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A mennybemenetel ünnepén.
Föláldozád értem magad, 
Nyomodban üdvösség fakad,
Hitem dicső királya!
Ha bánat kísér utamon,
A szív benned, én Jézusom, 
Nyugalmát föltalálja.

Isten küldött a földre le 
Téged, igazság fegyvere,
Hogy előttünk vílágolj.
Igéd vezérlő fény legyen,
Bűn és szívsebző félelem 
Maradjon tőlünk távol!

Szent volt és tiszta életed, 
Megmérhetetlen szeretet 
Vitt gyötrelmes halálra.
Megnyílt a sír, feltámadál,
Atyád jobbján, mennyekbe vár 
A hűnek koronája.

Taníts, én drága Krisztusom,
Veled haladni egy úton,
Reám bár fájdalom vár.
A föld kincsével hitethet,
Drágább a te szereteted 
A földi jutalomnál.

Ha küzködöm kísértettel,
Jézus, hozzád tekintek fel,
És béke száll szívembe.
A porba verhet csüggedés,
Habár reményem éjbe vész, 
Példáddal fölemelsz T e!

K. S,

A legnagyobb rágalom és a legna
gyobb bűn.

Az ördögök fejedelme által űzi 
ki az ördögöket. Luk. 11,15.

A ki szól a Szent Lélek ellen, nem 
bocsáttatik meg neki sem ezen, 
sem a más világon. Máté 12,33.

Alig végezte be Jézus az imádságra vonatkozó 
oktatását, Máté tudósítása szerint egy vak és néma 
ördöngőst, Lukács tudósítása szerint ellenben csak 
egy néma ördöngőst hozának hozzá s ő azt nyom
ban meggyógyította, úgy hogy az a vak és néma, 
látott is1, beszélt is.

A sokaság természetesen látva e csodát, álmél- 
kodék és most először kezdó sejteni, hogy Jézus, 
k' ' ily hatalma vagyon, talán nem is lehet más, 
hanem ha a megígért Messiás. Azért egyesek közti- 
lök önkéntelen eme kérdésre fakadnak: „Nemde,
nem ez-é Dávidnak ama fia?“

A kérdés, a melyben hallgatagon már a felelet 
is benfoglaltatott, az ott ólálkodó farizeusokat igen 
nagyon megzavarhatta és nyugtalaníthatta, mert 
azonnal közbeléptek s hogy a nép ébredező hitét 
csírájában elfojtsák, sőt hogy Jézus kétségtelen 
nagy csodahatalmának hatását ép ellenkező irányba 
tereljék, a leggonoszabh rágalmat fogták rá, mond
ván : „Ez nem egyéb által, hanem az ördögök feje
delme, a Belzebub által űzi ki az ördögöket.“

Jézust a kegyetlen vád és rágalom nem találja 
készületien. Ő nagyon jól ismerte ellenfeleit, — 
tudta, látta, mit akarnak, mit forralnak ellene. 
Tudta, látta, hogy egyetlen céljuk a népet fellází
tani ellene s őt a népdühnek áldozatul dobni. Azért 
— a nyílt támadásra nyíltan megfelel és szavának 
isteni erejével újra visszaveri, tönkre teszi őket.

Fenséges nyugalommal, egyszerű, de meggyőző 
szavakkal mutatja ki, hogy mely oktalan és ép 
azért hitvány, gonosz rágalmat szórnak rá.

„Minden ország — mondja nekik — a mely
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önmagában meghasonlik, elpusztul és egy város 
is, vagy háznép, a mely meghasonlik magában, 
meg nem maradhat/

Ez az alaptétel, a melyből kiindul. Országról 
beszél, — ilyet a zsidó nép kettőt ismert volt. Az 
egyik, a mely után szive-lelke vágyott, mely leg- 
édesb reménye, az Isten országa, a messiási biro
dalom, minden jó összfoglalata. A másik, a mely 
azzal szemben s annak útjában áll, a melynek meg 
kellett semmisülnie, hogy az ő országuk eljöhessen, 
az Ördög, mint e világ fpje, országa, minden rossz
nak összfoglalata. A kettő örökös harcban áll egy
mással s egyiknek, mint másiknak ereje az egység, 
összetartás. Világos tehát, hogy ezek a diadal remé
nyével csak addig kecsegtethetik magukat, míg 
bensőleg meg nem gyengülnek, míg magukban meg 
nem hasonolnak.

S a farizeusok mégis mit mondanak ? Azt 
mondják, hogy ő az ördögöket az ördögök feje
delme, Belzebub által űzi k i! Hisz akkor az ördög 
országa már önmagában meghasonlott, akkor a 
Sátán a Sátán ellenségévé lett s így sorsa pusztulás.

A Sátán a Sátánnak ellensége 1 Hát nem kép
telenség ez? És vádnak, rágalomnak nem oktalan 
dolog? Levonja azért az alaptétel szükségszerű 
folyományát: „Ha pedig a Sátán a Sátánt űzi ki, 
önmagában meghasonlott s így mi módon állhat meg 
országa ?“

De Jézus e magában véve is teljesen meg
győző érveléssel nem éri be. Még más oldalról is 
meggyengíti eszeveszett támadásukat.

A népre gondolva, a mely a dolgok megítélé
sénél elvi álláspontra nem igen tud felemelkedni, 
most egészen népies modorban egy ellenkérdést 
vet fel a farizeusoknak: „Ha én a Belzebub által 
űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki által űzik ki 
azokat ?“

Az ördögűzés — s épen Jézus korában — 
nem volt ismeretlen dolog a zsidó nép körében. 
Ellenkezőleg igen sokan rendszeresen foglalkoztak 
azzal s a köztudat a sikeres ördögűzést mindenkor 
a közreható magasabb isteni erőnek tulajdonította.

De ha ez áll, vagyis, ha isteni erő űzi ki az 
ördögöket, úgy a farizeusok rágalma már magában 
véve is semmis, úgy szükségkép el kell ismerni, 
hogy Jézus is csak Isten ereje által tehette, a mit 
•tett. Azért maguk a zsidók fiai mondnak ítéletet 
ellenei felett. Ebből pedig — egy igen nevezetes 
dolog foly s Jézus most erre is ráutal.

