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A polgári házasságról.
»A törvény előtt minden állampolgár egyenlő
legyen!* Ez igazságos elv alapján alkotta m ega
franczia nemzet a kötelező polgári házasság in
tézményét. Azóta egy egész évszázad folyt le, s
ma már Európa minden művelt nemzete elfogadta
a házasságkötés ez újabb módozatát. A modern
magyar állam is érezte, hogy polgárait ki kell
szabadítania ama kényelmetlen korlátok közül,
a melyek közé őket egyes felekezetek önző ha
talmi érdekei szorították.
Ki ne ismerné azt a hallatlan nyomást, melyet
egyik-másik felekezet papsága a vegyes házas
ságokra gyakorolt? . . . Ki ne hallott volna arról
a vallás-csereberéről, melyet az áldatlan váló
perek előidéztek ? . . . Ki ne emlékeznék az elkeresztelések szomorú históriájára, mely a külön
böző vallásfelekezeteket egymás ellen hadilábra
állította ? . . . S ki ne tudná, hogy polgártársaink
egy része, az izraelitaság, egyáltalán nem kelhe
tett össze mással, mint izraelitával ?
A magyar törvényhozásnak nemcsak joga volt
hozzá, de halaszthatatlan kötelességévé is vált,
hogy az állam jogrendjét megszabadítsa minden
illetéktelen beavatkozástól, hogy biztosítsa a val
lás- és lelkiismeret szabadságát s hogy megvaló
sítsa polgárainak törvény előtti egyenlőségét.
Mi protestánsok eddig sem állotluk útját a
magyar állam szabadelvű fejlődésének; nem áll-

2. szám.

juk útját most sem. Ha egy kissé szokatlan is
reánk nézve a kötelező polgári házasság intéz
ménye, nem idegenkedünk tőle, nem izgatunk
ellene, sőt szívesen elősegítjük életbeléptetését.
A lelkiismereti szabadság s a törvény előtti
egyenlőség, a melyeknek az uj intézmény újabb
tért hódított meg, utóvégre minden irányban ja 
vunkra fog válni nemcsak mint protestánsoknak,
hanem mint hazafiaknak is.
Vájjon kárunkra lehet-e, ha a vegyes vallásu
jegyesek ezután szabadabban engedhetnek szivök
vonzódásának, s ha egyik-másik felekezet papjai
nak ezután kevesebb alkalma lesz ördöggel, po
kollal és kárhozattal ijeszteni őket ? . . . Vájjon
hanyatlani fognak-e a közerkölcsök, ha a meghasonlott házastársak jövőben nem lesznek kény
telenek vallásukat megváltoztatni, hogy boldog
talan házaséleti viszonyukat felbonthassák ? . . .
S vájjon felfordul-e a világ, ha ezután egyik
másik keresztyén ifjú a Sáron rózsái közül választ
és tűz egyet dobogó keblére, vagy egy-egy ke
resztyén hajadon valamely izraelita ifjúban leli
fel a maga ideálját? . . . Hiszen ez nem kény
szer, hanem szabadság! Él vele a kinek tetszik.
Nem él vele, a kinek nem tetszik. Mi evangé
likus lelkészek az ilyen vegyes párra is szívesen
ráadjuk az Isten áldását. Mi soha nem feledjük,
hogy: »Egy az Isten és mindeneknek atyjokN
(Eféz. 4, 6.)
*
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Mikor e sorokat írom, mintegy varázsütésre
megjelen képzeletemben magyar hazánk szép,
múltjánál sokkal szebb jövője. Megingani látom
a korlátokat, melyek eddig a magyar honpolgárt
a magyar honpolgártól elválasztották. A feleke
zeti, a nyelvi, a faji ellentétek lassanként meg
szelídülnek. Mind jobban egymáshoz simulnak.
Az egyházak visszavonulnak a vallásos élet te
rére. Nem kalandoznak többé a politika idegen
tájain. Hivebben, sikeresebben gondozzák nyájuk
hitéletét s jó erkölcseit. A felekezeti, a faji gyű
löletes viszályok helyett ember- és hazaszeretet
s bensőbb, melegebb vallásosság foglalja el a
szíveket.
Hogy ez ábrándok megvalósulásához időre van
szükségünk, én is tudom. De egyúttal mélyen
érzem, hogy egyházpolitikai törvényeink egy
egész romhalmazt hárítanak el nemzeti egyetér
tésünk, boldogulásunk s felvirulásunk utjából. A
czél közelebb lebeg szemeink előtt, mint valaha.
Hassunk, alkossunk tovább s »a haza fényre
derül!«
*

