be.
A kérvény mellékletei a következők:
1. Születési anyakönyvi kivonat.
2. A középiskola Vili. osztályáról szóló bizonyítvány,
érettségi bizonyítvány (pótlólag is beküldhető junius hó
30-áig közvetlenül az Otthon címére), illetve, ha a folya
modó már egyetemet vagy főiskolát látogatott, index.
3. Hatósági orvosi bizonyítvány.
4. önéletrajz, amely a családi körülményekre, vagyoni
viszonyokra, zeneismeretre is kiterjeszkedik.
5. Az illetékes lelkész által kiállítandó erkölcsj bizo
nyítvány, amely a folyamodó szüleinek esetleges egyházi
szolgálatairól is megemlékezik.
6. Az atyának, illetve a törvényes gyámnak hivatalos
kötelezvénye, amelyben a dijak fizetésére és az okozott
károk megtérítésére kötelezettséget vállal.
7. Válaszboríték ajánlott válasz céljaira, megfelelően
felbélyegezve.
Az Otthon lakásért és háromszori étkezésből álló el
látásért évi 730—880 pengőt számit aszerint, hogy tagjai
többed magukkal, vagy egyedül laknak.
Budapest, 1933. május hó 15.
Sándy Gyula s. k.
műegyetemi tanár, ügyvezető alelnök.
Közöljük t. olvasóinkkal, hogy nem áll módunkban
hirt adnunk budai templomunk istentiszteleti rendjéről
és a hívek között lefolyt lelkészi functiókról. Annyi kiszivárgott tanítványaink révén, hogy a konfirmációt a
junius 11-ére kitűzött rádiós istentisztelet miatt már pün
kösd hétfőjén fogják megtartani. Egyébként újból kértük
a lelkészt, hogy bocsássa rendelkezésünkre a szükséges
értesítéseket, az alábbi levelet intézvén hozzá:
Nagytiszteletü Lelkész Ur!
Tisztelettel felkérem, szíveskedjék a Hegyen épített
városban leendő közlés céljából rendelkezésemre bocsá
tani a következő két hétre szóló istentiszteleti rendet és
az elmúlt négy héten történt lelkészi functiók adatait.
Lapunk legutolsó megjelenése óta budai híveink közűt
számosán kijelentették előttem és munkatársaim előtt is,
hogy súlyt helyeznek arra, hogy lapunk utján értesülje
nek az egyházi élet dolgairól. Mivel minden keresztyén
embernek szolgálnia kelt és én is, Nagytiszteletüséged is
még külön hivatalos esküvel is vagyunk a szolgálatra
kötelezve, ne tagadjuk meg szolgálatunkat azoktól, akik
azt joggal elvárhatják. Tegyük meg ezt annál inkább,
mert egyeseket már csak ez a szolgálat fűzhet egyhá
zunkhoz szorosabban.
Kérésem teljesítését bizton remélve, vagyok
kiváló tisztelettel
Budapest, 1933. május 29.
Hiittl Ármin.
Nagytiszteletü Vallástanár Ur!
Sajnálatomra arról kell értesítenem, hogy a Hegyen
épített város részére híreket többé ki nem szolgáltathatók.
Kiváló tisztelettel
Budapest, 1933. május 29.
Varsányi Mátyás.
E válaszhoz ezúttal nem fűzünk semmi magyarázatot.
Binder Jenő ev. lelkész, a késmárki lyceum nyugal
mazott vallástanára, május 18-án, rövid, súlyos szenve
dés után, életének 71. évében elhunyt. Benne Dr. Binder
Dezső fogorvos, budai hívünk, édesatyját gyászolja. Nyu
godjék békében! Áldás legyen emlékezetén!
Budai egyházunk május 23-án közgyűlést tartott,
melynek első tárgya: a gondnoknak adandó felmentés
volt az 1932. évi gazdálkodásért. (Lásd a HÉV. 1933.