„Hogyha pedig az Isten Lelke által űzöm ki 
az ördögöket, úgy hát elérkezett hozzátok az Isten 
országa*1 — más szóval ama hatalmi tény azt 
mutatja, hogy itt van, megjelent köztetek a várva 
várt Messiás, a ki Isten akaratából s erejével meg
semmisíti a Sátán országát s felállítja nektek az 
Isten országát. Mert ezt csak 0  és rajta kívül senki 
más meg nem cselekedheti.

A Sátán ugyanis hatalmas és erős. Az ő házába 
nem mehet be senki, az ő szereit nem ragadhatja 
el senki, csak az, a ki előbb őt magát megkötözi. 
S ki teheti ezt meg? Csak az, a ki a Sátánnál is 
hatalmasabb és erősebb, — a Messiás, az Isten 
fia. S ha ez így van — pedig így van — akkor 
azok, a kik Jézust az ördöggel való szövetséggel

vádolták, voltakép nem is őt, hanem ő benne a 
Messiást, az Isten fiát, sőt magát az Istent káro
molták.

Van-e ennél nagyobb bűn? Van-e ép zsidó 
felfogás szerint nagyobb annál, mintha valaki a 
Messiás személye és az ő ereje, az Isten Szent 
Lelke ellen vét?

„Annakokáért mondom néktek, hogy minden 
bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek: 
de a Szent Lélek ellen való káromlás nem bocsát- 
tatik meg sem ezen, sem a más világon. És ha 
valaki szól az ember Fia ellen, megbocsáttatik 
néki: de ha valaki szól a Szent Lélek ellen, nem 
bocsáttatik meg néki sem ezen, sem a más világon."

Nevezetes kijelentés, a melynek értelme felett 
ugyan sokat törték fejüket a tudós magyarázók. 
Abban még csak meglehetősen egyetértettek, hogy 
itt tényleg két külön bűnről van szó. Egyik a 
Messiás- személye, az ember Fia, a másik a Szent 
Lélek ellen való bűn. De hogy mit kelljen érteni 
főként az utóbbi alatt, — erre nézve már igen 
eltérő feleleteket adtak. S különösen is feszegették 
azt a kérdést: kik követhetik el a Szent Lélek 
ellen való bűnt? S voltak, a kik odanyilatkoztak, 
hogy csakis olyanok, a kik a Krisztust már meg
ismerték s vele közösségbe léptek, tehát a már 
újjászülött keresztyének.

Nézetünk szerint ez a felfogás meg nem áll, 
mert egyenesen ellenkezik a szent szöveg kijelen
tésével. Jézus a farizeusok vádjára felel s az ő 
vádjukat minősíti egyfelől az ember Fia, másfelől 
a Szent Lélek ellen elkövetett bűnnek. Már pedig 
a farizeusok még nem voltak újjászülött keresz
tyének.

E bűnöket keresztyének és nem keresztyének 
egyaránt elkövethetik, a különbség csak az, hogyha 
valaki — akár keresztyén, akár nem keresztyén — 
az ember Fia, vagyis Jézus történeti személye ellen 
vét, vagyis nem ismeri el őt Messiásnak, Krisztus
nak, — ez a bűne, mint tudatlansági bűn, még 
megbocsáttatik neki; de ha valaki nem a történeti 
személyt veti meg, hanem a benne és általa működő 
Szent Lelket támadja és annak nyilvánvaló, látható, 
tudható isteni tényeit minősíti ördögi tetteknek, az 
a képzelhető legnagyobb bűnt követi el, az vétke
zik a Szent Lélek ellen, tagadja magát az Istent.

Mi hát a legnagyobb, a megbocsáthatatlan 
bűn ? Egy szóval megmondhatjuk: a hitetlenség. 
S miért nem bocsátható ez meg ? Egyszerűen azért, 
mert az isteni kegyelem is csak ott végezheti el 
a maga üdvözítő munkáját, a hol a szívben iránta 
való hajlandóság és fogékonyság vagyon.

Erőszakkal senkit sem lehet üdvözíteni.
Sülyedhet-e ember ennyire, s ennyire sülyed- 

tek-e a Jézus által ostorozott farizeusok? Nem 
merném mondani, hogy: igen, de azt igen, hogy 
a végső veszedelem útján vannak s hogy Jézus 
ép erre akarja őket figyelmeztetni. Azért fordul 
még egyszer hozzájuk s veti fel nekik a vagy-vagy 
kérdését:

„Vagy legyetek jó fák és teremjetek jó gyü
mölcsöt, vagy legyetek rothadt fák és teremjetek 
hitvány gyümölcsöt: mert a gyümölcsről ismertetik 
meg a fa.“
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„Mérges kígyók nemzetségei, mimódon szól
hattok jókat, ha gonoszok vagytok? Hisz a szívnek 
teljességéből szól a száj ! A jó ember az ő szívé
nek jó kincséből hoz elő jókat: és a gonosz ember 
az ő szivének gonosz kincséből hoz elő gonoszakat. 
De mondom’ néktek: akármi hivalkodó beszédet 
szóljanak az emberek, számot adnak arról az ítélet 
napján. Mert a te beszédidből ismertetel igaznak 
és a te beszédidből ismertetel hamisnak."

Ez mind a farizeusoknak szól s azért mondja 
nekik Jézus, hogy visszás gondolkodásukat feltárja 
és megbélyegezze. Ok ugyanis csodatette eredmé
nyét, az ördög kiűzését jónak tartják, de annak 
az okát rossznak minősítik. Pedig csak két eset 
lehetséges: vagy jó a fa s akkor gyümölcse is jó, 
vagy rossz a fa s akkor gyümölcse is rossz. A milyen 
a viszony a fa és gyümölcse, olyan a viszony az 
ember és cselekedete között is. A jó ember gonoszt 
s a gonosz jót nem mívelhet.
• Azért a ki a jó embert káromolja, — az maga 

a gonosz, a mérges kígyó nemzetsége és mert 
ilyen, azért nem hozhat elő szívéből jó kincset. 
Mert az jön ki a szájon, a mi a szívben van: a 
gonosz szívből gonosz beszéd. Természetét senki 
nem tagadhatja meg. Színlelhet, képmutatóskod- 
hatik, — de ezzel csak az embereket vezetheti 
félre, — az Istent ugyan meg nem csalja, mert 
az Isten belát a szivekbe, vesékbe, előtte semmi 
sincs rejtve, azért ítél majd mindenki felett — 
igazság és nem látszat szerint.