Igen, a haza, de hát az egyház, a vallás, az
erkölcs? . . . kérdi a kétkedő. Oh ne féltsétek az
emberi szív e drága kincseit, ne féltsétek a láng
elméktől, kik e nemzetet vezérlik. Vagy azt hi
szitek, hogy egy Deák Ferencz, a ki a polgári
házasság eszméjét élte alkonyán prófétai lelkese
déssel nemzete szivére kötötte, vagy egy Kossuth
Lajos, a ki sírja szélén reszkető kézzel irta meg
lelkes sorait a polgári házasság érdekében, vagy
azok a nagy államférfiak, a kik a nagy eszmét
diadalra juttatták, vagy végül, de legelső helyen,
a mi felséges királyunk, a ki a megalkotott tör
vényt fejedelmi szentesítésével megerősítette . . .
hogy e nagyok és dicsők nem tudták s nem tud
ják, hogy vallás, hit és jó erkölcsök nélkül nép,
nemzet fenn nem állhat? Ne tévelyegjetek s ne
ejtsetek tévedésbe senkit! Ha valaki, e lángelmék
bizonyára jól tudták, hogy a házasság a maga
lényegére nézve erkölcsi intézmény. Tudták, hogy
a családi élet otthonában gyakorolja az ember,
mint férj és nő, mint édesatya és édesanya, mint
gyermek és testvér a legszebb erényeket Tud
ták, hogy itt tanulja meg az ifjú nemzedék a
szeretet, a részvét, a hála, az önmegtagadás, a
hit és vallás, sőt a honszerelem magasztos érzel
meit is. Tudták, hogy »minden ország támasza,
talpköve a tiszta erkölcs« s hogy a családi élet
erényei nélkül csakhamar romokba dűlne társa
dalmi s nemzeti létünk is. Ezért nem akarhatták,
nem is akarták megrontani a családi életet. Ha
talmas tanunk erre maga a házassági törvény,
mely ismételve arra utalja a jegyeseket, hogy
családi életök megalapításakor egyházi kötelességöknek is eleget tegyenek I
De nem volt titok nagy államférfiaink előtt
az sem, hogy a házasság egyúttal polgári intéz
mény is, mely messze és mélyen behat minden
emberi viszonyainkba, még az anyagiakba is, s
hogy szoros összefüggésben áll családjogi, sza

badsági, nemzeti és állami érdekeinkkel. Ezért —
igy gondolák — csak természetes jogával él az
állam, midőn a házasság intézményét minden
honpolgárra nézve egyenlően érvényes országos
törvénynyel szabályozza s a családi élettel össze
függő összes jogainkat és szabadságainkat hatal
mas védő szárnyai alá veszi.
Mi evangélikusok önérzettel hivatkozhatunk
nagy reformátorunkra, Lutherre, a ki lángelmé
jével, több mint negyedfél századdal ezelőtt, azt
az álláspontot foglalta el, a melyre a népek, a
nemzetek csak e késő időkben jutottak el. Luther
felismerte a házasság kettős természetét, az er
kölcsit is, a polgárit is, és kimondta, hogy a há
zasságot Isten rendelle s Isten nevében kell azt
megkezdenünk és folytatnunk, de kimondta azt
is, hogy a házasság egyúttal evilági doloqa. is, s
hogy e tekintetben a polgári felsőbbség hatósága
alá tartozik.
íme igy világítják meg a lángelmék az isteni
akarat s az emberi intézmények titkait!
Ragadjuk meg Luther eszméjét. Tekintsük a
házasságot egyrészt isteni, másrészt polgári intéz
ménynek. Kössük meg azt a polgári hatóság előtt
is, az oltár előtt is. S a kettős fogadalom éreztesse
velünk szívünk utolsó dobbanásáig, hogy hű pol
gárai tartozunk lenni mind az Isten országának,
mind magyar hazánknak!
Horváth Sándor.

A szép h á z.
[Németből.]

Ismerek én egy szép magas házal,
Hol a vándor nyugalmat találhat;
Gazdag a ház, hát még a gazdája !
Vendégeit bőven el is látja.
A gyermeknek juttat édességet,
Tejnél-méznél kivánatosb étk et;
Az agg meg, ki jött nehéz léptekkel,
Megy el Tőle repeső lélekkel.
Vagy hol a szív vigasztalást keres,
Ott 0 meg is vigasztal öröm est;
Meggyógyít, bár mint sajog is sebed, —
Tévelygőknek meg gyújt szövétnekel.
Minden vágyódás megszűnik n á la ;
Megkönnyebbül a megterhelt válla;
O szól h o zzá d : félelem ne bántson !
Élted fénye vagyok e világon.
Nem kérdezi: kinek mi a ra n g ja ?
Azt mégis legszívesben fogadja,
Ki szívében közeleg koldusnak,
Jól tartja és elbocsátja — dúsnak.
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Egyre meg van terítve asztala,
Eel is vidalsz és ájulsz általa,
Az élet kenyerét maga töri,
Vele minden gondodat letörli.

