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e v a n g é l ik u s

EGYHÁZI SZEMLE.
MEGJELEN HAVONKÉNT EGYSZER.

Felelős szcrkosztő és kindó : 
S Z E B E R E N Y I  L A J O S  ZS

ág. h. ov. lolkész H.-Csahán.

Első évfolyam. 1. Szám.

Előfizetési Felhívás !
Egyházunkat szerető, annak helyes fejlődését és előmenetelét szivén hordozd férfiakkal 

tanácskozva és általuk bátorittatva, elhatároztam ezen lap kiadását és szerkesztését. Ezen elhatáro
zásra indított engemet evangyéliomi egyházunk szeretete, ebből kifolyólag az aggódás annak jövője 
iránt, ha vállvetve, szövetkezve nem emeljük újból érvényre az evangyéliomi, az egyházi érdeket, 
szemben a jelenben romboló, kísértő, sajnos, — egyházunkban immár önkényes hatalomra szert 
tett politikai ezélzattal.

l)Bogrummnm^tt a melyhez ezen lap szerkesztésénél feltétlenül ragaszkodni óhajlok, a 
következő sorokban adom.

A mai álliberalisnfus, politikai túlzásra hajlandóság és anyagias gondolkozásmóddal 
telitett időben felette szükséges, hogy egyházunk alapelveihez szigorúan ragaszkodjunk és őrizzük 
meg hamisittatlanul az őseinktől öröklött drága kincset Nyíltan valljuk tehát, hogy egyedül he
lyesnek és Krisztus evangyélioma szellemének leginkább megfelelőnek tartjuk azt a reformáeziót, 
a melyet Luther kezdemény'ezett és vitt keresztül s mely'nek köszöni keletkezését és létét hazai 
ág. h. ev. egyházunk is. Egy házunk symbohkus köny’veiben kifejezett elvekhez és tanokhoz 
nigaszkodunk és ha e téren bármely eltérést, ingadozást, hűtlenséget tapasztalnánk, az ellen ha
tározottan óvást emelünk.

Az egyházi közigazgatás terén bármily szempontból elkövetett visszaélést és törvénytelensé
get kérlelhetetlenül ostorozunk, védve gyülekezeteink jogait egyesek és többek túlkapásaival szemben, 
nem félve a hatalmasoktól, nem keresve a népszerűséget, de mindenek előtt és felett az igazságot!

Hazai ág. h. ev. egyházunk nehéz kérdése a nyelvi kérdés. Egyházunk helyzete e te
kintetben, úgy szólván, az egész világon egyredül álló, a mennyiben másutt az egyházkorinány zat 
a nyelvek szerint oszlik meg. Főtörekvésünk leend egyházunk egyuségét megőrizni; de e mellett 
az anyanyelv jogait úgy is mint a reformáczió egyik elvét és vívmányát, úgyr is mint országos 
törvényeinkben biztosítottat védjük és tiszteletben tartjuk. Ápolni óhajtjuk teljes odaadással a 
nyelvek különfélesége daczára a testvéries egyházi viszonyt. Az egyházat nem tekintjük az állam 
puszta eszközének és igy nem fogunk azokkal tartani, a kik a „hazafias“ ürügy alatt készek 
egyházunk egységét- feláldozni, készek azt radikális, liazafiaskodó társulattá alakítani. Meggyőző
désünk, hogy egyházunk akkor tesz igazán hazafias szolgálatot, ha sajátos egyházi hivatásának él 
és az evangyéliom ügyét szolgálja igazán és híven.

Különös figyelmet kívánunk fordítani iskolaügyünkre, védve a felekezeti isko
lát minden ponton. Különös súlyt fektetünk lelkész- és tanitó-képző intézeteinkre, hogy

* -------------------------------*
A lap szellemi és anyagi 
részét illető közlemények 
a szerkesztő és kiadóhoz 

intézendők

* ------------------------------- *

fír Csaba 1895. Január.

*
Előfizetési ár

Egész évre . 
Fél évre

*-
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hogy azok egyházunk ügyét hűen szolgálják és egy jobb szellemi jövőnek legyenek 
úttörői.

Egyházi lapunk a mint egyrészt foglalkozni kíván hazai ág. h. ev. egyházunk actualis 
kérdéseivel, úgy másrészt a tlieologiai tudomány minden ágára kiterjeszkedni óhajt, különös súlyt 
fektetve hazai ág. h. ev. egyházunk történelmére.

A külföldi protestantismus mozgalmai, működése, tudományos irodalmáról átnézetet 
kívánunk adni, óhajtva külföldi testvéreinkkel is a szellemi kapocs élénk fenntartását.

Lapunk havonkint egyszer és pedig minden hónap 20-án fog megjelenni. Egyházi 
lapnak manapság nem föfeladata a hirszolgálat, miután a politikai napilapok is bőven közlik az 
egyes egyházi események külső leírását. A lap előfizetési ára egész év re : 2 írt, félévre 1 írt.

Tájékozás szempontjából kérem az elő fizetési pénzt vagy jelentkezést alólirotthoz küldeni.
Békés-Csaba, 1895. január 20. . . .

Szeberényi Lajos Zs.
ev. lelkész.

Az önkény hatalma egyházunkban,
Vannak ügyek és vannak emberek, a k ik 

nek védelmére kelni nem igen tanácsos. A köz
vélemény egy bizonyos terrorismusa a birákra 
erőszakolja az Ítéletet, úgy hogy azok, még mi
előtt meghallgatnák a vádlottat, már is elitélték 
azt. A közönség megnyugvással veszi tudomásul 
az ítéletet, mert hisz meggyőződése az, hogy a vád
lott sorsát megérdemelte, nem is gondolva arra, 
hogy azon a szerencsétlen vádlotton mily erő
szak és igazságtalanság követtetett el. A múlt 
századok szerencsétlen boszorkánypereinek Íté
letét is nyugalommal vette a közönség, nem is 
gondolva arra, hogy ezer és ezer lélek szenve
dett teljesen ártatlanul nagy dicsőségére azon 
jogtudósoknak, a kik ez ügybe befolytak, azo
kat vezették. A boszorkányperekről szólva azt 
mondja Nippold: „besonders die damaligen 
Juristen sind in erster Reihe dafür verantwort
lich “.*)

1762. márcz. 10. Ítélték el a vallásos Jean 
Calas-t, a vallási fanatismus szerencsétlen áldo
zatát Francziaországban. A közvélemény nyu- 1 
godtan fogadta az Ítélet kihirdetését, és kivé- * 
gezték a lehető legkegyetlenebbül, fokozatosan ! 
gyilkolva ama szerencsétlen férfiút. A hitetlen I 
Voltaire-é marad az érdem, hogy még a meg
holtnak emlékét t is pártfogásába vette, és hatal
mas tollával kivitte, bogy a toulous-i Ítéletet, 
igaz már csak a szerencsétlen áldozat kivégzé

*) Handbuch der neuesten Kirchengesphichte I. Bd. 104.

se után 3 évvel, megsemmisítették és Calas 
szerencsétlen özvegyét s árváit kárpótolták. 
Voltaire-re sokan haragudtak, hogy a bevégzett 
tényt nem hagyja aludni és egy hatalmas püs
pök azzal gúnyolódott: „miért nem engedi a ha
lottaknak eltemetni halottaikat?“ Voltaire jól 
megfelelt az opportunista egyházi férfiúnak az
zal: „kedves püspököm! én a pusztában egy 
vérében fetrengő zsidóra akadtam, engedje meg 
tehát, hogy annak vérző sebeibe olajat öntsek: 
ön levita, engedje meg, hogy én samaritanus 
lehessek!“

Az igazságtalanság bárkivel szemben követ- 
tessék is el, mindig az marad. De ha valahol, 
úgy épen az egyház terén kell óvakodnunk a 
durva erőszaktól és igazságtalanságtól. E gyhá
zunk a közel jövőben reá várakozó nehéz idő
ket csak úgy lesz képes elviselni, ha óvakodik 
minden könnyelmű, túlzó, elhamarkodott, erősza
kos eljárástól, ha cselekedeteiben a méltányosság 
és törvény tisztelet fogja vezetni.

Sokan kevés figyelemmel olvasták a Po
zsonyban megjelenő „Ev. Egyh. és Isk .u 52-ik 
számában leirt egyik határozatát az újonnan 
alakuló és szervezkedő dunáninneni kerületnek. 
A honti esperességben levő almási gyülekezet 
lelkésze eltávozván, uj lelkészéül az ugyancsak 
Hont vármegye területén fekvő, de egyházilag 
a zólyomi esperességhez tartozó zsibritói egy
ház lelkészét Lacziák Mihályt óhajtotta Az 
egyház, a bányakerületben érvényben levő 
szabályzat értelmében jogosult a maga részéről
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két jelöltet állítani. Egyhangúlag1 Lacziák Mi
hályt kívánta a maga jelültjéül az egyház, ám
de a honti esperesség érdemdús esperese kizár
ta Lacziák Mihályt a jelölésből, egyszerűen 
azért, mivel az illető — „pánszláv*, és ilyen 
embert (a ki épen történetesen az ő volt ta
nítványa, lelkésztársa és vele együtt az Ur .Jé
zus Krisztus evangyéliomának hirdetője,) nem 
enged az esperességhe. Az egyház felebbezett 
az esperességhez, az pedig helyben hagyta az 
esperes ur eljárását. Ama szegény egyház em
berei elmentek uj püspökükhöz is igazságot ke
resni. A püspök ur előadva az ő kérelmüket a 
kerületi gyűlésen, kéri a gyűlést : „hogy ez 
ügyben határozzon * A kerületi gyűlés határo
zott. Egyetlen egy férfiúnak, Hering esperesnek 
voltak aggályai az eljárás helyessége és törvé
nyessége irán t; de ő is megnyugodott, igaz hogy 
inkább formai kifogásokat tett. A honti esperes 
ur eljárása teljesen szép színben tűnt fel, ő 
csatát nyert, mihelyt a gyűlés színe előtt indo
kolta eljárását azzal, hogy hiszen Lacziák pán
szláv, és ő ilyen embert beengedni esperességé- 
be sohasem fog. A közönség megnyugodott és 
sanctioját adta a* esperesi önkény eme legújabb 
remekének.

Lacziák ki záratott a jelölésből; mert pán
szláv. Az eljárás igaz lett volna legalább for
mailag, ha Lacziák a zsinati törvények értel
mében panslavismus vádjával illethető lenne, és 
ennek folytán már elitélve lett volna. De La
cziák jelenleg is a magyarhoni ág. h. ev. egy
ház papja, és nem is oly messze a honti espe- 
rességtöl, azon esperességben, a melyben a ha- 
zatiság éber őre Thébusz János működik. 
Ha Lacziák évekkel ezelőtt csakugyan vétséget 
követett el, akkor kötelessége lett volna az es- ! 
peres urnák ellene törvényes utón eljárni, mert 
igy azon állítólagos vétség is törvényeink értel
mében már elévüli, sőt annak megtörténtét 
tényálladék és tanuk hiányában kétségbe lehet 
vonni.

A szegény almásiak, ha az elutasító végzés 
tudomásukra jut, az ő egyszerű paraszteszükkel 
nem lévén még jártasok az igazság felsőbb ré
gióiban, nem lesznek képesek a dunáninneni 
kerület eljárását felfogni. Miért nem lehet La
cziák az ő papjuk, hiszen theol. tanulmányait jó

sikerrel végezte, hiszen pappá lett felszentelve, 
hiszen Zsibritón tényleg jelenleg is pap és a ki 
Zsibritón képes a papi teendőket végezni, az 
talán Almáson is képes lesz hivatását teljesíte
ni, arra talán még sem szükséges alkalmazni 
azt a közmondást, hogy a kinek az Isten hiva
talt adott, észt is ád hozzá. De hiábavaló min
den okoskodás, egy részük tán megnyugszik azon 
1848. előtti közmondáson : olyan az igazság, a 
minőt az urak csinálnak.

Az önkény a maga teljes hatalmában ér
vényesül ezen lelkészválasztásnál is. Es a mi 
felette elszomorító, egy felsőbb hatóság szente
síti ezen minden törvényt lábbal tipró eljárást 
és megnyitja az önkény számára az utat. biz
tatva, hogy ezentúl ezen kerületben is e czimen 
önkénvkedhetnek az esperes urak.

Ha Lacziák csakugyan pánszláv, a mint a 
honti esperes ur az egész kerületi gyűlés előtt 
ezen merész ál lit ást koczkáztatta, úgy ő ellene 
első sorban a törvényes eljárás megindítandó 
és csak az esetben, ha consistonaliter kimondatik 
felette az Ítélet, nem alkalmazható Almáson, de 
akkor természetesen egy perczig sem maradhat 
Zsibritón sem, mivel azt meg egy perczig sem 
lehet megengedni, hogy a honti esperes nagyobb 
hazafi lenne mint a zólyomi.

Az almási eset, sajnos, nem egyedül álló 
egyházunkban Hozzá hasonló a még mindig 
elintézetlen klenóczi választás, a hol szintén egy 
kissebb egyház lelkésze nem lehet egy nagyobb 
egyház lelkészévé — jól megjegyezzük! —
ryy és ugyanazon esperesség területén, mivel az 
illető pánszláv. Az illető esperes urak egysze
rűen bizalmi kérdést csinálnak abból, hogy az 
illető lelkésztársuk felett Ítéletet hozva az es
peresség helyesli-e az ő véleményüket és eljárá
sukat vagy nem? Következik azután az infor
máció minden ponton. Elénk sziliekkel ecsetelik 
a veszélyt, a mely X vagy Y egyházat fenye
geti. A kikben meg van a nem tiszta eljárás 
tudata, azok sem merik a „bélpoklost“ védeni, 
mert nem- akarják jövőjüket tönkre tenni. Pedig 
ott, a hol a törvény megtartásáról vagy meg 
nem tartásáról van szó, a többség határozata 
semmis, mert bárminemű többség sem állhat 
a törvény felett, hanem ahhoz kötve van : püs
pök, esperes, kerület és esperességi gyűlés
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egyaránt, és pedig- nem csak a törvény betűje, 
hanem lelkiismerete szerint is. Hová fog- az ve
zetni, ha egy egész testület a törvényt lábbal 
tiporhatja akkor, a midőn épen a törvénytiszte
letben példát kell adnia másoknak, a midőn 
üldözni óhajt m ásokat: mert a törvényt meg 
nem tartják. Ha egyházunkban az anarchiát 
nem akarjuk szentesíteni, elvégre is egyes es
peres urak önkénykedésének határt kell szabni 
és a felsőbb hatóságnak a törvényt érvényesíte
ni kell, az önkénykedőket pedig annak rendje 
és módja szerint megfenyíteni, az illető esperes 
eljárását nemcsak rosszalni, hanem őt consistorium 
elé állítani kell.

A lelkészválasztásokkal feldúljuk ily módon 
az egyházak békéjét és megrendítjük híveink 
törvénytiszteletét, egyes egyházakat a tönk szé
lére juttatunk. Epen azért tanácsosabb lenne a 
választásoknál előtorduló törvénytelenséget a 
consistoriumok elbírálására bocsátani, hogy azok 
gyors egymásutánban határozzanak a törvény 
értelmében és ott aztán holmi „bizalmi kérdé
sek“ kizártaknak legyenek tekinthetők, vagy 
esetleg választási bíróság döntsön és pedig le
hetőleg távol az esperességtől, hogy a bizalmi 
befolyás ne érvényesüljön.

Nincs veszedelmesebb ut egyházunkra néz
ve, mint az önkény és törvénytelenség útja, 
nem is említve azt, hogy ez útra térve egyhá
zunk alapját az evangyéliomot lábbal tiporjuk. 
Es nem elegendő, hogy mi mag-unk érezve az 
igazságtalanságot és törvénytelenséget Pilátus
ként kezeinket mossuk mondván, hogy hiszen 
nem mi tettük ez intézkedést, a gyűlés határo
zott. Mindenki, a ki tekintélyét, hatalmát, állá
sát latba nem vetette akkor, a midőn az önkény 
szentesítve lett: vétkezett. Vétkezett püspök, es
peres, pap, felügyelő, képviselő egyaránt.

Ezelőtt körülbelül 20 évvel atyám a nóg
rádi egyházakat visitálta és mint serdülő ifjút 
engemet is magával vitt. Már este volt, a mi
dőn az erdős hegyekkel övezett szűk völgyben 
fekvő tiszovnyiki egyházba értünk, a hol egy 
szegényes, náddal fedett papiakban szálltunk 
meg. Minden oly szegényes és egyszerű volt és 
reám mély benyomást tett az őszhaju, tisztele
tet parancsoló lelkész L. M. Egy szegény, el- 
hagyatot gyülekezetnek volt ő papja. Az egy

ház csak nemrég vált el az anyaegyháztól. 
E gy nehezen megmászható hegy választotta el 
az anyaegyháztól és a hívek szomjuhoztak Is
ten Igéje után. Lelkes, buzgó lelkészük vezetése 
alatt szép templomot emeltek — ő meghúzódott 
az egyszerű papiakban, a mely papiak és is
kola volt egyúttal. Nem tartozott azok közé, a 
kik maguk számára fényes paplakot emelnek 
és a mellett az Isten háza ronda vagy rozoga 
alkotmány. E  tisztes öreg úr apostoli buzga
lommal teljesítette nehéz hivatását, de ajakáról 
egy panaszló szó sem hallatszott a gondviselés 
mostohasága ellen. Kitűnő zeneműértő, a ki az 
egyházi zene terén is babérokat arathatott vol
na, ha meg lett volna hozzá az anyagi mód. 
És ez a férfiú — képzelhetni mily nehéz kö
rülmények között, mily önmegtagadás és nél
külözések között neveltette gyermekeit. Nevel
tette őket nem a hasznot hozó világi pályára, 
hanem lelkészekké. Szerencsétlen ember. Egyik 
fia az, a ki meggondolatlan, heves fellépése kö
vetkeztében elvesztette papi állását. Amerikában 
keresett menedéket és távol hazájától, hazája 
után epedve ott halt meg. A másik fia kitűnő 
eredménynyel végezte tanulmányait Selmeczen 
és Pozsonyban, lelkésztanitója lett az alig 
300 lelket számláló Zsibritónak. Ez az immár 
tisztes aggastyán értesül, mint fosztotta meg a 
jobb anyagi módban élő testvére az Urban, 
minden jog és törvény ellenére, fiát előmenete
létől, a ki most sem valami fényes ; de midamel- 
lett jobb anyagi helyzettel biró egyház lelkésze 
lehetett volna. Lelkésztársak, a kik hirdetik az 
irgalmas szamaritánusról szóló evangyéliomot, 
ime az ő atyai szivét nem vigasztalják, ők 
mondják ki a „bélpoklos“ Ítéletét arra is, a ki 
náluk mint „tiszta“ jelentkezik. A ki a kereszt 
és csapások iskolájában oly nehéz utat végzett, 
mint ama tisztes aggastyán, a ki egész életében 
a „lemondás“ és „önmegtagadás“ művészetében 
gyakorolta magát, megtanult Istenben bízni, az 
el fogja viselni ezt a csapást is.

A panslavismus manapság oly szerencsés 
vesszőparipa, hogy a mely esperes ur arra ül, 
és ehhez nem kell kiváló ész, tehetség és tanul
mány csak egy kis merészség és a mi a me
részséggel rokon külsőleg, de már nem erény, 
— az bizonyára a sikerek babérjait aratja és
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haladni fog a dicsőség utján, hatalommá lesz 
az esperességben és kerületben egyaránt, — 
persze arra nem gondolva, hogy milyen lesz an
nak ítélete, a ki egyforma mértékkel fog mér
ni mindnyájunknak, ha az ö itélŐszéke elé ke
rülünk, pedig oda hamar kerülhetünk. Az elár
vult almási egyház valószínű, hogy élni fog 
még egy darabig jogával éfi kopogtatni fog a 
legfelsőbb forum ajtajánál. Ügyesen lesz alkalmaz
va az „élieztetö“ módszer, és ez az egyházi 
téren istentelen rendszer néha beválik. A zava
rok elmúlnak, hagyva talán ki nem egyenlíthető 
nyomokat és az egyház lelkészt kap, ha nem 
szive szerint valót is. Az uj lelkész elfoglalja 
helvét és talán önhibáján kívül érezni fogja, 
mily nehéz annak a pásztornak sorsa, a ki 
nvája aklába nem az ajtón, hanem az ablakon 
át jutott be.

Minden egyházát igazán szerető szivet esd- 
ve kérünk, vessünk vállvetve véget ezen határt 
nem ismerő önkénynek, ezen egyházunkban 
tomboló jakobinus pártnak, csak úgy lesz le
hetséges, hogy egyházunk, a mely már annvi 
véres századolt átélt, megőrizi az apáktól örök
lött drága kincset, az evengyéliomot.

Védelmein sokaknál rósz vért fog szülni 
és lapomnak rósz ajánlója lesz. Ámde én ezzel 
nem gondolok, talán mégis tüzet fog szikrám 
azok szivében, kik velem együtt éreznek ; de 
kik tiltakozó szavukat nem merik felemelni? 
félve az elhatalmasodó félszeg közvélemény ter- 
rorismusától. Az egyház válságos idejében nincs 
nagyobl> bűn a gyávaságnál. A lelkész függet
len, érvényesítse tehát ezen minden anyagi sze
génység mellett nagy hatalmat az igazság pár
tolásában, az üldözöttek és elnyomottak védel
mében. A hitetlen Voltaire szava ne legyen el
itélő reánk,legyünk ne csak leviták, hanem sza
maritánusok is.

Szcöerényi Lajos Zs.

__? . a . ______ .

Luther és a szektái
i.

Napjainkban, a midőn hazai ág. h. ev. egy
házunk nem egy gyülekezetében tért foglaltak a 
szekták, a midőn az egyházpolitikai törvények

megvalósulása osotén számíthatunk arra, hogy nem 
csak a már létező szekták, bánom azoknak egész 
özöne zúdulhat a belső egvonetlenségck folytán 
megrendült egyházunkra: nem tartom időszerűtlen
nek kifejteni azon viszonyt, a melyben állott a mi 
nagy reformátorunk szemben a szektákkal, ő, a ki 
korának minden tünete és szellemi mozgalma iránt 
oly helyes érzékkel és megfigyelő képességgel bírt, 
sok tekintetben nekünk is helyes útmutatást ad
hat arra nézve, hogy miként viselkedjünk, miként 
kiizdjünk a szektákkal és azok tagjaival szemben.

Újabban igon sokan ellenzik ezen kitételt 
„szokta“ s azt állítják, hogy protestáns szempontból 
a „szekta“ és „härcsis“ kitételek elavultak, és o 
helyett az összes keresztyén részegyházakra az 
araorikai eredetű „donorainatiot“ alkalmazzák.

A kerosztyón egyház kezdete óta létezett 
szekta és haresis. Szektárius irányzat volt a múlt
ban a montanismus és haresis volt a „gnostieis- 
mus“*). A szekta nem annyira a tanra nózvo tér el 
az egyetemes egyháztól, mint inkább abban, hogy 
a történelmi fejlődést tagadja, a látható földi egy
házról azt allitju, hogy annak tagjai csak a szen
tek es újjaszulottek lehetnek.

A szekta kizárólag magát tartja egyháznak, 
más keresztyén részegyházaktól még a „keresz
tyen“ elnevezés jogosultságát is megtagadja. A ke- 
resztyénség lényegét bizonyos külső statutáris tör
vénybe helyezi, fo súlyt helyez u protestáns érte
lemben vett adiaphoronra. A szekta viszonya a 
lobbi keresztyén rószegyliázakhoz túlnyomólag 
csak támadó.

A „haresis“ legtöbb esetben nőm válik külön 
az egyháztól, nincs gyülekezet alkotó ereje. A ke
resztyén egyház alaptanait támadja meg, vagy azo
kat kenye-kodvo szerint eredeti értelmükből kifor
gatja.

A római kathoiicismusban mindkét élőmből 
van jokora adag. Szektárius elv van alkalmazva a 
szorzetos rendekben. Haresis van a római kathoii
cismusban, a midőn a korosztyénség fő tana, a 
Krisztus üdvüzitő erejéről és megváltásáról szóló 
tan helyébe a szoutirás elveivel merőben ellenkező 
pogúnyeredetü tanokat vesz föl, a minő a Máriáról, 

I — a pápaságról, annak csalhatatlanságáról, szóló 
tan is. Szektárius vonás a római kathoiicismusban 

j a lélekhajhászás, a túinyomólag oxclusiv és támadó 
fellépés a többi keresztyén rész ogyliázakkal szem
ben. De felmenti a római katholicismust a teljes

•) Az „egyház" fogalmát, a szekta és hiiresisről szóló 
tunt kimerítően ős alaposan tárgyalja az u mü, a melynek 
tanulmányozását hz o kórdós iránt érdeklődőknek ológgó nem 
ajáulliutjuk, a melynek czimo : H. Schmidt „Dió Kirche, ihre 
biblische Idee und die Kormon ihrer geschichtlichen Er
scheinung, in ihrem Unterschiede von Sekte und iluroBe“ Leip
zig, Duriliing u. Kranke idöE
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szektaság vádja alól az, hogy hatással bírt egész 
népekre és nemzetekre, és az egyházon kívül álló 
intézményekre is befolyást gyakorolt. Minden kizá
rólagossága daczára a róm. katholieismus elösmerte 
a keresztség érvényességét akkor is, ha az az ál
tala szektának tartott részegyház tagjai által haj- 
tatik végre.*)

Luther nem kívánta a történelmi fejlődést erő
szakosan megszakítani. 0  azt, a mi a keresztyén- 
ség traditioiból nem ellenkezik a szentirással, meg- 
tartandónak és tova fejlesztendőnek tartotta, e te
kintetben van közte és a kalvinismus között a leg
nagyobb eltérés. 0  az őskeresztyén séget nem kí
vánta utánozni, azt mint korrektiv ideált, és nem 
mint okvetlenül minden egyes részében utánzandó 
törvényt tartotta fenn. A régi keresztyén egyház 
alapdogmáit, nem mintha azok javítására, tárgya
lására ideje nem lett volna, amint újabban állítani 
szokták, épségükben fenntartotta; mert azokban 
helyes vallási érzéke a keresztyén egyházi tan örök
időkre szóló alapköveit ismerte fel.

Luther az elvont metaphisikai formákba mint
egy örökidőkre szóló praktikus keresztyén világ
nézetet öntött. (Kis káté !) O azok ellen, a kik a 
régi hitben megmaradtak, nem a papság eszközei
ként, hanem kegyes nevelésük és megszokott vi
lágnézetük folytán, támadólag nem lépett fel, — hi
szen a wittenbergi zavargók erőszakosságát, amely- 
lyel azok a régi templomok oltárait és feszületéit 
rombolták, a legkeményebben elítélte.

Luther egyik barátja Carlstadt is a szektárius 
irány híve lett, az ő működése, iránya, a reformá- 
tiót, ha a túl oldalon nem áll oly hatalmas férfiú, 
mint Luther volt, igen könnyen a széki a állás
pontjára ragadta volna. Luther szerint Krisztus az 
üdv és kegyelem forrása, és nem törvényhozó. 
Krisztus követését nem képezi az ő egyes tettei
nek utánzása, hanem a bizalom, a hit Isten jósá
gában, irgalmában; mert Isten a Jézus Krisztus
ban mint az örök szeretet és irgalom jelenté ki 
magát. Krisztus nem Mózes, törvényhozó, hanem 
új életet és üdvöt adó, amint azt Pál apostol ga- 
lataboliekhez Írott levele magyarázatában oly szé
pen fejezi ki Luther, mondván : ,,Itaque Christus 
non est Moses, non exactor aut legislator, séd lar- 
gitor gratiae salvator et miserator, et in summa 
nihil nisi mera et infinita misericordia donata et 
donans“ (Ep. ad Gal. I. 260. Erlang, kiad.)

Luthernek sektariusokkal első heves összetű
zése akkor volt, a midőn Wartburgból fejedel
mének engedelme nélkül visszatérve, romboló mű
vöket hatalmas szavával megsemmisítette. Mo-

*) Cone. Trident. Sessio V II. Con. IV. „Si qu is d ixerit, 
Baptism um , qui etiam datu r ab haereticis in nomine Patris, 
et F ilii, et Spiritus Sancti, cum intentions faciendi, quod 
f&cit Eoclesia, non esse verum Bapüamum; anathema ait.

lanchtonra egyes zwickaui anabaptisták mély be
nyomást gyakoroltak. Luther felette csodálkozott 
azon, hogy a szerinte nálánál sokkal szellemesebb 
és tudományosabb Melanchton annyira megijedt a 
zwickaui prófétáktól. Luther barátait azzal nyug
tatta meg, amidőn oly erélyesen lépett fel szem
ben az álprófétákkal, hogy Isten nem küld a gyü
lekezetekbe másként igehirdetőket és az ige hirde
tésére jogosúltakat, csak ha azok más emberek ál
tal lettek hivatalukba bevezetve, vagy ha csodaje
lekkel képesek prófétai küldetésüket igazolni. Oly 
erős egyéniség, mint aminő Luther volt, a „meny- 
nyei próféták“ behatásának ellent tudott állni. 
0  az anabaptismus első fellépése után tisztában 
volt azzal, hogy azok nem lehetnek szövetségesei 
a reformátió keresztülvitelében, hogy azok inkább 
teljesen a romanismus szerzetes világnézetének ál
láspontján állanak; azért nem is nevezi másnak^ 
mint „neue Möncherei,“ „Rottengeister“-eknek. Na
gyon téves az a nézet, a melyet még ma is nem 
egy egyháztörténelmi és vallási tankönyvben kife
jezve találunk, mintha a valdensek, patarenusok, 
albigensek iránya rokon volna a mi reformátiónk- 
kal. El kell Ítélnünk azon durva fegyvereket és 
harcmódot, a melylyel a római katholikus egyház 
ezen irányzatok felett győzedelmeskedett; de más
részről elismerjük az angol Macaulay-val, hogy a 
valdensek, patarenusok, albigensek teljes győzelme 
a római katholieismus felett a keresztyénsógre 
nézve nem lett volna nagy előhaladás !

Luther az egyház részéről szemben a szek
tákkal, amig azok az állam, a társadalom léte ellen 
nem törnek, mint Münsterben tették, csak egy 
fegyvert tartott megengedhetőnek : a tanítás, az 
oktatás fegyverét. Ezt a fegyvert ő becsületesen és 
szorgalmasan használta.

(Folyt, köv.)