Dr. Masznyik Endre.

Bibliás Máté.
— Elbeszélés. —

Irta: Gyurátz Ferenc.*)

— Az istenitisztelettel végeztünk. Testvérek 
készüljetek; a felügyelő úr tudatta, hogy a nagy
ságos úr ma 12 órakor fogad bennünket. Félóra 
múlva itt legyetek; innét indulunk a kastélyba. 
Hanem te Márton, addig szedd rendbe bozontos 
hajadat, te meg Gábor keresd elő a cipőidet, mezít
láb nem illik tisztelgésre menni.

— Itt leszünk Máté — szól a társaság egyik 
tagja, — de velünk jönnek az asszonyok is?

— Mindenesetre és pedig a gyermekekkel 
együtt, ezek is azonban tisztán legyenek öltöztetve.

— Még csak egyet — kérdi egy másik, — a 
múltkor a nagyságos úr szorgalmunkért megdicsérve 
családunk számára jutalmat is Ígért. Kérhetjük ezt 
a mai ünnepen?

— Legyetek nyugodtan — felel a kérdezett, 
— mindegyitek takarékpénztári könyvben kapja 
meg ma az Ígért ajándékot. Jó urunknak gondja 
van reánk.

A hely, hol e rövid beszélgetés folyt, egy fából

*) Ez igazán építő és tanulságos elbeszélést a pápai 
ág. hitv. evang. kér. egyház 1906-iki évkönyvéből nyomat 
juk le. A szerzőnek a szíves engedélyért s általában Családi 
Lapunk iránt több alkalommal tanúsított jóindulatáért e 
helyütt is hálás tyjszijnetet mondunk. Birjuk egyébiránt 
jekötelező ígéretét a jövendőre nézve is. Szerk.

készült egyszerű, de tiszta helyiség, tágas terem, 
benne padok s kathedra, a falakon bibliai képek. 
Első tekintetre látszott, hogy imaházul is szolgáló 
iskola.

A társaság egytől egyig szerecsen rabszolgák
ból áll. Sötét, göndör hajuk, fekete bőrük, villogó 
szemeik, duzzadt, piros ajkaik között hófehér fogaik 
tanúsítók, hogy az ő elődeik Afrikában vadásztat 
vad bivalyokra s küzdöttek a rengeteg vadjaival: 
oroszlánokkal, párducokkal. Ott szedték össze őket 
csellel, erőszakkal s szállították a rabszolgakeres
kedők Amerikába, hol minden jogtól megfosztva 
képezték utódaik a szabadsággal dicsekvő Egyesült- 
Államokban is az emberiségnek az ó-korból maradt 
szégyenfoltját: a rabszolgaságot. A rabszolgát adták, 
vették, mint a barmot, sorsa teljesen urának ön
kényétől függött. Igaz, voltak jószivű birtokosok is, 
kik részvéttel tekintettek a nyomorultnak helyzetére 
s nem törekedtek azt kegyetlen bánásmóddal még 
kínosabbá tenni, de másrészről maga a társadalom 
nem látott mást a szerecsenben, mint egy alsóbb 
rendű lényt, ki rabszolgaságra van teremtve és igen 
sokan voltak az oly tulajdonosok, kiknek*keze alatt 
keserves gyötrelemmé vált a megvetett rabszolgá
nak élete.

A társak által Máténak nevezett egyén a többiek 
közül majd egy fejjel kimagasló, fekete színe dacára 
is megnyerő alak szabályos termettel, munkára 
edzett acél izmokkal, az erő, férfiasság megszemé
lyesítője. Szemeiben szelídség, arcán a bátorsággal 
egyesült nyugodtság olvasható. Gyermekkorában 
azon birtokra, hol atyja mint rabszolga dolgozott, 
kijárt egy misszionárius lelkész s a birtokos enge- 
delmével a keresztyén vallás ismeretére oktatta a 
szerecsen magzatokat. Különösen megkedvelte ily 
látogatásai alkalmával az élénk felfogású, tanulni 
vágyó kis Mátét. Ez egész odaadással csüngött 
előadásán, különösen örömmel hallgatta, mikor bib
liai történeteket magyarázott, mikor Istenről: a 
mennyei atyáról, Jézusról: a gyermekek barátjáról, 
a szenvedők Megváltójáról beszélt, megtanulta a 
jó lelkésztől az olvasást, írást, buzgón olvasgatta 
a tőle szorgalmáért jutalmul nyert könyvecskéket. 
Mikor néhány év múlva neki is a kemény szolgai 
munkába kellett állania, a misszionárius egy bibliát 
adott neki emlékül. Ez lett legdrágább kincse. Bár
hova ju to tt: mindig magával hordozta; ebből merí
tett örömöt, reményt, vigaszt. Az evangéliom volt 
lelkivezére, lábainak szövétneke. Több helyre is 
elkerült, mint rabszolga, de tulajdonosai mindenütt 
a legértelmesebb és legmegbízhatóbb munkást ismer
ték benne. Hatalmas ereje, másrészről jószívűsége 
és önszorgalmával szerzett műveltsége biztosították 
számára társainak szeretetét. Ezek vezetőjüknek 
tekintették s ragaszkodásáért a szentíráshoz Bibliás 
Máténak nevezték el.

A kitűzött időben együtt volt a társaság, ötven 
férfi rabszolga, közülök húszán családfők feleségeik, 
gyermekeikkel együtt.

Máté szemlét'tartott felettük s midőn jelt akart 
adni az indulásra, egyik társa e kérdéssel fordul 
hozzá; mily rendben álljunk urunk előtt? Nem 
volna jó, ha itt már megállapítanánk mindenkinek 
helyét, a melyet ott is elfoglal!
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— De igen. Első sorban lesznek a házasok 
családjukkal, ezek után a nőtlenek.