oktatását a népiskolában, a konfirmálásra való
előkészítő, alapos vallásos oktatást. A vasárnapi
iskolák vezetése, ifjúsági vagy legényegyletek szer
vezése, egyházi énekkarok alakítása, vallásos fel
olvasások rendezése, vallásos iratok terjesztése,
mind oly eszközül ajánltatnak, melyeket a lelké
Most vendégit járja épen körül,
szeknek a körülményekhez képest igénybe kell
Közeledbe ha eljuthat örül,
venniük, hogy a protestantizmus nagy értékének
ismeretét folyton ébren tartsák hiveik lelkében.
Mosolyogva kegygyei tekint széjjel
A püspöki értekezlet az anyakönyvek mellett
Es elveszi bűnödet terhével.
családkönyvek vezetését is kívánja a lelkészek
től, a melyekben külön ív lenne nyitva egyhá
0 előtte nincsen ár, nincs szolga,
zunk minden önálló családjának és ezekben je
Jogait ott mind hiába mondja,
gyeztetnének fel az egyes családok életében koSzelíden tölt el jóságos kegye,
ronkint történő nevezetesebb esetek.
S igy kiá ltsz: én vagyok a gyerm ek e!
*
Az egyházi esketésröl szólva azt mondja a
— Hallod hogy hív, von, hívogat téged . . .9 javaslat, hogy az esketést eddig megelőző egyházi
.1 harangok hasítják a légei . . .
részről való háromszori kihirdetés jövőre nem
fog megtörténni eddig gyakorlatban levő alakjá
Istenednek oh jö jj szép lakába
ban, hanem a már megkötött házasságok fognak
És pihenj meg szerető karjába’.
. a gyülekezetnek a legközelebbi vasárnapi délelőtti
Petrovics Soma.
isteni tisztelet alkalmával tudtára adatni.
szentesi ev. lelkész.
— A bányai evangélikus egyházkerület közgyű
lése a javaslat e pontját megválto'ztatta és kívá
Püspöki javaslat.
natosnak mondotta ki, hogy a házasuló hívek
Az evangélikus és református egyház püspökei ezután is jelentkezzenek, még mielőtt az állami
inég augusztus hóban összegyűltek Miskolczon anyakönyvvezetőhöz mennének, a maguk lelké
Zelenka Pál evangélikus püspök vendégszerető szénél háromszori hirdetés végett, a ki a hirde
házánál, hogy utasítást dolgozzanak ki a pro tést a jövőben is eddigi alakjában végezi. Csak
testáns lelkészek számára. Nem akarták főpap ha az előleges hirdetések nem történhettek meg,
jaink, hogy az október elsején életbelépő egyházi akkor van helye az utólagos kihirdetésnek. —
A javaslat szerint az egyházi összeadásnak
törvények készületlenül találják a lelkészeket;
eljárási tervezetet készítettek számukra, a mely lehetőleg mindjárt a házasság törvényes megkö
felvilágosítsa őket az uj viszonyok közt köve tése után kell megtörténnie. Egyházi összeadás
ban nemcsak keresztyén hitünknek sorsosai, ha
tendő magatartásukról.
A püspöki javaslat felett végérvényesen úgy nem ezek mellett a keresztyén és nem keresz
a reformátusoknál, mint az evangélikusoknál az tyén házasfelek is, ha e végett hozzánk fordul
egyetemes gyűlés fog határozni. Mivel azonban e nak, feltétel nélkül részesíttetnek.
— E pont szerint tehát protestáns és zsidó
gyűlések mindkét protestáns hitfelekezetnél csak
közt
kötött házasság is egyházilag meg fog áloktóber elseje után fognak megtartatni, a kerü
leti gyűlések megvitatták e javaslatot és kötelez datni.—
A lelkésznek járó stólára nézve azt mondja
ték a lelkészeket, hogy addig is, mig az egyetemes
e
tervezet,
hogy mig a stóla megváltása vagy
gyűlés véglegesen határoz, a kerületek módosítá
sainak tekintetbe vételével e püspöki javaslat kárpótlása rendezve nem lesz, a lelkészeket az
irányelveit tartsák szem előtt egyházi teendőik esketésekért eddig törvényes rendeletek által meg
állapított stóla ezután is jogosan megilleti.
végzésében.
*
A püspöki javaslat főbb pontjait a követke
A gyerm ekek vallásáról szóló 1894. évi 32.
zőkben ismertetjük.
*
törvényczikk azt mondja: Különböző vallásfele
Az általános részben azt mondja a javaslat: kezetekhez tartozó házasulok, házasságuk meg
Az egyházpolitikai törvények előtt őszinte tör kötése előtt egyszer s mindenkorra megegyezhet
vénytisztelettel kell meghajolnunk s gondoskod nek arra nézve, hogy gyermekeik valamennyien
nunk kell arról, hogy eme bizalom a törvényes az atya vagy az anya vallását kövessék. Meg
rend iránt pótolja ki és ellensúlyozza még a egyezés hiánya esetén a gyermekek szüleik val
törvények intézkedéseit is ott, a hol azok a gya lását nemök szerint követik.
A püspöki javaslat szerint figyelmes, körül
korlati alkalmazásban talán egy vagy más tekin
tekintő és fáradhatatlan lelkigondozási tevékeny
tetben egyelőre hiányosnak mutatkoznának.
A lelkészeknek különös figyelmébe ajánlja e ségünk által oda kell hatnunk mindnyájunknak,
javaslat hiveik lelki gondozását, az evangélizá- hogy az uj házasfeleknél, mint leendő szülőknél,
cziót, a belmisszió sok irányú munkáját, a gyer folyvást ébren és erőben tartsuk az egyházunk
mekeknek, mint leendő egyháztagoknak, vallásos iránti szeretet és tántoríthatatlan hűség érzetét
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s ez irányban szükséges kötelességtudatát, s kü
lönösen vegyes vallásu házasság kötésénél arra
kell törekednünk, hogy az illető házasságból szár
mazó gyermekek vallására vonatkozólag a szü
lök, ha többet nem, de minden esetre megtart
sák az 1868. évi 53. törvénycziklc eddigi rende
letéit, a m ely szerint az ilyen házasságból szü
letett gyermekek nemük szerint követik a szülék
vallását. Ne engedjük, hogy a vallás iránt való
közönyösségből, vagy akármiféle érdekből, a fele
kezetűnkhöz tartozó házasfelek, mint leendő szü
lők, oly könnyelmű ígéretet vagy lekötelezéseket
tegyenek születendő gyermekeik vallását illetőleg,
a melyek ellenkeznek a hitünkhöz való ragasz
kodás kötelességével.
*