------ -------

Pál apostolaik a zsidókhoz írott levele.
M agyarázza : KOREN PÁL b.-osabai ev. lelkész.*)

„Minekutánna az Isten sok rendben, és sokké
pen szólott volna régen az atyáknak a próféták ál
tal : ez utolsó időkben szólott nekünk az ő Fia ál
tal“. Zsid. I. 1,

*) E helyen közöljük je les szerzőnk m űvének egy részle
tét. Az egész m ű a Garzó Gyula gyom ai ref. lelkész által 

.szerkesztett „G yakorlati B ibliam aeyarázatok“ czimii szakfo
lyóiratban lesz közölve. A ny ár folyam án külön k iadásban  is 
m eg fog jelenni, az egész m űnek (26 nyom atott iv) ára  1 frt 
50 kr. lesz. Előfizethetni a szerzőnél. E vangélikus közönsé
günknek igen m elegen aján ljuk  ezen positiv  keresztyén  ala
pon álló gyakorlati irásm agyarázatot.

Szerk,
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Mintha o lovól első verssznka olőtt o szavakat 
olvasnám : „Atyámfiái, zsidókcresztyénak ! Vallom, 
hogy soha Istrn senkit oly fonnkölt lélekkel, szó 
és tettben nyilatkozó annyi hatalommal föl nem 
ruházott, mint az ó-szövetség prófétáit és ezek közt 
főként Mózest* Az ezen Isten lelko által ihletett 
férfiak tehát teljes tiszteletünket érdemlik. He ha 
őket Krisztusunk mellé állítjuk, oly különbség van 
közöttük, mint az árny és fény között. Ti bizonyá
ra soha sem vontátok e párhuzamot, s azért meg
bocsátható nektek, hogy nem lévén tisztában, el
követtétek azon vétséget Krisztus ellen, hogy zsidó 
szertartásokkal, külsőségekkel mintegy pótolni 
akartátok Jézus művének képzelt „hiányait“. Hogy 
ilyesmivel meg no gvalázzátok továbbra is Krisz
tus egyházát, és hogy keresztyén hitetekben ren
dületlenül álljatok, én o levelemben felsorolom 
mindazt, a mi csak kiemelkedő fénypont volt a 
zsidóságban ; do aztán mindezek mellé oda állítom 
Krisztust is, hogy sajat szemeitekkel lássátok, hogy 
mindaz, a mi nagyot csak az ó-testamentom olő- 
mutathat, Jézus egyénisége és művéhez képest va
lóban semmi sem. Ennélfogva nekünk egyedid és 
kizárólag Krisztust kell követnünk.“

Lássuk tehát először Krisztus „személyének“ 
fölényét, mely abban áll, hogy: „a próféták az l'r 
szolgái voltak, a Krisztus pedig Istennek a fia“.

A szövegben szerző az ó-szövetség koráról 
emlékezik meg, melyben Isten oly gyakran és oly 
sokfélcképen szólott az üdvről az atyákhoz, aző szol
gái által, mielőtt kimondta volna utolsó szavát az 
ő Fia által. A szent emlékeknek egész özönét éb
reszti fel tehát, midőn igy szól : az „atyáknak,“ 
— azoknak, kiktől mi zsidók származtunk, a mi 
őseinknek, Adámon kezdve 8 folytatva Abr&hámon, 
s haladva a Krisztus születéso előtti kor végéig 
terjedő időn keresztül élt elődeinkre.

„Isten szólott“, érzéki dolgok, módok és tények 
igénybevételével; do mégis a nélkül, hogy Isten 
részéről valami érzéki történt volna. „Szólott az 
atyáknak“, vagyis tudomásukra hozta a bűnösök 
megváltására vonatkozó akaratát, szándékát, terve
i t ; szóval tudatta velők a hiendöket és teendőket 
és nem hallgatott s néma nem volt soha. „Sokféle- 
képen“. Különfélo módon jelenti ki magát nekünk 
az Ur. Nevezetesen már az ő művei is tanúbizony
ságot tesznek Istenről, azok által is szól az Ur 
hozzánk. „Az egok hirdetik az erős Istennek di
csőségét és az ő kezeinek munkáját.“

A mezőnek minden barázdája ogy sor irás, 
mely Isten jóságáról beszél. Minden kalász ogy ég 
felé mutató uj, mely utal arra, a ki mindeneknek 
gondját viseli. Hangosan hirdeti a természet Isten 
dicsőségét, az Ő ékesen szóló némaságával. De a 
teremtett dolgok által csupán létét, jóságát hatal
mat és bölcseségét jelenti ki, holott az Ige által

lényét és akaratát, a hiendöket és teondőkot, s a 
megváltás és üdvre vonatkozó dolgokat hozza tu
domásunkra. De mog a természetnek Istenről való 
tanúbizonysága annyiban is a kijelentett Ige alatt 
áll, hogy amaz csak jelek által szól hozzánk. E 
jeleket ugyan Isten főként az olvasni nem tudók 
számára rendelte; s az ember azt hinné, hogy azon 
nagy betűkből a vak is kiolvassa Istent. Pedig 
nem úgy van. Sok tmber százféle írást is tud ol
vasni ; de a természet nagy bibliájában okosan, 
helyesen betűzni sem képes. Istennek oz a beszedő 
magyarázatot igényel. Megismerjük belőlo Istent ; 
do csak úgy, ha a hit szemével és kijelentett ige 
világításánál olvassuk oz Írást. A ki ezek nélkül ol
vasta e könyvet, bálványimádóvá lett. Sokkal vilá
gosabban és érthetőbben szólalt meg tehát Isten 
az ő prófétái által ; mert általok emberi nyelvün
kön beszél velünk.

A szöveg ama szavai: „sokfélcképen szólott az 
Isten“ nem is vonatkoznak a természetben való di
csőségére, liánom azon kijelentésre, melyet az Írott 
Igében bírunk; azon kinyilatkoztatásra, mely felvi
lágosítást nyújt Istennek a világhoz való viszonyá
ról, teremtésről, gondviselésről, megváltásról, Isten
nek üdvözülésünkét ezélzó intézményeiről. Ezen 
kijelentéshez jutottunk :

„A próféták által.* E kifejezés a szó tágabb 
értelmében veendő, nevezetesen beleértendők Isten
nek összes hű szolgái, tehát a Mózes előtt ólt ős
apák is p. o. Ábrahám stb. De lcgkivált Mózes és 
a szoros értelemben vett próféták, kik által a nép
hez szólott az Ur. Altalán próféták azok, kik oly 
rejtett dolgokat hirdetnek, hoznak tudomásunkra, 
tesznek érthetővé, melyeket kijelentés nélkül nem 
volnánk képesek tudni. Már aztán akár előttünk 
fekvő dolgok azok (p. o. az irás titkai, vagy az is
teni kormányzat intézkedései), a molyokot a szent 
Lélek sugallata nélkül nem értünk meg ; akár pe
dig olyanok, melyeket a jövő leple takar el olőlünk, 
az teljesen egyre megy.

Ezen „próféták által Isten szólott.“ Nem lako
zott ugyan bonnök ; do általok ő szólalt meg. Ha 
beszóltok, ők az Istennek ajaka, és nyolvo voltak ; 
ha írtak, ők az Isten kezében toll és eszköz voltak. 
Általuk hallatta magát az Ur. Megszólalásukkor a 
monyny viszhangzott a földön. Ep úgy nem adták elő 
a próféták saját böleseségükot, mint a hold és csil
lagok nőm a saját fényüket sugározzák ki. Hiszon 
ők csak a nap által megvilágítva válnak ragyo
gókká! így a próféták is. Sőt nyilatkozataiknak 
alakja, beszédjüknek modora is az Ur által volt 
sugalva. Ha őzt valaki nőm akarná valónak elfo
gadni, kénytelen vagyok Őt figyelmeztetni, hogy az 
eszmét a szavaktól elválasztani veszedelmes kisér- 
lot. A test megölése által olvész a lélok is. A ha
tárt szellem és szó között nehéz megjelölni, azon
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egyszerű oknál fogva, hogy Isten nem mint szel
lem ; de testben, nem elvont, lianem testi módon 
jelent meg. Krisztus is nem az Ő eszméiről, hanem 
szavairól mondja, hogy azok élet és lélek. 
(Ján. 6., 63.)

(Folyt, köv.)

------ ---------------

IRODALOM.

„Krisztus az én életem“. Egyházi beszédek. 
Szerkeszti Zábr&k Dénes, soproni lelkész. Ara
egész évfolyamra 4 frt 50 kr.

A rendos vasárnapi evangeliomi szövegek 
alapján Írott beszédek, melyeknek közzétételével a 
magyar egyházi irodalomban hiányt törekszik pó
tolni a szerző. A bevezetésben mintha elnézést 
kérne azért, ha néhol az olvasó azt találná, hogy 
némely eszmék más szerzőktől vannak átvéve. 
Ezeknek az átvett eszméknek ugyan alig van nyo
ma e dolgozatokban.

Nem ártana ugyan egyes részletekre is utalni 
(például azon ferde Ítéletre keresztelő János sze
mélyéről a 3-dik beszédben stb). Azonban ez alka
lommal nézetünket csak általában fejezzük ki e 
beszédekről. Nem egyházellenesek, de nem is 
egyháziasak. Annyiban nem, hogy emlit- 
tetnek ugyan bennök a keresztyénség. sarkalatos 
hitezikkei, de mellőzvék azon élet- és erőteljes ke
resztyén szólamok, melyekbe az irás és az egyház 
e tanokat tömöríti. Hiába keresi az ember e beszé
dekben a keresztyén apologia hatalmas fegyverze
tét. Bágyadtan, színtelenül van előadva az egyházi 
tan. Bizony nem igen illik fölébök e czim : Krisz
tus az ón é 1 e t e m. Az erkölcstanból vett okta
tásoknál meg nincs igénybe véve a keresztyén ho- 
miletika páratlanul gazdag eszme kincstára. Arról 
meg, a mit az exegesis különösen ezen perikopák 
feldolgozásánál termelt, mintha tudomása sem vol
na a szerzőnek.

Szóval kevés a szellem, az eszme ezekben a 
beszédekben, a keresztyén szellem és eszme meg 
még kevesebb. Nem az a hibájok, hogy a keresz
tyén irók termékeinek nyoma van benne, hanem 
hogy nincs nyoma. Hasznosítani, elsajátítani az 
elődök munkáját, ránk örökségül maradt kincseit, 
kötelesség, és nem bűn, nem lopás. E beszédek nem 
anynyira hoszszuak, mint hoszadalmasak ; hiányzik: 
belőlük az, a mi felébresztené és ébren tartaná a 
figyelmet.

Mint ilyenek, nem hogy hiányt pótolnának, de 
szaporítják azon kelleténél több praedicatiós könyv 
számát, melyek a templomi beszédek közmondásos ^

rósz hírét fokozzák. Az ilyenekből a kevés is sok, 
nem hogy több kellene.

** *
„Svedectvi viry“, nábozná kázání z tekstüv 

Epistoliekych na vsecky nedéle a svátky, uspoi’ádal 
a vydal Michal Bo dicky-, slova B. kazatel církve 
ev. a. v. pondélskó. (Ara 2 frt 30 kr.)

Egy öreg, tapasztalt lelkész oly fiatalabb 
tiszttársainak, kik egyházi beszédeikben szeretik a 
szép hangzatos szavakat és azok előadásában 
a nagy páthoszt, azt szokta volt tanácsképen 
mondani: „prédikáljatok oly egyszerűen, hit és 
szeretetteljesen, mintha három öreg aszonyt maga
tok előtt ülve látnátok, kiknek ama kérdésre kell 
feleletet adnotok: „mit tegyek, hogy idvezüljek ?“.

E jellemző mondást alkalmazva e beszéd- 
gyűjteményre, úgy találjuk hogy e beszédek csak
ugyan a hitnek bizonyságai, a hitnek nyilványu- 
lásai, ajándékai. A szerző és munkatársai — 
szám szerint nyolezan — a keresztyén nópélet 
sebeit igen jól ismerik, őszintén feltárják és azok 
orvoslását meggyőző és megható módon mutatják 
a bűnbánó, megszentelő hitben.

„Az ajándékokban különbség vagyon, de 
ugyan azon lélek“. Ha ez áll e beszédek tartalmá
ra nézve, hogy t. i. meg van bennök a fent jelzett 
értelemben a lélek, a szellem egj^sége, de nem áll 
ez a formát, a nyelvezetet illetőleg. A hány szónok, 
annyiféle a stylus, a nyelvszerkezet — a mint az 
különben természetes is. Nekünk úgy tetszik, hogy 
köztük legnépszerűbb s talán legkiválóbb szónok 
Vansa testvérünk. Nyelvezete a mily egyszerű, 
oly szép és kedves ; beszédei a milyen magvasok 
és érdekesek, úgy formailag is oly tökéletesek. 
Találkozunk azonban e beszédgyüjteményekben 
nehézkes nyelvszerkezettel, kegyes frázisokkal, 
hangzatos üres szólamokkal, sőt triviális kifejezé
sekkel is, (L. 28 és 29 1. a korcsmáról és kutyá
ról szóló, nem szószékre való históriát*).

Hisszük és reméljük, hogy ezen s egyéb itt-ott 
mutatkozó fogyatkozások daczára, a lelkészek 
ajánlani fogják tót ajkú híveiknek e szent beszé
deket mint olyanokat, melyek Isten országa építé
séhez igen becses anyagot nyújtanak. — r.

J. Schneider: „Amstkalander für ev. Geist
liche auf das Jahr. 1895.“ Gütersloh. Verlag von 
C. Bertelsman. Ára 1 M. 20 pf.

*) H ogy a bíráló teljesen helyesen ítél e részben, arról 
én is bizonyságot tehetek. E gy  vallásilag  szigorúbb hívem  
visszahozta a könyvet — felindulva épen azon, a m i a 29-ik 
lapon a falusi korcsm a jövedelm éről m ondva van. Az egy
szerű  földmives helyes érzékkel bírt, a midőn azt állította, 
hogy az ilyen dolgok nem a szószékre, hanem  az ú jságba 
valók. Az ily dolgokat lehet beszéd tárgyául tenni a közélet
ben ; de a szószéket ne profanizáljuk azzal. A külföldön szo
kásos, gyakran  igen izetlen képek helyett jobb, ha  a bibliai 
képeket használjuk , a m elyeket népünk nagyon szeret.

Szerk.



Hazánkban minden hivatás számára van nap
tár, csak az ev. lelkész számára nincsen- Német
országban J. Schneider elbersfoldi lelkész ad ki 
ilyen különleges naptárt. Reánk nézvo érdekkel 
bir az ilyen naptár, mivel betekintést nyújt a 
némethoni ev. lolkész működési körébe.

Elől van a naptári rész minden hónap után 
egv-egy üres lappal. Azután következik a jegyzék- 
napló minden egyes nap után üres hellyel, hogy 
a lelkész odajegyezhesso teondöit és azokat mint
egy folyton nyilvántartsa. Azután következik a 
hivatalos jelentések és táblázatok határidőjegy- 
zéko. Az oírertoriumok számára vasár- és ünnep
napok szerint külön rovatok állanak, úgy szintén 
külön rovatban megjegyzési hely arra, hogy az 
illető adományok mikor küldettek el. Külön jegy
zéke van a bel- és külmisio czéljaira befolyt ado
mányoknak. Külön jegyzéke van azon gyermekek
nek, a melyek a confirmátiót illetőleg korengedély 
elnyerésére ajánltatnak és pedig következő rova
tokkal : 1. folyó szám 2. a gyermek nőve 3. a szü
lék nevo és állása 4. a születés éve 5. az iskolába 
való fölvétel és az iskolából való kilépés határideje, 
ti. a lelkész véleménye. Következik a konfirman
dusok névjegyzéke. Az iskolafel ügy elősógre vonat
kozó jegyzék a következő rovatokkal : 1. folyó
szám 2. név 3. iskola 4. kor ő. a) felmentés az is
kolába való járástól b) órák szama hetonkint, ha- 
vonkint fi. jegyzet. A- iskolavizsgálatok 13 tanitó- 
értekezletok. Következik a hivatalos functiók átné
zető következő havonkinti rovatok szerint: 1. pre- 
dikácziók 2. imaórák 3. vallástanitás 4. koníirmati- 
ói oktatás 5. bibliamagyarázat fi. keresztelós 7. to- 
motés 8. gyónás (J. úrvacsora : a) magán b) nyilvá
nos 1U. esketés 11. betegek látogatása 13. gyűlések 
13. hivatalos iratok száma 14. rondkivüli hivatalos 
cselekmények. Külön jegyzék van a betegok és 
szegényok meglátogatásáról szóló kimutatáshoz a 
következő rovatokkal: 1. név 2. lakás 3. betegség
4. látogatás napja. E naptárban arra van számítva, 
hogy a lelkész évenkint 3—4 száz beteget és sze
gényt látogat meg. Érdekes, hogy külön jegyzéko 
van (jan. 1-jének rovatában) a gyülekezetben léte
ző vegyes házasságoknak, a következő rovatokkal:
1. folyó szám 2. a férfi nőve és confirmáltatásának 
idejo 3. a nő nevo és konfirmáltatásnak idojo 4. 
az oskotés napja és helye ő. a gycrinokek vallása 
6. az cgyházgyülekezet fegyelmi határozata- Külön 
jegyzéke van azon vegyes házaspároknak, a mo
lyok egyházilag nem lettek esketve. Külön jegyzé
ke van az egyházi fegyelmi eljárás alatt álló egy
háztagoknak. Némothonban tehát oly egyháztagok, 
a kik az egyház kegyelmi eszközeit semmibe som 
veszik, a kik az egyház érdekeit magán életükben 
nem védik, nemcsak hogy egyházi tiszteletbeli hi
vatalt nőm viselhetnek, hanem ogyházfogyelmi el
járás alatt állanak. — Tanulságos ez a naptár re

ánk nézve, mórt alighanem rövid idő múlva hoz- 
■ zánk is beköszönt az az idő, a midőn hivatásun
kat igy kell tolj ősi ton ünk.

Sz.

C. H. Spurgeon: „Das Evangelium des 
Reiches.“ Hamburg. J. G. Oncken Nachfolger. 
8°. S. 301.

A haldokló Spurgeon a fent jelzett könyvben 
becses örökséget hagyott hátra. Hisz minden, a 
mit ő irt és mondott, a szellemtől sugárzik. Jelen 
könyvének német kiadásához előszót irt a hires 
brémai pap Funcke Ottó, a ki a bevezetésben mél
tatja Spurgeon müvét és oda nyilatkozik, hogy 
nincs szüksége védelemre, midőn egy baptistának 
művéhez előszót ir, mert nincs e műben sem bap
tistával sem angollal dolga, hanoin keresztyénnel.

A baptismusból valóban kevés található o 
műben, ha csak nem épen az esküről szóló rész
ben. A mi honi nuzuronusaink és baptistáink is 
okulhatnának e műből. Máté ev. 5. rész 42. versét, 
a melyben Urunk azt mondja : „a ki kér tőled, 
adj annak, és a ki tőled kölcsön akar kérni, el no 
fordulj attól“ — eképon magyarázza : „Légy ada
kozó. A zsugori nem követője a Jézusnak. Elővi- 
gyázóknuk kell lennünk, hu adakozunk, nehogy a 
lustaságot és koldulást mozdítsuk elő, de az álta
lános szabály az, „a ki kér tőled, adj annak“. 
Néha a kölesön hasznosabb mint az udomány, ne 
tagadd meg tehát uzoktól, a kik azt jóra fordítják. 
Ezek a szabályok nem „bolondok“ számára írattak, 
általános szabályokként adattak nekünk, de min
den szabály az Írás más parancsával lesz egyen
súlyban tartva és o dologban segít az egészséges 
emberi értelem is. A mi érzületünk logyen olyan, 
hogy mindig készek legyünk adomaun3ralÄ és köl
csönnel segíteni, de mivel mi o tekintetben nem 
vagyunk túlzásra hajlandók, ez az oka, hogy a 
parancs olyan merev“. Másholyütt a kapzsiságról 
azt mondja : „Az élet, melynek czélja a meggaz
dagodás, megaranyozott halál az életben.“

Sokat kolleno idéznünk, talán az egész mű
vet, ha Spurgeon szellemos magyarázatát kellően 
akarnék méltatni. A ki a Szentirást nemcsak „hi
vatalból*4 de lolkiszükségből is szereti olvasni, az 
nehezon válik meg ettől az élvezetes műtől. Spur
geon magyarázatában nőm adja a grammatikai fel
fedezéseket, hanem az evaugyóliomot. Az egész 
könyvből kiviláglik, hogy ezen művét is hosszas 
és komoly tanulmány olőzto meg. A hogyiboszéd 
magyarázata tanúságot tesz arról, hogy Luthernek 
o tekintetben utólérliotlon művét: „Auslegung des
5. (j. 7. Capitols St. Matthäi (Erlang. Ausg. 43. B.) 
gondosan forgatta. Felhasználja Luther szollomos 
megjogyzésoit is s többek között az ő szellemében 
mondja Koresztoló Jánosról : „nőin volt udvuri
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prédikátor, nem volt alkalmas arra, hogy királyi 
hölgyeknek hízelegjen“. Lelkészeinknek és művelt
jeinknek ajánljuk e mű olvasását.

Sz.

------ ---------------

KÜLMISSIO.
A Taylor-féle vállalat meghiúsulásáról szól 

a báseli „Missionsmagazin“ legújabb száma. Tay
lor, amerikai methodista püspök, pár évvel ezelőtt 
uj hittérítő eljárást vélt feltalálni. A missió gyors 
terjedésének fő akadályát képezik : a nyelv és a 
pénz. Az illető pogány népek nyelvének elsajátí
tása igen sok időt vesz igénybe. A missió fenn
tartása nagyon költséges. Taylor ezen nehézségeket 
az által vélte elháríthatóknak, ha rendszerének kö
vetkező elvei szerint jár e l : 1. amissió ne szoruljon 
külföldi segélyre, a missionáriusok, úgy mint egy
kor az apostolok, önmagukat tartsák fenn kezük 
munkájával; 2. a missionáriusok ne legyenek kény
telenek a kultúrával nem biró népek nyelvét elsa
játítani, hanem angolositva azokat, angolúl hirdes
sék az Úr igéjét.

Manapság még a legabsurdabb rendszernek 
is akadnak követői. Taylor imádóinak nagy csa
patával kötött ki Afrika partjain.

A „rendszer“ nem vált be. A mit komoly, 
gondolkozó férfiak előre láttak, be is következett. 
A nagy lármával, zajjal megindult vállalat, ma 
már az elzüllés stádiumába jutott. Taylor teljesen 
elhagyatva, még hűen kitart elhatározásában ; de 
a társak nagy része nincs többé a mester oldala 
mellett. Hiába, megmondta azt már a mi Erdő- 
sink ezelőtt bárom századdal:

^Minden n ípnek  az ű nyelvén, hogy m inden az Isten
T örvényin éljen, m inden im ádja nevít."

-------*—#-------

KÜLFÖLD.
A bajor ág. h. ev. egyház viszonyai sok te

kintetben hasonlítanak a mi egyházunk helyzeté
hez. Ott is túlnyomó a római katolicismus. Miután 
nálunk is közeleg már az egyházpolitikai törvé
nyek végrehajtásának ideje, a mely törvények Ba
jorországban már két évtized óta érvényben van
nak, nem lesz érdektelen, ha a bajor ág. h. ev. 
egyház statisztikai adatait közöljük.

A bajor ág. h. ev. egyház tagjainak száma 
1893. év végén : 1,193.986. Ugyanazon évben szü
letett 39,837. ev. gyermek (törvénytelen gyermek 
volt: 6016 vagy is a szülöttek 15 °j0-a.) A kereszt-

ség szentségében részesült : 39,649. Elenyészőleg 
csekély azon szülők száma, a kik gyermekeiket 
meg nem kereszteltették.

Az ág h. ev. egyház kebelébe tért : 90 egyén, 
kilépett 167. A kilépett 167 egyén közül a róm. 
kath. egyházba lépett : 97, a református egyházba : 
5, különféle szektába : 52, felekezetnélkülivé lett : 
13. A mint ezen adatok mutatják, a róm. kath. 
egyház előnyben van, lévén ott is sok hatalmi 
eszköz birtokában. Kár, hogy hazai ág. h. ev. 
egyházunkban e tekintetben nem birunk pontos 
statisztikai adatokkal. A kép, mely e kérdést 
illetőleg élénkbe tárulna, sok helyütt igen elszo
morító lenne, mivel vannak az alvidéken egyháza
ink, a melyeknek egyharmada már a nazarenismus 
karjaiba vetette magát. Némely egyházakban a 
róm.-katholicismus és unitarismus (Hód.-M.-Vásár
hely) is hódit.

A házasságok 99 százaléka egyházi áldásban 
részesült. E tekintetben a helyzet az utóbbi évek
ben javult.

A vegyes házasságokból származott gyerme
kek vallására nézve Bajorországban a nálunk is 
immár szentesített törvényhez hasonló törvény áll 
fenn. 2180 vegyes házasságból 1220 esetben lett 
megállapodás a gyermekek ev. vallásban való ne
veltetésére nézve, és csak 24 eset volt olyan, a 
midőn a szülék abban állapodtak meg, hogy gyer
mekeik nemök szerint kövessék a szülék val
lását, úgy a mint azt nálunk is az 1868-iki 53 t.-cz. 
rendelte.

E statisztikai kimutatás szerint a viszonyok 
még kedvezők a bajor. ág. h. ev. egyházban, a mi 
nagyrészt annak köszönhető, hogy ott buzgó, po
sitiv keresztyén alapon álló papság működik, a 
mely minden tekintetben hivatásának magaslatán 
áll, a mely kiképeztetésót nagyrészt a kitűnő positiv 
irányú erlangeni theologiai fakultáson nyerte. Az 
egyházi kormányzás vezetősége előtt csak egy 
czél lebeg : a hitélet erősítése minden ponton.

Hessen-Nassauban érdekes esete volt az 
egyházfegyelem gyakorlásának. Rückingen lel
késze Strobel nem fogadott el keresztanyául egy 
hölgyet, a mely kevéssel a keresztelés megtörténte 
előtt egy social-demokrata összejövetelen izgatott, 
és a keresztyénségről becsmérlőleg nyilatkozott. A 
szülék Battenberg frankfurti lelkészhez fordultak, 
a ki késznek nyilatkozott a gyermeket megkeresz
telni, ha helyi lelkészüktől engedélylevelet hoz
nak, a ki azonban ezen kérelmük teljesítését meg
tagadta. Erre Battenberg lelkész a kasseli kir. kon- 
sistoriumhoz fordult, a mely felfolyamodását elve
tette. Ez intézkedésen meg nem nyugodva, felleb
bezte ügyét a vallás-közoktatási minis tóriumhoz, 
amely, miután B. lelkész a keresztanya számára 
bizonyítványt állított ki, miszerint az konfirmálva
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lőtt, templomba járt, és az úrvacsorán részt vett, 
megengodto, hogy a gyermek a kifogásolt kereszt
anya jelenlétében B. lelkész által megkeresztoltes- 
sék. Nálunk ez szokatlan lelkiismerotesség; mert 
hisz nálunk nem csak keresztapai, do inspektori tiszt
séget is viselhetnek oly egyének, kik a templomot 
belülről csak esperességi vagy kerületi gyűlések 
alatt látják, arról nem is szólva, hogy egyénileg 
mily viszonyban állanak a keresztyén hitigazsá
gokkal szemben !

Norvégia. A sark vidéken lakó lappok evan
gélikusok. Ez az egyedüli nomád életmódot foly
tató nép, a mely a reformátió áldásaiban részesül- 
A lelkész hivatása e helyen sok tekintetben no- 
hezebb, mint ama missionárius hivatása, a ki Ázsia 
kultur népei között hirdeti az ovansyéliomot A 
norvég származású lelkészek akként hirdették ezen 
szegény népnek az Igét, hogy tolmáesokat fogad
tak maguk mellé, a kik aztán a nép nyelvére for
dították beszédjeiket és vallástani előadásaikat. 
Nem igen régen e hiányos és tökéletlen lelkészke
désen segítettek, a mennyiben a norvég főváros 
egyetemén külön tanszéket Állítottak a lapp nyelv 
és irodalom számára. Minden lelkész, a ki a lap
pok között akar működni, kötoles a krisztiániai 
egyetemen vizsgázni a lapp nyelv és irodalomból.

------ ----------------

B ELFÖ LD .
4 1895. január 3. halt meg Alsó-Kubinban 

Novák Sámuel alsó-kubini lelkész és árvái 
ospores. Született 1810-ban Liptó-Tarnóezon. Ta
nulmányait Gömörben, Kózsmárkon és Eperjesen 
végezto. Tanulmányai befojeztévol tanító lőtt Sz.- 
Pétercn, mint ilyen egy évig működött. Innen 
Nyíregyházára ment segédlelkésznek, majd Liptó- 
Sz.-Miklósra ugyanilyen minőségben. Innen ugyan
csak segédlclkésznek meghívták Alsó-Kubinba. 
Itteni három hónapi működése után az árva-nagy- 
falusi gyülekezet meghívta rondes lelkészének, do 
ezt az állomást nem fogadta el, mivel időközben 
az alsókubini egyház biztosítékot adott neki arra 
nézve, hogy a sir szélén álló rendes lelkészük után 
őt választják meg rendes lelkészül. 1840-ban előd
jének elhalálozása után tényleg alsó-kubini lelkész 
lett. Itt érték őt az 1848|49-iki viharos napok. 
Csatlakozott a tót mozgalomhoz. Görgey el akar
ván őt e miatt fogatni, kimenekült Gácsországba, 
honnan csak akkor tért vissza egyházába, midőn a 
szabadságharcznak vége lett. Nem hagyhatjuk meg
említés nélkül épen ezen időből azt a nemes tettét, 
mely jellemzi benne a tiszta, becsületes, keresztyén 
jó szivet, hogy midőn a szabadságharcz leveretóse 
után jobbjaink menekültek és bujdostak az osztrák

bosszúja elől, ő rojtogotte házában és utat 
nyitott a külföldre való meneküléshez azoknak, 
kiknek a becsületes, nyílt harcz terén bovallott el
lenségük volt. 1806-ban árvái esperes lett s az 
maradt 1887*ig, mikor úgy az egyházmegye veze
téséről, mint az alsó-kubini lelkészkedésről lemon
dott s nyugalomba vonult. Helyét az egyházban 
fia foglalta ol. Az utolsó évokbeni szereplését nem 
vázoljuk, ismeretes az mindenki előtt. Az tény, 
hogy ogyiko volt azon ritka, férfias, papos nyílt 
jellemoknek, kiknek irányában még azok is, a kik 
nincsenek velük egy véloményon s egy táborban, 
a legnagyobb tisztelettel viseltetnek. Ellenségnek 
nemes, barátnak hű, lelkésznek buzgó volt. Az Ur 
adjon neki örökké tartó békességet !