A sorakozás megtörtént. Máté mellé is oda
simult hat éves leánykájával felesége, Mirjam, egy 
sugáralkatú, indián apától s szerecsen anyától szár
mazott szép fiatal nő, kinek vidám tekintetén azon 
boldogság tudata sugárzott, hogy ő támaszkodhatik 
á legerősebb férfi karjára.

— Rendben vagyunk — hangzik ismét Máté 
szava, — induljunk.

A csapat a közeleső jól rendezett díszes kert
ben egy alacsony halmon emelkedő épülethez vonult. 
Itt lakott Schermann György, a kerthez tartozó 
birtok s az ezen munkálkodó rabszolgák tulajdo
nosa. Egy tiszteletreméltó öreg úr, a kit születésé
nek 70-ik évfordulója alkalmából óhajtanak szolgái 
üdvözölni. Méltó volt reá ; benne környezete s az 
idegen mindig jóakaró, nemes szívet talált. Sokáig, 
mint hírneves orvos működött Filadelfiában s tekin

télyes vagyont szerzett. Miután azonban egy járvány 
három felnőtt kedves gyermekét elragadta s a bánat 
nejét is sírba vitte : az elvesztett családi boldogság 
fájó emlékével odahagyta a városi zajt. Visszament 
szülőföldjére, az Egyesült-Államok egyik déli tar
tományába : Virginiába, ott egy jól rendezett bir
tokot vett s a gazdaság vezetését egy gazdatisztre 
bízva, visszavonultan élt. Egyedüli örömét jótékony

ságban, rabszolgái helyzetének javításában találta. 
Ezek nemcsak urat, hanem igazi jóltevőjüket tisz
telték benne.

A házhoz érkezett fekete csapatot az inas az 
épület legtágasabb termébe vezette. Itt fogadta az 
előtte félközben sorakozókat nyájasan, szelíd mosoly- 
lyal a háziúr. Rabszolgatartó társai, ha ezt látják, 
bizonynyal mint lázítót, rendfelforgatót kárhoztat
ták volna.

Bibliás Máté a sorból kilépve, zavar nélkül, 
de érzelemtől áthatott hangon szófal meg: Szeretett

A pozsonyi ev. an y akönyv  első lapja.
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jó urunk! Nagyságodnak ma születésnapja, szolgái
nak örömünnepjük van. Örömmel üdvözöljük jól- 
tevőnket, kinek élete a mi boldogságunk záloga. 
Védőszárnyai alatt tanultuk meg elfeledni a rab
szolga nyomorúságát. Itt tapasztaltuk, hogy a hol 
Jézus lelke : a szeretet dobogtatja az uralkodó osz
tály tagjainak szívét: ott mibennünk is elismerik 
az embert és az évangéliomból fakadó részvét eltörli 
a szenvedő feketék arcáról is a könyhullatást. Nagy
ságodtól a Mindenható nagy áldozatokat követelt, 
fájdalma annál szentebb előttünk, mert érezzük, 
hogy az örömöt, mit saját életében elvesztett, mások 
életében törekszik felkelteni. Ezért hálánk, tiszte
letünk kiséri minden léptein. Hiszszük, hogy a mi 
keblünkből fakadó imádság is megtalálja az utat 
az égbe és mi mindennapi fohászunkban kérjük a 
seregek Urát, tegye igaz lelki öröm forrásává jó
tetteit, kisérje áldásával s derítse fel még sokszor 
születésnapját mindnyájunknak boldogságára.

— „Isten áldja, éltesse a mi jó urunkat" — 
visszhangzott Máté beszédének végeztével — a 
többiek ajakán a jókivánat. A másik pillanatban 
már az ünnepeltnek nők s férfiak örömkönyek között 
csókolták kezeit, ruhája szegélyét.

A háziúr meghatottan nézte az őt oly őszinte 
örömmel üdvözlő fekete gyülekezetei lm, ezek a 
rabszolgák, kiket a műveltséggel dicsekvő amerikai 
fehérek oly végtelen büszkeséggel lenéznek és sokan 
nem tartanak érdemeseknek az emberi bánásmódra: 
mily hűséget, mily ragaszkodást tanúsítanak ott, 
hol jóakaratra találnak. Mint fejlődik értelmük, nyi
latkoznak jó tulajdonaik, ha erre a felebaráti sze
retet alkalmat nyújt nekik. Ő nem bánta meg, hogy 
zsarnokuk helyett atyjuk lett.

Megindulásán erőt véve, szól: — Köszönöm 
gyermekeim' a szives üdvözlést, a melyet nevetek
ben Máté tolmácsolt. Mindenben hűségteket tapasz
talom, ezért én sem akarok adós maradni. Ne fél
jetek ; míg én élek, ostor, bilincs nem fér hozzátok, 
sőt ha Isten engedi, gondom lesz reá, hogy azután 
se kelljen ezektől tartanotok.

— Végül múltkor tett ígéretem szerint a mai 
napon mindegyitek egy-egy takarékpénztári könyvet 
kap 50—50 dollár betéttel. De nehogy kisértetbe 
jöjjetek vele: e könyvecskéket Máténak adjátok 
át őrizés végett.

— Köszönjük, köszönjük! kiáltottak minden
felől az örvendezők. Mátéra bízzuk; ő nála lesz 
legjobb helyen.

— Még egyet Máté — folytatja az öreg, — 
résztvesznek-e buzgón társaid az áhítat óráin? 
Hogyan haladnak a tanulásban?

— Testvéreim -— hangzik a válasz — mind 
jó keresztyének. Az imateremből a kitűzött időben 
nem hiányzik egy sem. A kijelölt órákon össze
gyűlve mind szorgalmasan tanulnak. Alig is van 
már köztük, a ki értelmesen olvasni, írni nem tudna.

— Megnyugvással hallom ezt. így teljesül azon 
óhajtásom, hogyha a gondviselés elszólít tőletek: 
ne neveletlen vadakat, hanem gondolkodni tudó, 
istenfélő embereket ismerjen bennetek a világ. 
Mint ilyenekkel szívesen ülök veletek egy asztal
hoz : ma estére mindannyian vendégeim lesztek.

Miután még az asszonyoknak lelkűkre kötötte

lakásuk rendben, tisztántartását, gyermekeik jó 
nevelését: az üdvözlő gyülekezetei elbocsátotta, 
csak a vezető szónokot marasztotta vissza.