Az anyakönyvekről szólva, kimondja a püs
pöki tervezet, hogy az egyházi, születési, esketési és halotti anyakönyvek mellett az áttértek,
valamint a konfirmáltak anyakönyve is ponto
san vezetendő.
A születési anyakönyvre nézve utasítja e ja 
vaslat a lelkészeket, hogy a szószékről történő ki
hirdetés utján hívják fel a szülőket, hogy gyer
mekük születését idejében s mindenesetre az
állami anyakönyvvezetőnél történendő értesítés
előtt, bejelentsék a lelkészi hivatalnál keresztelés
és egyházi anyakönyvbe való bevezetés végett.
Ez idején való bejelentés azért is szükséges, mert
a gyermek a keresztségben nyer keresztnevet, s
az állami pontos bevezetés csakis a keresztelés
után lehetséges.
A halotti anyakönyvekről szóló tételekben azt
mondja a javaslat: A halottnak az állami anya
könyvbe leendő bejegyzése előtt kivételesen csak
a községi elöljáróság engedélyének felmutatása
mellett temethetünk. Ha talán akadnának egy
házi életünknek olyan hitszegői, kik a temetési
szertartásban nem kívántak részesíttetni azok
halálozása a családkönyvben jegyzendő meg.
Ha valamely, a mi felekezetűnkhöz nem tar
tozó halottól saját lelkésze bármi okból megta
gadná a tisztességes temetési szertartást, azt a
protestáns lelkész teljesíteni hivatva van, a halál
nemére való minden tekintet nélkül.

K épeinkhez.
B e t h á n i a.
Lapunk az ^Evangélikus Családilap« czímet
hordja homlokán. Hogy az evangélikus családnak
milyennek kell lenni, azt nemcsak Írásban közli,
hanem képekben is szemlélteti. Egy ily kép volt
az első számban az is, a mely Luthert családja
körében tünteti fel. E kép szerint Luther háza
szentély volt, melyben ő gyermekeivel Istent
énekkel és imával tisztelte. Luther mestere volt
az énekirásnak s az éneklésnek is, és gyerme
keit is megtanította szent énekekre, s miközben
gyermekei énekeltek, ő maga hárfán kisérte azok

zsolozsmáját, Követte a szentirás utasítását: A
Krisztus beszéde lakozzék ti köztetek bőséggel
minden bölcseséggel, tanítván és intvén egymást
ti magatok között, zsoltárokkal, dicséretekkel és
lelki énekkel, nagy kedvvel énekelvén a ti szí
vetekben az Urnák.
Első számunk egy más evangéliomi családot
is mutatott be. Ez két bethániai istenfélő nő,
Mária és Mártha családja. Czímképünk minden
számban szemünk elé állítja őket, hogy őket válaszszuk példaképünkké,! hogy amint ők szerették
Jézust, akkép szeressük mi is Üdvözítőnket.
Bethániában, nem messze Jeruzsálemtől, az
Olajfákhegyének keleti lejtőjén élt egy három
tagú család, három testvér: Lázár, Mária és
Mártha. E család Jézussal a legjobb barátságban
élt. Jézus Jeruzsálemben tartózkodása idején az
est beálltával többször elhagyta a zajos fővárost,
ellátogatott Bethániába és az ő barátainál töl
tötte pihenő idejét, hol mindenkor szives fo
gadtatásra lelt. A szentirás legkedvesebb helyei
azok, melyek Jézusnak Bethániában való tartóz
kodásáról szólnak.
Egy Ízben, midőn Jézus újból megjelent a
testvéreknél, Mária leült Jézus lábaihoz és hall
gatta az ő beszédét, Mártha pedig szorgalmatoskodott, mint gondos gazdaasszony, az eledel-ké
szítésben. Jézus ekkor mondá ama minden ke
resztyén előtt ismeretes szép szavakat: Mártha,
Mártha, szorgalmatos vagy és sokra igyekezel,
de egy a szükséges dolog, Mária a jobb részt
választotta, mely el sem vétetik tőle. E jelenetet
tünteti fel czímképünk. A jobb rész, melyet Mária
választott, a lélek eledeléről való gondoskodás.
A léleknek ép úgy szüksége van a táplálékra,
mint a testnek. Nemcsak kenyérrel él az ember,
hanem Istennek igéjével is, mely az ő szájából
származik. Ha csak a testet tápláljuk, a lélek
eledelére pedig nem gondolunk, akkor a test
felnő ugyan, de a lélek törpe marad; pedig meny
nyivel nemesebb részünk a lélek, mint a test.
Nem szabad tehát az egy szükséges dologról, a
léleknek eledeléről sem megfelejtkeznünk; a lé
leknek eledele pedig a Krisztusnak beszéde.
Mária példáját követjük, lelkűnkről gondos
kodunk, ha mint gyermekek az iskolába, mint
felnőttek az Isten házába buzgón eljárunk, hogy
ott Isten igéjével lelkünket tápláljuk; ha há
zunkban a szentirást áhitatos lélekkel olvassuk.
Luther-társaságunk egy újabb nemét nyújtja a
lelki eledelnek. Evangélikus családiiapot küld szét
hitsorsosinkhoz, a melyből Krisztusnak beszédét
olvashatják, tanulhatják, hogy lakozzék az közöt
tük bőséggel és minden bölcseséggel.
Más alkalommal, mikor Jézus ismét Bethániába
ment, Mária azzal mutatta ki Jézus iránt érzett
nagy szeretetét, hogy nárdusból készült drága
kenetet szerzett és azzal Jézus lábait megkené,
hajával pedig megtörlé azokat. Mikor ezt Iskariótes Judás látta, azt mondá: Miért nem adták
el inkább e kenetet háromszáz pénzen és miért
nem adták a szegényeknek. Jézus ekkor azt
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monda: Szegények mindenkor lesznek veletek
én pedig nem mindenkor leszek.
Máriának e nagy szeretete, példája a Krisztus
iránt való szeretetnek és áldozatkészségnek. Ö
ma már testileg nincs közöttünk, mint volt Mária
és Mártha idején; de az iránta való szeretetet
és áldozatkészséget mi is megmutathatjuk. Ömaga
mondá: Szegények mindenkor lesznek veletek. Ő