A békési esperessé^ felosztása. A békési 
csperesség, a moly 110,041 lelket számlál, egyhan
gúlag kimondta a múlt évben Nagy-Lakon tartott 
esperességi gyűlésen, miszerint óhajtja az immár 
túl nagy esporesség lehetőleg 3 esperességó való 
felosztását. Az o tárgyban kiküldött bizottság a 
múlt óv nov. 28-án tisztében eljárt, egyhangúlag 
hozott határozatainak jegyzőkönyve el lett küldve 
az egyes egyházaknak. A javaslat szerint a követke
ző három esperességro oszolnék a jelenleg túl nagy 
esporesség : L B é k é s i  o s p o r o s s é g ,  állna a 
követkoző egyházakból : 1. Szarvas, 2. Kondoros, 
ö. Bánfáivá, 4. Csorvás, 5. Orosháza, 0. Tót-Kom- 
lós. Volna ezen esperességben 1U lelkész, 61 ta
nító, 54,440 hivő. II. A r a d-b é k ó s i  e s p e r e s 
sé  g, állana a követkoző egyházakból : 1. Arad, 2. 
Apatelek, 3. F.-Varsánd, 4, Szomlak, 5. Megyes- 
egyháza, 6. M.-Berény, 7. Gyoma. Volna ezen es- 
serességben 11 lelkész, 49 tanító, 39,070 hivő. III. 
C s a n á d-c s o n g r á d i o s p o r o s s é g ,  állana 
a kövotkező egyházakból : 1. Alberti, 2, Amb*
rózfalva. 3. Pitvaros, 4. Bánhegyes, 5. Nagylak, 6. 
N.-Sz.-Miklós, 7. Makó, 8. Szeged, 9. H.-M.-Vásár- 
holy, 10. Szentes, 11. P.-Földvár. Volna ezen espo- 
rességben 12 lelkész, 22 tanító, 18.710 hivő. A ja
vaslat szerint a szarvasi főiskola és az özvegy-árva 
intézet ezentúl is közösügy maradna. Közölve lett 
az esporesség egyházaival a bizottság jegyzőjének 
nt. Vörös Józsofnek egy más tervezete is, a moly 
szerint az esporesség négy részre osztatnék. Remél
jük, hogy az egyházak, ami nt  egyhangúlag elhatá
rozták a túl nagy esporesség felosztását, úgy a bi
zottság javaslatát is elfogadják, mint a mely gyü
lekezeteink életének,közlekedésének legmegfelelőbb.

Az újonnan létesített „arányosítás“, a mely 
hazai ág. h. ev. egyházunk térképét olyanná ala
kította át. mint a minő volt Németország térképe 
a haminezéves háború után, sok nyugtalanságot 
okoz. Az események már eddig is igazat adnak 
a báuyakerüiet nemes főpásztora aggódó, intő
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szavainak. A nógrádi esperesség nyugtalan az 
anyagi kérdések el nem intézése miatt. A honti 
és fehér-komáromi esperesség fájdalommal veszi 
tudomásul a régi kötelék megszakítását. A kör- 
möezbányai egyház a törvény előtt hódoló tiszte
lettel meghajlik. Ugyancsak a körmöczbányai egy
ház közgyűlése mélt. Baltik Frigyes püspök úr 
üdvözlő iratát „ad acta“ tétetni rendeli, mivel az 
általa egyhangúlag törvényesen választott püspök 
él. — Az újonnan arányosított dunáninneni kerü
let első közgyűlésén megtagadta azon esperessé- 
gek szegény egyházainak segélyezését, a melyek a 
nevezett közgyűlésre követeket küldeni vonakodtak. 
Most a nevezett esperességekben magán gyűjtést 
rendeznek a szegény egyházak segélyezése és az 
államsegély pótlása czéljából. „Az abrakos tarisz
nya megvonásának" rendszere nem igen vezet 
czélra, ha erkölcsi testületekkel szemben alkalmaz
zuk azt. —

• Az aszketikus könyvek hiányát érzi né
pünk, ennek világos tanúsága az, hogy Csabán is az 
utolsó évtized alatt öt régi aszketikus könyvet új
ból kinyom altattak a hívők. Minden külső rábe
szélés nélkül, beállítanak az egyszerű földművesek 
a nyomdába, és megalkusznak a nyomdászszal arra 
nézve, hogy az áthozott könyvet eredeti szövegé
vel monnyiért n}7omatja ki. Legújabban is 400 
földmives és kisiparos állott össze és a b.-csabai 
Povázsay-fóle nyomdában uj kiadást rendez, bizto
sítva előre az előállítási költséget H. Zalansky 
1617-ben megjelent „Kniha Druhá o Skutcych 
Kristovych neysvétegáích“ czímű könyvéből (4° 
563 lap). Hiába, a régi papok nem csak a szószé
ken hirdették az igét, hanem az akkori primitiv 
könyvnyomdászat daczára, bőven ellátták híveiket 
aszketikus könyvekkel !

A nazarenusok új tót énekesköny vet adnak 
ki. A b.-csabai „Corvina“ nyomdatulajdonosával 
a nazarenusok szerződést kötöttek, a melynek ér
telmében 4000 példányban nyomatják tót éne

keskönyvük második kiadását. A szerződés aláírá
sa czéljából főemberük és prófétájuk „Simeon“ 
Horvátországból jött el Csabára. Az uj énekes
könyv hangjegyekkel ellátva igen díszes kiállítású 
lesz. Az énekek nagy része silány fordítás, néhány 
ének a Tranosciusból lett átvéve, persze azon czél- 
ból, hogy az együgyüek rá ne ismerjenek az ere
detire, avatatlan kézzel durva ferdítéseket eszkö
zöltek az eredetileg gazdag vallásos tartalommal 
bíró szövegen. A szekta ezen ténye is tanúságot 
tesz arról, miszerint tagjai újabb hódításokra szá
mítanak. Legújabban kezdenek felhagyni a malom 
alapítással, a helyett a nagyobb alföldi városokban 
vegyes kereskedéseket nyitnak, alkalmuk lévén 
így az üzletekben téritgetni. Néhol azonban, mint 
példáid Makón, ez a vállalat is kudarczczal végző
dött. Népünk komolyabb része gyanús szemmel 
nézi a „hívők“ ezen előszeretetét az „üzlet“ iránt.

A b.-csabai ág. li. evang. egyházban a múlt 
1894. év folyamán s z ü l e t e t t  1234 gyermek és 
pedig: a városban 942 (465 fi, 477 nő), Jaminában 
235 (111 fi, 124 nő), Ottlakabodzáson 57 (26 fi, 31 
nő). T ö r v é n y t e l e n  szülöttek száma: 30. 
M e g h a l t  összesen 859 egyén, nevezetesen : a 
központban 654 (329 fi, 325 nő), Jaminában 179 
(84 fi, 95 nő), Ottlakabodzáson 26 (12 fi, 14 nő). 
S z a p o r o d o t t  tehát az egyház a múlt évben 
375 lélekkel. E s k  e t t e t e t t  274 pár, és pedig: 
a városban 218 pár (166 nőtlen, 52 özvegy), Jami
nában 56 pár (45 nőtlen, 11 özvegy). K o n f i r- 
m á l t a t o t t  615 gyermek: a városban 515, a 
szőlőkben (Jamina) 100. Ú r v a c s o r á h o z  já
rultak 12 663-an, és pedig a városban 9819, Jami
nában 2476, Ottlakabodzáson 368. Áttértek hozzánk 
9-en, köztük 2 mózes vallású, tőlünk áttért 1.

A jelen tanévben e l e m i  n é p i s k o l á k b a  
j á r ó  g y e r m e k e k  száma 3111. A tanítók száma 30,

Felelős szerkesztő és kiadó :
S ze b e ré n y i L a jo s  Z s.

Azon t. urakat, a kik lapunkat járatni óhajtják, kérjük, hogy ezen szándékukat alól- 
irott kiadó és szerkesztővel minél elébb tudassák, akár levelező lapon jelentve pártfogásukat, 
akár az előfizetési pénz beküldése által.

Azon t. urakat, a kik lapunkat járatni nem óhajtják, igen kérjük, ha ezen számot 
alólirotthoz visszaküldeni sziveskednének.

Lapunk rendesen másfél ívnyi terjedelemben fog megjelenni. Ha azonban a pártolás 
csak középszerű is lesz, az összes jövedelmet a lap bővítésére fordítjuk.

Az egyházat érdeklő eseményekről szóló tudósítást mindenkor szivesen fogadjuk. Czik- 
keket, értekezéseket csak az esetben közlünk, ha a zo k  p rogram m u n k  szellem ének m egfe le lők . Hazai 
ág. h. ev. egyházunkban -érvényben lévő nyelvek bárm elyikén  Írott közleményeket elfogadunk, 
azok hű lefordításáról gondoskodik a szerkesztőség. Lapunk szives támogatását kérve, maradtam 

B.-Csabán 1895. január hó 20-án hitrokoni üdvözlettel :
Szeberényi Lajos Zs.

ev. lelkész.
NYOMATOTT B.-CSABÁN, POVÁZSAY TESTVÉREKNÉL 1895.
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X

A katholicismus győzelme.
Egy évvel ezelőtt fényes jövőt jósoltak az 

evang. egyháznak, A polgári házasság behoza
talában a protestáns elv fényes győzelmét lát
ták a kaiholieismus felett s az egyházegyetem
nek a zsinati törvények szerinti újjászervezésé
től az egyház megizmosodását várták, Betelje
sült a jóslat? A mai állapotok az ellenkezőről 
tesznek bizonyságot, mert az a ha réz. melyet a 
róm. kath. egyház ma folytat ellenünk, már 
nem is harez többé, hanem győzelmes „liurráh“, 
mellyel ránk ront a harez nélkül legyőzőitekre 
s tipor mindent, a minek csak valamelyes 
evangélikus színezete is van.

A mi egyházunk voltaképen nem is foly
tatott harezot a katholicismus ellen, hanem az 
állam ; egyházunk vezért érfiai csak segítették 
az államot szavazataikkal. Az állam győzött, a 
katholicismus meg van verve — de mi is. Az 
állam az ev. egyháznak állandó évi segélyt (?) 
ígért a ennek reményében egy házunk tétlenül 
nézte a küzdelmet. 8 most l Az állam odado
bott bennünket „hű szövetségesét“ zsákmányul 
a róm. kath. zelotismusnak, csak hogy ő béké
ben maradjon.

S nem áll-e tényleg igy a dolog? Mél
ákkor is, mikor az egyházpolitikai küzdelem 
folyt a rom. kath. egyház és az állam között, 
éreztük minden oldalról a katholicismus erejé
nek nyomását, s ma, midőn az egyházpoliti
kai törvényjavaslat keresztül ment, a róm. ka- 
tholikusok felhagytak opponálni az államnak, de 
felénk fordulva, nekünk énekelnek gúnyos 
„eircumdederunt“-ot. A róm. kath. egyház ki- ! 
ttinűen ért ahhoz, hogy a voltaképen az ő dog
mái ellen irányított állami törvényeket a sa
ját czéljainak megfelelően használja fel, példa 
rá az 18GS. L ili. t.-cz. 12. §-ának eltörlése.

A róm. kath egyház a polgári házasság
gal nem vesztett semmit, de a mienk igen. 
Vesztettünk erkölcsileg is. anyagilag is sokat.

Az ev. egyház tagjainak legtöbbje már a 
szentségekre sem igen fektet nagy siílyt, nem
hogy az egyház oly intézményeire fektetne, 
m in ő  pl. a házasság is. Sajnos, a mi vezérférfia- 
ink, püspökeink, annak idején nyíltan hangoztat
ták, hogy bizony a házassága papnak közreműkö
dése nélkül is csak házasság s ezzel mairuk 
tépték le a házasság intézményéről azt a cse
kély dicsfényt, melyben legalább a nép előtt 
ragyogott eddig. Mi magunk hirdetjük, hogy 
az nem lesz semmiféle egyházi kihágás, hogy 
ha az evangélikusok csak polgárikig egybekö
tött frigyben élnek. Mi nem h o g y  igyekeznénk 
bebizonyítani, hogy egyházi szertartásaink és 
intézményeink vallás-erkölcsi szempontból ok
vetlenül kívánatosak, hanem a helyett magunk 
leplezzük le meztelenségünket, hirdetjük útón
éit félen. hogy az egyházias élet mellékes vakum 
s a mi a legfőbb, ilyenek után aztán dicsek
szünk „protestáns szabadelvüségünkkel !*

Máskép csinálták azt a róm. katholiku-
sok. Azok vasárnapról-vasárnapra*) prédikáltak 
az egyedül üdvözítő egyházról, annak szentsé
geiről, melyek közé a házasság is tartozik és 
ujjal mutogattak ránk, mint olyanokra, a kik 
nemcsak hogy semmibe sem veszik, elvetik a 
házasság egyházi jellegét, mely jellege eddig 
nálunk is meg volt. de még tőlük is el akarják 
venni annak szentségi jellegét. Ennek aztán az 
lett az eredménye, hogy a. lakosság, mely mind
addig békében megfért, kezdett különválni, a 
róm. katholikusok kerülték az evangélikusokat,

•) Magam is hallgatója voltam őzen beszédeknek, tanúja, 
mily „jól" készítik elő a. róm. katholikusok népüket a jövő 
eshetőségeivel szomhen. Mi pedig akkor is javában „arányo
sítottunk".

Szerk.
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megszűntek őket szokás szerint köszöntem, 
templomaik megteltek a végsőkig fanatisált tö
megekkel, a vegyes házasságokat, melyeket 
eddig a rom kaik papok nem akartak egybe
kötni, különös kegyben és előszeretetben kezd
ték részesíteni A vegyes párokat Ígéretekkel, 
fenyegetésekkel és ajándékokkal magukhoz édes
gették s újra, beállt a reversálisoknak, ez idő 
szerint már törvényileg is biztosított, boldog 
kora A röpiratok ezreivel árasztották el né
püket s a mely rém kath. családban azelőtt 
az újságot legfeljebb csak névről ismerték*), 
ma ha,lom számra fekszenek ott s buzgón olvas
tatnak. A rém. kaíholikusok felismerték az al
kalmas időt, fel is használták azt alaposan, egy 
ütéssel két legyet ütöttek agyon: a kormányt 
meg a protestantismusí. A népet úgy ki készítet
ték, hogy ott ugyan nem lesz egy házaspár 
sem egyházi esket és nélkül s ha a minister 
maga jönne oda, az se merne köztük egyházi 
esketés nélkül megmaradni.

bezzeg nem így van nálunk. Mi könnye
dén vettük a dolgot, magunk vetettünk gán
csot lábainknak, de épen azért ne csodálkoz
zunk azután, ha müveit, egyháztagjaink, kik 
eddig sem becsülték valami nagyra egyházuk 
intézményeit, nem fognak felkeresni bennünket 
egyházi esketés végett akkor, mikor erre nem 
lesznek kényszerítve ; annál kevésbé csudálkoz- 
zunk majd az anarcliismus szellemét m agába 
szítt műveletlen, nyers egyháztagunkon, kinek 
a polgári házasság épen kapéra jö tt arra, hogy 
a papnak ezután szabadon, tiszta szive szerint, 
kedvére „fügét“ mutogathasson.

De különösen a 12. §. eltörlése nagy nye
resége a rém. kath egyháznak. Mily igazán 
megbecsülésre mélté hangok voltak azok, a 
melyek felszólaltak annak idején ev. részről 
oly irányban, hogy ha már be is hozatik a 
polgári házasság’, legalább ez a paragraphus 
ne törültessék akkor sem! Igazán érthetetlen 
könnyelműség volt, a mieink részéről, hogy ezt 
a paragraphust oly könnyen feláldozták! Vagy 
tán azt hitték, hogy ha a szülőknek szabad 
rendelkezési joguk lesz gyermekeik vallása fe
lett, ez a mi egyházunknak lesz kedvező? N a
gyon tévedtek! Térjenek csak be ezek az urak 
valami falusi paphoz, attól megtudják micsoda 
fortélyokkal tud egy róm. kath pap élni. Ha 
a férfijegyes'róm. katholikus, azt mondja neki : 
„te bolond, a te gondod lesz gyermekeidet el
tartani, ne hadd őket másnak !“; ha a nőjegyes 
rém. katholikus: „te fogod őket nevelni, a fér

*) B.-Csabára is 80 példányban já r  a kath. néppárt 
lap ja  a „K resían“, ped ig  eddig üldöztek m inden tót lapot 
kath. papok és v ilágiak  egyaránt.

jed munka után fog járni, neveld őket magad
nak!“ Megtoldja szavait a menny örömeinek, 
esetleg a pokol fertelmeinek kilátásba való helye
zésével is stb. Én magam, ha vegyes pár jön 
hozzám eljegyzés végett, ennek megtörténte után, 
a hirdetés kieszközlése végett, átküldőm a róm. 
kath. plébániára, de ev. hivem kíséretében elő- 
vigyázatból mindig kén ev. tanút adok. S mit 
csinál az én kedves rém. kath. colleorám az én 
ev. tanúimmal? Kikerge'i őket, vagy ha nem 
mennek — a mint egy Ízben megtörtént —- 
cselédjei által dobatja ki őket, — azután kö
vetkezik a „missió“. A csábítás főeszköze: az 
ígéret. Megígérik az illetőknek, hogy gyerme
keiket ingyen iskoláztatják, ruházzák, pénzzel 
segítik. Ezt mi nem tehetjük. Nálunk nincs 
„propaganda fidei“ — az egyetemes segélyalap 
esecsemő-korát éli s ha meg- is nő, „magasabb“ 
czéljai lesznek, mert tanítóink, papjaink csak 
tengődnek. Az ellenféllel szemben a kormány 
sem segít bennünket, mert daczára annak, hogy 
a 12. §. érvényben volt, az alatt is számtalan 
hiiünkbeli gyermeket csábítottak el, neveltek 
rém. kath. hitben, bérmáltak (olyanokat, is a 
kik confirmálva vo ltak !), Ha lépés történt a 
világi h á tság n á l ennek megakadályozására —  
az sem használt, a páter urak ott is előnyben 
vannak, mert kitűnő, hírhedt „hazafiak“ és a 
hazafiság épen úgy mint a szeretet „mindene
ket elfedez“. S ha ez eddig igy volt, micsoda 
reményeink lehetnek a jövőre nézve, midőn a 
mostani cultusministert is nem régen oly kenettel
jesen hallottuk szélani az ő „isteni vallásáról“*

De anyagilag is veszély fenyegeti egyhá
zunkat. A mi lelkészeinknek lényeges jövedel
mi forrása a stóla. Ma ott állunk, hogy ezt is 
elveszítjük. Mink hallgattunk, a hallgatásért 
Ígéretet kaptunk, s Ígérete mellett meg is ma
radt az Ígérő, tovább nem ment, — a rém. 
kaíholikusok lármát, csináltak s meg lett, nekik 
Ígérve a kongnia. Szépen beteljesedik tehát az, 
hogy a kinek van sok, annak még több adatik 
s attól, kinek kevese van, az is elvételük.

Igaz, meg volt az a reményünk, hogy a 
zsinati törvények legalább a vagyoni állapoto
kat rendezik annyira, hogy az egyházak maj
dan egy erős testet fognak alkotni s az egyhá
zi hivatalnokok, ha nem is fényesen, de tisztes
ségesen lesznek fizetve. De mit tapasztalunk ? 
Az egyházi megadóztatás szigorúbb keresztülvi
tele elidegeníti híveinket. A katholicismus pe
dig ezt is szépen felhasználja. Hívja híveinket: 
„gyertek, nálam nem kell fizetnetek!“ Es a 
a szegényebb rész áttér, úgyszólván kényszerít
ve van reá s épen azért ezen nem is csudál- 
kozunk. Azonban vannak elsőrendű gazdag
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birtokos egyháztagjaink, a kik mindig ki tud
tak bújni az egyházi adó alól s mikor elren
deltetett ellenük n végrehajtás, a törvény vilá
gos rendelkezése dácsára is mindig ki tudtak 
siklani ez alól is, vagy ha már utoljára ez is 
lehetetlen volt, kivágták a tromfot, hogy ha 
végrehajtatnak,akkor — kilépnek az egyházból! 
Nt-m misétirok, hanem tényt. Magam tudok egy 
esetet, hogy egy szolga bíró a legkörmön fontabb 
lógásokkal akadályozza már évek óta az egyházi 
iskolai adók behajtását azért, — mert rokonai is 
adósok.*) Mi lesz éhből? Az anarchia tért fog
lal az egyházakban, ezek nem lesznek képesek 
fizetni hivatalnokaikat, a tanítók beperlik, vég
rehajtatják saját egyházaikat, — a katholicisinus 
pedig a markába nevet. S miután a conplikált 
számadások rendezését valószínűleg senki sem 
fogja magára vállalni, ha a pap nem akar 
majd nézni egyházában rendellenségre, vagy 
nem akarja azt, togy e végett fegyelmi vizsgá
lat alá vigyék — maga lesz kénytelen hozzá 
Lítni a dologhoz, de ezzel magára zúdítja majd 
az ügynek egész ódiumát » állásának tekinté
lyével fizet nug érte.

S mit szóljunk az fgyház kei Illetek uj be
osztásáról? Kz a katholiciemiiB legnagyobb 
győzelme. Nem hiezszük, hogy volna jezsuita 
diph »illata, a kinek jobban sikerült volna szét- 
hányni az ev. egyházakat, mint annak a ki ezt 
azután hajtotta végre, midőn tdőbb a nyelvi 
kérdés üszkét dobta oda az egy házak közé Az 
egyház állapotának ez idő szerinti képe ez: az 
evangélikusok eg\ más között hajba kaptak, a 
kulissák mögött kárörvendve nevetnek a lóm. 
katholiknsok. Erre azonban azt mondja valaki, 
hogy: túlozok, k róni. katholikusok nem is tö
rődnek velünk. Dehogy! Nagyon is figyelnek 
viliik, tanácskozásainkra s dolgainkról jobban 
vannak tájékozva, mint mi magunk* Saját ta
pasztalásomból beszélek. At-át rárnlillők néha 
a mi plébánosunkhoz, ki mindannyiszor a leg
nagyobb figyelemmel hallgalja a mi egyházunk 
viszonyait s mindig tudja a beszéd fonalát oda 
és úgy irányítani, hogy az ember akarva nem 
akarva, bizalmasabban kénytelen nyilatkozni 
minden dologról. Egy ilyen látogatásom alkal
mával kérdezősködött a legutolsó kerületi gyű
lés felől és többször intézett hozzám kérdést az 
irán t: mik volnának az uj kerületbeosztásnak 
lehető következményei? Válaszom után véletle
nül úgy oldalt néztem s láttam, hogy az a mel
lette levő káplánjával milyen jelentőségteljes 
tekintetet váltott. Kiváncsi lévén ennek jelentő
ségére, megkérdeztem a káplánt, a ki hosszabb 
ide-oda kapkodás után végre bevallotta, hogy épen

•) A7. illotA fir inspektorjelölt, egyházi adója 4, mond 
négy forint !

az én odajövetelein előtt arról beszélt neki főnöke, 
hogy milyen nagy jelentőségű az aző egyházuk
ra nézve, hogy a lutheránusok maguk között 
veszekednek : „a inig azok — úgy mond — 
marakodnak, addig mi vagyunk a győztesek !u

Es igaza van! Az ev. nép veszedelmes 
helyzetbe jut. Ma már azok az egyházak, a 
mel\ ek az egyházkerületek uj beosztásával nin- 

! csenek megelégedve s az ő püspökválasztási jo
gaikat védelmezik (mert a püspök választása 
a zsinati töivények 11. §. szerint: „ mi n d i g  

! az összt s jogosult egyháztagok közi ellátásának 
! kifolyása“; s azt 137.$ szerint: ,é 1 e t h o s s z i g- 

la n  választják*) — arról kénytelenek meggyő
ződni, hogy a zsinati törvények is csak azért 
hozattuk, hogy legyen mit meg nem tartani. 
A napokban is egy vármegyének alispánja ev. 
vallásul) azt abides határozatot hozta, hogy a 
szolgabiró nem köteles segédkezet nyujtai i az 
egyháznak az adó behajtása körül.

A katholicismus minden oldalon politikailag 
is szervezkedik. Katholikus körök létesülnek 
minden ponton, különösen a felvidéken. A szek
ták már a felföldön is tért foglalnak A hitet
lenség és egy háziul lanság terjed. Mi meg ön
magunk bűzött meghasonlottunk, egymást tép
jük, a helyett, hogy ezen nehéz időben össze- 
tartva, küzdenénk a közös ellemég ellen. Hiszen 
ha a szerencsétlen „arányosítás“ nem árulná el 
első tekintetre a politikai czélzatot, ha annak 
csakug) an a helyes administrátio, a hit élet 
emelése lett volna őzéi ja és úgy lett volna me gal
kotva, még áldásos is lehetett volna egyhazunkra.

Az igaz belső béke*) után epedünk; mert 
arra szüksége van egyházunknak a közelgő 
nagy veszélylyel szemben. Kárpáti.

*) Szomorú kép az, a molyét lelkésztársam a font kö
zöli sorokban tár elénk. A katholicismus ott. a hol lulsulyhun 
van, borzasztó hnrczot folytat ellenünk. Különösen a felföldön 
lépett fel a gross iv módon. A szórványokban híveink helyzetű 
kétségbeejtő. A gyengébbek menthetetlenül elvesznek,az erő
sebbek, nem állva ki ások szekatúrát, kénytelenek másfelé köl
tözni. Vasárnapról-vasárnapra rondszeresen izgattaka kath. szó
széken nem csak a polg. házasság, hunom a protestánsok és 
zsidók ellen is, bennünket azok melló soroltak. Mi a katholi- 
cismussnl még a hitetlenség legyőzésén? sem szövetkezhe
tünk ; mórt korunk hitetlenségének nagy részt ők az okozói. 
Egy német jezsuita főnök csak nem reg is akként nyilatko
zott, hogy neki egy hitetlen, atheisztikus nép kedvesebb mint 
az evangélikus nép. Különösen nagy óvatossággal fogadjuk 
azon párt üivogatását, a mely a felekezotiségot írja zászlajára, 
.ló lesz megszivelni azt a kuruez mondást: no higyj neki, 
mert pápista !

A mi helyzetünk felette nehéz ; do tartsunk ki még a 
sülylyedő hajón is az utolsó leheletig, — ne lépjünk a hitetlenség 
páncélos hajójára, sem uz ultrautontanismus bárkájára. Ha el- 

! veszünk, legalább becsülettel voszszünk el, hivatásunkban liü- 
ségot tanúsítva. De nőm voszünk el,az Úr megsegít és lccson- 

I desiti a bősz tengert!
A fődolog, hogv a belső viszályt megszüntessük. Váljon 

nem volra-e ezélszerii egy egyetemes (nem hivatalos) evan- 
i gelikus értekezletot hívni össze és megállapítani az önvódr- 
i lem módozatait és társadalmi utón jóvá tenni azt, a mit rész

ben a heves és radikális fővezetőség elrontott? A fő dolog 
a belső béke, szóljanak ennek helyreállításához szükséges 
módozatukról egyházi és világi férfiúink, szavuknak szívesen 

1 bolyt adok lapomban. Szerkesztő.
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Luther és a szekták,
ii.

Reformátorunk nem csekély eredménynyel 
küzdött az irodalom terén is a szekták ellen. Nem 
lesz érdektelen, ha Luther erre vonatkozó művei
nek rövid ismertetését adjuk.

Már a közép korban általános nézet volt az, 
hogy a szekták keletkezésének oka a szentirás ol
vasása. A rom. kath. egyház nem ajánlja hiveinek 
a szentirás olvasását, újabban is a laikusoknak 
csak az egyház magyarázatával ellátott szontirást 
engedi olvasni.

Luther maga a szentirás gondos tanulmányo
zása által jutott tisztultabb hitnézetre. Az erfurti 
augustinus zárda bibliája Luthert az örök élet 
forrásához, a Krisztushoz, vezette. A német nép 
reformátorunk kezéből kapta a legklassikusabb bib
liafordítást e világon. Népének melegen ajánlja 
a szentirás gondos olvasását.

Nem tagadhatjuk, hogy a reformáczió kora
beli szekták keletkezésének és terjedésének a 
szentirás olvasása volt nagyrészt okozója. A rajon
gó, szenvedélyes lélekre nézve olyan a szentirás, 
mint a hypochondriában szenvedő emberre nézve 
az orvosi könyv. Ily beteges állapotban a biblia 
olvasó nem szerezhet helyes hitnézetet a szentirás- 
ból*), hanem saját tóvnézeteit olvassa ki onnan, 
épen úgy, mint a hypochondriában szenvedő em
ber orvosi könyveket tanulmányozva, nem nyer be
tegségére nézve felvilágositást, hanem uj nem lé
tező betegségeket olvas ki onnan. A szpntirás ol
vasásával vissza lehet élni, de hát mi az ezen az ár
nyék világon, a mivel vissza nem élhetne az em
ber? A szentirás a kegyes, alázatos lélek számára 
az élet vize, a hit kincse, az örökkévalóság tükre; 
épen azért Luther nem kívánja annak olvasását és 
tanulmányozását csak a tudósok és kathedrahősök 
kiváltságává tenni. A szentirás olvasása áidásthozó 
lesz reformátorunk szerint, ha gondoskodunk, hogy 
híveink a vallásoktatás és egyházi beszéd által 
megszerezzék a szükséges előösmeretekct, továbbá 
helyes bibliamagyarázó könyveket kell adnunk 
népünk kezébe.

A reformáczió vívmánya az is, hogy a na
ponként tartatni szokott mise helyébe a reggeli kö
nyörgéssel összekötött bibliamagyarázatot hozta be 
az evangélikus gyülekezetekbe. A rationalismus 
rombolásai közé tartozik az is, hogy számos gyü
lekezetünkben ez a régi jó szokás megszűnt. A 
templomi irásmagyarázatra nézve útmutatást ad 
reformátorunk, a midőn egyik művében azt mond
ja : „Es soll auch ein Pfarherr Fleiss ankehren, 
dass mann nützliche und nicht schwere Bücher 
fürnehme zu predigen“. (Unterricht der Visitatoren 
an die Pfarherren in Herzog Heinrichs zu Sachsen 
Fürstenthum. Erl. 28 k.)