— Máté ismét kitettél magadért. Kár, hogy 
rendes iskolákat nem végezhettél; derék pap lett 
volna belőled. De így is hű sáfárnak találtalak 
mindenben. A mellett, hogy a mezei, kerti mun
kában is alig van párod: úgy vezeted a gyermekek 
és felnőttek oktatását s az imateremben a vallási 
gyakorlatokat társaiddal, hogy ily eredményért bár
melyik hittérítő is dicséretet érdemelne. Buzgó fára
dozásodat jutalmazni akarom. Kinevezlek helyettes 
felügyelőnek s ha az öreg Braun felügyelő nyuga
lomba lép : te foglalod el a helyét.

A hű szolga mélyen meghajolva köszönte meg 
a kitüntetést.

— Egyszersmind — folytatá az öreg — szi
lárd elhatározásom mindnyájatok felszabadítása. Ma 
szombat van; hétfőn a városba megyek, végrende
letemet megváltoztatom s a hatóság előtt törvé
nyesen kiállítom számotokra a szabadságlevelet.

— Áldja meg a Mindenható nagyságodat. Csak 
azt kérem, hogy társaimmal akkor is itt marad
hassunk, mert minket a mi jó urunktól csak az 
egy halál választhat el.

— Természetes, hogy itt maradhattok, de már 
úgy, mint szabad akaratból szerződéssel szolgálatba 
álló polgárok. De Máté — mint az inastól értettem 
— egy idő óta minden éjjel négyen őrt jártok 
házam körül két órai felváltással. Ezt én nem ren
deltem. Rablóktól csak ott kell tartani, a hol azok 
a kétségbeesett rabszolgákban szövetségesekre talál
nak. Mit akartok ezen önkéntes virrasztással?

— Nagyon kérem — válaszol komolyan a 
szolga, — ezt csak engedje meg továbbra is a mi 
szeretett jóltevőnk. Jobbról, balról tudtunkra jött, 
hogy a kerületben a rabszolgatartók el vannak 
keseredve nagyságod ellen irántunk tanúsított jó 
indulatáért, a melynek híre nézetük szerint az ő 
rabszolgáikat is sorsukkal elégedetlenségre ingerli 
s az ő zsarnoki hatalmukat veszélyezteti. Többen 
már nyíltan fenyegetődztek is, hogy ezt nem tűrik, 
utat, módot keresnek, hogy — mint mondák — a 
rabszolgákat kényeztető különcködést végkép meg
szüntessék. Ha a rablási szándék nem, de a gyű
lölet könnyen rendezhet orvtámadást nagyságod 
ellen már csak azon célból is, hogy a gyanút reánk 
terelve, minket vehessenek üldözőbe és hirdéthessék, 
hogy a rabszolgákat a jó bánásmód elrontja. Mi 
résen állunk. Társaim a szekercét, baltát kéznél 
tartva alusznak; az első jeladásra itt teremnek és 
akkor Isten legyen irgalmas azoknak, kik e házba 
akarnak betörni.

A jó öreg megdöbbenve hallgatta a nyilatko
zatot. Fájt neki a gondolat, hogy a szerencsétle
nek iránt mutatott részvéte is ellenségeket szerez. 
Másrészről visszaemlékezve birtokos társainak alkal
milag a rabszolgákról nyilvánított megjegyzéseikre, 
hogy mind bolond az, ki szolgáin szelídséggel akar 
uralkodni, hogy az úr tekintélyét a szerecsen szol
gák előtt csak a bilincs és a korbács tartja fenn: 
be kellett látnia, hogy szolgáinak gyanúja alapos. 
Sóhajtva szólt: Szomorú dolog, hogy még ma is 
oly sok pogány él keresztyén nevezet alatt, kik
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nem akarnak tudni a nagy parancsolatról: a fele
baráti szeretetről.

Máté visszatérve társaihoz, e szavakkal üdvözli 
őket: — Testvérek, örüljetek az Úrban, ismét mon
dom örüljetek ! Új korszak vár reánk, a szabadság 
hajnala pirkad felettünk. A többit megtudjátok a 
jövő héten. (Folytatása következik.)

A pozsonyi ev. egyházközség története.
(Folytatás.)

Nem sokáig élvezhették a pozsonyi evangéli
kusok a törvényekben biztosított szabadságukat; 
eljött a küzdelmek korszaka (X. fejezet), melyben 
szabad kezet nyer az abszolutizmus és a rekatholi- 
záció. Szelepcsényi György esztergomi prímás 1672. 
febr. 3-án az ev. templomok és iskolák kulcsát 
követelte a városi tanácstól; de ez hivatkozva a 
királyi akaratra, mert hiszen a király beleegyezé
sével jutottak a templomok és az iskola birtokába, 
megtagadta a kulcsok átadását, melyeknek őrizetét 
maguk a polgárok vették gondjukba. De az evan
gélikus polgárság sem tudott állhatatos maradni, 
két pártra szakadt: az egyik minden áron, még a 
templomok és iskola feláldozásával is, el akarta 
kerülni a király iránti hűtlenség gyanúját, a másik 
meg minden áron meg akarta tartani a templomo
kat és iskolákat, még ha lázadóvá kellene is lennie. 
A polgárok meghasonlása megkönnyítette Szelep
csényi, illetőleg a bécsi udvar szándékát. Egymás
után maga elé idéztette Szelepcsényi az evangéliku
sok lelkészeit és főembereit; de mivel így ered
ményt nem ért el, az erőszakhoz nyúlt. Katonaság 
szállotta meg a várost; a városi tanácsot, továbbá 
a legelőkelőbb polgárokat Nagyszombatba törvény
szék elé rendelték. Itt hozták meg azt a hallatlan 
ítéletet, mely szerint az összes evangélikus pozsonyi 
polgárok polgári jogaik, ingó és ingatlan javaik 
elvesztésére, úgyszintén fejvesztésre ítéltettek. E 
szerint az összes evangélikus polgárokat közönséges 
gonosztevőknek tekintették, a kik immár minden 
jogukat az élethez, vagyonukhoz és a becsülethez 
elvesztették azért, mert hitükhöz ragaszkodtak.