és Mártha testvérének, Lázárnak feltámasztá
sakor történt e látogatás. Ez alkalommal mondá
Jézus Márthának ama nevezetes szavakat: Én
vagyok a feltámadás és az élet, a ki én bennem
hiszen, ha meghal is él, és valaki él és hiszen
én bennem, soha meg nem hal.
*

A terméketlen figefa.

mondá azt is, hogy a mit cselekedtek egvgyel az
én kicsiny atyámfiai közül, azt én velem cselekeszitek. Szegények vannak körülöttünk, tegyünk
jót velők, segítsünk rajtok. A ki nem szereti az
ő atyjafiát a kit lát, hogyan szerethetné Istent,
a kit nem lát.
A biblia Jézusnak bethániai látogatásai kö
zül egy harmadikat is részletesebben ir le. Mária

Bethánia kicsi, jelentéktelen szegény helység
volt, a neve is azt jelenti »szegénység háza« ;
valószínűleg azért nevezték ekkép, mert ide vo
nultak félre a jeruzsálemi bélpoklosok, kik be
tegségük miatt a város sűrű népessége közt nem
maradhattak. Volt ebben a »szegénység házában*
egy gazdag ház, és ez a három testvér háza volt,
mely az Üdvözítőt látta vendégül. A hol ő jele
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nik meg, ott megelégedés van és békesége van
annak a háznak. Az igazi gazdagság pedig békeségben és megelégedésben van.
Bethánia jelentéktelen hely volt, de neveze
tessé lett, mert örömest időzött benne a világ
Megváltója. Ma külsőleg ugyanaz a képe, mint
Jézus idejében volt, valami negyven ház van
benne mindössze, lakosai azonban mind Moha
mednek követői. Vendégül ott Jézust nem hívják
többé házukba a lakosok, de emléke élénken
meg van az idegen valiásu nép lelkében. Lázárt
szentként tisztelik, házát, valamint Mária és
Mártha házát ma is mutogatják, sőt ama sírt is
meg tudják mulatni, mely előtt Jézus egykor azt
mondá holt barátjának: Lázár jöjj ki! A mohame
dánok Bethániát ma Lázárról el-Azarije\ Lázárfalvának nevezik.
Ha Bethániában ma már nem is hívják ven
dégül Jézust, számos evangéliomi család van más
vidéken, a mi szép hazánkban is, melyben na
ponkint elmondják a szép imát: Jövel Jézus légy
vendégünk! Számos oly család van nálunk, a mely
Jézust ép oly szívesen hívja magához, mint Mária
és Mártha, a mely áldozatkészségben is méltó
követője Máriának, és a melyben él a vigasztaló
remény, hogy Krisztus a feltámadás és az élet.
Ha testileg nem is láthatjuk őt, mint Mária,
de jelen van ő szellemileg minden család köré
ben, a hol őt szívesen látják; hisz ő maga mon
dotta: Valahol ketten vagy hárman az én ne
vemben egybegyűltök, ott vagyok én is.
A terméketlen figefa.
Krisztus beszédét örömmel kell hallgatnunk,
mint a mily örömmel hallgatta őt Mária, leülvén
az ő lábaihoz. De nem elég csak hallgatnunk az
ő beszédét, meg is kell azt tartanunk, a szerint
kell élnünk is. Mit használ valakinek, ha azt
mondja: hitem van, cselekedetei pedig nincsenek.
Mutassa meg minden ember az ő hitét cseleke
detei által. Mert a mint a jó fát gyümölcseiről,
akkép a hivő embert cselekedeteiről lehet megis
merni. A mely ember nem cselekszik Krisztus
beszéde szerint, azt Krisztus a terméketlen figefához hasonlítja. A gyümölcstelen figefa sorsában
mutatja fel a bűnben élő, megjavulni nem akaró
emberek sorsát.
Jézus példázata ekkép szól: Volt egy embernek
figefája, szőlőjében ültetve, és elméne, hogy gyü
mölcsöt keressen rajta, de nem talála. És monda
a vinczellérnek: Imé, három esztendeje, hogy
járok gyümölcsöt keresni e figefián és nem talá
lok ; vágd ki azt; mit rongálja a földet is. És
az felelvén, monda néki: Uram! hagyj békét néki
még az idén, mig körülkapálom, hátha majd te
rem gyümölcsöt; ha pedig nem, akkor azután
vágasd ki. (Luk. 13, 6 - 9.)
Az ember, kinek figefája van az ő szőlőjében:
nz Ur; a terméketlen figefa: a megtérés gyü
mölcseit nem termő bűnös em ber; a vinczellér,
a ki megkéri a gazdát, hogy időt engedjen a figefának megjavítására: a Krisztus.