*) H ogy a szenvedélyes, rajongó lélek m indent kiolvas 
a szentirásból és m indent hozzá m agyarázn i képes, azt azok 
a k i k a  szektákkal foglalkoznak, m inden nap bőven tapasztal
hatják. E gy  ilyen szek táriussal beszélgetve, figyelm eztettem  
őt, hogy m iért nem  követi az Ű r azon tanácsát, a m elyet a 
gazdag ifijunak adott, m iért nem osztja szét vagyonát aszege- 
nyek között ? A válaszszal azonnal készen volt, nondván, hogy 
U runk nem értette a világi gazdagságot a gazdagság alatt, h a
nem  a szerető szivet, azt kell szét osztanunk !

Különös figyelmet érdemel Luther azon mű
ve, a melyben az Üdvözítő hegyi beszédét magya
rázza.*) (Das fünfte, sechste, und siebente Capitel 
S. Matthäi, gepredigt und ausgelegt durch' D. Mart. 
Luther. Wittenberg 1532. Erlanger ausg. 43. k.) 
Műve bevezetésében kifejti azon indokokat, a me
lyek kezébe adták a tollat. A sátán Urunk ezen 
beszédével, tévesen magyarázva a hit eme kincsét, 
fogdossa hálójába híveit és pedig épen úgy a ró
mai katholicismusban, mint a szekták körében. A 
hegyi beszéd téves magyarázata és alkalmazása 
onnan ered, hogy a rajongók nem tudnak különb
séget tenni Krisztus örök szellemi országa és a 
földi ország között, nem szívlelik meg Urunk azon 
mondását: „az én országom nem e világból valóL 

Egyes részleteket, szűk keretünkhöz képest, 
közlünk Luther fent jelzett müvéből. Urunk azon 
szavát: „Boldogok a tiszta szivüek , mert ők az 
Istent meglátják“, a következőleg magyarázza. A 
tiszta szívre, az emberi lélek ezen legnagyobb kin
csére, nem tehetünk szert akként, ha a zárdába 
futunk, ott egy képzelt szent életet folytatunk és 
folyton Istenről ábrándozunk. A sz ív  ez esetben 
nem lehet tiszta, mert mi saját érdemeinkkel, gon
dolatainkkal foglalkozunk és pedig Isten igéje nél
kül. A tiszta sz ív  oda néz, arra gondol a mit Is
ten mond és saját gondolatai helyére teszi Isten 
igéjét. Ha egy szegény kézműves, czipész, ko
vács otthon ül és dolgozik s akként vélekedik : 
az Ur Isten férfiúnak teremtett engemet, adott ne
kem házat, feleséget és gyermekeket oly czélból, 
hogy én azokat szeressem, kezeim munkájával 
tápláljam ; az ilyen ember ha külsőleg nem is 
tiszta, ha érezni is rajta a korom és csiriz szagát, 
belsőleg tiszta és jó illatú mint a balzsam Isten 
előtt; mert Isten igéje uralkodik az ő szívében. 
Ha az ilyen ember még ezen felül hisz a Krisz
tusban, tiszta az ő szíve, alkalmazható reá a szent
irás azon szava : „a tisztának minden tiszta“. Az 
ilyen embert, még az sem teheti tisztátalanná, ha 
mint egykor Izsák partriarka tévé, enyeleg nejével, 
a mitől persze a szenteskedő szerzetesek módnél- 
kül irtóznak. Isten előtt tisztákká nem tehet más, 
mint a szeretet hű gyakorlása hivatásunkban. Er
re nézve mondja Luther : Ein arme Dienstmagd, 
wenn sie thut., was sie thum soll, und ein Chris
ten dazu ist, so ist sie für Gott im Himmel ein 
schöne, reine Metz, dass alle Engel ihr zulachen, 
und Lust zu sehen haben. Widerumb, der aller
strengste Carthäuser, ob er sich zu todt fastet und 
casteiet, für grosser Andacht eitel Thränen weinet, 
und nimmer an die Welt gedächte, und doch ohn 
Glauben an Christum und Liebe gegen dem Nähe
sten ist, so ist er ein lauter Stank und Unfiatli 
beide inwendig und ausvendig, dass beide Gott 
und Engel, eitel Grauen und Eckel für ihm ha
ben. (Erl. 43 k. 42 1.)

Máié evang. 5. 22, magyarázatánál reformáto
runk fő súlyt helyez az érzületre, a szívre. Az erős 
kitélelek és mérges szavak csak akkor kárhozta- 
tandók,ha gonosz, felebarátját gyűlölő, szívből ered
nek. A jó szívből jövő mérges szavak nem képez
nek bűnt s igy Pál apostol sem vétkezett akkor, 
a midőn a galatabelieket bolondoknak nevezte eb

*) Igen  nagy  köszönettel Tennénk, ha úgy  a L u ther tá r
saság  m int a Zpevník-bizottság gondoskodnék L u ther nép
szerűbb m üveinek forditásáról. A fent idézett m ű forditását ia 
nagy  áldással olvasná különösen alföldi evang. népünk.
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Urunk is „balgáknak“ nevezte ol tanítványait. Az 
ilyen harag Luther szerint isteni harag, a melyet 
nem lehet nélkülözni egy állásban, házban, hiva
tásban som, sőt igen gyakran a szűkökön is üdvös 
hatású az.

Urunk azon szavait: „a gonosznak no állja
tok ellene gonosszal, hanem ha valaki téged jobb- 
folől arezul ütend, fordítsd a másik orezádut isu 
(538—42) csak akkor értelmezzük helyesen, ha kü
lönbséget tudunk tenni Krisztus örök szellemi or
szága és a múló földi ország között. Az Ur ezen 
parancsolatai nem vonatkoznak a földi hivatásra, 
mivel a földi hivatásnak külön törvényo van,*) 
erre nézve mondja Luther: „Bist du nu ein Fürst, 
Richter, Herr, Frau und hast Leut unter dir, und 
willst wissen, was dir zugehorot, so darfTst du 
Christum nicht fragen, sondern frage des Kaisers 
oder dein Land Rocht drumb. das wird dir wohl 
6agen, wie du dich gegen deinen Unterthun halten 
und si schützen sollt.“ A jogtalanságot nem szabad 
helyeselni. Az igazságról tanúságot kell tonni. Az 
erőszak és önkény ellen a jogra kell hivatkozni, 
úgy, a mint Urunk is cselekedett, a midőn a főpap 
előtt a jogra hivatkozott, de a mellett engedelmes
kedett a hatóságnak és átengedte az ön kény kedők- 
nek nem csak egyik arczát, hanem egész testét 
alávette az ö kínzásuknak.

Krisztus szellemi országa és a múló földi or
szág között létező különbséget, a következőképen 
írja le Luther: „Summa, in Christus Reich heisst 
es allerlei leiden, vergeben, und Guts für Böses 
vergelten. Wiederumb in Kaisers Regiment soll 
man kein Unrecht leiden, sondern den Bősen weh
ren und strafen und das Recht helfen schützen 
und erhalten, demnach eines Iglichon Ampt oder 
Standt fordert.“ (Erl. 43, 142.)

Isten a természetbon is kijelentette magát, 
ezen kijelentésre figyelmeztet Urunk is, a midőn 
azt mondja: „Tekintsetek az égi madarakra: mert 
azok nem vetnek se nem aratnak stb.“ A midőn a 
csalogány énekét hallgatjuk, ne feleddjiik hogy 
ilyenkor Isten igéjének legkitűnőbb szónokát hall
juk.

(Folyt, köv.)

I—F

Egyházunk szégyene.
Midőn „az önkény hatalma egyházunkban“ 

czimü ezikkemet megírtam, tisztán csak a Po
zsonyban megjelenő „Evang. Egyház és Iskola“ 
adatai voltak kezemnél. Most már azon okmányok 
is kezeim közt vannak, a mely eket Hering esperes 
hiába keresett. Az almáéi egy ház felebbezésé-

*) I-uthor ezen szavait alkalmazva látjuk az életben. 
Néhány évvel ezelőtt történt, hogy Moszkvában ogy rendőr, 
a börtönbe kisérve egy  részeg embert, erősen ütlegolto azt s 
ezon jelenetnek tanúja lévén Tolstoj, kérdi a rendőrtől, váljon 
ösmeri-o Krisztus parancsát? örimerem, volt a válasz. Krisz
tus az mondja : „szeresd felebarátodat“, do most meg én azt 
kérdezem az úrtól, ösmeri-e a rendőrség utasításait, mert ne
kem azok szerint kell cselekednem.

ben arra kérte a lionti esperes urat, hogy csa
tolja kérvényükhöz azon háromrendbeli okmányt, 
a melyet eredetiben át szolgáltatott neki Laczi- 
ák lelkész. Az egyik Czibulya szolgabiró bi
zonyítványa. a melyben a következőket mond
ja Lacziák, zsibritói lelkészről: „Lacziák Mi
hály, zsibritói lelkészt, körülbelül 9 év óta is
merem, a mióta a korponai járás élén állok és 
azóta meglehetős szívélyes, baráti viszonyban 
állok vele. Viselkedése mindég korrekt és kifo
gástalan. Hivatalos működésemben mindég 
készséggel támogatott, állami iskolának Zsibri- 
tón való létesítésénél készségesen kezemre járt. 
() ugyan tót érzelmű, mert annak született, de 
népét mindég hatóság és törvény iránti enge
delmességre és tiszteletre oktatja, és ebben né
pének saját működésével például előljár. A ma
gvar nyelv terjesztésében ugyan nagyobb actio 
kifejtését tőle várni nem lehet, hasonlóképen a 
sziveket és veséket nem vizsgálhatom, nem is 
gondolatai és érzelmei, de tettei után szoktam 
mesrhélni és megbecsülni az embert.* A másik 
Bujkovszky, korponai polgármester bizonyítvá
nya, a melyben ezt mondja : „Alólirott kedves 
kötelességet teljesít, a midőn kinyilatkoztatja, 
hogy Lacziák Mihály úr, kivel 8 év óta mint 
zsibritói felügyelő érintkezik, politikailag tel
jesen megbízhatónak bizonyult be; népét- 
sóba félre nem vezette, a hatóság és tör
vén}' iránti tiszteletre és engedelmességre in
tette, — és amennyire csendes természetét is
merem, életirányát megváltoztatni nem fogja “ 
A harmadik Moezkovcsák zólyomi esperes bi
zonyítványa, a melyben a nevezett esperes úr a 
következőket tanúsítja: „Lacziák hazafiságálioz 
kétség nem fér, azért őt mindazoknak, a kiket 
illet, legjobb lelkiösmerettel melegen ajánlom“.

Én ugyan az ily bizonyítványok kérését 
nemcsak a lelkészre, hanem magára az egy
házra is megszégyenítőnek tartom s részemről 
azokat soha igénybe nem venném. Lelkésznek, 
a ki mint ilyen tényleg működik, fegyelmi el
járás alatt nem áll, bizonyítványra nincs szük
sége, — vagy egyáltalában a bizonyítványok 
nem meggyahízók-e az egész papi testületre; 
mert létük azt látszik bizonyítani, mintha kö
zöttünk tényleg lenne hazaellenes elem. Ha 
ma ilyen kérdésben kívánnak egyes helyeken 
a lelkésztől bizonyítványt, holnap majd az er-
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Icölcstan más parancsait illetőleg is fognak 
„certificat“-okat kérni. De ha mér meg van 
ezen szerencsétlen gyakokorlat : ama bizonyít
ványt kiállító urak mind kifogástalan hazafiak, 
egyházi tisztviselők és mégis ez( n bizonyítvá
nyokat a honti esperes úr semmibe sem veszi. 
Ú gy látszik, hogy az önkény már határt nem 
ismer, mert a törvényes fórum, az esperes, b i
zonyítványa mit sem ér. Kár, hogy bizonyos 
urak a Bach korszak denunciansaitél nem ta
nulnak és nem állítanak fel kerületenként 
„Purifikationsgericht“-eket, ott aztán legalább 
minden egyes alkalommal érvényes bizonyítvá
nyokat nyerhetnének az illetők arról, váljon 
igazán „purificirt“-ak-é, vagy kimondják az er
kölcsi halál ítéletét, hogy „ ni eh purificirt“.
Hagyjunk fel már egyszer egyházunk körében 
a „boszorkány“ perekkel. Hazai ág. h. ev. egy
házunkat ne állítsuk pellengére az örökös gya
núsításokkal, nincs közöttünk egy sem, a ki 
hazáját ne szeretné. Az igazi haza árúló, bármely 
hivatásban az, a ki hivatása kötelességeit lany
hán és nem önzetlenül végzi, a ki nem a 
becsületes munka, hanem a lárma és kép
mutatás, rajongás és szédelgés embere ; mert 
az ilyen nem gyarapítja hazája kincsét, 
veszedelmes parasita.

Azon lelkész, a ki népét szereti, annak 
szolgálatában áldozza fel életét, a ki származá
sát nem tagadja meg, az nem lehet a haza 
ellensége, legyen bár magyar, német, tót ; mert 
az az ember becsületes, jcllcmcs férfiú. Valljuk be 
ezt őszintén és nyíltan, azonnal béke lesz egy
házunkban — azonnal létesül a teljes kibékülés. 
Ennek elismerése nélkül, minden kenetteljes 
„szeretet* emlegetése hiú beszéd.

Mily érdekes az a szolgabiröi bizonyít
vány! Ettől a világi férfiútól tanulhatnának az 
XJr szolgái is. 0  nem bocsátkozik abba, hogy 
a sziveket és veséket vizsgálja, mert azzal Isten 
dolgaiba avatkoznék. Közöttünk meg sokan, 
különösen a mióta napvilágot látott Felvidéki 
„röpirata“, napirenden van a szivek és vesék 
vizsgálata, napirenden vannak a nyilatkozatok, 
reversálisok, fogadalmak. Kerületek, esperessé- 
gek sietnek „gutgesinnt“ voltukat kimutatni. 
H át ahhoz meg mit szóljunk, ha vannak kö
zép és felső intézeteink, a melyekben már az 
ifjú tó l is rév ers ál ist kérnek és fogadnak el? Ez

is annak a jele, hogy nálunk a „politika“ fő 
és elsőrendű dolog, mig a vallás, az mellékes, 
az csak kegyes szólamok használatánál szüksé
ges. Aztán még merünk beszélni arról, hogy e 
sebek gyógyításához kár éles késsel nyúlni, 
mintha bizony szép modorral és „szenteskedő“ 
szólamokkal lelehetne egyházunk ezen fekélyét 
vágni. Az igazság és őszinteség éles fegy
verével vessünk véget ezen gyalázatnak!

------ ---------------

IRODALOM.
Virágok a szentirás kertjéből. Irta Sartori

us Dániel 1742. Forditotta Csepregi György uj-fa- 
zekas varsándi ág. h. ev. lelkész. A Luther társa
ság kiadványa.

Érdemes munka, melyet méltó volt a magyar 
egyházi irodalomba átültetni, habár a kiadó társu
lat „Cassa-darab“-ot alig nyert benne. Prot. ma
gyar népünk kevésbé kap ma már a szentirás ma
gyarázatára, a prot. egyházi tanok népszerűsítésé
re, hit és erkölcsi elveink rendszeres előadására 
törekvő olvasmányokon.

A nagvhirü Sartorius „ F l o r i l e g i u m  
b i b 1 i c u m“ átültetett munkája pedig ilyen ver
sekbe öntött népszerű dogmatika es moral együtt. 
Külön-külön fejezetek alatt (I—XXX) szól a: 
Szentirásról, Istenről, Teremtésről, Jó és rósz An
gyalokról. Emberről, Isteni gondviselésről, Bűnről, 
Ember gyarlóságáról, Istennek kegyelmes akaratá
ról, Megváltó Ur Jézus Krisztusról stb.

Minden kifejezését mondhatni nem is sorát 
3—3 szentirási helylyel erősiti. Olvasót feltételez 
tehát, a kinek kezénél ott a biblia, hogy azt az ol
vasottak fonalán hitéletének erősítésére felüsse.

Elég gördülékeny verselés az egész munka, 
illetve fordítás. Sőt egyes sorok, m int:

„A k ik  m ásnak  verm et ásnak :
M aguk lesznek k ik  ott vesznek" ;

vagy:
Gyönyör pom pa : visz nyom orba.
H át fényűzés öltözetben!
K edvedet ne töltsd ezekben:
M indezek veszélyes utak,
M indenik pokolba ju tta t.
Fö ldnek  javá t ne tekin tsed  ;
K eresd  a m ennyei k in c s e t! . . .

mutatják a műgondot, mellyel a fordító munkájá
ban eljárt.

Az egész munkát ugyancsak hosszabb verses 
„ e l ő s z ó “ nyitja meg. "Az Isten által plántált 
éden kert, majd annak elveszte után a Jézus által 
Szentegyházában megteremtett uj paradicsom kert 
van benne megénekeíve.

Szabadabban mozoghatván itt még a költő, 
gondolatai nyelvezete is hasonlithatlanul maga
sabban szárnyalnak, mint később az előirt czikkek 
feldolgozásánál, a hol csak világos, könnyed ver
selésre törekszik.

íme néhány szép sor az „előszó“ második feléből :
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. . . Azonban Istennek Fia mind ezt látva 
Szerencsétlen sorsunk szivéből megszánta.
Kgi ódcnből le a földre küldve 
Lön a bünbeesott emboriség üdve.
Mert mi hozzánk jövő, tüstént megteremtett 
Szentegyházában uj paradicsom kertet.
Üdvünk benne jósok és evangélisták 
Jósolták, ígérték, hirdették s megírták.
Oh mert a szent irás az ő szépségében 
Mindnyájunkra nézvo egy uj lelki éden.
Elő viz forrássá itt van Izraolnek;
Benne népek égi örök kincset lelnek.
Mely aranynál, gyöngynél sokkal értékesebb 
Gyümölcs annál nincsen izre kellemesebb.
Melyet benno maga Krisztusunk osztogat 
S melytől semmi csapás baj meg nem fosztogat. 
Bűn és halál ellon itt nőnek a füvek 

, Gyógyító irt nyújtva szomorú eltűnők.
Itt a mérges kígyó senkinek nem árthat.
Illat rózsáénál kellemesebb árad,
Sóvárogva néz le angyalok szent kara 
Isteni titkok itt nyíló virágira 
Igazság napjának itt ragyogón tűz le 
A sugara minden sötétséget űzve.
Itt nőm szűkölködött egyetlen egy lélek 
Mindent megtalálhat s megnyer mit csak kérhet. 
Salamon is szépen rendezte kertjeit;
Olyan nem volt egy sem, mint ez egyetlen itt. 
Habár semminemű B ibéit ékesítve 
Márványfalon függő kerteket építve:
Semmivé lett, egész fényűző nagy pompa ;
Földi hiúságnak halnia kell porba.
Am ez éden kertünk emeltetek égig,
A legdrágább kövön s megmarad mind végig . .

Köszönet a hivatott, gondos, kitartó fordítónak, 
de a társulatnak is, mely lehetővé tette, hogy 
Sartorius, „Florilegium“*a a magyar prot. olvasó 
közönség asztalán is illatozzék.

(—es-a.)
Patriotismus und Christenthum. Gr. L. 

Tolstoj. Übers. Ad. Berger. Berlin. Verlag Hugo 
Steinitz. 1894. 1 .in. 5U pf.

Osszcegyeztethotő-e a hazafiasság régi fogal
mával a keresztyén világnézet? Ezon mindnyá
junkat érdeklő kérdést tárgyalja a font jelzett mű
ben Tolstoj. Szerinte a hazafiasság régi fogalmával, 
vagyis nemzetünk kizárólagos szerotetévol ellenke
zik uz a keresztyén hitnézet, a'mely szerint em
bertársainkat testvéreinkül kell tekintenünk, őket 
szeretnünk. A hazafiasság sok helyütt oly mó
don lesz hangsúlyozva, hogy valóban a keresztyén- 
ség fő elveit elhomályosítja, egy új pogányságot 
hoz létre, amint azt az elfogulatlan szemlélő igen 
gyakrun láthatja. Hogy mennyiro uralkodik o nézet 
a reformáczió bölcsőjében, Németországban is, mu
tálja a legújabb eset is. Legújabban Mercnsky 
superintended egy értekezésében azt fejtegette 
Berlinben, hogy a keresztyén missiónak is nemzeti 
szellemben kell működnie s épen azért a missio 
Afrikában no csak az evangéliumot, hanem a 
„deutschthum“ot is terjeszszo. Az „Alig. Luth. Kir
chenzeitung“ a leghatározottabban visszautasítja 
Merensky javaslatát.

Tolstoj műve oly érdekfeszitő, hogy az em
ber azt, egyszer kezébe vévo, alig teheti le.

Kiindul a szerző azon ünnepélyek leírásából, 
a melyeket a franczia nemzet rendezett az ott idő
ző orosz hajóraj tisztjeinek tiszteletére. Minő lel
kesedés volt az ! A lelkesedés egyes vonásai az ő- 
rülotbe csapnak át s nagyon hasonlítanak ahhoz a 
szellemi epidémiához, a melyet Sikorsky tanár ir 
le a kiewi egyetem évkönyveiben. Sikorsky tanár 
által említett szellemi ragály abban állott, hogy 
egy orosz falu lakóinak eszét ogy bizonyos Malo- 
vani annyira megtévesztette az által, hogy a világ 
végét nagyon közolben állónak hirdette, hogy a 
lakosok felhagytak rendes életmódjukkal, ruháikra 
és ételeikre nagy gondot fordítottak s néha leir- 
hatlan oxtasis, öröm, lelkesedés vett rajtuk érit.

| A két tunet egymással rokon, csak hogy a parasz- 
1 tok állapota következményeiben ártatlanabb.

Az ilyen lelkesedés nem természetes, moster- 
j ségcsen előidézőit, veszedelmes, mórt folytatása 
, nagyon könnyen a vérontás lőhet, A népek szivó- 
i ben nn már nőm ól a gyűlölet, ha felülről a „hir- 
I lapok“ és bizonyos körök által mesterségesen föl 

nem idéztetnék. A Patriotismus a múltban szüksó- 
j ges volt, do ma napság az már csak egyeseknek 
j válik hasznára, a szolgaság oszköze az uralkodók 
1 kezében. Már miért gyűlölnék egy mást a franczi- 

ák, németek, olaszok ! V A nép nem gyűlöli a más 
nyelvot beszélő embertársait, a müveitek és tudó
sok pedig még kovósbé.

A „gyűlölet“ mesterségesen lesz emelve. Ma 
1 már a kormányok hatalma nem az erőszak, a fegy

ver, hanoin a ,.közvélemény.“ A sok hírlap és táv
irat, külső ünnepély ezt a „közvéleményt“ szokták 

I csinálni, ós mesterségesen izgatni. Ezt a „közvélo- 
i mónyt“ kell tehát mogdüntcui. Tolstoj szerint iga

zán megszégyenítő bevallani azt, hogy mily kevés 
szukségez uhlioz, hogy az emberiség megszabadul
jon nyomorától, csak nem szabadna hazudni. A 
hamis kózvélomóny moudöntéséro elegoudő lenne,

| ha nyíltan beismernék és vallanak uzt uz általá
nosan ismert igazságot, hogy minden nemzőt test
vérünk, hogy népünk kizárólagos szeretető bűnt 
képez.

Az igazi hatalom ott van az igazságban, a 
melyet Krisztus hirdetett. Krisztus békét hirdetett 
és adott nékünk, tőlünk függ, hogy ezen békét 
fenntartsuk, állandósítsuk.

Mint mindenütt, úgy e műben is, Tolstoj tú
loz. Népünket szerethetjük mint keresztyének is a 
o szeretetet megszentelhetjük az evangéliummal. 
Krisztus uruuk is szerette népét, a melyből szár
mazott a test szerint. Az igazi liazafiságban, a 
moly a stróborség és haszonleséstől ment ameny- 
nyibeu alapjában véve áldozat az, van keresztyén 
vonás, igaz, Urunk az általános omberszerotot tör-
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-vényét hirdeti s annak megtartását követeli tőlünk, 
de ezen általános törvény mellett emlékeznünk 
kell Krisztus azon szavaira: „nem jöttem, hogy a 
törvényt és prófétákat eltöröljem, hanem hogy be- 
töltsem azokat“. Az általános emberszeretet paran
csa nem zárja ki azt, hogy mi véreinket, szüleinket 
ne szeressük s tiszteljük. A hazafiasság, népszere
tet azon az isteni parancson alapszik : „tiszteljed 
atyádat és anyádat, hogy hosszúéletű légy e 
földön“.

De igaza van Tolstojnak abban, hogy a 
„patriotismus“-sal túlhajtanak a keresztyén elv 
rovására, hogy e ezégér alatt gyakran a keresz
tyén morál legelemibb törvényei ellen is, a bűn
tudat legkissebb nyoma nélkül, vétkeznek egyesek 
és testületek egyaránt. A mint szüléink szeretető 
és tisztelete nem gátolhat abban, hogy ember tár
sainkat szeressük, becsüljük, segélyezzük : úgy 
saját népünk szeretete se gátoljon abban, hogy 
más népeket is, az ő különleges isteni kegyadomá
nyaikkal együtt, szeressünk s tiszteljünk. A nati- 
onalismus, kizárólagos életelvül fogadva el azt, 
nem kevésbé romboló hatású a keresztyénség kö
rében, mint a materialismus, mert visszasiilyedése 
az az emberiségnek az állati állás pontra. Avagy 
nem elszégyenitő-e az reánk nézve, ha prot. püs
pökök, papok nem átalják nyiltan bevallani, hogy 
ők első sorban nemzetiségük tagjaiúl születtek és 
csak azután lettek megkeresztelve, vagy is hogy 
számukra a fajtudat édesebb, becsesebb, mint a 
Krisztus által adott Istenfiuság! Vagy miként 
egyeztetik össze az Isten igéjének hirdetői ezen 
nyilatkozatukat azon szavakkal, a melyeket Urunk 
Máté 10, 37.-ben mond ?

Sz.

----------------------

KÜLMISSIO.
A báseli ev. hittérítő egyesületnek az 1894.

évről szóló kimutatása arról tesz tanúbizonyságot, 
hogy korunk materialistiknus irányzata daczára, a 
missio ideális ügye iránt való lelkesedés a külföl
dön nincsen szűnő félben. A hittérítő egyesület 
szolgálatában, az elmúlt évben, 200 hittérítő állott, 
a kik Ázsiában (China, Kelet-India) és Afrikában 
(Kamerun) működtek. A keresztyén hívők száma 
a hittérítő egyesület egész működési terén, 28209. 
A missiói gyülekezetek köréből az elmúlt évben 
kizárttak száma 680. A kizártak e nagy száma azt 
mutatja, hogy a báseli missio nem jár el könnyel
műen. A múlt évben összesen 1349-én léptek a 
missio területén a keresztyén egyházba. Az azelőtt 
kizárttak közül újból felvétettek 184. A missio

gondozása alatt levő iskolákban és iparvállalatok
ban 8900 pogány volt alkalmazva. Öt lelkészképző 
és 8 tanítóképző intézető van a pogányok közt. 
Az összes tanintézetek növendékeinek száma 1414.

A hittérítő egyesület Baselben hittérítőképző 
intézetet tart fenn, a melynek növendékei hat osz
tályba vannak sorozva. Ezen intézetbe felvehető, a 
ki 18 életévét már betöltötte és a 24 évet túl nem 
lépte. Feltétel a belépésre az is, hogy az illető va
lamely középiskolát bevégzett, vagy valami mes
terséget tanult legyen, hogy az illető erkölcsi élete 
szeplőtlen legyen, jövő életpályája minden nehéz
ségeit megadással tűrni és Krisztus szolgálatában 
életét bármikor feláldozni kész legyen. Anyagi ju
talomról szó sem lehet.

Az egyesület, alapszabályai értelmében, tőkét 
nem gyűjthet, hanem minden jövedelmét köteles a 
hittérítés czéljaira fordítani. E végből kiválóan 
Schweicz és Würtenberg ev. gyülekezeteiben rendez 
gyűjtéseket. Az elmúlt évben összes bevétele 
1,254.227 frank volt, kiadása 1,299.242 frank. A 
45,015 franknyi hiány már részben fedezve lett 
újabb adományok által.

Ev. egyházunk minden országban, minden 
nép között, felkarolta a missio szent ügyét, csak 
hazánkban nem tettünk ez ügyben eddig semmit 
sem. Nemcsak hogy fenn nem tartunk egyetlen
egy missiói intézetet sem, de más ily intézetre sem 
adakozunk. A missio ügye külföldön a hitélet élén
kítésére szolgál, mert a legkisebb és legszegényebb 
gyülekezet is tart missiói ünnepélyt és ilyenkor 
megemlékeznek a pogányságban levő testvérekről 
s hozzájárul mindenki a missio szent ügyéhez 
anyagi és szellemi adományaival.

„Van nálunk elég szegény, elhagyott gyüle
kezet, bár csak azt birnánk kellőképen segélyez
ni !“ Igaz. De a missio ügyében van mégis egy 
olyan szellemi kincs, a mely a legszegényebb 
gyülekezetnek is lelki gazdagságot ad. Ezen kin
cset az a keresztyén meggyőződés erősödése képezi, 
hogy a J é z u s  K r i s z t u s b a n  n i n c s e n  
s e m  r ó m a i ,  s e m  g ö r ö g ,  s e m  z s i d ó ,  
m e r t  m i n d n y á j a n  e g y  t e s t n e k  
v a g y u n k  t a g j a i !  Keresztyén ideális vo
nás az : jót tenni a teljesen idegen felebaráttal és 
neki is juttatni azon kincsből, a mely bennünket 
boldogít, a mely a mi szivünk legdrágább kincsét 
képezi : az evangyéliomból.

Persze másként áll a dolog, ha mi az evan- 
gyéliomot nem tartjuk szivünk legdrágább kincsé
nek ! Minő idealismus szükséges ahhoz: még a 
zuluk a Sereknek is középiskolát állítani, melyben 
zulukaffer nyelven adják elő a tudományt, daczára 
annak, hogy ők ilyen középiskolára egy garast 
sem adnak és nem is óhajtják annak létesítését!
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A oliiiiai császár érdeklődik a biblia iránt. 
Non» régen az özvegy császárnénak egy bibliát 
ajándékoztak. A császárné nagy buzgalommal ol
vasta a bibliát. A császár is óhajtotta látni a Jézus 
vallása könyvét. Elküldto szolgáját nz amerikai 
bibliatcrjesztö társulat raktárába, egy ezédulán sn- 
játkezülcg jelezve, hogy egy ó testamentumot és 
egy új testamentomot küldjenek neki, a mely ké
résének ott eleget tettek. Kis idomulva a császár 
vissza küldte a bibliát azon megjegyzéssel, hogy 
sok benne a sajtóhiba, mire egy más helyesebb 
példányt küldtek neki. — Sok modern professor 
utánozza a ebinui császár példáját, nagy szorga
lommal keresi a sajtó hibát, a helyett, hogy az 
örök élet kincseit kutatná abban, azzal gazdagiluná 
tanítványait.