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évi március 9-i közléseit.) Szimonidesz Lajos azt kér
dezte, hogy benne van-e a múlt évi elszámolásban az az
ügyvédi költség, melyet /az egyház Hüttl Ármin vallás
tanár ügyvédjének, dr. Uhlmann Lajosnak kifizetett? A
gondnok igenlő válaszára Szimonidesz kijelentette, hogy
e tétel jogtalanul került a számadásba, a gondnok azt
törvényes meghatalmazás nélkül fizette ki és azért vagy
a gondnok vagy az elnökség térítse azt vissza az egyházi
pénztárba, mert különben azt az indítványt kellene ten
nie, hogy a gondnokot tegyék felelőssé e kifizetésért és
ne adjanak neki felmentést. Ilyen kicsi tételek kifizetése
nagyon elmérgesiti a helyzetet az elöljáróság és a hívek
között. Az elnökség különben is esküt tett az egyház va
gyonának hűséges kezelésére és csak jogerősen megálla
pított követeléseket folyósíthat. A közpénzek kezelése
tekintetében a legszigorúbban kell eljárni. Ez közérdek.
Bejelenti egyúttal, ha ennek ellenére mégis megadják a
gondnoknak a felmentést, azt meg fogja felebbezni.
A többség megadta a felmentést.
A felügyelő javaslatot tett két egyháztagnak megbízó
levéllel és néhány egyháztagnak jegyzőkönyvi kivonat
tal az egyházmegyei közgyűlésre való kiküldésére. Szimo
nidesz Lajos kérte, hogy a hivatalosan ajánlottakon felül
küldje ki a közgyűlés tanácskozási joggal mindazokat,
akik erre önként jelentkeznek. Ez az egész országban
szokásban van és a budai egyháznak nincs oka arra,
hogy kizárja az egyházi közéletből azokat a tagokat, akik
az egyházi ‘ügyek iránt fokozottabb érdeklődést tanúsí
tanak. Kérte, hogy az egyház ne helyezkedjék szembe az
általános szokással. A közgyűlés nem teljesítette Szimo
nidesz közérdekű kérését.
Az egyház Fortuna-utcai bérházának bérlője a bérleti
dij leszállítását kérte. Szimonidesz Lajos olyan megol
dást javasol, mely az egyházat felesleges adófizetéstől
megkímélheti.
A gondnok javasolta, hogy Wichmann Ede ny. igaz
gató, ki 1927 óta példás rendben vezette az egyházi
pénztárt, junius 1-től mentessék fel és választassák meg
helyébe Fischer Károly, ki a próbaidő alatt alkalmasnak
mutatkozott a pénztártiszti teendők elvégzésére. Fizetése
legyen április 1-től számítva havi 140 F és havi 18 P
családi pótlék.
Szimonidesz javaslatára a közgyűlés Wichmann Edé
nek a pénztár kezelése körül kifejtett hasznos szolgála
taiért hálás köszönetét mond, neki legjobb kívánságait
fejezi ki és a jövőre nézve is kéri értékes tapasztalatai
nak az egyház javára leendő gyümölcsöztetését.
Szimonidesz kérdi, hogy milyen viszonyban van a
pénztártiszt az egyházzal szemben és történt-e gondos
kodás a munkásbiztositási és betegbiztosítási járulék fi
zetése dolgában. Az egyház adjon meg minden socialis
biztosítást tisztviselőjének. A gondnok a kérdésre kije
lentette, hogy Fischer acceptáló levelet fog kapni és a
biztosítás kérdését is tisztázni fogják.
Dr. Horváth Cornél azt kérdezte, hogy milyen formá
ban szűnik meg Wichmann Ede pénztártiszti szolgálata?
Ö mondott fel vagy neki mondtak fel? Mi lesz abban az
acceptáló levélben? Wieland egyháztag azt kérdezte,
hogy Fischer Károly elég biztosítékot nyuithat-e a pénz
tártiszti hivatal betöltésére? Miután a gondnok kijelen
tette, hogy Wichmann Ede szolgálata kölcsönös egyetér
téssel szűnik meg iunius 1-én és Fischer megbízhatósá
gáról próbaszolgálata idején meggyőződtek és miután a
felügyelő megnyugtatta Dr. Horváthot, nogy Wichmann
Edének az egyház szolgálatából való kiválása illő for
mában is kifejezést nyer, a közgyűlés Fischer Károly
pénztártiszti alkalmaztatását megszavazta.
A felügyelő felolvastatta Hüttl és Reif vallástanárok
beadványát, melyben azt kérték először, hogy a jogtala
nul visszatartott belmissziói pótlékot fizettesse ki nekik
az egyház és bejelentették, hogy március 1-től az állam
tiszteletdijukból havi 44 pengőt levon és mivel ők egyházi
tisztviselők, kérik ennek az összegnek az egyház által
leendő pótlását.