E példázat első sorban a zsidó népre vonat
kozik. Az Ur sok jót tett vele, kihozta Egyptomból, a szolgaságnak házából, prófétákat küldött
hozzá, de Israel népe, mint a figefa, csak leve
leket hajtott, de gyümölcsöt, a hitnek, szeretet
nek, békeségnek, szelídségnek, jóságnak gyümöl
cseit nem termette. Ekkor az Ur elhatározta, hogy
kivágatja a gyümölcstelen figefát. Krisztus azon
ban közbenjáróként lép fel: Csak egy évig en
gedd még élni, hogy megkapáljam, hogy hirdes
sem néki a megtérést, a megjavulást. De elmúlt
az év, elmúlt 70 év is, Israel nem tért meg és
bekövetkezett a büntetése. Titus eloglalta Jeru
zsálemet, a terméketlen figefa ledőlt és ágai
széttöredezve szóródtak el a földön.
De szól e példázat minden bűnben élő em
bernek. Ne halaszd a megtérést, ki tudja, nem
jár-e le időd, mit Krisztusod számodra megszer
zett. Nem tudod sem a napját sem az óráját,
hogy mikor jő el a vőlegény. Az Ur ugyan hoszszútűrő, nem kívánja a bűnös halálát, hanem,
hogy megtérjen és éljen; de ha a bűnös meg
nem tér, a figefa gyümölcsöt nem terem, kivágatik és a tűzre vettetik. Luther azt mondja 95
tételében, hogy egész életünket bűnbánatban kell
eltöltenünk. A bűnbánat vezet a megtérés útjára,
s üdvösségre az jut, ki a megtérésnek áldott
gyümölcseit termi.
Uram áldott beszéded
Hozzon sok jó gyümölcsöket,
Szent igéd és Szentlelked
Térítse a bűnösöket,
Adjon vigasztalást búnkban,
S bizodalmát halálunkban.

Hazai és külföldi hirek.
Az ország nagy részében királylátásnak
örvendenek. Ö Felsége ugyanis az őszi had
gyakorlatok alkalmából az ország több vidékén
megjelenik. A nép mindenütt nagy örömének és
a koronás király iránt érzett nagy szeretetének
adja fényes tanúbizonyságát. Első Ízben Kis-Czellnek voltak nagy napjai, a melynek környékén
nagy próbaütközet folyt le. A király a fogad
tatással igen meg volt elégedve, s megelégedése
jeléül többeket gyűrűkkel és meltűkkel meg is
ajándékozott.
Kis-Czeil után Zenta következett sorra. Zentánál kétszáz évvel ezelőtt savoyai Jenő herczeg
aratott fényes diadalt a török felett. Ma a világ
hírű magyar lovasság harczképességét próbálják
ki ottan.
Ö Felsége ellátogatott Erdélybe is. Kolozsvár
és Bánffy-Hunyad polgárai fellobogózták házaikat
és szeretetük hangos jelével: »éljenekkeD fogad
ták a legnépszerűbb uralkodót.
A romániai és erdélyi oláhok közt nagy
megnyugvást szerzett Ö Felségének minapi ke
gyelmi ténye. A nemzetiségi izgatások miatt elitéit
oláhoknak, a magyar kormány előterjesztésére, Ö
Felsége megkegyelmezett, elengedte további bűn-
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íetésüket. A váczi és szegedi államfogházakból
kiszabadult foglyok, a magyar kormány utján,
hálafeliratot terjesztenek Ö Felsége elé.
Szeptember 26-án, csütörtökön gyűlt egybe
újból a képviselőház és a függőben levő két
egyházpolitikai törvényjavaslat, t. i. a vallás
szabadságról és a zsidóvallás reczepcziój áról
szólót veszik először is tárgyalás alá. A letárgyalt
javaslatokat ismét a főrendiházba küldik vissza.
A nápolyi g'ályarabok emléke. Szelepcsényi
György prímás 1674. évi márczius 5-ére az összes
protestáns lelkészeket és tanítókat a pozsonyi
rendkívüli törvényszék elé idézte. Meg is jelentek
336-an, kik közül 52 református, a többi pedig
evangélikus volt: A törvényszék előtt hazaárulással
s felségsértéssel vádolták őket. S ámbár ügyvédeik
teljes ártatlanságukat kimutatták, mégis halálra
ítélték őket.
De térítvényeket adtak elébük aláírás végett,
melyeken vagy a hivatalukról való lemondásra,
vagy önkéntes számkivetésre kellett magukat
kötelezniök. A ki a térítvénvt aláirta, szabadon
mehetett De nagy számmal voltak, kik semmiféle
téritvényt aláírni nem akartak. Ezeket egy évig
börtönben sanyargatták, s mivel őket meg nem
törhették, negyvenegyet közülök 1675-ben Nápolyba
gályarabságra vittek, és fejenkint 50 aranyért
eladtak. A hajófenékben, a legnagyobb gonosz
tevők módjára, kellett evezővel hajtaniok a gályát.
Kilencz havi szenvedés után Ruyter Adorján
hollandi tengernagy szabadította ki őket.
E hitükért gályarabságra hurczolt evangélikus
és református lelkészek emlékére Hegyi Mihályné,
született Józsa Eufrozina, debreczeni polgárnő
egy ötödfél méter magas gránitoszlopot emeltetett,
melyen a martirság jelképéül bronzból öntött
gálya, továbbá nyitott biblia és cserkoszorú lát
ható. A nyitott bibliából II. Tim. 4, 7. verse
olvasható: Ama nemes harczot megharczoltam,
futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.
Az oszlopot a debreczeni emlékkertben, a
nagy templom és kollégium közt, állították fel és
szeptember hó 21-én leplezték le. Az oszlop négy
oldalán a 41 gályarab nevei olvashatók. A keleti
fő oldalán még ez a felirat áll: Ruyter Adorján,
hollandi “tengernagy, a kiszabadító, 1676 február
11-én. Északi oldalának pedig ez a felirata: Fű
tökért nápolyi gályarabságot szenvedett protes
táns lelkészek emlékoszlopa.
Keresztyének üldözése Khinában. Junius hó
napban Khinában fanatikus khinaiak több keresz
tyén templomot, árvaházat és egy püspöklakást
romboltak szét és több keresztyén misszionáriust
gyilkoltak meg. Az üldözés Tsengtu városban
tört ki, hol a misszió-állomás orvosa egy beteg
khinai asszonyt gyógyított, a nő azonban a gyógy
kezelés közben meghalt. Az elhunyt nő férje
a keresztyén orvost azzal vádolta, hogy ő ölte
meg feleségét; reá támadt az orvosra, a ki csak
futás által menthette meg életét az ellene lázitott
tömeg haragja elől. A nép közt csakhamar a
legkülönfélébb hírek szállongtak a khinaiakat