Kore». E félszigeten, a mely felé fordul most 
a világ érdeklődése, a keresztyén missióra is jobb 
napok derülnek. A keresztyén vallás eddig csak 
tűrt vallás volt és a múltban sok üldöztetésnek 
volt kitéve, ki volt szolgáltatva a teljesen korrum
pált hivatalnok sereg önkényének. Nagy nehézsé
get okozott az is, hogy a nép nyelve teljesen mű
veletlen, lévén a műveltek a chinai kultúra barátai. 
Az ev. keresztyének száma néhány százból áll, 
mig a róm. katholikusok számát 3U,U00- re teszik, 
mert hát ezen az oldalon könnyebben megy a té
rítés. Legújabban ki lett hirdetve a koreai király 
által az általános vallásszabadság, a rabszolgaság el
törlése, az özvegyek számára meg lett engedve a férj- 
hezmcnctel, továbbá meg lett szüntetve nz a törvény, 
a mely szerint nem csak a tettes, hanem annak 
rokonai is büntetve lettek.

Afrika. Érdekes esetet említ a „Miss. Herald“ 
(1894. 509. 1.) Egy dél-alrikai köztársaságban egy 
holland lelkész, a ki különös jó indulattal viselte
tik a benszülöttok iránt, a szerecsen hívőknek is 
kiszolgáltatta az úrvacsorát. Külön, nem az ima
házban tette ezt és a fehérek mégis oly rósz né
ven vették ezen cselekedetét, hogy 40 egyháztag 
azonnal kilépett az egyházból. Midőn a kilépőket 
kérdőre vonták., hogy mint állnak meg ezen csele
kedetükért az Űr itélőszéko előtt, azzal válaszoltak, 
hogy Uiunk mondá, miszerint az ő Atyjának há
zában sok hajlék vagyon és igy a foketék ott is 
ellesznek különítve. A nemzeti büszkeség és Fana
tismus mindenütt fellelhető, mindenütt a kercsz- 
tyénség szégyenéro szolgál.

------- 1—!-------

BELM ISSIO.
A vasárnapi iszákossá^ korlátozása tör

vényhozási úton.
A vasárnapról szóló törvény ép úgy Német

országban, mint hazánkban is csak a munkaszü- 
netro és nőm a vasárnap megszenteléséro vélt te
kintettel, pedig az utóbbi nélkül a „munka szünet“ 
vívmánya igen kétes értékű. Hazánkban a törvény

alkotásánál tisztán a „világias“ szempont volt az 
irányadó. A legtöbb üzlet vasárnap, a reggeli is
tenitisztelet tartama, alatt nyitva van. A korcsmák 
pedig egész vasárnapon át a tivornya és duhajko
dás színhelyét képezhetik. A statistika világosan 
mutatja, hogy a vasárnapi munka szünet, a vasár
nap mogszenteléso nélkül, semmitérő és csakis az 
állami italadó jövedelmére nézve üdvös. Egy né
metországi fegyintézet 258 fegyeneze közül, 112. 
követték el vasárnap a bűntényt, Zürich egyik já
rásbíróságának 141 elítéltje közül, tjü vasárnap kö
vette el a büntetendő cselekményt, 18 szombaton, 
22 hétfőn, 25 éjnek idején a korcsmákban és 1(> 
másnapokon.

Egyes államok belátva, hogy a vasárnapi 
I munkaszünetről szóló törvény csak akkor üdvös, 

lm párhuzamban azzal intézkednek a vasárnap meg- 
j szenteléséről is. A vasárnapi korcsmái duhajkodás 
, törvényhozási úton való megszüntetése által, igen 

czélra vezető intézkedéseket tettek. Skóciában már 
1853. óta vasárnap zárva vannak a korcsmák és 
italmérések. Mily áldásos a törvény ezen rendelke
zése, az világosan kitűnik abból is, hogy mig ina- 
gábrtn filasgov városában 1851-ben vasárnap iszá- 
kosság miatt 1525 egyént tartóztattak le, már 
1856-ban 521-re szállott le azok száma és ma már 
nagy esemény számba megy, hogy vasárnap iszá- 
kossng miatt bárkit is letartóztassanak. E tekintet
ben az angol állam többi részeiben is tétettek in
tézkedések. Irlandban a katholikus lelkészek befo
lyása következtében, még a törvény rendelkezése 
előtt, a korcsmárosok egy része vasárnaponként 
zárva tartotta üzletét. Az öt nagyváros u. m. Belfast, 
Dublin, Cork, Limerick és Moterford kivételévé], 
melyükben a korcsmák nyitva lehetnek hétközna
pokon reggel 7 órától este 11-ig, vasárnapokon d. u. 
2 órától esto 7 óráig, a többi 5000 lakossal nem 
biró helységekben a korcsmák vasárnap zárva tar
tandók. A szoros értelemben vett Angliában a 
korcsmák vasárnapi zárideje a legenyhébb.

Az amerikai egyesült államok legtöbb részé
ben az italmérések vasárnap zárva tnrtnndók. Ott 
o tekintetben a községek is határozhatnak, és a 
legtöbb helyütt akként határoztak, hogy vasárnap 
az italmérések zárva tartandók.

Svédországban a korcsmák és italmérések 
társulatok kezében vannak, a melyek különösen a 
gothenburgi apát, dr. Wiosclgron, kezdeményezéso 
folytán, önszántukból elhatározták az italrnórés va
sárnapi korlátozását.

Norvégia küzd nz összes európai államok kö
zött a legsikeresebben és legorélycsebbcn az iszá- 
kosság ellen. Már az 1854-ben létrejött törvény 
megtiltja a pálinka kimérést szombaton d. u. ö 
órától kezdvo egész vasárnapon át. 1857-ben alko
tott törvény hétköznapokon is megtiltja a pálinka

Ev. „Egryházi Szemle“ 2. szám.
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kicsinyben való kimérését reggeli 8 óra előtt. 
1869-iki törvény az italmérési tilalom kiterjeszté
sét a borra és sörre is a kerületi bizottságokra 
bízza. Végre az 1894-iki törvény megtiltja, hogy 
magánosok italméréseket tarthassanak és így azok 
többnyire jótékony társulatok kezelésében vannak, 
a mely társulatok a tiszta jövedelmet közhasznú 
czélokra fordítják. Az 1894-iki törvény szerint 
reggel 8 óra előtt, vasárnap és ünnepnapokon 
egész nap, az azokat megelőző napokon d. u. 1 óra 
után tiltva van a szeszes italok kimérése. Nép sza
vazás utján joguk van a polgároknak egyes hely
ségekben, városokban az összes korcsmákat és 
italméréseket, még azokat is, a melyek társulatok 
birtokát képezik, bezárni.

Látjuk tehát, hogy minden művelt állam 
küzd törvényhozási utón is az iszákosság, az em
beriség ezen legnagyobb átka, a bűn és nyomor 
forrása, korlátozása mellett, E tekintetben épen a 
lutheránus Norvégia megy jó példával elől. Hazánk
ban a nagyobb alföldi városokban gomba módra 
szaporodnak a pálinka mérések és csapszékek, 
többnyire oly „magányosok“ kezén, a kik e mes
terségben remekeltek a felföldön is, és kopárrá, 
lelkileg nyomorulttá tettek egész vidékeket ! Mikor 
jutunk mi oda, a rohamos haladások és kultur 
mozgalmak árjában, hogy erre az igazi kultúrára 
is kiterjedhet figyelmünk. Sokan bizonyára ellenve
tik, hogy nálunk még nem oly nagymérvű a baj, 
mint külföldön. Evangélikus népünk, különösen az 
alföldön, eléggé józan ; de nem tagadhatjuk, hogy 
e tekintetben is hanyatlás észlelhető.

A vasárnap megszentelésére nálunk is jóté
konyan hatna, ha a korcsmázás szabályozva és 
az italmérés, különösen vasárnap, tiltva lenne. A 
„szabadság,“ igaz, korlátozva lenne ; de a liberalis- 
mus ilyetén korlátozása felett, népünk valláser
kölcsi javát szivén viselő minden lélek csak örül
hetne.

De hát nálunk az ily kérdés tisztázása nehe
zen megy. Evekkel ezelőtt a csanádmegyei evan
gélikus .papság mozgalmat indított, hogy az állami 
birtokon levő Mezőhegyesen a hetivásár ne tartas
sák vasárnap, mivel a hívek nagyrészét a temp
lomtól elvonja. Hasztalan volt minden kérvényezés. 
Az alföldön az országos vásár vasárnap szokott 
tartatni. A délvidék legtöbb nagyobb városában 
vasárnap van a hetipiacz, és ez azt eredményezte, 
hogy a közel fekvő evangélikus falusi templomok 
még ott is, a hol ezelőtt templomjáró volt a nép, 
üresek.

Szászországban a sociáldemokrata párt már a
legutolsó kis faluban is toborzott híveket és szer
vezve van. A nép ezen része, a mely eddig ragasz
kodott egyházához és vallásához, legtovább bírt

ellenállni az álprófétáknak. A socialdemokraták 
ezen néppel szemben nem hangoztatják vallás és 
egyházellenes tanaikat. Egy német belmissioi lap
ban igen helyesen arra figyelmeztetetnek a lelkészek, 
hogy minden lehetőt elkövessenek, hogy népük ne 
rohanjon a sociáldemokrata párt karjaiba, mert an
nak egyik főjelszava az egyház és vallás lerombo
lása. A lelkészek ne foglalkozzanak csak a maga
sabb körökkel, hanem szeretettel, odaadással ke
ressék fel a legszegényebb munkás kunyhóját is. 
A lelkészek ösmerjék, tanulmányozzák a sociális 
kérdést. Németországban egyes helyeken sociális 
kursusokat nyitnak. Ilyen evangélikus sociális 
kursus tartatott Elberfelden is a múlt hónapban. 
210 hallgató között 74 lelkész is részt vett. Hal
léban ilynemű felolvasások április 16—20-ig fognak 
tartatni, a melyeken bárki, a ki a sociális ügy 
iránt érdeklődik, részt vehet, 3 m. beiratási dij lefi
zetése mellett. Halléban a következő fololvasások 
fognak tartatn i: 1. a modern socialismus elmélete 
Dr. Stammler tanár ; 2, a munkásokat védő törvé
nyekről Dr, Löníng tanár ; 3. a kézműves kérdés 
Dr. Conrad ta n á r. 4. a sociális feladatokról a 
munkás kérdésben Dr. Diehl tanár ; 5. megfigye
lések és tapasztalatok a munkások élete kö
réből ; 6. szegény ügy Dr. Looss tanár ; 7. munká
sok szervezkedése Dr. Lorenz lelkész.

Maholnap reánk is nehéz feladat vár az al
földön. A sociáldemokrata párt bevitte tanait alföl
di munkás népünk közé, A politikai lapokban ol
vastuk, hogy Halason k. b. 500 munkás megtagad
ta az egyházi adófizetést. Egy ref. lelkésztár
samtól hallottam, hogy egy alföldi városban, a mi
dőn a város kapitány kihallgatta azon munkáso
kat, a kik sociáldemokrata kiáltványokat terjesz
tettek, egy földmíves azon kérdésre, hogy milyen 
vallású, azzal felelt : „nekem nincs vallásom, én 
„szocialista“ vagyok“.

Az egyházias, vallásos szellem hanyatlása, 
másrészt a világiasság, fényűzés, tudákosság terje
dése egyik oka annak, hogy népünk elégedetlen. 
A képviselőválasztások, ezek az erkölcsi értelem
ben valóságos „tatárjárások,“ nagyban hozzájárul
tak népünk demoralizálásához. A „demagóg“ szerep
lési viszketeg sehol sem tombolt úgy, mint épen 
az alföldön és ilyenkor a hatóság, az egyház, a 
vallás sem lett kiméivé.

Nekünk, lelkészeknek fő feladatunk legyen né
pünket óvni a hamis prófétáktól, gondot fordíta
nunk kell a legszegényebb és legelhagyatottabb 
osztály lelkiápolására is. A szegény béres éveken 
át nem mehet templomba. Napszámosaink, a kik 
szombaton este fáradtan térnek otthonukba, vasár
nap délelőtt sietnek bevásárlásokat tennni, mert 
délután már be vannak zárva az üzletek, hétfő ko
ra reggel már munkába kell állani. Részt kell 
vennünk, minden olyan mozgalomban, esetleg azt 
vezetni, a mely az iszákosság, a korlátlan szabad
ságot élvező korcsma ipar korlátozására irányúi. 
Reméljük, hogy e tekintetben avatóttabb kézből 
közölhetünk hosszab értekezést.

----------------------
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K Ü L F Ö L D .
f  Dr. Kliefoth T. konfessionális lutheránus 

irány egyik vezórférfia. a múlt hó 26-án halt ol 
Schwerinben, 86 éves korában. KI. 1810-ben Kör- 
chowban (Mecklenburg) születőt, a hol atyja lel
kész volt. Tanulmányait Berlinben és Rostockban 
végezte. 1840-ben Ludwigslust lelkészévé lett, in
nen mint superintondens már 1841-bon Schwerinbo 
távozott. Az egyházi főtanács elnöke vólt, nem kü
lönben számos éven át az egyetemes lutheránus 
konfereneziák vezetője. Főbb müvei a követkozők ; 
Einleitung in dió Pogmengeschichto, 1830; Theo
rie des Cultus der ov. Kirchen 1844; die ursprüng
liche Gotterdienstordnung in d. deutsch. Kirchen 
luth. Bekentmisses, Rostock 1847; Acht Bücher 
von der Kirche, Schwerin 1854; Liturgischo Ab
handlungen, 8 Bd., Schwerin 1854—1861. A hithű, 
lutheránus irányzatnak mindég buzgó tagja és jol- 
lernes vezéro vólt az elhunyt férfiú. Nemes harczos, 
a ki kitartással küzdött azért, hogy az apáktól 
öröklött kincs el ne voszszen a spekulativ hypotho* 
sisekben, az újkori „nirvánádban.

A porosz ev. egyház statistikai ada
tai annyiban érdekesek, a mennyiben mutatják 
a közönséges keresztelési és csketcsi stólák 
megszüntetésének jótékony hatását a keresztel
tek és egyházilag esketettek számának növeke
désében. A szülöttek 95.48 százaléka részesült 
a keresztség szentségében. Az egyházi esketések 
száma 93o<j százalékra emelkedett.

Az áttéréseknél az ev. egyház előnyben 
van, a mennyiben az ev. egyházba tért 340 
zsidó, 2662 katholikus és 464 dissidens. Az ev. 
egyházból zsidóvá lett 6, katholikussá 293, sek- 
táriussá lett 1966. A szekták tehát legtöbbet 
hóditanak el az evang. egyháztól

A házassági válóperek, daczára a szigorú 
törvénynek, emelkednek évrú'l-évre. A végleges 
elválasztó Ítéletek megkétszereződtek, amióta 
megszüntették a házasfelek egyházi békélteté
sét. 1881-ben 2329 házazság lett törvényesen 
elválasztva, holott 1893-ban 4247. — Miként 
változik meg a mi egyházunk képe is az új 
„liberális törvények áldásthozó korszakában, 
majd meglátjuk, váljon érdemes vólt-e azokért 
oly Dagyon némely oldalon lelkesedni V“

A w ürtepbergi ev. egyház statistikai 
adatai az 1893-ik évről a kővetkezők : 1. 48,977 
ev. gyermek közül keresztelve lett 47,394. Ve

gyes házasságbői származott gyermekek közűi 
az ev. egyház keresztelt 1644 gyermeket a róm* 
kath. egyház 788 gyermeket. 2. Evang. házas
ságok száma 10.291. vegyes házasság 930. Az 
evangélikus egyház által megáldva lett 9856 
házaspár, azok között 588 vegyes házasság. 3. 
Konfirmálva lett 34,764 gyermek, azok közűi 
vegyes házasságból származó gyermek vólt 588. 
4. Elhalálozott 36,S89 ev. egyháztag, ezek kö
zűi egyházilag eltemettetett 31,702. 5. Az evan
gélikus egyházba 96 tért át, kiléptek az ev. 
egyházból 125. A túlnyomókig ev. országban 
is csak 28 róm. katholikus tért az ev. egyházba, 
mig az ev. egyházból 47 tértek át a róm. kath. 
hitre.

A vegyes házasságok Würtenbergben is 
szaporodnak, pedig épen a vegyes házasság a 
legalkalmasabb tér a róm. kath. egvház hó- 

1 ditásnira. A vegyes házasságok káros hatását 
van alkalmunk bőven tapasztalni hazánkban 
is ; mert hát a „fülbegyónás“ nagy hatalmát 
érezzük.

Az ev. lelkészek eltiltása a halottógetós- 
nól való egyházihivatalos részvételtől. Ahesson 
nassaui kir. consistorium hozott nemrég ez ügy
ben határozatot, mely igy hangzik : „Tény, hogy a 
holt testnek elégetése nem egyezik meg a keresz
tyén felfogással és nézettel. Az egyháznak pedig 

! semmiképon sem állván érdekében, hogy a k e- 
r e s z t y ó n  nézetet e tárgyban is megingassa, 
avagy annak hitelét ö m a g a  rontsa, az egyház 
szolgáinak, a papoknak, ezonnel meghagyatik, 
hogy semmiféle halottégetésnél temetési szertartást 
ne végezzenek, annyival inkább som, mert az ovaug.

1 temetési szertartás, a liturgia tokintettel lóvén ar
ra. hogy a halott f ö l d b o  t o me t e n d ő ,  nem 
is alkalmazható a halott e l é g e t é s é n é l .  Mint
hogy azonban a lelkésznek keresztyén kötelességé
ben áll, ha kívánják, az ovnngyéliom vigaszával 
enyhíteni a szoniorkodók fájdalmát, — megonged- 
tetik, hogy azon esetben, ha az elégetendő halott
nak hozzávalói kívánják, megjelenhessek a h a- 
l o t t a s  h á z b a n  s o t t a  t o t o m  m e l e t t  
olyan házi istentiszteletfélo rövid functiót végez
hessen, do p a p i  o r n a t u s  n é l k ü l  és a 
l i t u r g i á i  a c t u s  t e l j e s  m e l l ő z é 
sé  vei .

A németországi üdvhadsereg a múlt hó 23-án 
tartott először általános összejövetelt, a melyen a 
főparancsnok örömmel jelente, miszerint az iidv- 
hadsoreg Németországban rövid idő alatt annyi 
tisztre tett szert, amennyiro Angliában csak 13 év
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alatt emelkedett tisztikara. A jelentés szerint az 
üdvhadsereg az egész világon 11,000 tiszttel ren- I 
delkezik, csak az utolsó évben 250,000 új liivőre 
tettek szert, 25,000 ezek között notórius iszákos ember 
volt és állítólag 80 perczentje a megtérőknek tény- j 
leg a javulás útján van. Az anarchistákkal is meg- j 
birkózik e derék sereg, állítólag Ravackol barátja 
is az üdvhadsereg tisztje lett. A jelentés terjedel
mesen elősorolja azon jótékony intézeteket, a me
lyeket az üdvhadsereg az egész világon fenn tart. 
Mennyi dicsekvés ezen reklámból élő és reklámot 
hajhászó, a keresztyénség torzképét képező, szek
tánál. A kor beteg, szükségesek az erős gyógy
szerek !

Belgium. A katholikus irók szeretik hangoz
tatni, hogy a soci&lismusnak csak egy óvszere van : 
a katholicismus. Gróf Hoensbroech Pál, a ki a 
jezsuita szerzetből csak az imént lépett ki s az ev. 
egyházba tért, ezen állítást a legvilágosabb ada
tokkal megczáfolja. Sehol a világon nincs a kleri- 
kalismusnak oly hatalma mint épen Belgiumban. 
A G millió lakos között csak 15,000 protestáns és 
3000 zsidó van. A róm. kath. egyház befolyással 
bir a belga állam minden intézményére. A népok
tatás az ő kezükben volt. 1800 kolostor van 30,000 
rendtaggal ez országban s így e szerint 3 községre 
jut egy-egy kolostor. Sehol a világon nem oly 
erős a soeialismus, mint épen Belgiumban, arneny- 
nyiben az összes szavazatok egy ötödé a socialista 
párt szavazata volt. A klerikális irók szeretik han
goztatni, hogy a vallástalanságnak, atheismusnak 
csak egy gyógyszere van : a katholicismus. Ez ál
lítást megczáfolja azon tény, hogy a munkások 
nagyrésze, pedig ezek róm. kath. felekezeti iskolá
ba jártak, vallástalan, némely részében az ország
nak kilencz tized része a szülötteknek törvényte
len. — Bizony e részben alkalmazhatjuk Urunk 
azon szavait: az ő gyümölcseikről ismeritek meg 
őket !

F r a r tc z ia o r s z á g .  Már egy évtized múlt 
el azóta, hogy Francziaországban teljesen kikü
szöbölték a felekezeti vallásoktatást és vallásos 
nevelést az iskolákból. Akkor, amidőn ezen li
berális törvény meghozatott, az egész liberális 
sajtó dicsliymnusokat zengett. Ma már ezen 
sajtó egy része is más véleményben van. A 
vallástalan nevelés következményei: az ifijúság 
erkölcstelensége, a pornographikus irodalom 
terjedése. E gy  tanférfiu konstatálta, hogy igaz, 
miszerint ma ez országban többet tanúinak, de 
mindamellett a nevelés rosszab lábon áll, mint 
hajdanában, amikor még a növendékek agyát 
túl nem terhelték az ismeretek halmazával. A 
vallás helyett a franczia közoktatási intézetek

ben az emberi méltóságról a hazaszeretetről 
nyernek oktatást a gyermekek. Igen helyesen 
jegyzi meg a , Tem ps“, hogy ez az irány a 
vallást nem pótolhatja; mert az ifijn, ha az 
életbe lép, látja, hogy az, a mit az emberi mél
tóságról tanúit, nem felel meg a valóságnak, nem 
méltóságában, hanem állatiasságában ösmeri 
meg az embert.

A múlt évben elhalt ministerelnök, Burdeau 
szakított a róm. kath. egyházzal, de azért telje
sen nem értett egyet az uralkodó áramlattal és ha a 
keresztyénség helyesebb alakját ösmerte volna, 
bizonyára nyíltan is keresztyénnek vallotta volna 
magát. Érdekes miként nyilatkozik egy barát
jához írott levélben ez a férfiú a keresztyén- 
ségről. Ezen levélben azt Írja : „ Erősen hiszem, 
mint ön is, hogy mi az igazságnak hátat fordítunk, 
amidőn törekvéseink föczéljának tekintjük az embe
rek jó  létét, elfeledjük, hogy a világ igazi mozgató
ja és legbiztosabb forrása az üdvnek: az áldozat 
és az, ha az önfeláldozásban örömöt találunk. Az 
egyén a természetben szörny és csak akkor jön 
egyensúlyba és egészségre akkor tesz szert, 
ha átadja magát az ideálnak. Bármennyire bámúlója 
vagyok is a görög bölcsészeknek és különösen Sok- 
ratesneki mégis azon nézetben vagyok, hogy Krisz
tus mondotta a legnagyobb igazságot, a melyet em
beri fül hallott', a meny és föld uralma azé, a ki 
tud szeretni és önmagát képes feláldozni.“

Az állami iskola ideáljáért lelkesülök ve
gyenek példát ama szerencsétlen ország helyze- 
téböL Nálunk is sokan lelkesülnek a felekezeti 
iskola lerombolásáért. Felekezeti tanitóink nagy 
része azért lelkesült Debreczenben is, az elmúlt 
évben, hogy a felekezeti jelleg megszűnjön. A 
figyelmes szemlélő nem tagadhatja, hogy nálunk 
is a felekezeti oskola hanyatlóban van. A val
lásos nevelés még felekezeti iskoláinkban is 
gyenge, mert tanitóink nagy része képzését 
nem felekezeti intézeteinkben nyeri és így nem 
is lelkesedik igazán felekezetűnk iránt. Még 
szomorúbb azon felekezeti népiskoláink sorsa, 
melyeknek nyelve nem azonos az államnyelvé
vel. Ezek tanitói, ha lelkiismeretesen akarnak 
megfetelni vallásos és nevelő feladatoknak, iga
zi martyrjai nemes hivatásuknak, mert hát vi
lági és egyházi hatóságaik fősulyt a „nyelv
ta n i r a  helyeznek és sok esetben megelégszenek,
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ha tisztán ez irányban mutat fel a tanító fé
nyes eredményt. — E* daczára annak, hogy az 
állam törvényének is becsülettel megfelelnek, 
mégis mily sok igazságtalan meghurczolásnak 
vannak kitéve.5'5)

------ -------

B ELFÖ LD .
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S zeb erén y i A ndor
Nagylak papja 

1824-1895.
.................................-  -

Született 1S24. márez. 14. Maglódon. Aty
ja S ä. András, maglódi lelkész, anyja Krizsek 
Katalin volt. Már 8 éves korában, elhalálozván 
atyja, árvaságra jutott. Keresztszülői, Petróczi 
Márton és Gosztonyi Polexina, viselték ezután 
gondját, magukhoz vevén öt antolováczi birto
kukra 1833-ban Jól svára, 1837-ben Sajó Gö- 
rnörre került, majd 1839-ban a selm^ezi lvce- 
umban folytatta tanulmányait, 1843 ban Po
zsonyban a hittan hallgatójává lett s itt 1846, 
ban letevén a hitjelülti vizsgát, szülőföldjén- 
Maglódon községi jegyzővé lön. Mint ilyen há
zasságra lépett Pokorny Susannával, P. Sámu
el, maglódi tanító leányával. 1848-ban a sza
badság liarcz őt is elszólitotta otthonából. A 
nemzeti kormány tót közlönyének, a „priatel 
l’udu* czimü lapnak szerkesztőségébe lépett, s 
mint ilyen követte a kormányt 1 )ebreczenbe. 
Szegedre, Aradra Ott volt Világosnál is. Innen 
Nagyváradra bujdosott, majd 1860-ben B.-Csa- 
bán talált menhelyet, segédlelkészül alkalmaz
tatván. Ekkor főnöke, Hrosman Dániel szélhü- 
dött volt. Ilaan János pedig elaggott már. A 
nagy egyház gondozásának sok munkája csak 
nem kizárólag Szeberényi vállaira nehezült. 
1854-ben az akkor alakult makói egyház vá

*) Egy  ízben, a midőn ogy főispán előtt vódolineztom 
felekezeti tanítóinkat, hogy azok becsülettől előzőt tesz
nek feladataiknak és az országos törvénynek, nagy hotykón 
azzal felölt: nem azt kérdőm én, váljon mogtartják-o a ma- 
gyamvelv oktatásáról szóló törvényt, hanem tudnak-e a gyer
mekek magyarul. Porszo, nőm ológ, ha a szogóny tanító 
szorgalmasan tanít — ő adjon észt és képességet oly gyerme
keknek is, amolyek azokkal nem igen megáldva, jöttök oz ár
nyék világra!

lasztotta papjává, hol közbecsülést élvezve visel
te hivatalát két éven át. A midőn 1856-ban 
Nagylak hívta meg lelkészéül, itt páratlan 
tevékenységben töltötte élete utolsó 39 évét.

1871-ben nagy sebet ejtett szivén egyetlen 
gyermekének, Zsuzsinak korai halála. Száz csa
pást ritka lelki erővel birt elviselni, de ez a 
sebe soha sem heggedt be Tetézte e csapást 
fenkölt lelkű nejének 1874-ben bekövetkezett el
hunyta. Ekként gyámol nélkül maradt teljesen 
ellaggott édes anyja, és egyedül állott ő maga 
is az élet ezer gondja — bajában. így nem 
maradhatott, megnősült másodszor, házasságra 
lépve unokatestvérével, Vanicsek Krisztinával, 
ki 20 éven át volt búban és örömben hű 
élettársa.

Szeberénvi Andor mint lelkész, az igehir
detés körüli teendőit ritka lelkiismeretességgel 
teljesítette. A legújabb theologiai irodalom ter
mékeivel is folyton gazdagította könyvtárát és 
lelkét. Másrészt meg bármily nehezére esett az 
iras, mégis irodalmikig is tevékeny volt esi tk- 
nem élte végéig. Több egyháztörténeti (1791. 
zsinat), homiletikai és szépirodalmi műve jelent 
meg nyomtatásban is.

De talán még ennél is nagyobb tevékeny
séget fejtett ki egyházának kormányzatában. 
Paposkodásának 39 éve alatt egymásután épül- 

! tek Nagylakon a minden igényeknek megfelelő 
! elemi iskolák, paplakok, az egyház bérháza, a 
j nagyszerű felsőbb elemi iskola. Oroszlány 
1 része volt Szeberényinek abban, hogy az eey- 
! ház a kincstártól több száz hold földet kapott. 
Takarékmagtárt, takakarék pénztárt létesített
Szóval minden téren vezette, emelte népét, egy
hazát, a várost. Nem is létesítit, nem is létezhe
tett Nagylakon a társadalom körében semmi 
üdvös, a minek élére a közbizalom ne állította 
volna Szeberényit.

Nem kevésbé méltányolta az ö tehetségeit 
és munkaerejét a megye és egyházmegye. Mi
kor nem a pénz, hanem a bizalom választott 
országgyűlési képviselőt, akkor a nagylaki vá
lasztó kerület általa képviseltette magát Később 
az ultramontanismus megbuktatta a lutheránus 
papot. Mikor meg az egyházmegye a zsinat
ra kuidöLt követeket, akkor is feléje, mint egy
házjogi és egy házkormányzati téren ritka tu-
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pintatu férfiú felé irányult a közbizalom. K ü
lönben is mint körlelkész, esperességi jegyző, h. 
esperes szolgálta a közügyet.

Vagyont kevesett hagyott, pedig évi jöve
delme jelentékeny volt, név szerinti gyermekei 
meg nem voltak. De édes gyermekei, a kiket 
szeretett, segélyezett, mintha tulajdon gyerm e
kei lettek volna, azok voltak sokan. Az ország
ban alig van megye, a melyben egy-egy párt
fogo lja  ne lett volna, kinek vagy neveltetését 
mozditotta elő anyagi áldozataival is, vagy hi
vatalba ju ttatta őt, vagy azon túl is segélyezte. 
Évi jövedelme ezeké volt, vagyona is ezeké lett. 
Háza, szive az meg teljes életében mindenkié, 
a ki hozzá benyitott, barát és ellenség volt, egy
aránt.