Dr. Báty ka ügyész azt javasolta, hogy az első kérés
felett térjen a közgyűlés egyszerűen napirendre, a beje
lentést és az ezzel kapcsolatos kérést utalja a jogügyi és
pénzügyi bizottságok utján javaslattételre a tanács elé.
Szimonidesz szerint az egyházi tisztviselők nem követ
hetnek el jogtalanságot. Nem jogerős határozatokat nem
lehet végrehajtani. Bízik a közgyűlés tagjainak jogisme
retében és jogtiszteletében, hogy teljesitik a vallástanárok
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jogos kérelmét, különben az elnökséget és gondnokot
kellene ezen járulék jogtalan visszatartásáért is felelőssé
tenni.
Gaál József, mint a vallástanárok képviselője, száll
szembe az elnökség álláspontjával. Szerinte az egyház
nak meg van a teljes fedezete a belmisszió pótlékok ki
utalására és a költségvetési egyensúly felborulásáról
szó sem lehet. Reméli, hogy az esperességi közgyűlés
helyet fog adni a felebbezésnek, de már most kéri a
visszatartott pótlékok kifiztését.
Dr. Horváth Cornél a közigazgatási jogból bizonyítja,
hogy csak jogerős határozatok hajthatók végre. Az egy
házi közgyűlés március 1-i határozata pedig még bem
jogerős. Minthogy az egyházat a járulékok kifizetése
esetén semmi károsodás nem érheti, a kifizetést nem le
het megtagadni. Járjon el az elnökség a saját felelőssé
gére. A felügyelő kijelentette, hogy a gondnok az elnök
séggel egyetértésben szüntette be április 1-én a bel
missziói járulék fizetését. Különben az egyházmegyei köz
gyűlés már junius havában fog a beadott felebbezés dol
gában dönteni. A közgyűlés 38 szavazattal 5 ellen elfo
gadta Dr. Bátyka indítványát.
Dr. Gunesch Károly s. lelkész a lelkészválasztási sza
bályrendelet 75. szakasza értelmében dijlevél kiállítását
kérte a maga számára. A felügyelő indítványozta, hogy
a közgyűlés adjon az elnökségnek felhatalmazást a dij
levél kiállítására. Dr. Horváth szerint ez alkotmányelle
nes volna, mert a dijlevelet a jgizgyülésnek szószerint be
kell mutatni és csak a közgyilífcböl keltezetten lehet ki
adni. Szimonidesz szerint a lelkészi alkalmaztatás csak
választás útján történhetik. A püspök kirendelési joga
még nálunk nincs törvénybe iktatva. Nálunk a lelkész
csak választás útján kerülhet az egyházközséggel jogi
viszonyba. ' ö ezt a kérdést nem személyi vagy bizalmi,
hanem tisztán jogi kérdésnek tekinti és kívánja, hogy a
s. lelkész részére a törvényes előírások követelményeinek
szigorú szemmel tartásával készítsék el a hiványt, me
lyet törvényesen meg is kell erősittetni a felsőbb hatósá
gokkal és csak azután lehet a választást megejteni és a
hiványt a megválasztottnak kiadni. Felszólította az el
nöklő lelkészt, nyilatkozzék, hogy váljon nem ez-e a mi
egyházunkban a felvetett kérés törvényes elintézésének a
rendje és hangsúlyozta, hogy a segédlelkésznek is érde
kében van, hogy kifogástalan hiványt kapjon. Dr. Bátyka
ügyész azt állította, hogy a püspök rendelkezik a s. lel
késszel s itt nem hiványról, hanem csak dijlevél kiállítá
sáról van szó. Dr. Horváth szerint, ha az egyháznak
szüksége van segédlelkészre, szervezze meg a rendszeres
segédlelkészi állást és töltse be. Mert a mostani állapot,
hogy a püspök rendelkezik a segédlelkésszel, abusus,
mely nem alapszik törvényen és sérti az egyház autonó
miáját is.
Demel felügyelő kijelentette, hogy törvényes formában
kívánják a dijlevelet kiállítani. A közgyűlés erre meg
adta a felhatalmazást.
Fiáth egyháztag azt indítványozta: Mondja ki az egy
házi közgyűlés, hogy a »HÉV« részére egyházi híreket
nem ad ki. Szimonidesz szerint ez az ügy nem tartozik
a közgyűlés hatáskörébe, mert ez tisztán a lelkész sze
mélyi felelősségén fordul meg. A lelkész nem tagadhatja
meg egy hívétől sem a köteles szolgálatot és nyilván
való, hogy ezeknek a híreknek közlése az egyház és a
hívek érdekében hasznos. Egyébként ebben a lapban a
szóló az ö felelőtlen tollával a lelkész érdekét is szolgálta
és abból neki anyagi haszna is volt, mert a HÉV-ban
megjelent cikk hatása folytán kapott felfüggesztése ide
jén Fürst administratortól a stólából egy bizonyos részt.