gyilkoló idegenekről; a missziói telep lakóinak
naponkint hallaniok kellett a kiáltásokat: Öljétek
meg az idegeneket! Gyújtsátok fel az idegenek
házait! És több missziói épületet le is romboltak.
Az üldözés legvéresebb Hónán tartomány
Kutseng nevű városában volt, hol a khinaiak az
evangélikus női misszió-állomást támadták meg.
Megöltek hat hitterjesztő nőt, többnyire angol
lelkészek leányait; Stewart lelkészt is meggyil
kolták nejével és két gyermekével együtt. Égy
másik missziói állomáson öt áldozata volt a
khinaiak dühének. Az üldözés okául a mandarinok
(khinai hivatalnokok) gyűlöletét minden idegen
iránt, főkép a keresztyén hittérítők iránt, hozzák
fel. É gyűlöletnek újabban tápot adott a franczia
követnek fellépése, ki régi szerződések alapján
azt kívánta a Khina és Japán közt folyó háború
idején, hogy a franczia hittérítők a községi hivatal
nokok beleegyezése nélkül is szerezhessenek föld
birtokot Khina belsejében. A felelet a keresztyének
üldözése és gyilkolása volt. Az üldözésben a
»növényevő buddhisták* felekezete járt elől. A
fanatizmus mennyire elvakithatja az embert. E
növényevők bűnnek tartják az állatok megölését
és azok húsának megevését, de megengedhetőnek
tartották a keresztyének meggyilkolását.
A khinai állapotokra szomorú világot vet az
a hir, hogy az európai követek fellépése követ
keztében a khinai kormány elégtételül ugyan
annyi khinainak a fejét ajánlotta fel, mint a
mennyi keresztyén az üldözésben életét vesztette;
de miután a gyilkosok kikutatását igen nehéz
dolognak tartja, kéri a kormány a követeket, hogy
érjék be bármely, a meggyilkolt keresztyények
számával megegyező számú khinainak kivég
zésével.
Uralkodók jövedelme. A »Society« czimü
lap ekkép ir az európai nagyobb uralkodók napi
jövedelméről. Az orosz czárnak 72,000 frt, a szul
tánnak 48,000 frt, a magyar királynak 40,000 frt,
az olasz királynak 19,000 frt, Viktória angol király
nőnek 18,000 frt, Lipót belga királynak pedig 4,800
frt a jövedelme naponkint. A franczia köztársa
sági elnöknek egy-egy napi jövedelme 1200 frt,
az északamerikai Egyesült-Államok elnökéé pedig
420 frt.
A »L u th er-tá rsa sá g« f. é. ren d es köz
g yű lését az egyetemes gyűlés első napján, okt.
9 -é n , szerdán d. u. 6 órakor tartja meg,
melyre a társaság rendes tagjainak valamint
az ügye iránt érdeklődőknek szives megjelené
sét kérjük. Az igazgató-tanács nagy gyűlése
a megelőző napon, kedden d. u. 4 órakor lesz.