A kegyetlen ítéletet végrehajtani nem merték, 
csak elrettentésül hozták m eg; hogy ez mennyire 
sikerült, mutatja az, hogy a fogságban levő négy 
pozsonyi lelkész kijelentette, hogy kiszabadulásuk 
tejében örökre elhagyják Magyarországot. Mind 
külföldi volt, nem éreztek magukban elég erőt 
ahhoz, hogy mint a magyar nemzeti eszme vértanúi 
feláldozzák szabadságukat. Végre 1672. július 18-án 
katonaság tört be a templomokba és az iskolába, 
erőszakkal törve föl az ajtók zárait; az újrabeszen- 
telés szept. 9-én folyt le, melyet maga a hírhedt 
Kollonich végzett katonai készenlétj'mellett. (XI. f.)

Mikor így elrabolták templomainkat, iskolánkat, 
elűzték papjainkat, Kollonich arra törekedett, hogy 
a városi hivatalokból az összes protestánsok ki
zárassanak, hogy a köznép a katholikus egyházi 
szertartásokban való részvéte folytán katholikussá 
legyen, hogy megakadályozza a szomszéd városok 
evangélikus szertartásaiban való részvételt s végül, 
hogy az evang. hithez való ragaszkodás mentői 
több kellemetlenséggel és sanyargatással járjon.

Az összes evang. tanítókat és tanítónőket pénzbír
sággal fenyegették, ha továbbra is tanítani mernek. 
Megkezdték a jezsuiták a térítés munkáját is, mely
nek az lett a szomorú eredménye, hogy 1677-ben 
már a város lakosságának a zöme újra katholikussá 
lett. Ez időben az evangélikusok hol Bécsbe, hol 
Sopronba jártak istentiszteletre. Ha ez az állapot 
sokáig tart, az evang. egyház újjászervezése min
den időkre lehetetlenné vált volna. (XII. fejezet.)

Azonban a soproni országgyűlés 1681-ben, ha 
nem teljesedtek is be az evangélikusoknak hozzá
fűzött reményei, mert a múltra nézve nem szolgál
tatott igazságot, mégis megadta a törvényes alapot 
arra, hogy az evang. egyház új életet kezdhessen. 
(XIII. fejezet.) E végből a pozsonyi evangélikusok 
arra határozták magukat, hogy a városi szervezet
től egészen függetlenül alkotnak egy oly közössé
get, melyben minden egyes tag némi terhek mellett 
egyenlő jogokat gyakorol: 1682-ben jött létre az 
autonóm egyházközségi szervezet. Nagy gondot adott 
az új egyháznak az istentisztelet kérdése, melyet 
a soproni országgyűlés végzése szerint a külváros
ban épített templomban lehetett csak végezni. A 
kiküldött királyi bizottság, mely a templom ügyé
ben döntött, a templom helyéül az új temetőt, 
mely a mai Bél Mátyás-utca és Konvent-utca közt 
volt, jelölte ki. Itt épült föl körülbelül a mai magyar
tót temlom helyén a harmadik pozsonyi evangélikus 
templom, mely, bár kis terjedelme miatt nem felel
hetett meg a kivánalmaknak, meg az eszthetikai 
és célszerűségi szempontok teljes mellőzésével hir
telen épült, mégis majdnem száz esztendeig volt 
imaháza nemcsak Pozsony, hanem az egész vidék 
evangélikus lakosságának.

Az 1682. évben tehát a pozsonyi ev. egyház 
újra szervezve volt; az egyház ügyeit az összes 
evangélikus polgárokból alakult egyházi közgyűlés 
vezette (conventus ecclesiae). A gyülekezet élén 
állott az egyházfelügyelő (inspector ecclesiae); az 
egyházi konvent egy állandó bizottságot választott 
a maga kebeléből, mely 25 tagot számlált és főleg 
az iskola ügyeit vezette (conventus minor). Ebben 
az időben, a mikor vallásuk szabad gyakorlatáért 
már nem kellett küzdeniök a pozsonyi ev. polgá
roknak, más küzdelmet kellett folytatniok: küzde
niük kellett polgári egyenjogúsításukért. (XIV. feje
zet.) 1681-ben a tisztviselő választó-gyűlésre még 
meg sem hívták őket, sőt a választást megelőzőleg 
a városi jegyző egy császári parancsot olvasott fel, 
mely szerint lutheránust semmiféle tisztségre meg
választani nem szabad, az elöljáróságnak, külső és 
belső tanácsnak csakis katolikusokból kell állania. 
Evekig kellett küzdeniük, hogy a soproni ország- 
gyűlési törvényekben biztosított jogukat gyakorol
hassák; végre 1693-ban megszűnt ez a felekezeti 
küzdelem is.

A XVII. század utolsó évtizedeiben egy áldat
lan viszálykodás dúlta az egyház belső békéjét 
(XV. fejezet), ez az ú. n. Kruinbholz-féle per volt, 
melynek főszereplői Roessler Farkas András és 
Krumbholz Keresztély voltak, amaz a pozsonyi egy
házközségnek 1684-től felügyelője, ez pedig 1690-től 
lelkésze. A viszálykodás oka az volt, hogy az egyház 
világi főemberei az egyházi élet vezetését teljesen a
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maguk kezébe akarták ragadni és a lelkészeket a 
saját akaratuk eszközévé tenni; az alkalmat pedig 
az adta meg, hogy Krumbholz lelkész egyházi 
beszédeiben a közvélemény támadást látott a vezető 
világi főemberek ellen. Az egyházban két párt 
keletkezett, mely a legszenvedélyesebben küzdött 
egymással; Roessler-párt azt is indítványozta a 
konventen, hogy Krumbholzot nem szabad többé a 
szószékre bocsájtani.Roessler megmozgatott mindent, 
hogy Krumbholzot Pozsonyból eltávolíttassa: az 
esztergomi érsekhez fordult, Frigyes Ágost szász 
választó fejedelemnél kérvényezett; az ügy tovább 
húzódott s bár a soproni evang. egyház is tett 
kísérletet a pártviszály megszüntetésére, mindig job
ban és jobban elmérgesedett, mert Magyarországon 
ebben az időben nem volt egyházi hatóság, mely
nek illetékességét a pozsonyiak elismerhették volna. 
A viszályt végre is a szász választó fejedelem ol
dotta meg, úgy hogy Krumbholzot a hamburgi 
lelkészi állás biztosításával sikerült Németországba 
visszavinni.