Dr. Varsányi lelkész ennek a kijelentésnek igazságát a
közgyűlés színe előtt tagadta. (Mint feltétlen hitelességű
tényt megállapíthatjuk, hogy a HÉV. 1930. május 29-én
megjelent számának 92-ik oldalán követeltük a felfüg
gesztett lelkész számára a stóla dijak egy harmad részét
és az egyháztanács 1931. január 9-én tartott gyűlésében
kívánták Fürst helyettes lelkésztől, hogy a stólákból egy
részt fizessen ki 'a felfüggesztett lelkész részére, amit
Fürst Ervin administrator, jelenleg szentetornyai ev. lel
kész, saját kijelentése szerint, meg is tett.)
Dr. Marton egyháztag Fiathot indítványának vissza
vonására kérte, mert szerinte a belügyminiszter a Lutherszövetséget feloszlatta, a lapot betiltotta és igy tulapdonképen az nem is létezik már. Az egyházi közgyű
lés az indítvány fölött nem határozott.
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A közgyűlés folyama alatt kalapban volt pénzgyüjtés
a Gyámintézet és a Krückenberg ösztöndíj részére. A
gyűjtés eredménye volt 26.48 P. Ebből az ösztöndíjra jut
15 P, melyhez az egyházi pénztárból még 10 pengő kerül.
Az ösztöndijat a presbyterium Búza István, a Fehérsastéri polgári fiúiskola Il/b osztályú tanulójának ítélte oda.
Az ülés végén a gondnok bejelentette,' hogy a cserkészjamboree érdekében kifejtendő fontos szolgálatok
miatt bizonyos esetekben helyettesítésre lesz szüksége.
A közgyűlés ezt a bejelentést tudomásul vette.
Theológiai konferencia. A Sopronban működő theol.
fakultás tanári kara junius 20—23-ig tizedik munka
évének befejezésein harmadik theol. konferenciáját
tartja, melynek főtárgya: elméleti és gyakorlati hitvédelem. A megnyitó istentisztelet junius 20-án este 6 óra
kor lesz a templomban. Utána vallásos estély, melyen
P. Geduly püspök tart előadást a hitvédelem jelentősé
géről. A junius 21-i előadások: Az ember létproblémája
és a hit. Teremtéshit és természettudomány, jézus feltá
madása, mint apologetikai probléma. Hit és nevelés. Ezen
előadásokat a fakultás tanárai tartják. Este 8 órakor
lesz vallásos estély a gyülekezet részvételével, melyen
D. Kovács Sándor: A világi elem a hit védelmében címen
tart előadást.
Junius 22-én az előadások címei: A protestantizmus
erőforrásai. Hitvédelem és egyházi öntudat. A lelkészi
munka a hitvédelem szolgálatában. A nemzedékek pro
blémája és az egyház. Ezen előadásokat lelkészek
tartják.
Este 8 órakor vallásos estély, melyen Dr. Molnár
Gyula kir. táblabiró tart előadást »A kér. hivő feladatai a
hitvédelem szolgálatában címen.
Junius 23-án délelőtt 8—11 órakor lesz még Dr. Karner tanár előadása: A bolsevizmus mint ellenfél címen és
D. Kapi püspök .előadása: Korunk válsága mint a ke
reszténység erőpróbája címen. Ezt követi befejező meg
beszélés és izáróáhitat. Délutánra tervbe van véve Szé
chényi István sírjának meglátogatása Nagycenken. Az
előadások és vallásos esték állandó helye a fakultás nagy
előadóterme.
A konferencia részvételi jegye 3 P, s. lelkészeknek és
hangátoknak 1.50 P. Jegyeket a dékáni hivatalban lehet
váltani. A résztvevők kedvezményes ellátást kaphatnak a
lyceumi tápintézetben, napi 2 pengőért, kedvezményes
elszállásról is gondoskodik a rendezőség, valamint ked
vezményes vasúti jegyről. A részvételre minél korábban
kell írásban jelentkezni, legkésőbb junius 10-ig. Felvilá
gosítással készségesen szolgál a dékáni hivatal (Sopron,
Deák-tér).