Különfélék.
Kérjük lapunk olvasóit, hogy lapunknak elő
fizetőket gyűjteni és megrendeléseiket minél előbb
bejelenteni szíveskedjenek, miután a lap harma
dik számát már csak a Luther-társasági tagok-
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nak és az előfizetőknek, illetőleg megrendelőknek
fogjuk megküldeni.
Az evangélikus egyetemes gyámintézet szep
tember 15-én tartotta ez évi közgyűlését Pozsony
ban, Radvánszky Béla báró koronaőr világi és
Zelenka Bál püspök egyházi elnöklése mellett.
Zelenka püspök évi jelentését terjesztette elő, mely
ben a vándorgyűlések nagy jelentőségét emelte
ki. Zelenka az elnökségről, melyet 9 év óta tölt
be, lemondott. A jövő évre elnökhelyettesnek, a
mig az elnökválasztás megtörténik, a gyűlés Bal
tik Frigyes püspököt választotta meg. A gyám
intézeti gyűlésen kiosztásra került 7105 frt 66 kr.
Ennyi gyűlt össze a négy egyházkerületben. A
nagy szeretet-adományt Debreczen és Merény
kapták. A debreczeni evangélikus egyház 1000
frtot, a merényi pedig 803 frt 53 krt nyert. A
rozsnyói evang. árvaház kapta az ifjúsági- és nő
egyletek adományát 309 frt 37 krt. A 400 frtos
szeretet-adományokat Kapi-Németfalu (Sáros m.),
Káinok (Zólyom m.), Kabold (Sopron m.) és Báth
(Hont m.) nyerték el. A Leopoldianumból kapott
a pozsonyi diakonissza-intézet 500 frtot, a bácsi
misszió 500 frtot, a négy kerületi leányiskola
egyenkint 125 frtot. A fennmaradó összeget apró
segélyekre osztották ki. E számok szép tanúbi
zonyságot tesznek, hogy a gyámintézet mily ne
mesen igyekszik megvalósítani czélját, mely a
szűkölködő egyházak és egyházi intézmények se
gélyezésében áll. Ekkép követi híven Pál apostol
ama mondását, melyet a gyámintézet jeligéül vá
lasztott : Egymás terhét hordozzátok és úgy tölt
sétek be a Krisztus törvényét. Gál. 6, 8.
Nem sok idő múlva mind a négy evangélikus
egyházkerületnek meg lesz a maga polgári leány
iskolája. Az aszódi és rozsnyói már jó névvel
bírnak, a dunántúli most van megnyílóban K ő
szegen s nemsokára a dunáninneni kerület leány
iskolája is felépül Modorban, mely város szép
áldozattal fog az intézet felállításához járulni.
Püspökválasztás. Zelenka Pál tiszai kerületi
ev. püspököt, ki a debreczeni kerületi gyűlésen
lemondott, 301 szavazatból 297-tel, tehát lehetne
mondani, egyhangúlag újból püspökké választot
ták. A dunántúli püspökválasztás eredménye okt.
3-án lesz ismeretessé; akkor bontják fel a sza
vazatokat a világi felügyelő lakásán Répczelakon.
»Bethánia« készül Modorban, fenyves erdő
közepén, a Harmónia tájékán. Üdülő s nyaraló
hely lesz ez beteg ev. lelkészek részére, kik ott
nemcsak a jó levegőt élvezhetik majd, de ingyen
ellátásban is részesülnek. A mint a jeruzsálemi
betegek a judeai Bethániába mentek ki egészségük
visszanyerése végett, akkép fogják lelkészeink e
modori Bethániát felkeresni. Hogy a terv helyesen
lesz megvalósítva, arról elég kezesség Hollerung
Károly modori lelkész, ki ez intézménynek terve
zője és buzgó előmozdítója.
A pestmegyei ág-, h. ev. esperesség julius
hóban Budapesten tartotta rendes közgyűlését.
Török József főesperes gondos kimerítő évi jelen
tésében a Luther-társaságról is megemlékezett.

Az ő buzgóságának köszönhető nagyrészt, hogy a
Luther-társaságot pártoló esperességek között a
budapesti után a pestmegyei következik ; az előbbi
74, ez pedig 39 taggal bir. A^főesperes felhatalma
zást kért, hogy az egyházfelügyelő és lelkész urakat
a Luther-társaság tagjai közé való belépésre ser
kenthesse. A közgyűlés őt a belépésre való buz
dításra felkérte.
Luther-serleg. A pozsonyi gyámintézeti gyűlés
folyamán Lőw Fülöp locsmándi lelkész a közgyűlés
asztalára egy serleget tett le, mely egy régi német,
használatban lévő Luther-serleg formájára Német
országban készült. E serleg árát öt lelkész:
Stettner Gyula, Francz Vilmos, Schmidt Károly,
Famler Gusztáv és Lőw Fülöp adta össze azon
tiszteletdijakból, melyeket ők német naptárakba
magyarországi viszonyokról irt czikkeikért kaptak.
Rendeltetése e Luther-serlegnek az, hogy minden
gyámintézeti lakoma alkalmával körüljárjon az
asztalon, de ne úgy, hogy telve induljon és üresen
térjen vissza, hanem eltérve a szokástól, üresen
induljon kőrútjára és telve térjen vissza, termé
szetesen nem borral, hanem pénzzel telve. Ezt a
serleget a pozsonyi lakoma alkalmával Zelenka
Pál püspök, gyámintézeti elnök, felavatta, körül
vitte és megtelve vitte vissza. Tartalma 105 frt
és 20 frank volt, mely összeget a Modorban léte
sítendő Bethániának szántak.
Hírből halljuk, hogy az »Evangélikus Egyház
és Iskola« szerkesztését jövő évi január elsejével
Veres József orosházai lelkész fogja átvenni.

Szerkesztői üzenetek.
B. G. O. A. Kívánsága szerint a hazai és külföldi
hireknek új rovatot nyitottam és a gabonaárak jegyzé
két is felvettem. Jó lesz igy
K. M. E. Sz. Köszönöm
szives leveledet. Az ének rövid időn sorra kerül. Bár
mely vallásos tartalmú költeményt köszönettel veszek
tőled. — G. M. A. Köszönöm a küldeményt, rövid idő
múlva közölni fogom. — L. E. K. Leveled lapunk zárta
után érkezett.

Budapesti áru- és értéktőzsde jegyzései
szeptember hó 27-én.
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Budapest, 1895. Buschmann F. könyvnyomdája (Harischbazár).
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