Midőn elközelgett halála, alig volt három 
napig bettg. Bél bántalmak vetettek végett tes
ti életének. 1S95. jan. 1-sején halt meg 71 
eves korában. Az uj év hajnala volt életének 
alkonya. A zord, fergeteges idő daczára közel 
és távolból tisztelőinek oly özöne gyülekezett 
temetésére, a milyet a nagylaki templom nem 
látott még. Váljon képes-e nyugodni az az aka
rat, a melyet a veszélyeztetett közjó mindany- 
nyiszor feltámasztott, valahányszor ő önmagát 
akarta tétlenségre, halálra kárhoztatni? Váljon 
lehet-e halott az a sziv, az a kedély, mely még 
a  halottakban is életet ébresztett!!

K.
Elismerő gyülekezet. A nagylaki ág. h. ev. 

egyház presbyteriuma egyhangúlag elhatározta, 
miszerint, megüresedvén a nagyobb javadalmazású 
állás, abba az eddig kissehb javadalmat élvező nt. 
Hrdlicska Károly lelkész urat lépteti elő.

Áldozatkészség. Bús András és neje Ug- 
roczki Sára, uj-f.-varsándi ág, h. ev. egyház hivei, 
összes vagyonukat (10,000 frt) egyházuknak ha
gyományozták. Két kezük munkájával szerezték a 
vagyont, a melyet most isteni gazdagsággal cse
réltek fel. — Nt. Czuppon Sándor, kővágó eőrsi 
lelkész, 45 frtot osztott ki ruhanemüekben, köny
vekben, taneszközökben gyülekezetének szegény
sorsú tanulói között. Az Ur áldja meg a nemes 
adakozókat.

Az unió megint kisért. Az All gém. Ev. 
Luth . Kirehenzeitung* közli azon, előttünk tel
jesen ismeretlen és hihetetlen hírt, mintha ha- 
zánkan a két protestáns egyház uniója tervez
tetnék. A nevezett közlemény szerint főfelügye-

| lónk, báró Prónay Dezső, élete főfeladatának 
tekintené azt, hogy a közelgő milleniumra ezen 
terv megvalósuljon. Nézetünk szerint e hír minden 
alapot nélkülöz.

A ref. testvérek nem igen áhítoznak utá
nunk, már pedig a „kinálkozás“ ily módon 
nagy kudarczczal végződhetne. Igen helyesen 
jegyzi meg a debreczeni „Prot. Lap,“ miszerint 
az ily egyesülés csak vallásos talajon létesül
het. Ugyanazon számban szemünkre veti, bogy 
nálunk már is a felföldön készülőben van a 
„szakadás.“ Igaz, egyházunk helyzete a jelenben 
elszomorító ; de hát, ha a ref. egyházban nincs 
is nyelvi kérdés, a politikai elvek uralma ott 
is vészthozó az egyházra Nem egy ref. lelkész
választásnál a döntő momentum az, váljon a 
lelkészjelölt a „ szélbal * hive-e ?

A ref. egyházban még a positiv, hithű 
elem ki nem veszett, az hitét fel nem adja, 
sem csonkítani nem engedi. Viszont nálunk is 
az unióra csak a destruktiv és ultra liberális val
lási irány hivei gondolnak, mert azoknak úgy 
is nincs mit veszteniök. Rokonszenvünk a po
sitiv ref. irány hiveivel csak szenvedne az egve- 
sítés által. Hiszen az unió, a mint azt egyik 
másik országban megvalósítva látjuk, nem unió, 
hanem az egyik felekezetnek elveszése a má
sikban ; nálunk bizonyára az unió a mi hátrá
nyunkra ütne ki.

Egyházunk komolyabb, egyháziasabb része 
ragaszkodik hitvallásához. Református testvére
inkkel jó viszonyban akarunk maradni. Minde
gyikünk a régi házban akar lakni és azt meg
tartva jó szomszédok leszünk, jobbak mintha 
valami fényes, uj kiállítási „kioszkban“ helyez
nének el.

Az unió a bánáti esperrességben meg lett 
próbálva. A ki ezen unió gyönyörűségeit élvez
ni akarja, forduljon a bánáti esperesség érdem
dús espereséhez, az majd szép példákkal szol
gál. A ref. egyház körében, a sok komoly fér
fiú mellett, van sok olyan is, a ki a mi első
rendű „oszlopainkat“ is messze túl szárnyalja. 
Vannak ott is oly esperesek és papok, a kik 
előtt mi mindnyájan, kivétel nélkül, nem va
gyunk hazafiak. Midőn évekkel ezelőtt a pancsovai 
ev. egyház egy része papválasztás miatt, elszakadt 
a régi egyháztól és külön ref. egyházzá alakúit, 
ezen esemény egy körlevélben így lett jelezve : 
„hála Istennek már Pancsován is m egvirradt 
a nemzeti életnek hajnala.“

Az unió képtelenség, de nem volna lehe
tetlen, hogy az egy hazában és egy hitvalláson 
élő szász testvéreinkkel egyesüljünk A jelenben 
az is képtelenség, mert az egyházunkban le
folyt jelenetek után, bizonyára a szászok áld
ják az Urat, hogy velünk nem erősödtek és
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általunk nem lettek „arányosítva*. Az Űrt köz
tünk és közhitünk mi tettük tátongóbbá akkor, 
a midiin elősegítettük az erdélyi szász ág h. 
ev. egyházban a szakadást „nemzetiségi* 
alapon.

Helyreigazítás. Nt. Raub Károly espores úr 
hozzám írott levelében kijelenti, miszerint a kör- 
möczbányai ev. egyház határozata o lap első szá
mában tévésőn lett előadva, amennyiben a novozett 
egyház nem reudelto Mélt. Haitik Frigyes püspök 
úr levelét ad acta tenni, hanem a hozzá intézendő 
üdvözlő iratot akkorra halasztotta, amidőn megérke
zik az egyházhoz a püspök úrnak kilátásba helye
zett főpásztori körlovolo.

Idők jele. A néhai duuápinneni gyűléseken 
egykor szereplő Zmeskal Z., Arvamegye egykori 
alispánja, ősrégi protestáns család sarja, az ultra- 
montán párt szervezkedésénél Budapesten egyike 
volt a vezérszónokoknak, mivel pár évvel ezelőtt 
az „egyedül üdvözítő egyház kebclébo tért.“ — 
Azon férfiú, a ki egykor az országgyűlésen olv he
vesen megtámadta a dunáninneni püspök válasz
tást, báró Kaas Ivor, ősrégi dánprotostáns család 
sarja, a politikai lapokban küszönetot mond róm. 
kath. espereseknek és papoknak az önzetlen tá
mogatásért, melyet a legutóbbi képviselő választás
nál irányában tanúsítottak.

A sz. Adalbert róm. katli. vallásos iratokat 
kiadó egylet újabban két művet adott ki tót nyel
ven, az egyik czímo : .Legenda vili ( ítanie o Svá- 
tych a Vyvolenych Bozich- III. rész 235. lap, ára 
70 k r.; a másik ozime : „Mravná < ítanka“ 163. 
lap, ára 10 kr. Váljon ezzel szőrűben nem kollone-o 
úgy a Luther társaságnak, mint a „Zpovník“ bi
zottságnak élénkebb munkásságot kifejtenie, hogy 
evangélikus tót népünk asketikus és crkölcsnomo- 
sitő könyvekbon hiányt ne szenvedjen ?

Békésmegye székhelyén Gyulán, az újév
vel új románnyelvű gör. koleti egyházi lap indúlt 
meg, a moly havonként kétszor jelen meg. A lap 
czíme : „Lumina,“ szerkosztőjo : I). Voniga hitjo- 
lölt, segédszerkesztője : Dr. Elofteresku romániai 
tanár. A lap jelszava : „Lumina lui Christos luini- 
neaza tuturor 1“ (Krisztus világossága világítson 
mindenkinek.) A lap az egyházias irány terjeszté
sében úttörő, amonnyiben ezen kívül csak egy 
egyházi hivatalos lap létezik a hazai román gör. 
kel. egyházbau.

Korszerű intézkedés. Tekintettel az új tör
vényre, a mely a vegyesházasságból születott gyer
mekek vallásáról rendelkezik, a b.-csabai ág. h. 
ev. ogyház prosbytcriuma újonnan alkotott szabály- 
renddetébo felvett egy pontot, moly szerint pres- 
byterül nem választható az, a ki gyermekeit ág. 
h .  ev. hitben nem nevelteti.

Az „Evangelische Glocken“ legutolsó szá
mában „An unsoro Brüder in Neograd“ czimű czik- 
kében, megemlékezve az új felügyelő választásról 
a dunáninneni kerületben, csodálkozik, hogy egy 
nógrádmegyei lap a kövotkező közleményt tartal
mazza : „a nógrádi osporesség arra van hivatva, 
hogy a dunáninneni kerület vérét felfrisitso, hogy 
magyar szellemet, magyar hazafiasságot, magyar 
kultúrát hozzon a kerületbe és gyülekezeteinek 
számánál, az osporesség nagyságánál fogva is ve
zérszerepet vigyen a kerületben.u A nevezett czikk 
Írója felomliti aztán, hogy a pozsonyi és mosonyi 
osperessóg semmi tekintetben sem áll a nógrádi 
osporesség mögött. Ok a hazaliasságot nem hirde
tik oly zajjal, mivel épen abban helyezik a hazának 
tett legnagyobb szolgálatot, ha gyülekezeteiket 
vallás erkölcsileg emelik. Az utolsó ponttal teljesen 
egyetértünk és ha annak szellomo vezette volna a 
nevezett osperosséget a múltban is, ma már nőm 
volna sziikségos a szerénységet figyelmébe aján
lani az uj testvéreknek.

A ki az uj kerület első közgyűlésének dolgait 
figyelmesen szemlélto, az látja, hogy abban a 
vezérszcropet a nógrádi osporesség vitto, pedig a 
fővezérek, (Lonyabánya) a lelkószi karból ott sem 
vóltak ! Mi lesz, ha majd azok is bevonúlnak ?

Az egyetemes gyűlés szabályrendelet felül
vizsgáló bizottsága, mólt. báró Prónay Dezső, egye
temes felügyelő, elnökloto alatt e hó 13-án ülést 
tartott Budapesten. Ez alkalommal a lelkész vá
lasztási szabályrendelet felülvizsgálása ezóljából 
mólt. Zelenka l’ál püspök úr elnökleto alatt albi
zottságon küldött ki, melynek tagjai: Pulszky, 
Laszkári, Veres, Jánoska. H i r  s z e r i n t  t e r v 
be  v a n  v e v ő  a z o n  s z a b á l y r o n d o -  
l o t  m e g a l k o t á s a  is,  a m e l y  az 
e g y e t e m e s  f o l ü g y o l ő  m ű k ö d é s i  
k ö r é t  v a n  h i v a t v a  k ö z o l o b b  k ö 
r ü l í r n i ,  a m i t  t o r  m é s z o t o s n o k  t a 
l á l u n k ,  m i u t á n  m in d e n  e g y h á z i  
ü g y k ö r r e  n é z v e  v a n  s z a b á l y r o n -  
d o 1 e t.

Községi és felekezeti iskola. Egy újonnan 
felépített községi tanyai iskola B.-Csabán majdnem 
üros, mivel a szülék óhajtva, hogy gyermekeik 
anyanyelven nyorjék a vallásoktatást, azokat in- 
káb az 1—2 kilomoternyire fekvő felokozeti isko
lába küldik. A vármegyo közig, bizottsága a tan- 
íelügyolŐ ajánlatára majdnem egyhangúlag elhatá
rozta, hogy azon szülék, a kik gyermekeiket a fe
lekezeti iskolába adták úgy büntessenek, mintha 
gyermokoik iskolamulasztók lennének. Haviar Dá
niel kimutatta ezen indítvány absurd és törvényte
len voltát, mondván, hogy az országos törvény 
nem azt mondja, hogy milyen jellegű iskolába ad
ja a szülő gyormokét, hanem, hogy egyáltalában is
koláztassa azt. Sikerült az indítványt mogdöndteni. 
A megyei bizottság elhatározta, hogy a szolgabiró 
szigorú vizsgálatot tartson, hogy kiderüljön : ki 
az izgató. 26 ev. szülő lett kihallgatva, mindogyik-
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hez az a kérdés intézve, váljon nem az ev. lelkész 
tanácsa folytán jártak-e ekként e l ; mert a tanfel
ügyelő nyíltan hangoztatta a bizottságban, hogy 
leikészi izgatás eredménye az üres iskola. (Magán 
beszédben kijelentette, hogy nem ev. lelkészre gon
dolt). Újabban megkereste a tanfelügyelő az ev. 
igazgató lelkészt, hogy a nevezett szülők gyerme
keit utasítsa ki a felekezeti iskolából, a mire a lel
késztől azon választ nyerte, hogy hatáskörén ne 
lépjen túl a tanfelügyelő, a lelkész a felhívásnak 
nem tehet eleget; mert ha eleget tenne és a szü
léket arra beszélné rá, hogy ne adják gyermekei
ket a felekezeti iskolába, papi esküjét szegné meg. 
Legújabban a főszolgabíró szintén átiratot intézett 
az ev. igazgató lelkészhez, válaszúi azt nyerte, hogy 
olyan papot nem talál, a ki a szüléknek azt taná
csolja, hogy gyermekeiket felekezeti iskolába ne 
adják. Mind ez a túlnyomólag protestáns Békés
vármegyében történik s a m i d ő n  a ró m. k á t  b. 
s z ü l ő k  s z i n t é n  n e m  j á r a t j á k  g y e r 
m e k e i k e t  a k ö z s é g i  i s k o l á b a ,  ők  
a z é r t  k é r d ő r e  n e m  v o n a t n a k ,  s e m  
a s z i g o r ú  v i z s g á l a t o k  á l t a l  n e m  
n y u g t a l a n í t  t a t n a k .

Lapunk első megjelenésekor az ország minden 
részéből oly pártolással és jó akarattal találkozott, 
hogy annak további megjelenése ez állal is indo
kolva van. Mindazoknak, a kik lapunk terjesztése 
körül buzgóságot fejtettek ki, ezúttal hálás köszö- 
netemet fejezem ki. A megkezdett úton kívánunk to
vább haladni, a megkezdett irányban akarunk egy
házunk szent ügyének szolgálni, A tapasztalt hiá
nyokon, tekintetbe véve a jóakaró figyelmeztetést, 
segítünk. Bírva számos jeles szellemi erőnek közre
működése ígéretét, számítunk arra, hogy lapunk 
szellemi értékét emelhetjük. A pártolás mérvéhez ké
pest bővítjük lapunk terjedelmét is.

Szerkesztői üzenetek.
V. J . F-e n. Köszönöm a buzdító sorokat, a kövektől 

n em  félek, m ert teljes életem nem  volt egyéb, m int átélése 
annak , a m it P á l apostol 2. Kor. 6, 8. mond.

J. Gy. L. J . N. P . H. J. Dr. M. F . Az üdvözletért fo
gad ják  hálás köszönetem et.

H. J . R -an . C s. P. S z -o n . Á lutakon já rn i nem  fogok, 
frázisokkal dolgozni nem  akarok. Nem re jtegetek  sem m it 
sem, program m om hoz hű  m aradok. L egyenek  nyugodtak.

C s. G y. F . V-o n. A m egróvást m egértettem . Nem is  
akarom  m agam nt m entegetni, m ert azt tartom  L u therre l : 
„fehlen js m enschlich, vertheid igen  is t teuflisch."

N. L . S -on. N agyon kedves az az ajánlatod, hogy a  
deficitet m eg akarod osztani, erre azonban m ár nincs szükség, 
m ert előfizetőim szám a olyan, hogy az anyagi rész b iztositva 
van.

S z. P. H l. Azt irod, hogy jól esik nektek" m agyar nyom 
ta tványt olvasni, a m elyben nem  ócsárolnak benneteket. H idd 
el, hogy  az igazi m agyar elem, a hol nincs félre vezetve 
nem  is ócsárol benneteket, a nép az m eg term észetesnek ta r t
ja , hogy  k ik i a m agáét szereti. A k ik  egyházunkban  is ócsá
ro lnak  benneteket, azok többnyire idegen szárm azásúak. E szem 
be ju t az a szerb közm ondás : „turcín  gore, kao tu rek" vagy is 
az eltörökösödött rosszabb a született töröknél.

M. K. B.-U j f. A k iván t szám  a tanitó ú rn ak  is el lett 
küldve.

N. N. O-á n. B ocsáss meg, de épen tőled nem  vártam  
buzdító sorokat. Azt irod, hogy annak  m iszerin t ná lunk  az 
egyházi érdek nem  nyom  a latban, m i papok  ^agyunk  okai, 
m ert kerü le ti és egyetem es gyűléseinken  egy p á r „politikus" 
v iszi a szót és vezeti az egyház hajóját. Teljesen igazad van, 
h isz elszomorító volt az utolsó egyetem es gyűlés is. A papok 
teljesen  hallgattak , m egelégedtek  a szom orújáték sta tiszta  
szerepével. Igazad  van  abban is, hogy sokan azon „politiku
sok" közül egyházi kérdésekben  teljesen  járatlanok , nem  ös- 
m erik  gyülekezeteink  hitéletét, nem  ösm erik népünket, am ely 
irán t élénkebb érdeklődést csak a képviselő választásoknál 
tanúsítanak . — Szellem i m unkásságodat szívesen veszem .

S e h . E . D. t. A m i érin tkezésünk  a dunántú li testvé
rekke l igen fogyatékos, ped ig  egy testnek  vagyunk  tag ja  N é
m etül íro tt czikkeit is szívesen veszem.

N, N. P  o z s o n y. A lappéldányt elküldtem  Bécsbe N e
kem  is az a m eggyőződésem , hogy  egyházunk  a közelgő ve- 
szélylyel szem ben csak úgy  állhat meg, ha L ntherhez és a 
sym bolikus könyvekhez h ű  m arad  Az egyházunkban  tom bo
ló liberalism us nem  egyéb, m int vu lgáris  rationalisinus redi- 
vivus. K athedrá ink  ezen uj u ra i ellen legközelebb szólunk, 
m ert p rogram m unkhoz képest első sorban a konfessionalis 
szellem  ura lm át k íván juk  összes tanintézeteinkben. N ekünk  
n ém ap h ilo so p h ia  múló hypothesiseiben röpködő „tudósokra," 
hanem  lelkes, áldozatra kész, öntudatos papokra és '■tanítókra 
van szükségünk . Szellem i közrem űködését öröm mel veszem.

C z. S. K. E-ö n. A dunán tú lró l igen jó l esik  hallan i a  
biztató szót. K észséggel kijelentem , hogy bárm inem ű jó aka
ra tú  u tasítást, h e ly re igazítást készséggel veszek. H iszen kez
dő vagyok  e téren.

L apom  m a m ár annyi előfizetővel rendelkezik , hogy  
többbször is m egjelenhetne, de nagy  egyházam  gondjai első 
sorban képezik  feladatom at és igy  én csak a havonként egy
szer való m egjelenés m ellett m aradok.

T ö b b e n .  T érszüke m iatt ezúttal nem  felelhettem  m in
den levélre.

Lapunk harmadik számát csak azoknak küldjük, a kik az előfizetési pénzt beküldték, 
vagy bejelentették, bogy a lapot járatni óhajtják. Kérem azon urakat, a kik lapunk rendes elő
fizetői sorába lépni óhajtanak, hogy ebbeli szándékukat, akár csak levelezési lapon is, alólirott 
szerkesztő és kiadóval minél előbb tudassák. Hitrokoni üdvözlettel:

B.-Csabán, 1895. februárbó 20-án.

Szeberényi Lajos Zs.
ev. lelkész.

NYOMATOTT B.-CSABÁN, PO VÁ ZSA Y  T ESTV ÉR EK N ÉL 1895.
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részét illető közlemények 
a szerkesztő és kiadóhoz 

Intézendők

* *
H- Csaba 1895. Mdrczius.

Adjnni életjelt magunkról,
Egyházamért rajongó lelkem, a lefolyt egy

házpolitikai vita folyamán, a kin szén ve (lés min
den skáláján átrotnt. Aggódtam, remegtem, iu- 
dignálódtam. Szégyenkeztem. mik*»r — a sráza- 
dokon át híven éc becsületesen teljesített anya
könyvi munka és ingyenes szolgálat jutalmául 
— homlokunkra sütötték az infsmáló bélyeget, 
hogy; „pap nem lehet an vakőnyv vezető.“ He 
legjobban fájt, mert kétség l eejtett az. hogy az 
ev. egyház fővezetősége maga járult hozzá, maga 
mozdította elő, hogy a házasság megfosztassék 
vallás-erkölcsi nymbusától, hogy a házasság ér
vényességéhez elegendő a polgári kötés, hogy 
a lelkész hiványa, tehát egy, az ország törvé
nyeinek védelme alatt álló, az érvényesség min
den attribulurnával biró kétoldalú szerződés, elő
zetes tárgyalás, megkérdezés és recompensntio 
nélkül, a sic juboo-féle elvnek alkalmazásával — 
a jogállam nagyobb dicsőségére — cgyotdalulag 
felbontassák.

Az egyházi fővezetőség (kerületiek és az 
egyetemes, de kivéve a kiveendőket) ezen tény
kedése megdöbbentett, kinos nyugtalanság vett 
erőt rajtam. Tudni szerettem volna, váljon én 
'vagyok-e annyira elfogult, vagy a vezetőségből 
tűnt el egyszerre, a hamis jelszavak hallattára, 
az egyházias szellem.

Ezen sajnos jelenség hatása alatt jelt nt meg 
a bánsági ev. papságnak az egyházpolitikai re
formok tárgyában az egyetemes felügyelőhöz in
tézett memoranduma. Az egyetemes felügyelő 
a memorandumot oly jól eltette, hogy csak két 
év molva, tehát már csak post festa, tudott acta- 
sirjából feltámadni. Csakhogy mi segítettünk a 
bajon, amennyiben a memorandumot megküld
tük a Pesti Naplónak (akkor még ellenzéki lap

volt s annak hasábjain mindenki p tr extensum 
olvashatta felterjesztésünket. Erre azonban, is
mét csak protestáns részről, theologiai tanárok 
tollával (s ezek kérnek tőlünk segélyt ?) oly 
bajsza indult meg ellenünk, mely ölök szégyene 
marad ev. egyházunknak. Nem aggodalmainkat 
igyekeztek eloszlatni, hanem kegykereső kész
séggel nekünk rontottak az „ultramontán“ és 
„pánszláv“ kifejezésekkel. A fővezetőség, külö
nösen a mindeneknek főmozgatója, Zehnka 
püspök, állást foglalt a memorandum ellen, ki
látási >a helyezve olyasmit, a miért mi szegény
ségünk daczára sem fogjuk lábbal tiportatni "az 
egyház vallás-erkölcsi érdekeit.

Nem engedtünk, de — magunkra marad
tunk . . , Kis idő múlva azonban halomszámra 
kaptuk a leveleket a testvérektől, hogy bizony 
ők is helyeslik állásfoglalásunkat; ők is szíve
sen követik példánkat, de nem mernek szembe
szállni a fővezetőség által inaugurált szellemmel, 
és a bennünket oly méltatlanul ért vádakkal. 
Sőt mi több, egy igen magas állású egyházi 
férfiú nagyon elismerően nyilatkozott memoran
dumunkról, de csak — titokban . . . .

Vegyük már most ezekhez a halomszámra 
menő nyilatkozatokhoz azev. nép százezreinek til
takozó vallásos érzését, — mert az ev. nép meg
botránkozással hallotta a fővezetők liberálisko
dását — s kérdjük: hogy merték az Ulctö facto- 
rok kijelenteni, hogy az ev. egyház helyesli az egy- 
hdzpolitikai reformokat ?

A felelet egyszerű: merték azért, mert tud
ták, hogy egyházi gyűléseinkből régen száműz
ték már a szabad nyilatkozhass jogát azok a 
liberáliskodó és hazafiaskodó világiak,*) kik 
újabban sáskamódra lepik el egyháziunkat, s 
„a kiknek liazafisága csak azért lángol oly erő-

*) Nőm csak a világiak, hanem stréber papok is. Szerk
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sen, mert e láng mellett sütik meg pecsenyéjü
ket.* (Citátum a Pesti Naplóból.) — Merték 
azért, mert tudták, bogy a panszlavismus, pan- 
germanismus és clericalismus rozsdás fegyveré
nek egyetlen vágása már elegendő arra, hogy 
az egyház szent érdekeiért sikra szálló lehetet
lenné tétessék. Merték azért, mert már el van- j 
nak vágva demoeratikus egyházszervezetünk j 
azon szálai, a melyek az alsóbb szervet, mint ! 
jogforrást, összekötötték a felsőbbel, s a me- j 
lyeknek közvetítésével nyert a felsőbb szerv meg- ; 
hatalmazást a képviselésre és végrehajtásra. így  j 
csinálták meg a kerületek arányosítását és az 
egyházpolitikát. így telték tönkre a lelkészek
nek szerződésen alapuló, a stólákra és az anya
könyvi dijakra vonatkozó, a lelkészi fizetés 
integráns részét képező jövedelmét, a nélkül, 
hogy — mint azt méltán elvártuk volna 
jogaink védőitől, — megkérdezték volna a 
lelkészeket és egyházakat, váljon belenyu- 
gosznak-e ebbe a jogfosztásba ? íg y  dobták 
oda a házasság Arallás-erkölcsi, tehát leglé
nyegesebb alkotó és összetartó részét, valamint 
a vegyes házasságokból születendő gyermekek 
vallását az állam hatalmi igényeinek áldozatni, j 
a nélkül, hogy megkérdezték volna azt a íeg- | 
aTsó szervet, a mely nélkül bizony már nem 
Amina ev. bit és egyház Magyarországon.

Testvérek! Ez igy tovább nem tarthat, Ezt 
tovább tűrnünk nem szabad. Minden nap újabb 
megaláztatást hoz ránk ev. lelkészekre, s vájjon 1 
A'an-e köztünk csak egy is, mélt. Zelenka piis- ! 
pök urat sem véve ki, a ki nem rettegne már ! 
most is azon naptól, a melyen az első polgári 
lakadalmas menet zeneszóval, tüntetve vonul el , 
majd a papiak mellett, s a templomot elkerülve ' 
s egyházunkat vérükkel is szolgált apáinknak 
vollásos buzgólkod ísa folytán mintegy a szent- 
irás talajából fakadt egyházi esketést, mint fe
leslegest, mellőzve oda megy copulatiora, a hol 
talán néhány perczczel hamarább egy lóra ato - 
natkozó szerződést kötöttek meg. . . Közéig az 
idő, a mikor majd évi számlánk deficitje borzal
mas arányokat fog ölteni a tőlünk jogfosztással 
megvont stólák és anyakönyvi dijak elvesz
tése folytán és koldus krajczárt dobnak oda ne
künk azzal, hogy többet nem adhatunk, mert a 
theologiai tanároknak egyetemi tanári fize'ést 
kelL adnunk és holmi iroda-igazgatói állásokat 
szerveznünk . . .

Ébredjünk testATérek ! Adjunk életjelt ma
gunkról ! Követeljük irgalmatlanul az egyház- 
községi jogok szabad gyakorolhatását, minden 
liberáliskodó és hazafiaskodó pressió kizárásá
val. nehogy prcsbyia'o-synodalis egyházalkotmá- 
nyunk rp is köp a lis-inspecto ralis torzképpé fajuljon. 
Követeljük a legha^ározottaban, hogy ev, köz

egyházunk minden fontos, nem administrativ, 
ügye necsak az esperességekhez, hanem az egy
házakhoz is leszállittassék, mert sajnos, ma már 
csak is az egyházközségekben van meg a con
servative de egyszersmind igaz ev. közszellem 
és közérzés, mely semmiért, tehát egy minisz
ter kegymosolyáért sem ad fel egy jottányit is 
abból, ami az egyháznak úgy érzésileg, mint jo
gilag integráns részét képezi.

Vessük fel egyházközségi közgyűléseinken 
még e tavasszal a következő kérdéseket:

1. Ilelyesli-e az egyházközség az egyházi 
fővezetőség (kivéve a kiveendőket) azon lépé
sét, mellyel hozzájárult az egyházi esketésnek 
teljesen feleslegessé tételéhez, mint azt a tör
vény jelzi is, midőn azt mondja, hogy a házas
ság érvényessége egyedül és kizárólag a pol
gári kötéstől függ ? s váljon ezáltal a fővezető
ség a közegyház vallás-erkölcsi érzületének 
adott-e kifejezést ?

2. Megtelte-e esküvel fogadott kötelességét, 
midőn a hívek százezreinek és a papság meg
kérdezése nélkül hozzájárult a hiványokban szer- 
ződé8szerüleg biztosított jogoknak egyszerű con- 
fiskálásához és az amúgy is szegényesen dotált 
lelkészek existentialis alapjának megingatásához ?

3. Helyesen járt-e el a fővezetőség akkor, 
midőn a közegyház megkérdezése és az attól 
nyerendett erő nélkül, tisztán a maga gyenge
ségével foglalt állást az 1868. 53. t. ez. IS, §. 
eltörlése ellen *?

4. Bizalommal viseli etik-e ezek után az egy
házközség a fő vezetőség iránt s elégv erőt téte
lez-e fel róla, a felekezeti iskolák ellen megin
dult támadások és gyanúsítások ellensúlyozá
sára, esetleg az iskolák államosítását ezélzó törek
vésekkel szemben az egyház érdekeinek megvédé
sére és a gyűlölt unio-törekvé>ek paralyzására ?

Ez az első lépés, ez lesz az első életjel, a 
mely, ha nem egy haldokló test utolsó vonag- 
lésa, hanem egy életre ébredt hatalomnak meg
nyilatkozása lesz, egy lavina rombolásával fogja 
elsöpörni mindazt, a minek nincsen benső életkö
zössége az egyházzal.

A második lépés az egyházmegyei közgyű
lések regenerálása az egyházközségi hívek tö
meges bevonása által, tegyük azokat az egyház- 
községi híveknek képviselet alapján működd 
gyülekezetévé, hogy a hívek ezentúl az espe- 
rességi határozatokról ne úgy értesüljenek, 
mintha azok Chinában lettek volna meghozva.

A harmadik lépés a kerületi követek meg- 
ATálasztása. Ez oly íontos feladat, hogy én ezt, 
a tapasztalatok alapjón, a sikeres működés és 
regenerátio archimedesi pontjának tartom. Küld
jünk a kerületi és egyetemes gyűlésekre bátor 
és szókimondó követeket, kik nem ijeduek meg-
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egy-tgy  felügyelői inéiges tekintettől. Tartsunk 
a kerületi gyűlések alkalmával lelkészi összejö
veteleket, le-zéljük meg az ügyeket és teendő
ket s úgy érvénytsiísük jogainkat.