Mivel a konferenciára egyházunk minden érdeklődő hí
vét szeretettel hívják és várják és az előadások meghall
gatásából mindenkinek nagy lelki haszna lehet, szere
tettel hívjuk fel olvasóink figyelmét erre a nagyon fontos
munkára és kérjük őket, hogy a maguk és szeretett
egyházunk érdekében minél többen vegyenek részt benne,
még ha némi áldozatokba kerülne is. Isten bőséges áldá
sa legyen a konferencián!
A budapesti ev. egyházmegyei Tanítói Kör május
24-én várbeli ev. iskolánkban rendes közgyűlését tar
totta, melyen előadásokat tartottak: Králik fenő Ritmi
kus egyházi ének és zene az iskolában címen, Királyfalvi
Gusztáv budai tanító Az iskola a nemzeti összefogás
eszköze cimen, azután a kör adminisztratív ügyeit intéz
ték. A gyűlést könyörgés előzte meg a templomban és
közebéd követte.
A gyűlésen a kör tagjain kívül résztvettek még: Dr.
Zelenka Frigyes kir. tanfelügyelő, Mohr Henrik egyházmegyei tanfelügyelő, Dr. Böhm Dezső leánykollegiumi

igazgató és iskolánk veterán munkásai: Gártner Rezső,.
Mikolik Kálmán és Wichmann Ede igazgató-tanítók.
Körzeti presbiteri, ifjúsági és leányegyleti konfe
renciát rendezett a zalai ev. egyházmegye május 28-án
Révfülöpön, melyen az egyházmegye) lelkészein és taní
tóin kívül közreműködtek még Dr. Deák fános theol.
tanár, Dr. Berzsenyi Jenő egyházmegyei felügyelő, Huber
Etelka győri diakonissza-főnöknő, Hegedűs Ilonka és
Erős Sándor központi titkárok. Az előadások egyházunk
helyzetével, a presbiter feladatával, a nő eszmény képé
vel és feladataival és jövendőnk alakulásának feltéte
leivel foglalkoztak. A konferencián résztvevők a hősök
emlékünnepét is együtt ülték, örömmel adunk hirt erről
a megmozdulásról is, mely jobb és szebb jövőnket szol
gálta.
A magyar diákok »Pro Christo« szövetsége (M. E.
K. Dsz.) evangélikus osztálya az ev. egyetemes egyház
ifj. belmissziói bizottsága1 támogatásával Tahi alsó tá
borában julius 8—15-ig országos középiskolás1, fiukonferenciát, Tahi felső táborában középisk. leánykonferen
ciát rendez, melyre minden 13-ik élétevét betöltött diákot
szeretettel vár. Közelebbi felvilágosítással minden val
lástanár szolgálhat.
Hegyen Épített Városra fizettek: Balázs Aurél 2,
Doktorits Benő 3, dr. Kardeván Károly 4, Kesztler Árpád
1.50, dr. Lányi Lajos 6, Nagy Elemérné 2, Polevkovics
Gusztáv 3, Purt Ernő 3, dr. Röckh Béla 3, Terplán Sán
dor 3 pengőt.
Marxtól Leninig. A modern pogányság harca a keresztyénség ellen. íízociális tanulmány. Irta: dr. Szeberényi Lajos Zs. ev. esperes, felsőházi tag. Békéscsaba,
1933. Ev. Egyházi könyvkereskedés kiadása. Ára 3 P.
290 oldal.
Szerző egy hosszú élet tanulmányainak eredményét
adja vázlatosan e könyvében. Ifjú kora óta járt a mo
dern pogányság sáncai előtt. A mai nehéz időkben igye
kezett a modern pogányság veszedelmes és igazi gyöke
reit megtalálni. Egy új világ küszöbén állunk. A
keresztyénségnek talán
a legnehezebb próbát kell
létezése óta kiállnia, mert harcolnia kell a lélek
önállóságáért, függetlenségéért és a szabadságért.
Ebben a harcban a hivő az emberiség legjobbjaival
küzd Krisztus zászlaja alatt. A harchoz szükséges fegy
verzetet akarja nyújtani e könyv is, mely szerzőjének
rendkívüli olvasottságánál és nagy nyelvtudásánál fogva
mindenki számára rendkívül hasznos, érdekes és tanulsá
gos olvasmány.
Tanulmányozását szeretettel ajánljuk kedves olvasó
inknak.
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