Alig hogy véget ért a testvéri harc a pozsonyi 
egyház kebelében, máris megkezdődött a II. Rákóczi 
Ferenc-féle szabadságharc, melyben Pozsony városa 
az egész idő alatt a király pártján volt. Ez a 
magyar nemzeti szempontból mindenesetre sajná
latos állásfoglalás úgy menthető, hogy a várost 
megszállva tartott nagyszámú császári sereg miatt 
bizony a pozsonyi polgárság nem sorakozhatott 
Rákóczi zászlói alatt. A királyhoz való ragaszko
dásukat az evangélikusok még azzal is kifejezésre 
juttatták, hogy a rózsahegyi zsinatra képviselőket 
nem küldtek, annak kánonait magukra kötelezők
nek el nem ismerték: Kerman Dániel superinten- 
dens egyházi fenhatósága ellen, ki Rákóczi Ferenc 
hadi zászlóit megáldotta, ünnepélyes óvást emeltek. 
Ezt a hűséget azonban az uralkodó család nem
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igen jutalmazta meg; avagy igen, mert 1710-ben 
Szegner András pozsonyi lelkészt, a ki űrnapja 
alkalmával a római katholikusok ellen kikelt, a 
császári legfőbb hatóság 48 óra alatt eltávolíttatta 
Pozsonyból. 1714-től fogva a pozsonyi ev. gyüle
kezetben mindinkább érezhetővé válik a később 
európai hírnévre szert tett tudósnak, Bél Mátyás
nak a működése. (XVI. fejezet.) Először mint a 
pozsonyi ev. iskolák rektora fejtett ki ernyedetlen 
tevékenységet, majd 1719-től kezdve egy ember- 
öltőnyi időig volt az egyháznak minden időkre leg
hírnevesebb lelkésze. Egyháztörténeti szempontból 
is fontos szerepet játszott akkor (1721), mikor a 
pozsonyi evangélikusok őt bízták meg a helyi sérel
mek összeírásával; e felterjesztésben egyebek közt 
nyíltan kijelenti, hogy a pozsonyi evangélikusok 
még mindig nem mondtak le az 1672-ben elvett 
német és magyar-tót templomok birtokjogáról. A 
sérelmekkel foglalkozó vallásügyi bizottság mun
kája eredménytelen volt; de kiadatott 1731-ben a 
Resolatio Carolina, Károly-féle rendelet, melynek 
bizony számos pontja sérelmes volt az evangéli
kusokra. (Vége következik.)

VEGYES.
Eperjes új papja. Eperjesi egyházunk első 

lelkészét, ifj. Draskóczy Lajost a gyakorlati theologia 
tanárává választotta meg az ősi kollégiumba. Dras
kóczy ennek következtében lemondott lelkészi állá
sáról. Utódjául a gyülekezet egyhangú bizalma 
Korbély Géza sátoraljaújhelyi lelkészt, egyház
kerületi jegyzőt hívta meg, a ki a választást el is 
fogadta. Nagyszámú küldöttség kereste fel Korbélyt 
Új helyen s lelkesen üdvözölték benne azt a férfit, 
a kit egy előkelő gyülekezet kitüntető bizalma a 
kerületnek egyik középpontjába hivott. Isten áldá
sát kívánjuk Eperjes és Korbély G. most kötött 
frigyére.

Pápa évkönyve. A pápai evang. egyház 1906. 
évi évkönyvét most tette közzé Gyurátz Ferenc 
lelkész. Pápa egyike legvirágzóbb egyházainknak. 
Úgy szólva pusztulásból kelt életre Gyurátz F. 
vezetése alatt. Az évkönyv rövid, tömör, áhitat- 
keltő bevezetéssel kezdődik, azután a tisztviselői 
kar, a gyülekezet lélekszámának a kimutatása 
(összesen 2902, Pápa maga 1502) következik. Rész
letes rajzát találjuk az iskolaügynek, egyházi adó
zásnak, s főkép a belső missziónak és jótékony
ságnak. 84 született gyermek közül egyetlen egy 
törvénytelen származású akadt. A lelki gondozás
nak számtalan eszköze van, s Pp.pán nagy szerepet 
játszanak a bibliamagyarázatok, gyermekistentisz
teletek és vallásos esték, a melyek a protestan
tizmus hagyományainak megfelelően az] ismeretter
jesztésnek, vallásos áhítatnak és izlésnemesitésnek 
hasznos eszközei. Van iskolai könyvtára (2183 kötet), 
a melyet felekezeti különbség nélkül használ egész 
Pápa. Nagyon helyesen, mert a szellemi világos
ságot mindenfelé és minden körben terjeszteni kell. 
Van virágzó nőegylete, leányegylete énekkarral. 
Adakozások történtek a következő címeken: Harang
alap, nőegyleti tőke, templomi oltár, karácsonyfa, 
családi emlékkönyv, szegények és betegek, protes-
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táns árvaház (fölülfizetés a naptárért és gyűjtés), 
pogánytérítés, leányegylet, gyámintézet, szegény
sorsú tanulók, kőszegi leányiskola, soproni alum- 
neum, József-sanatorium stb. Gyönyörű példája 
annak, hogy a sok cél nemhogy ártalmára volna 
egymásnak, de még inkább éleszti az adakozó 
kedvet. E tekintetben is mintagyülekezetnek bizo
nyult Pápa. A filiák egyházi élete az anyaegyház 
szerint igazodik. A könyvet vallásos elbeszélés 
fejezi be (Bibliás Máté) Gyurátz Ferenc tollából. 
Csak elnagyolt vonásokban mutathattuk be ez évi 
jelentést, a mely oly lelkipásztori munkát tükröz, 
hogy annak feltétlenül iskolát kell teremtenie. Mi, 
a kiknek alkalmunk volt ez életpezsgést közelről 
is látni, tanúságot tehetünk arról, hogy a valóság 
még vonzóbb képet nyújt, mint a mit az évkönyv 
adatai mutatnak,

Luther-társaságunkat az idén Győr hívta meg 
a maga kebelébe, hogy ott tartsa közgyűlését. 
Elválhatatlan társával, a gyámintézettel jelenik 
meg ott s a gyűlésnek egyik legnevezetesebb 
tárgya lesz az új gyámint. elnök beiktatása. — 
Május 1-től fogva Gyurátz Ferenc püspök a győri 
egyházmegyében egyházlátogatást tart. A gyüleke
zetek nagyban készülnek fogadására.