Testvérek, adjunk életjelt magunkról! Kant 
mondja: W er sich selbst zum Wurm macht, kann 
hernach nicht klagen, dass er mit Füssen getre
ten wird.* *•)) Bánsági.

-4 —1-------------

A to logiai tudomány és a hit. * )
A theologiai tudomány csak akkor szolgál 

azon czélnak, a melynek szolgálnia kell, ha alapja 
a hit.

Újabban gyakran halljuk hangoztatni, hogy a 
theologiai tudomány önczél, hogy a hittel csak mint 
tárgyal foglalkozzék, hogy szabadsagában áll a ke- 
rosztyénség életalapjain is mintegy vivisectiót gya
korolni. A theologiai tudós minden előfeltétel nélkül 
hithat munkájához és midőn kutatásait végzi, neki 
a keresztiénség ott áll a hudhismus és hmlimanis- 
mus mellett, egyforma mértékkel mér, egyforma 
módszereket használ Krisztus evangéliuma. Iludha 
u írván aj a birála Ui ná 1.

A theologiai tudomány ilyetén előadásáért kár 
egyházunknak egy árva fillért is kiadni, kár jöven
dő lelkészeit oly intézetekbe küldeni, a Ind ez a 
„maga.- röptű“ tudomány képezi az alapot. Mi meg
kívánjuk attól, a ki a theologiai tudományt intéze
teinken előadja, hogy meg legyen győződve arról» 
h o g y  az a va l l ás ,  a me l y n e k  s z o l g á i t  
j ö v e n d ő  é 1 e t p á 1 y ú j uk r a  él ők é szí t  i, a k i- 
j e l e n t e t t ,  t ö k é l e t e s  val l ás ,  h ogy  K r i sz-  
t us  az az e gye dü l i  út. a me l y  az At y á h o z  
vezet .

•) Közöltem a czikkitónak javaslatát egész terjedilmő* 
ben. Az első kért pout már idejét múlta, — legfeljebb csak 
azon történeti igazság bizonyítására szolgálna, hogy ov, pap* 
eáguLk és hivó népünk utm értett azokkal egyet, a kik .z  
ev. egyház véleményét szívein k voltak tolmácsolni.

A gyülekezet jogait vétijiik, használjuk ki bóven a zsi- 
uati törvény azon intézkedését, a mely szerint a gyülekezetek, 
esperességek, kerületek annyi tagot küldhetnek a gyűlésekre, 
tisztán ^jegyzőkönyvi ponttal“, a bániul ukurnak. A kerületi 
egyelttt.es gyűlésen látjuk, ezen pont helyes alkalmazása ered
ményét. Kgész légió szónok van ott, a kik egyházunkat csak 
ezen alkalommal szerencséltetik.

bizalmatlanságot szavazni elöljáróinknak ogyházgyiilc- 
kezeti gyűléseinken nem tartom, egyéni véleményem szerint, 
megengedhetőnek. Mi választottuk őket, viseljük szabad elha
tározásunk következményét viseljük az élet keresztjét! Szerk.

*•) „I.uther és a szekták“ czimü értekezés folytatását 
jövő számunkban közöljük. Jelen soraink azon búcsú beszédre 
és modern tesUuuentomra vonatkoznak, a ruolyek noui régen 
ág. h. ev. egyetemes theologiai akadémiánkon elhangzottak. 
A „Hajnal“ czimü oelmiasioi lap csodálkozását fojozi ki afelett, 
hogy hazai ág h. ev. egyházunk hivatalos lapja minden meg
jegyzés nélkül közölte azon, a positiv keresztyén szellemmel 
teljesen szakitó beszédet, csodálkozik, hogy ág. h. ev. egyhá
zunk nem zúdul föl az olyan dolgok hallatára. — Mi remél
jük, hogy azon modom testamontom nem igen talál köve
tőkre, hogy theologusaink megmaradnak Krisztus testamentu
mánál és azon becses örökségnél, a molyét őseink symboli- 
kus könyveinkben hagyományoztak. ISzork.

De hát mintha hallanám némelyek ellenveté
sét, hogy ilyképen a mi „tudományunk’4 lelett 
joggal kimondhatják a világ bölcsei, hogy az tu- 
lajdonképen nem is tudomány, hogy a mi intézete
ink, a hol ekként adatik elő a theologiai tudomány, 
nem is érdemlik meg az „akadémia,’* a „fakultás” 
elnevezést, hanem csak seminuriumok, lelkészkép
ző intézetek azok. Ha valahol, úgy u téren a névre 
nem adunk sokat s elmondhatjuk: Namen sind 
uns wie Dunst. A világ fiai még akkor is, ha mi 
az ő módszerüket fogadjuk el, kicsinylőleg fognak 
nézni a mi tudományunkra, mert nincs érzékük an
nak tárgya és ezé Íja iránt, mert nincs érzékük és 
fogalmuk a hit titkairól. Az igazi tudós, mindég 
beösmeri l’ál apostollal, hogy a mi ismeretünk 
rész szerint való. A Mucimért követő természettudó
sok csak egy évtized előtt is elvoltak telve az ő 
tudományukkal, azon nézetben voltak, hogy csak a 
természettudomány a valódi tudomány, csak ők fog
lalkoznak az igazi valósággal, a tényleg adottal. 
Nem gondoltak arra, hogy az ö „erő és anyag" 
t hennájuknak is kiinduló pontja a hit. IC me büszke 
tudósokat is, a kik azt hitték, hogy az ő ismeretük 
előtt nyitva áll az ég és föld minden titka, szerény
ségre intette a szazad legnagyobb természeti adósa 
Virehov, a midőn figyelmeztette őket a természeti 
tünemények egész sorozatára, a melyeket véges 
emberi eszünk sohasem lesz képes felfogni és ki
kutatni. A mit ma tudománynak tartanak sokan, a 
mivel kérkednek, az néhány század múlva a tudó
sok által kicsinyes képzelődésnek és töprengésnek 
tűnhetik fel!

A theologiai tudomány mint minden tudomány 
nem önczél, hanem eszköz a hit mélyítésére, Isten 
országának terjesztésére.

A theologusnak szüksége van philosophiai 
képzettségre, szüksége van általános műveltségre. 
A i hiloKophia egyik ágát képezi a vallásbölcseszet, 
az úgynevezett összehasonlító vallástörténet. Üzen 
tudományágak művelése nem lehet theologiai in
tézeteink főczélja, és azon theologiai intézet, a mely 
ezt főczélul tűzi ki, lehet egy új vallásfelekezet, a 
fclekezetnélküliség theologiai intézeti*, de azon egy 
háznak intézete, a mely a Szentírás, a Confessio, a 

I symbolikus'könyvek alapján áll, rósz szolgalatot lesz. 
Ha az összehasonlító vallástörténet ilyen theologi
ai irányt teremt, jobb lesz azt teljesen kiküszöbölni 
theologiánkról.

A theologiai tudomány főczélja az egyház jö
vendő munkásaival megösmertet ni a széni írást, meg 
ősin értetni azon kincset, a melyet a keicsztyénseg 
ezen örökidőkro szóló kincstárában bírunk. Minő 
nehéz feladat vár itt a llieol. tímárra! Mily na y 
lelkiismeretességgel kell bírálnia a fel-fel tünedező 
nézeteket és elméleteket! A kik a tudomány dog 
májának vak követői, a múló theoriákkal mily kóny-



nyen megmérgezhetik azon ifjúnak lelkét, a ki a 
szülei házból jó alappal jött fel a tudományos in
tézetbe, hogy ott a hit mélységeibe és titkaiba vezet
tessék. Mily mély kegyelettel és hittel kell vezetnie 
az ifjú lelkeket az örök élet ama kiapadhatatlan 
forrásához.

A szentirás mellett nem csekély fontosságú azT 
hogy egyházunk védfalai, a symbolikus könyvek is
meretébe, becsülésébe bevezettessenek a theologiai 
hallgatók. A symbolikus könyvek a 16-ikszázad vallásos 
újjászületésének termékei, azokban van letéve egyhá
zunk létjogának igazolása. Minő eltévesztett irány 
az, hogy theologusaink jobban ismerik a „tao“ és 
„nirvana“ tanait, mint saját egyházuknak symbo
likus könyveit. Fájdalom, vannak papjaink, a kik 
azokat sohasem olvasták, azok szellemében sohasem 
mélyedtek el !

A theologiai tudománnyal is mint minden tu
dománnyal, csak az igazán alázatos lélek foglalkoz- 
hatik áldással. A theologiai tudomány csak a hit 
titkainak ajtajához vezet, — azokat csak az nyit
hatja ki számunkra, a ki a kereszten megváltásun
kat eszközölte.

Az újkori modern theologusok kicsinyes mo- 
solylyal fordulnak el a középkor solastikusaitól, a 
kik szőrszálhasogatásukkal és szóhalmazaikkal akar
ták kinyitni a hit titkainak ajtajait, — és ma, a mi
dőn mindent megmagyarázni, mindent megérteni 
akarnak, ők maguk azok bűnébe esnek. Luther na
gyon helyesen Ítél, amidőn megmondja, hogy ki 
az, a ki a keresztény hitről szólhat, mondván : „cum 
fieri non possit, ut bene de ea (Christiana fides) 
scribat, aut recte scripta bene intelligat, qui non spi- 
ritum eiusdem, u r g e n t i b u s  t r i b u l a t i o -  
n i b u s ,  a l i q u a n d o  g u s t a r i t*.) Luther a 
ki a szentirásban egész életén át elmélyedt, nem ál
lította annak magyarázását olyan könnyű és vilá
gos dolognak, mint azt némely „újkori tudós“ teszi, 
nem is akarta annak magyarázását az egyházi élet
től elszakítani, azért mondja közvetlen halála előtt; 
„Die heilige Schrift meine niemand genugsam ver- 
sclimeckt zu haben, er habe denn hundert Jahre mit 
Propheten, wie Elia und Elisa, Johannes den Täu
fer, Christus und den Aposteln die Gemeinden re
giert.“

A lelkész hivatása, pályája hasonlit sok tekin
tetben az orvos hivatásához és pályájához. Az, aki 
mint orvosnövendék komoly tanulmánnyal töltötte 
idejét az egyetemen, a midőn az életbe lép, látja, 
érzi, hogy mily kevés az, a mit tud ; sőt vannak 
igen lelkiismeretes, tudományos orvosok, a kik da
czára mély tudományuknak és gyakorlatuknak be- 
ösmerik azt, hogy tulajdonképen semmit sem tud
nak. A theologus is, ha valóban becsületes munká
ban töltötte idejét a theologiai intézeten, akadémián,

fakultáson,, és belép a gyülekezeti életber kell hogy
ér ezze, mily kevés az, a mit tud és lelkiismeretes 
munkával szaporítania kell ismereteinek tárát, nem 
kevésbbé buzgó imával kérni a szent lélek adomá
nyát : a hitet.

Az a theologus, a ki a theologiáról a gyüle
kezetbe hozza magával a „tudomány“ fetischét, a ki 
azt hiszi, hogy már az ő „magasabb“ álláspontjáról 
belát mindent, a ki a frázisokkal dobálódzva akar 
hatni gyülekezetére, rontani sokat ronthat, de épí
teni nem fog. A tudomány emberei már előre figyel
meztetik a theologust, hogy az alsóbb nép között 
sok helyen fetisizmusra bukkannak, a helyett, hogy* 
inkább figyelmeztetnék arra, h o g y  g y a k r a n  a  
l e g a l s ó b b  r é t e g e k b e n  is ol y h i t t e l  t a 
l á l k o z h a t n a k ,  a mi n ő t  a t u d o m á n y  l e g 
j e l e s e b b  k é p v i s e l ő i n é l  i s h i á b a  k e r e s 
nek,  a m i n ő t  az ú j a b b  és l e g ú j a b b  h y 
p o t h e s i s e  k t á r h á z á b a n  fel  n e m  l e l n e k .

A hit a szent lélek adománya, és ma is telje
sül az Ur ama szava, hogy a mit a tudósok, a vi
lág bölcsei fel nem fognak, azt a kicsinyeknek je
lenti ki az Úr. Gyülekezetünkkel élve és. keresve 
abban a hit példányképeit, sok oly drága gyöngyre 
akadunk, amelyet a „modern“ világnézet csalhatat- 
lanságának hitével eltelt tudósok soha fel nem lel
hetnek.

Hányszor akadunk oly egyénekre gyülekeze
tünkben, a kik a szentirás, a káté, az énekeskönyv
vel alázatos lélekkel foglalkoztak és a kik a kereszt 
iskolájába nagy szorgalommal jártak. Alkalmunk 
van nem egyszer megjelenni ama beteg ágyánál, a 
kit betegsége már az évek hosszú során át testileg 
megbénított, de a kinek erőtlenségében ott él Krisz
tus ereje. Vigaszukat fellelték Istenben. Ajkukról 
panaszló szót soha sem hallunk, de a kereszt 
kínjai között is hűen követik az Urat, megtagadva 
önmagukat, megalázzák magukat Istennek hatalmas 
karja alatt. A gyógyíthatatlan betegség nem adja 
kezükbe az öngyilkos fegyverét, hanem erősíti hi
tüket abban, a ki az út, az igazság, az élet.

A modern műveltség emberei gyakran kicsiny
léssel tekintenek le azon hívünkre, a ki a midőn 
szíve kincseit, gyermekeit, elragadja a halál, a csa
pás súlya alatt nem roskad össze, hanem alázatos 
szívvel megnyugszik Isten akaratában és vigaszát 
leli abban az ev. énekben : „mind jó amit Isten té- 
szen, szent az ő akaratja.“ Fatalismusnak, korlátolt
ságnak nevezik el azt, a mi épen a keresztyén hit 
legfenségesebb ereje.

Az egyszerű kér. hívő legnagyobb lelki ereje, a 
melyet oly sokszor van alkalmunk megfigyelni, hogy 
ő nem fél a haláltól. Mi azok elől, a kiket a halál
tól csak egy lépés választ el, a kiket szeretünk, gon
dosan rejtegetjük a „halál“ gondolatát. Népünk nem 
úgy tesz és ez nem a gyöngédtelenség tünete, ha
nem a hit ereje, a mely a haláltól nem fél, a mely*) De libertate C hristiana. Op. L uth . vol. IV . 219.



bízva Istenben, az ő hivó szózatára kósz bármikor is 
megválni e világ múlandóságától.

Foglalkozzunk komolyan, odaadóan a theolo- 
giai tudománynyal, alapja legyen a mi tudományos 
foglalkozásunknak a szentirás, kisérje azt mindég 
az az apostoli mondásba mi ismeretünk rószszerint 
való.“ Keressük buzgón a hit gyöngyeit az élet is
kolájában és ne feledkezzünk meg sohasem azon igé
ről : „az ismeret felfuvalkodást szül, a szeretet pe
dig épit“ Luther dnus.

------- ---------------

„Élénk helyesléssel."
A bóko egyházunkban csak akkor Állhat helyre* ; 

ha mindenkinek egyenlő mértékkel mérünk, ha az 
egyházban élő minden nép vallásos és müvolődési j 
igényeit kielégítjük, ha a politikai rajongásnak az 
egyház körén belül véget vetünk. (Jzélom ismét 
egy vérző sebet föltárni, hogy azok, a kikben még 
nem halt ki az egyháziasabb, nemesebb erzülot, 
siossenek segíteni a bajon. A gyanúsításra bő anya
got nyújtok ismét, do azt hiszem, hogy egyházuuk 
higgadtabb elemoi, ha nem is védeni, legalább el- ; 
ítélni nem fognak és olismerik, hogy toliamat nem 
a harag és szenvedély, nőin a gyűlölet és bosszú, 
liánom az olvitázhatlan tények erejo, egyházam és 
hazám szerototo vezették.

A „Pesti Hírlap“ február 23-iki számában azt 
írja, hogy a hazánkban beszólt nyelvek közül a 
a románt mint rendkívüli tantárgyat tizenhárom, a 
tótot három, a ruthént négy, a szerbet szintén i 
négy, az örményt két középiskolában tanították, | 
hozzá teszi ezen közleményhez a novozott lap a kö- | 
vetkező megjegyzést: „Általában vevő sajnálatos, 
jelenség, hogy a hazánkban beszólt nyelveket csak 
igen kevesen tanulják középiskolai tanulóink közül, , 
ezek is jórészt olyanok, kik az illető nyelvet anya- j 
nyelvükül beszélik. Nemzeti kultúránknak nőm '■ 
csekély hasznára lenne, ha a középiskolai tanulók, j 
kikből a jövőben a nomzot szollomi munkásai, tiszt
viselői stb. válnak, nagyobb számmal sujátitanák 
el a hazánkban beszélt nyelvek ogyikót-másikát s I 
annak segítségével a küzólotbon k ö z v o t l o n o b -  
b ü 1 érintkezhetnének az illető nyelvet boszélő hon
polgárokkal. “Imo tisztán világi szempontból is most 
már a hazában beszólt nyolvok ogyikót másikát 
elsajátítani nőm csak szükségesnek, do h a z a- 
f ia s  t e t t n e k  i s  t a r t j á k .  Mennyivel inkább 
igazán egyháziasnak és szükségesnek kell nekünk 
azt tartanunk, hogy gyülekekezeteink loondő papjai 
és tanítói elsajátíthassák a gyülekezet istcntisztoloti 
nyolvót. A tót nyelv mint rendkívüli tantárgy a 15 
ág. h. ev. középiskola közül o g y o t i  o n-o g y- j 
ben taníttatik, pedig a magyarhoni ág. h. ov. egy

házban 582 anyaogyház közűi 30S anyaegyházbin 
hirdetik tót nyolvon az Isten igéjét. Hajdanában 
még Pozsonyban és Solmoczbányán is előadták a 
tót nyolvet mint rendkívüli tantárgyat. Az utóbbi 
bolyon magam is beiratkoztam rendkívüli hallga
tónak. De már akkor is oly torrorismust gyakorol
tak arra, a ki a tót nyelvet mcrészolto tanulni, 
hogy legnagyobb részünk az óv véuót be som vár
va, törültotto magát a rendkívüli hallgatók sorá
ból. Midőn az első óráról osztályomba tértem, leg
jobb barátaim elfordultak tőlem mint „bólpoklos- 
tól.u A Protestantismus ezen vódbástyája szüksé
gesnek tartotta a múlt évi órtesitőbo a következő 
megjegyzést felvenni: „a t a n í t á s  uyc l vo  az 
egés z  g y m n a s i u m b a n  k i z á r ó l a g  ma
gyar .  J ö n n o k u g y a n a z  el ső o s z t á l y b a  
o l y a n o k  is, a k i k  k e v e s e t  t u d n a k  ma 
gyar ul ,  de más  szót  mi nd  ma gya r t ,  ú g y  
a t a ná r t ó l ,  mi n t  az o s z t á l y t á r s a k t ó l  
nem ha l l va ,  már  a má s o d i k  h a r ma d  kö
zepe  t á j á n  k é p e s e k  a t ö b b i o k k o l  h a l a d 
ni.“ De hát persze azt elfelejtette szintén megje
gyezni, hogy ezen rohamos átgyúrás következté
ben mennyi növondék bukik el, mennyi jut önhi
báján kívül a lelki nyomorékok padjára, mennyi 
lesz ogyszorüon „butának- czimozvo.

Középiskoláinkban nőm sajátíthatják el leen
dő papjaink és tanítóink tót gyülekezeteink nyelvét, 
a mint a fentebbi tények mutatják, mert a theo- 
logián már el van késvo, ha nem is két órán ada
tik elő a száraz nyelvtan. Honnan nyerjék tehát 
tót gyülekozotcink jövendő lolkészeit és tanítóit, 
ha arról egyházunk fővozotősógo nem gondosko
dik? Innen aztán az a szomorú jolenség, hogy 
vannak gyülekezőtök, a molyoknek lolkószoi any- 
nyira sem bírják a nép nyolvót, hogy népükkel 
úgyszólván csak jelek által érintkezhetnek, egyhá
zi beszédet pedig önállóan fogalmazni toljeson kóp- 
tolonek. Vannak már oly gyülokozotek is, a me
lyek nek papjai annyira 6om é r t i k  a nép nyolvót, 
hogy azt a bőszedet, a molyot idogon szöveg nyo
mán omlékoltek be és mondanak el a gyülokozot- 
nok, maguk som értik. Vannak lolkószok, a kik 
mindüsszo 3—4 tomotési beszédet tudnak csak a 
gyülekozot nyolvón elmondani, óriási fáradságukba 
koriilvón azt is bemagolni, aztán oz a 3 bőszed to- 
meti ol a gyűlökozot apraja-nagyját. Vannak oly 
tanítók, a kik tót nyelvű ág. h. ev. iskolában mű
ködnek és a tót nyelvtanról és helyesírásról fogal
muk sineson, ilyonokot kezdőnek már kapni a né- 
mot gyülokozotek is.*) Bármily hilietotlounok tűn
jék föl is a dolog: tény és valóság az!

•) Újabban akadnak már oly tanfolügyolők és tanférfi
ak. a kik a francain módszert nőm győzik eióggó magasztalni. 
E módszer szerint legjobb, ha a tanító a gyermekek anyn- 
nyolvót ogyáltalában nem érti. Ezt a módszort alkalmazzák a 
francziák Algírban. Ev. népünk megköszöni ezt az összoha- 
sonlitást Algir zuávjaival 1
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A néhai dunáninneni kerület ezen bajon se
gíteni óhajtván, T.-Sz.-Mártonban tót aigymnasiu- 
mot akart felállítani egyelőre két osztálylyal. A 
kerület kérvénye Böhm Károly és Győry Elek 
urakból álló bizottságnak lett kiadva. Ezen urak 
hosszú jelentésben indokolták, hogy ilyen közép
iskola vagy is általában tót középiskola nem szük
séges. Német tanuló sokkal több van mint tót, és 
mégis a németek, e jelentés szerint nem kívánnak 
középiskolát. Persze elfeledték a haza bölcsei, 
h o g y  a n é m e t  n y e l v  ö s s z e s  á l l a mi  és fe
l e k e z e t i  i s k o l á i n k b a n  k ö t e l e z ő  t a n 
t á r g y ,  h o g y  a p o z s o n y i  és  k é z s  m á r k i  
k ö z é p i s k o l á k o n  v a n  n é m e t  ö n k é p z ő  
kör ,  hogy a ki a német nyelvet tökéletesen el
akarja sajátítani, az elmehet az erdélyi szász ág. 
h. ev. középiskolákba, a melyeknek tannyelve k i- 
z á r ó l a g  a német. Az egyetemes gyűlés a Po
zsonyban megjelenő „Evangélikus Egyház és Is
kola“ tanúsága szerint (46 sz.) ezen „hazafias“ je
lentést „ é l é n k  h e l y e s l é s s e l “ fogadta. A 
szónokok egész serege sietett ezen a hálás téren 
hazafias babérokat aratni, mert hisz hazafias mély 
érzelmük másnap a napi lapokban kellőleg méltat
va lett. Csak két férfiú volt elég bátor ellenkező 
véleményt koczkáztatni az élénk helyeslés daczá
ra : Haviár Dániel és Marhauszer Imre. Püspöke
ink és egyházi férfiaink hallgattak. Az élénk he
lyeslésben ők részt nem vettek, de nem is tilta
koztak, pedig gyülekezeteink szükségét ők jobban 
ismerik mint a bölcsészet tanára és a jogtudomá
nyok tudora, a kikről köztudomású, hogy mennyi
re ismerik és szeretik a vallásos és hitbuzgó ev. 
tót népet ! Az egyetemes gyűlés ezen bizottsági 
jelentést élénk helyesléssel fogadva a következő 
lakonikus határozatot hozta: „az e g y o t e m e s  
g y ű l é s  a t a n ü g y i  b i z o t t s á g j a v a s 
l a t á t  e l f o g a d v á n ,  a d u n á n i n n e n i  
k e r ü l e t n e k  a z o n  h a t á r o z a t á t ,  me l y-  
l y e l  e l h a t á r o z t a ,  h o g y  T u r ó c  z-S z.- 
M á r t o n b a n  t ó t  t a n n y e l v ű  a l g y  m- 
n á s i u m o t  á l l í t  f e l ,  n e m  h a g y j a  j ó 
v á  s a n n a k  f e l á l l í t á s á r a  n e m  a d  
e n g e d é l y  t.u

Tót gyülekezeteink a jóakaratnak lagalább 
s z i k r á j á t  látták volna azoknál, a kiket bizal
mukkal a legmagasabb egyházi polezra helyeztek, 
ha a fővezetőség félve a gymnasiumot a kiválóan 
tót gyülekezetekből álló esperességek vezetésére 
bízni, egyszersmind kimondta volna, hogy az egy- 
házegjetem vagy maga állít fel oly középiskolát, 
a hol gyülekezeteink jövő munkásai elsajátíthatják 
a gyülekezetek nyelvét, vagy a már meglevő inté
zeteken g o n d o s k o d i k  k o m o l y a n  a r r ó l ,  
hogy ott a jövendő lelkészek és tanítók, akár 
csak rendkívüli órákon, elsajátíthassák alaposan a

gyülekezetek istentiszteleti nyelvét. Az erdélyi ág. 
h. ev. szász középiskolák közül kettőben előadják 
a román nyelvet, pedig a románok nem hitsorso- 
saik és egy garassal som járulnak hozzá azon 
intézetek fontartásálioz, és náluk ez egyáltalában nem 
képez felekezeti érdeket. A némethoni ev. egyház 
gondoskodik e tekintetben a maroknyi vendekről. 
A norvég egyház gondoskodik a félig nomád lap
pokról is, amennyiben a christianiai egyetemen a 
lapp nyelv számára külön tanszéket tart fenn. Az 
ilyen élénk helyesléssel hozott egyetemes gyűlési 
határozatokkal nem fogjuk előmozdítani az evan- 
geliom ügyét, nem egyházunk fejlődését, — majd 
a mi egyházkoimányzatunk végzett dolgaira is reá- 
illik ez a latin közmondás : „ s o l i t u d i n e m  
f a c i u n t ,  p a c e m  a p e l l a n t “ (pusztaságot 
alkotnak és azt mondják, hogy ez béke !)

A napokban a budapesti katona körben egy 
h o n v é d  őrnagy felolvasást tartott arról, hogy 
mily fontos az, hogy a tiszt tudjon a katonákhoz 
azok anyanyelvén szólni és pedig helyesen*.) H a 
a v i l á g i  f e g y v e r e k  g y ő z e l m é r e  
d ö n t ő  b e f o l y á s s a l  v a n  a n y e l v -  
i s m e r e t ,  m e n n y i v e l  i n k á b b  f o n t o s  
a z  a z  I s t e n o r s z á g a  t e r j e s z t é s é 
né l ,  h i s z e n  a mi  f ő v e z é r e i n k ,  a z  
a p o s t o l o k ,  m e g m u t a t t á k  a n n a k  ó r i 
á s i  h a t á s á t  a z  e l s ő  k e r e s z t y é n  
p ü n k ö s d  ü n n e p é n l

Szebercnyi Lajos Zs. 

--------------------

IRODALOM.
Payr Sándor „Fábri Gergely,“ dunántúli ev. 

püspök és az 1751, évi vallási zavargás Vadosfán. 
Budapest 1894. Ara 50 kr. Luthertársaság XIX. 
kiadványa.

Hazai egyháztörténetünk gazdagítására szol
gál ezen gonddal megirt egyháztörténeti monog- 
raphia is. Lelkészeink, kik az egyházi levéltárak
ban oly sok becses adatra akadhatnak, bár csak 
minél többet hoznának azon sok drága kincsből 
napvilágra. Az ősök hitbuzgósága, önfeláldozása 
buzditónk lehetne az anyagias, hiú, sivár jelenben.

Szerzőnk történetének szintere a dunántúli 
ev. egyház, a melyről, a mint nagyon helyesen 
jegyzi meg szerzőnk, a legkevesebb monographi- 
ánk van. Mária Terézia korabeli vallásüldözésről 
szól a mű, lefestve a hitbuzgó, kegyes Fábri Ger
gely püspök szenvedését, életét, működését. Fábri 
püspököt a félrevezetett közvélemény által befo
lyásolt felsőbb hatóság börtönbe veti, hivatalától 
megfosztja. Fábri alázatos, hivő lélekkel viseli a

*) Az illető honvéd őrnagy állítását történeti példákkal 
indokolta. A többek közt azt mondja, hogy váljon vezethette 
volna-e nagy  F rig y es az ő h ires gárdáját győzelemre, ha a 
döntő p illanatban, a midőn hős katonái m ár-m ár csüggedni 
kezdtek, nem  szól hozzájuk anyanyelvükön a k k é n t: Hunde, 
wollt ih r  ew ig leben ?



megaláztatás nehéz napjait, — a börtönben imával 
és tanul mán ynyal tölti idejét. Azután mogfosztatva 
püspöki hivatalától, mint egyszerű pap végzi buz
góén, odnadóan nemos hivatását. Az ilyen püspök, 
a ki nem a világias méltóságot, hirt és kitüntetést 
keresi, ha a világ által meg is fosztatik külső mél
tóságától, Krisztus láthatatlan egyházának örök | 
püspöke marad.

Szerzőnk nőm elégszik meg a tényok puszta 
elsorolásával, hanem igyekszik a kornak hű ké
pét tárni elénk. Igen órdekos azon megjegyzése is, 
hogy egyházunk szomorú képének nem csak a 
külső üldözés volt oka, hanem a hitélet sülyedéso 
az erkölcsök lazulása. Mint bajt említi a kyriarchia 
elhatalmasodását, vagy is egyházunk azon
chronikus betegségét, hogy az egyházkormányzat 
ban a világi elem túlsúlyát érvényesítette. FVIom- 
liti. hogy még o század élőjén is Matkovieh Pál 
felügyolő Nagy István püspök mellett úgyszólván 
maga vezette az egyházkerülot ügyeit

Igen érdekes azon reversális is, melyet azon 
időben a püspökök hivatalukba iktatásuk alkalmá
val aláírni kötelesek voltak. Mutatja, mennyire vé
delmezték a gyülekezetek sz íbad papválasztási jo
gukat, a következő pont is: r L e 1 k é s z t  v a g y  
t a n í t ó t  n ő m  t o l  az  e g y h á z a k  n y a 
k á r a ,  s e  m á z  é r d o  m e s é k e t  el  n e m  
m o z d í t  j a.“

Fabri kerülotébon szigorúan gyakorolta az 
egyházfegyelmot. Ecry lelkészszel, a ki mértékte
len életet folytatott, kővetkező ro versál ist íratott 
alá : „o dato praesentium esztendő e napig gyóná
son ki-, ül egy kalán bort sem fog innya, ha pedig 
meg nem állatié, a senior úr rajta 50 frtot vehessen.**

Örül a lelkünk, a midőn olvassuk a kegyes 
Ostfíy ogyházkerüloti felügyelő jellemzését. íme 
pár sorban lefestve a nemes férfiú jelleme : „Is
ten igéjét gyakorta hallgatta, a szontirást és a 
theologusok Írásait szorgalmasan olvasta. A thoo- 
logiában oly jártas volt, hogy nem volt vallásunk
nak egy ágazata sem, a melyet ő a bibliával bizo
nyítani nem tndott volna. Hitét keresztyén józan 1 
élettel és egyháza mellett való sok fáradozással 
mutatta meg. Jobbágyaival atyaként báut. Hirte
len halála som találta készületien. Két héttől azo- 
lőtt élt az l 'r  vacsorájával. Imádság nélkül soha 
fel nem kelt és dolgaira nem indúlt.“

A szerző jó munkát végzett és a Luther tár
saság helyosen cselekedett, a midőn ezen talprae
sett fnűnek kiadását magára vállalta. A szerző no 
pihentesse tollát, bánom husználja az Úrtól neki 
adott talentumot. Sz.