A Tabitha jótékony nőegyesület május 17-én, 
d. u. 5 órakor, a deáktéri díszteremben tartja ez 
évi rendes közgyűlését, a melyen beszámol az elmúlt 
esztendőben kifejtett jótékony, áldásos működéséről.

j ó  KÖNYVEK.
Felhívás előfizetésre.

A Luther-Társaság dr. Kéler Zoltán úrnak 
2000 koronás adományából pályázatot hirdetett egy, 
a hívek lelkipásztori gondviseléséről szóló nagyobb 
munkára. A mind a két hazai protestáns egyház 
íróihoz intézett felhívásra beérkezett két munka 
közül a bírálók a pályadíjat egyhangúlag C siky  
L a jo s n a k ,  a debreceni ev. ref. főiskolában a 
gyakorlati theología tanárának „ L e lk ip á sz to r - 
k o d á s ta n “ című munkájának ítélték oda.

Csiky Lajos munkája előkelő helyet foglal 
el a hazai prot. irodalomban és a Luther-Társaság, 
sőt az egész hazai prot. egyház hálával tartozik 
annak a kiváló férfiúnak, a ki nagylelkű pályadíj- 
adományával alkalmat adott e jeles mű megírására.

A könyv két könyvre oszlik.
Első könyv. A lelkipásztor élete általában és 

minden lehető viseletében.
Második könyv. A lelkipásztor munkája az egy

házi élet különböző téréin, négy szakaszban.
Első szakasz: A lelkipásztor munkája egyes 

egyházi intézmények területén (egyháztanács, iskola).
Második szakasz: A lelkipásztor az egész gyü

lekezet érdekeinek szolgálatában. (E szakaszban 
oly behatóan tárgyalja a szerző a szegény- és az 
egészségügyet, hogy erre sem a hazai, sem a kül
földi idevágó irodalomban nem találunk példát.)

Harmadik szakasz: A lelkipásztor munkája a 
gyülekezeti családok körében.

Negyedik szakasz: A lelkipásztor munkája a 
gyülekezet egyes tagjai körében, nagy részlete
zéssel. Általános utasítások, jó tanácsok a lelki

8. sz.

gondozás számára. Záradékul: példák a lelki
pásztori és belmissziói munkásság területéről.

Mint az adott vázlatból látszik, Csiky tanár 
műve felöleli a szóbanforgó tárgy egész területét 
és pedig a bírálók egyhangú elismerése szerint 
teljesen kivitt, folyton előre tekintő rendszerben, 
oly részletességgel, hogy műve e tekintetben párat
lanul áll. Ismeri és felhasználja a szerző a világ- 
irodalom e szakba vágó legkiválóbb termékeit s 
minden kérdést magyar protestáns szempontból 
bírál el.

A számításunk szerint 35—40 ívre terjedő 
nagy munkát a Luther-Társaság, mint sajátját 
adja ki s arra ezennel előfizetést • hirdet. A mű 
előreláthatólag f. évi augusztus hó végéig meg
jelenik, mert azt mondja e műről egyik bírálója: 
„Ezt a könyvet, ezt a munkát minél előbb ki kel
lene nyomatni, 'mert minden nap, a meddig nap
világot nem lát az, s a míg közkézre nem kerül, 
magunkra s egyházunkra nézve veszteség.“

Előfizetési ára 8 korona. Bolti ára magasabb 
(legalább 10 kor.) lesz.

Felhívjuk előfizetésre a hazai két protestáns 
testvéregyház egyházi és világi tagjait, gondno
kait, felügyelőit, püspökeit, espereseit és papjait, 
iskolák és könyvtárak igazgatóit, a theol. intéze
tek tanárait és hallgatóit; sőt a művelt protestáns 
nőket is, a kik e műben sok olyan adatra fog
nak akadni, mely az ő lelkükhöz szól.

Az előfizetésre jelentkezni kell f. évi június 
hó végéig, hogy a példányszámot megállapíthassuk. 
Egyúttal kérjük, lehetőleg a jelentkezéssel együtt az 
előfizetési összeget is Bendl Henrik Luther-Társ. 
pénztároshoz Budapestre (IV., Deák-tér 4.) bekül
deni szíveskedjenek, ellenkező esetben utánvétel 
utjánjuttatjukaművet a tisztelt előfizetők kezeihez.

A végrehajtó-bizottság.

Előfizetési kérelem!
Három kis füzetet írtam a madárvédelem népszerű

sítése végett. (Madárvédelem. Madárvédelmi mintatelepek. 
A fák és madarak napjának megtartása.)

Olyan kevés a madár és olyan nagy a pusztulása 
nyomán mutatkozó féregkár, hogy a madárvédelem szük
sége épen nem szorul igazolásra.

A midőn tehát e károkozók ellen, illetve szívet, 
lelket gyönyörködtető erélyes üldözőik, a kis madarak 
védelmére kívánok szélesebb körű érdeklődést és ered
ményesebb tevékenységet létrehozni: mindenesetre köz
érdeket szolgálok.

Ez bátorít föl arra, hogy legalább egy-egy pél
dányra előfizetést kérjek.

A füzetek előállítási (egyenkint 160 korona) és 
bizományba adási (40%) költségét ugyanis nem tudom 
előteremteni, csak úgy ha mindegyikből legalább 200 
darabot 60 fillérjével eladhatok. A melyikre 1907. június 
végéig 200 előfizetést biztosítani nem tudok, az arra 
kapott összeget szives köszönettel visszatérítem.

Előfizetés, keresztkötéses küldéssel példányonkint 
6 0 + 1 0 = 7 0  fillér.

Kegyes támogatásért folyamodik, Ráckevén, 1907 
március hó

őszinte tisztelettel 
Dr. Fromm Géza, 

kir. albiró.
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