Maljf Katechismus doktora Martina Luthera
Kiadta Salva Károly, Rózsahegy 1H94.

Luther kis kátéjának e kiadása a régitől ab
ban különbözik, hogy tót irodalmi nyelven van 
szerkesztve úgy, hogy abban a tiz parancsolat, az 
apostoli hitvallás, az úri ima, a bibliai mondatok 
is tót nyelven fordulnak elő.

A ki tudja azt, hogy ev. tót népünk mennyi
re ragaszkodik e kis bibliájához, annak az apák
tól öröklött régi formájához, szop hangzású bibliai 
nyelvezetéhez*,) az e vállalatot az egyházi érdek 
szempontjából üdvösnek találni nem fogja.

Núhai Emericxy Lajos pozsonyi tluiologiai tanáromtól 
hallott im, hogy a vallásos éraolmok kifojezésóre nincs szohb, 
alkalmasabb nyelv a bibliai szláv nyelvnél. — r.

Legtöbb tót ajkú népiskolánkban az uj testa
mentumon kívül már csak a Tranoscius vagy 
Zpovník ós a Luther kiskátéjának a szövege ada
tik elő biblikus nyelven. A modora podagogúsok. 
az uj tostamontomot az olvasókönyvekkel legtöbb 
helyen már kiszorították az iskolákból. A Tranos- 
ciust vagy Zpevnikot némelyek szintén alkalm it- 
lannak találják a gyermek kezében s ugyancsak 
Liptóban merült fel az indítvány : az iskolák hasz
nálatára egy külön, kivonatos kit énekes könyvet 
(ZpovnK-ok) szerkeszteni s kiadni. Még csak 
Luther kis kátéjának szövege maradt meg érintet
lenül régi bibliai ruházatában, ebből immár ez is 
ki van vetkeztetve, a midőn Salva kiadásában uj 
köntösben jelenik meg az ev. közönség előtt. Hogy 
mi indította a kiadót e lópésro, azt ő maga mond
ja inog a kátéját bemutató soraiban.

A kiadó mint volt tanító és p iedagogus a 
tanításban a fokozatosság elvének lévén barátja, 
mindenek előtt nem helyesli azt, hogy a tanuló 
gyermek már a 2. 3-ik osztályban nem az anya, 
liánom idogen cs o h nyelven nyeri az első vallás
oktatást. A t. kiadónak tudni kdlono azt, hogy 
Luther kiskátéja nem cseh, hanem b i b l i a i  
szláv nyelven van Írva. E nyelv nem azonos 
a mostani csoh nyelvvel ós legalább is oly közel 
áll a magyarországi tót diaíectusokhoz, mint a 
német irodalmi nyelv a németeknél divó tájszó- 
lásokhoz- A tót ajkú gyermekekre nézve n e m 
i d e g e n  nyelv a bibliai szláv nyolv, mert nem 
tót, hanem bibliai szláv nyelven imádkozik odahaza 
a n y j á v á  1, tölo tanulja mog o nyelven a mia- 
tyáukot, a tiz parancsolatot és az apostoli hit
vallást. Ez alappal jön a gyermek az iskolába, it
ten kibővíti azt Luther kátészövegének boemlózá- 
sével az első fokozatban minden magyarázat nél
kül. (L. Luthernek kis kátéjához irt Előszavát!) 
Olyan formán szerepel itt a kátészöveg, mint a 
számtannál az egyszeregy. Legeslegolőszőr meg 
kell a szöveget a gyermekeknek tanulnia és jól 
az emlékezetébe vésnie. A kiadó mint volt tanító 
ezt nehéz, emészthotlon táplálóknak novezi. De ha 
ebben igazat adunk neki, akkor következetesen oda
haza sem kellene a gyermeknek 4—5 éves ko
rában tanulnia a vallásból azt, a mit nem ért : a 
miatyánkot, a tízparancsolatot, a hiszekegyet. A 
midőn ezeket mégis a gyermek értőiéin (poro- 
zunionia), de nőm minden érzelem nélkül tanulja, 
annak paodogogiai, a keresztyén vallás természeté
ből kifolyó mélyebb okai vannak, de özek fejtege
tésére ez alkalommal kiterjoszkedni nem kívánok, 
csak hangsúlyozom újból azt, hogy a vallástanitáa 
kezdetén nem okvetlenül szükséges a betanultak 
megértése ; a midőn pedig a tanítás későbbi fofyá- 
mán beáll a magyarázat szükségessége, nem talá
lom indokoltnak azt az állítást, hogy a káté tót 
szövegével a tanító munkája meg lenne könnyítve 
és a tauulási orodmény jobban biztosítva. A kiadó 
rámutat ugyan a biblieus nyelvezetű kátéban elő
forduló nehéz szavakra, ósdi német szerkezetre, 
de én o tekintetben a két szöveg közt különbsé
get nem látok. Mennyivel helyesebb például a kö 
vetkező tót mondatszerkezet: .,A vdaky ciniac dal 
im, roknúc,“ vagy „skrze tieto slova dauó bvva 
odpustenie hriecbov“ stb. Vagy hasonlítsuk össze 
a következő szavakat: dosatoro “  dosatoro ; no- 
promluvis nopremluvis ; ncprovodzovnli no- 
prevádzali; nolhali noluhali ; pobízeli =  pobú-
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dzali , ostfíha — ostrieha ; snesení =  snesenie ; 
s díköinéním =  s vd’akoéinením stb. Mennyivel 
érthetőbbek itt a tót szavak a bibliai kátészavak
nál — még Liptóban, Turóczban is ?

Ezeknél fogva az uj kiadásban megjelent kis 
kátét — ev. tót ajkú népiskoláinknak használatra 
nem ajánlom.*)

—r,

-------- -------------

F E L E K E Z E T I ISKOLA,
Az iskolai biblia. Németországban jelenleg 

élénk megbeszélés tárgyát képezi az, hogy a gyer
mekeknek 12—14 éves korig ne adassék az egész 
biblia kezükbe, hanem csak annak kivonata, el
hagyva a nehezebb és a gyermeknek nem való dol
gokat.

A nézetek között e tekintetben nagy eltérés 
van. Vannak a kik csak az ó testamentom egyes 
helyeit kívánják elhagyni és lehetőleg a teljes bib
liát kívánják adni a gyermekek kezébe. Vannak is
mét mások, a kik csakis a legfontosabb és a vallá
sos élet és kedély nemesítésére legalkalmasabb he
lyeket kiválogatva, mintegy bibliai olvasókönyvet 
akarnak adni gyermekek kezébe. Ismét sokan az 
iskolai biblia használatára nézve azt tartják, hogy 
az csak a gyermek 12 évéig legyen kezében s azon
túl a teljes biblia adassék neki. Ismét mások hatá
rozottan ellenzik a külön iskolai biblia alkalmazá
sát. Nagy eltérés van a biblia szövegére nézve is, 
amennyiben sokan az iskolai biblia szövegéül a re
videált német szöveget akarják elfogadni, mások pe
dig ragaszkodnak a régi Luther-által adott szö
veghez.

Több ilyen iskolai biblia jelent meg már ed
dig is. A porosz közoktatási miniszter ajánlja a Völ
ker által Berlinben kiadott iskolai bibliát, a mely
nek czime: „Biblische Lesebuch für evangelische 
Schulen.“ Nagy gonddal lett összeállítva a brémai 
iskolai biblia, a melynek czime: „Die Bibel im 
Auszug für die Jugend in Schule und Haus, bear
beitet im Auftrag der Bremischen Bibelgesellschaft“ 
ára 2 M.

Nálunk is nagy figyelmet érdemel ezen kér
dés. Régente iskolánkban nem használták az egész 
bibliai szöveget, hanem csak azon könyvecskét, a 
mely magában foglalta a vasárnapi evangeliomi és 
epistolai perikopákat. Ezeket oly sokszor olvasták, 
hogy régi egyháztagjaink a legtöbb helyen még ma 
is könyvnélkül tudják a szöveget. Sok helyen meg 
az uj testamentomot olvasókönyv gyanánt használ
ták és néhol még ma is használják.

*) E kérdéshez szívesen veszem , ha m ások is hozzá- 
ezólanak. A bibliai tót nyelvet a tót gyerm ek részére  én sem 
tartom  idegen nyelvnek és különösen ak isk á tén á l m eghagyan- 
dónak  tartom  a rég i formát, — hiszen N ém etországban is 
egyesek  a rég i szöveghez ragaszkodnak, ped ig  ott is a mo
d e m  ném et nyelv és L u ther nyelvezete között külöm bsóg van. 
M inden újítás etéren nagyon megfontolandó. E lism erem , hogy 
a  kiadót jóakara t vezérelte. A tót népiskolában m a m ár h á 
rom  nyelven kín lódik  a gyerm ek. Az irodalm i tót nyelvnek 
több helyet lehet adni az egyházi beszédben és az egyház- 
tö rténet tanításánál.

Német gyülekezeteink válogathatnak a külföl
dön kiadott jeles iskolai bibliákban. Magyar és tót 
gyülekezeteink ilyen bibliával nem bírnak.

Az ev. népiskolai és középiskolai vallásokta
tásnak központját képezze Luther kátéja és a bib
lia. Ez utóbbi különösen középiskoláinkon megle
hetősen el van hanyagolva. Népiskoláinkban nagy 
súlyt kell fektetnünk, hogy a jövő nemzedék jól is
merje a könyvek könyvét, hitünk forrását, a bibliát. 
Ma kétszeresen nagy gonddal kell ápolni vallások
tatásunk ezen meglehetősen elhanyagolt mezejét, 
mert csak úgy lesznek képesek egyháztagjaink el
lenállni a gombamódra keletkező szekták kísérté
seinek.

A bibliai idézetek és az énekversek em
lékelése. Sok modern paedagogus ellenzi, hogy a 
népiskolában a gyermekek nehéz bibliai idézeteket, 
és énekverseket, a melyeket teljesen meg nem ér
tenek, emlékeinek. Híveink ma is a „dictumokért“ 
epednek és örülnek, ha a gyermek az iskolából pár 
szép bibliai idézetet hoz magával haza, A modern 
szellem ezt a régi jó szokást is sok helyen már el
törülte. A tömérdek tantárgy között ma már a leg
több helyen nem képezi az alapot és központot a 
vallásoktatás. A legfőbb baj pedig az, hogy régi 
kegyes tanítóink száma apadóban van, helyüket sok
szor a paedagogiai módszerekkel nagyoskodó szel
lemek foglalják el. Ha valamely tantárgy, úgy a 
vallás az, a melyet a tanító csak akkor adhat elő 
sikerrel, ha az lelke legmélyebb és legszentebb meg
győződését képezi. A bibliai idézetek és énekversek 
emlékeléséről Dr. Roscher, a hires nemzetgazdász 
azt mondja : „azok a tanférfiak, akik a bibliai mon
datok emlékelését korlátozni akarják a népiskolában, 
bizonyára nem tapasztalták, hogy az emlékezet eme 
kincsei mily kimondhatatlan és kiapadhatatlan eny
hülést nyújtanak a gondban és keresztben átvirasz- 
tott éjszakákon.“ A hires történész Treitscke Hen
rik pedig azt mondja : „a midőn Diesterweg min
denütt arra törekedett, hogy növendékei önmaguk 
leljék meg az igazságot, szellemölő gyakorlatnak 
tartotta, ha a gyermekekkel félig értett bibliai mon
datokat és énekverseket emlékeltetnek és az egy
házellenes sajtó is ostorozta ezt a sivár emlékelést. 
Ez a világias tudákosság elfelejtette azt, hogy a 
vallásos igazságokat a nagykorú ember is csak sej
ti és csak akkor fogja fel igazán, ha önmagán is 
tapasztalta azokat. A bibliai bölcsesség fenséges 
mondásai a fogékony emlékező tehetségbe felvéve 
azokat, csendben az emberrel tovább élnek,*) hogy 
azután egyszerre, a midőn az élet csapásai és kisér
tései reánk törnek, megmutassák az ő vigasztaló és 
felemelő erejüket, amelyet nem foglal magában sem 
az egyszeregy, sem az abc, sem az ökörről és szamár
ról szóló gyermekmese.“ Nálunk meg sok modern 
professor még a theologián is kicsinylőleg tekint 
le azokra, a kik a káté és bibliai énekversek emlé- 
keltetését szeretik iskoláinkban ápolni. Visszafogunk 
még térni a régi rendszerre, csak adja Isten, hogy 
ne legyen későn, a mikor már alig lehet felépíteni 
a modern tudákosság által lerombolt falakat!

*) A hitigazságok olyanok, m int a földbe vetett mag. A 
földbe vetett m ag is csak akkor kél ki, ha  a föld m egázik. A 
h itigazság  is csak akkor kelt új életet, ha  szivünket a csapás 
és kereszt a szenvedés és k isértés könnyei m egáztatják.Szerk.



KÜLM ISSIO.
A missio az Islam népei között. A kor. 

missiónak legnehezebb volt állandó munknmozőt 
biztosi tan i Mohamed kővetői között. Sokáig azt 
hittek, hogy a mohamcdónus fanatismus lebotot- 
lennó teszi az ovangeliom behatolását azon népek 
közé, a melyek Mohamed tanának befolyása alatt 
állanak.

A mohamedanismus legsikeresebb tero Afri
ka. Borzasztóak azon pusztítások, amelyeket elkö
vetett a mohamedanismus Afrikában az által, 
hogy követői ott ma is a legkegyetlenebb rabszol
gavadászok. A kor. missio vezetői azon nézetben 
voltak, hogy könnyobb azon afrikai bensziilötteket 
megtéríteni, a kik még pogányok, mint azokat, a 
kik mohamedánokká Tettek. Nagy ártalmára volt a 
keresztyén missiónak azon körülmény, hogy az Af
rikában megtelepedett nem missionurus keresztyé
nek csak névleg voltak keresztyének, mig a mo- 
bamedániisok mindeniko fanatikus kövotőjo volt 
Mohamednek. Ujnbb időben az evangélikus mis- 1 
6Íonáriusok nem működnek eredménytelenül Afrika 
mohamedánjai között. A kath. missio nem is pró
bálkozik a mohamedánokkal, mert Mohamed hívei 
a kath. képtiszteletet a leggyulöleteaobb éa legbü- 
cösebb dolognak tartják éa abban fotisismust lat
nuk.

A básali missio áldásosán működött a kaukasusi 
mohamedánok között, de már 1855. Miklós czár 
ukázzal kitiltotta őket onnan. Perzsiában az angol 
egyházi missio nem működött eredménytolenül. 
Kis Ázsiában a kér. missio körül nagy érdamoi , 
vannak Dr. Golat Sámuel jeruzsalemi ev. püspök- i 
nek, a ki számos ev. intézmény létesítése által ha- i 
tott ébresztőié^. A bostoni nagy missiotársulat is 
erős munkásságot fejtett ki. Azon mohamedánusok, i 
a kik keresztyénekké lesznek, nagy üldözéseknek 
vannak kitevő. Damaskusbun egy keresztyénné lett 
mobamedánust felakasztva találtak azon moséban, 
a melyben a monda szerint keresztolő János fője 
van eltemetve; A birósóg elé került a dolog, ott a 
bűnösök azzal védekeztek, hogy János szelleme 
büntette meg a hitebagjottat. A bíróság ezen vé
dekezést alaposnak találta.

A török birodalomban 1854-ig halállal büntet
ték azt a mohamedánt, a ki hitét elhagyta. A kri
mi háborúban sikerűit az angoloknak őzen törvényt 
eltöröltetni.

A német rajnai missíonak erős küzdelme van 
Borneo és Sumatrában, mindazonáltal k. b. 1000 
mohamedán tért át és 1800-ben is 250 mohamedán 
lett megkeresztelve és ÜJU vett részt kér. okta
tásban.

Újabban már a mohamedanismus som küzd pusz
tán érzéki fegyverekkel. Jawa és Sumatrában 10,000 
mohamedán iskola van. Konstantinápolyban meg
jelennek röpiratok, melyekben a kor. hitet a leg
élesebben támadják. Az egykori umorikai kun
éul, AVcbb, mohamedónussá lőtt. New-York-ban 
megjelenik egy nagy mohamedán missioi lap. Webb 
Indiában gyűjtést rendez, hogy az Egyosült Álla
mokban a mohamedán missiót szervezhesse. A tö
rök császár nagy összeget adott, hogy Afrikába 
mohamedán missionáriusokat küldjenek.

India. A mikor még a hinduismus hatalmas, 
életerős volt Indiában, fejedelmek, nép és papok 
abban versenyeztek egymással, hogy minél többet 
áldozzanak a bálványoknak, a melyeket elhalmoz
tak legértékesebb drágakövekkel, aranynyal, ozüst-
tel. A legtermékenyebb földeket, a legdúsabb va
gyont a templomoknak hagyományoztak, úgy hogy 
némelyik pogány templom vagyona milliókra rúg. 
Azóta ez a buzgóság alább hagyott. A hinduismus 
pusztulásának jole, hogy ezen gazdag templomok a 
rablás ós fosztogatás színterévé lettek. Már a bál
ványok ékszereihez is hozzá nyúlt a nőtlen ma
hantok és áldozárok kapzsi keze. Az angol kor
mány 1854 óta nem gyakorol felügyeletet ezen 
vagyon folett s azóta állandóan fogy az. Újabban 
a hinduk kérvényt adtak be az angol olkirályhoz, 
hogy gyakorolja az állam, mint régente, felügyele
tét ezen kincsek felott, do tagadó választ nyertek. 
A vagyon, a külső biztos lét hit nékül 
mit sem ér!

Afrika. Algírban egy templomban egy táb
lán ezen felirat olvasható : ,Devereux Spratt 1041.“ 
Ezen felirat magyarázata a következő : Az angol 
I). Spratt 1041-ben százhúsz társával algiri kaló
zok rabságába került 0  és társai arra lettek kár
hoztatva, hogy Algír orőditési müveinél mint rab
szolgák segédkezzenek. A rabszolguság járma alatt 
megtanult bízni Istenben cs Isten kegyelme oly 
erőssé tolt®, hogy társuit, a csüggcdőket vigasz
talta és & kér. rabszolgák kis csapatja gyűlt köré, 
* kiknek ő valóságos lelkipásztorává lett. Evek 
múlva sikerült bátyjának letenni érte a váltság
díjat. Midőn kihi:dettek előtte, hogy szabaddá lett, 
társai örömkönnyéé szemekkel üdvözölték őt, de 
egyszersmind nem rejthették el fájdalmukat a fe
lett, hogy az ő vigasztalójuk nem lesz többé kö
rűkben. A nemos Spratt nőm vette igénybe szabad
ságát, ő továbbra is rabszolga maradt, hogy lehes
sen vigasztalója a rabszolgáknak. — A külső sza
badság még nem tesz szabadokká sem függetle
nekké, — Krisztus nélkül semmit sem ér az, mig 
ott, a hol Krisztus él a szívben, a rabszolga bilin
csei sem tehetik az embert rabszolgává ! Mily szé
pen valósult meg itt is Luther azon arany mondá
sa : „Ein Christenmensch ist ein ganz freier Ilorr 
über alle Pingo und Niemand unterthan ; ein 
Christenmonscli ist ein ganz dienstbarer Knecht 
alier PiDgo und Jedermann unterthan.“

-----------------------

B E L M I S S I O .
Az Üdvhadsereg szociális tevékenysége. 

Az üdvhadserog a szociális kérdés megoldásánál i> 
ólónk munkásságot fojt ki. Egy külföldi belmissioi 
lapban Fichtner lelkész érdekes képet adja az üdv
hadsereg tevékenységének a szociális téren.

Az üdvhadsoreg alapítóin és tábornoka Both 
„A legsötétebb Anglia és mely út vezet ki abból“ 
czimü munkájában, kifejti azon szempontokat, a 
molyok tekintetbe vételével a szoeiáliskérdés a leg
sikeresebben megoldható. A szükséget szenvedők 
három csoportra oszthatók: 1. olyanok a kik élel
müket meg nem kereshetik, 2. olyanok, a kik 
azt mogkerosni nem akarják, 3. olyanok, a kik
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megkeresni akarnák ós tudnák is, de nincs hozzá 
alkalmuk. Az első csoport mindég meglesz e vi
lágon, mert mindég lesznek szegények, nyomoré
kok, betegek, sánták, vakok, őrültek. A második 
csoportba tartoznak a munkakerülők, naplopók, 
iszákosok, tolvajok. Ezeknél fő czél, hogy a segély, 
a mely életmódjuk folytatását lehetővé teszi, meg- 
vonassék tőlük, hogy okkal-móddal munkára kény- 
szerittessenek. A harmadik csoportnak minden áron 
munkát kell adni.

Ezen alapelvek által vezéreltetve az üdvhad
sereg számos intézményt létesitett. London egyik 
külső részében szemünkbe tűnik egy óriási épület, 
a melynek felirata : * Salvation Army, Food and Shel
ter.“ Nagy népkonyha az, összekapcsolva a hajlék
talanok menhelyével. Már kora reggel ezrével özön
lenek ide a munkások, hogy reggelijüket itt megsze
rezhessék. Csak ezen egy intézetben naponként 
6000 liter levest osztanak ki. Az ételek ára 2—15 kr. 
Ingyen csak az igazán szegények kapnak enni. Az 
üdvhadsereg tisztjei nagy gondot forditanak arra, 
hogy az intézmény előnyeit a naplopók ki ne hasz
nálják.

Az étteremmel .össze van kapcsolva a hajlék
talanok menhelye. Öt órakor megnyílik az is. A 
ki csak valahol összeszerezhetett 7 krajczárt, a ki
nek nincs hajléka, ide fut, hogy csendes éjszakája 
lehessen. A legelzüllöttebb alakok tódulnak ide. Sen
ki se tudakozódik nevük és származásuk után. Pénz 
nélkül ide semeresztenek be senkit sem, kivéve, ha 
meggyőződnek arról, hogy önhibáján kivül nem bírta 
nap közben megszerezni a? krajczárt. Az üdvhadsereg 
tisztjei a szimulánsok felismeréséhen egész művé
szetre viszik. Egy esetben beállít hozzájuk egy 
naplopó, órákig könyörög, hogy adjanak neki éjjeli 
szállást ingyen, a tisztek nem tágítanak, végre az 
illető harisnyájából kirázza a belépti dijat, A 7 kraj- 
czárért nem csak éjjeli szállást kap, hanem hasz
nálhatja a íürdő szobát is. Vacsorára egy csésze 
kakaót ós egy jókora darab kenyeret kapnak. 8 óra
kor tartanak esteli istentiszteletet, a melynél a „száza
dos“ Írást magyaráz, a jelenlévők énekelnek és 
imádkoznak. Ezen istentiszteleten való részvétel nem 
kötelező. A hálóteremben a legnagyobb tisztaság 
uralkodik.

Ezen olcsóbb hálótermeken kivül, vannak előke
lőbb hálótermei is az üdvhadseregnek, a melyeket első
sorban az ő munkásai veszik igénybe. 15 kr. a belépti 
dij ós csak 3 ágy van egy szobában. Vannak aztán 
25 krajczáros külön hálószobák is. Az üdvliadserog 
18 ily intézetében éjjelenként 4000 ember kap éjjeli 
szállást. Az éttermek és éjjeli szállások óvről-óvre 
kevesebbjébe kerülnek az üdvhadseregnek és úgy
szólván önmagukat tartják fenn azok. Az intézetek 
bovétole a legutolsó évben 564,980 korona volt és 
a pótlandó összeg 20,000 koronát tett ki.

Egyik legáldásosabb intézménye a „Salvation 
Arnry“-nak a munkatudakozó intézet. A lapok hir
detési rovatai, a melyekben a munkáskeresósről szó 
van, a leggondosabban össze vannak állítva. Min
den munkakeresőt a legnagyobb előzékenységgel 
fogadnak. Both szerint a javulás utján első lépés 
az, ha az ember dolgozik és a semmittevésnek 
hátat fordít.

Eleintón nagy favágó telepeket rendeztek be, 
de a sok testileg ós lelkileg elnyomorodott ember
nek ez nehéz munka volt. Újabban mint első fokú 
foglalkozási mód szerepel az iidvliadsereg munka

termeiben a papirrendezés. Összeszedik a rende
zetlen, értéktelen papiros csomagokat, azokat a mun
katerembe viszik, a hol aztán a „munkások“ 

i  naphosszat külön rakják az egyszínű és még 
használható papirosokat. Ezért a semmis, mechani
kus munkáért csak annyit kap a munkás, hogy épen 
az üdvhadsereg legolcsóbb intézetében ételt, ós 
szállást kaphat, pálinkára, szórakozásra nem jut 
pénz. A munkából ki lehet lépni. A munkára felü
gyelő tisztek vallásilag is hatni akarnak a munká
sokra. Nem egy csüggedő hallja tőlük : „lám én is igy 
kezdtem és nyomorult helyzetemből megszabadul
tam.“ Sokan hozzá szoknak a rendes munkához ós 
alkalmazva lesznek az üdvhadsereg más iparválla
latainál. Ok a már elvetett, elhasznált dolgokat ezen 
iparvállalataiknál gondosan felhasználják. A munka 
a jelszó és e jelszavat ügyesen viszi keresztül az 
üdvhadsereg szociális intézményeiben,

(Folyt, köv.)

------------ j ---------------—

KÜLFÖLD.
A szászországi ág. h. ev. egyház statistic 

kai adatai 1893. évről. Ezen statistikai adatokat 
az országos ev. luth. főkonsistorium, nagy gonddal 
állítva azokat össze, bocsátja nyilvánosságra. Mily 
jó és tanulságos lenne az, ha a mi hazai ág. li. ev. 
egyházunk is legalább minden két évben gondos
kodnék összes egyházaink statistikai adatainak pon
tos összeállításáról. Egy statistikai kimutatás sem 
lehet teljesen hű, de azért a puszta számok is több 
helyes következtetés levonására nyújtanak alapot. 
Lássuk a szász ág. h. ev. egyháznak, a mely kon- 
fessionális alapon áll, statisztikai kimutatását.

1. Az országos ág. h. ev. egyházból kiléptek 
658. Ezek közül az apostoli szektába léptek 309, a 
methodistákhoz 145, a dissidensekhez 65, a róm. 
kath. egyházba 55, az ó-lutheránusokhoz 40. Az ág 
h. ev. országos egyházba tértek 256, és pedig a róm. 
kath. egyházból 153, a dissidensek közül 23, ir- 
vingiánusok közül 21, a metliodísták közül 18,a zsi
dók közül 17. Az ág. h. ev. egyház itt a róm. kat- 
holikus egyházzal szemben előnyben van. A tulnyo- 
mólag ev. ország királya róm. kath., hogy ez száza
dokon át igy lehetett, az annak képezi tanúságát, hogy 
az ág. li. ev. nép toleráns. — A mint ezen adatok 
is mutatják, a szekták meglehetősen hódítanak. E hó
dítást megakadályozandó, az egyházi főhatóság több 
helyen igen üdvös intézkedéseket léptetett életbe. 
Nem ellenzi a bibliamagyarázó összejöveteleket sem, 
ha azok egészséges, egyházias .szellemben vezet
tetnek.

2. A szülöttek 96.4 perczentje lett meg ke
resztelve. 5200 vegyes házasságból született gyer
mek közül az ág. h. ev. egyház által lett keresz
telve 4595. — 28,229 új házaspár közül egyházilag 
esketve lett 27,712. 2326 vegyes házaspár közül a z  
ág. h. ev. egyház által lett esketve 1890. Az úrva
csorához járultak 1,584,754 (20,073 emelkedés az előző 
évhez képest). 97,888 halott közül egyházilag lett 
eltemetve 95,590.

Gyermekistentiszteletet 513 gyülekezetben tar
tottak, katechisátiot 1116 egyházgyülekezetben. A,



délutáni istentiszteletek igen gyéren lettek látogatva, 
inig az újonnan behozott esteli istentiszteletek na
gyon buzgó és nagyszámú résztvevőkkel bírtuk. A 
délutáni istentiszteletek hazánkban is a legtöbb he
lyen igen el vannak hanyagolva.

Az egyházi alapítványok, adományok 412,142 
márkát tsiznek ki, a mely összegből a bel- és kiil- 
missióra esik 57,094 márka.

A szászországi ág. h. ev. egyházban alkalmaz
zák az egyházfegyelem legenyhébb és igen jogosúlt 
módját, hogy t. i. azon egynáztagoktól, a kik az 
egyház szentségei és intézményei iránt kellő tiszte
letet nem tanúsítanak, megvonják az egyházi jogok 
gyakorol hatását (az illetők tiszt, hivatalt nem vi
selhetnek, egyházi választásban részt nem vehet
nek, keresztszülőkul el nem fogadtatnak sth.) Az 
egy házfogy elem ezen módja 585 esetben lett alkal
mazva és pedig 199 esetben, mivel az illetők gyer
mekeiket meg nem kereszteltették, 383 esetben, mi
vel egyházilag nem lettek esketve, 1 esetben az egy
házi esketési szabályzat 22. ij. paragraphusa alapján, 
2 esetben, mivel gyermekeiket nem konfinnáltatták. 
585 eset közül az év végéig 211 egyháztag újból 
vissza lett helyezve egyházi jogainak teljes élve
zetébe.

3. 1000 ev. szülött közül törvénytelen szülött 
volt 118. A legnagyobb kontingensét a törvényte
len szülötteknek, mint mindenütt, úgy itt is a nagy
városok adják (Lipcse, Drezda). A házassági elvá
lások száma 703 volt (1892-ben 585), itt is az orosz
lánrész a nagy városoké. Az öngyilkosok számú 1095.

4. Hét uj lelkészi állomás és 4 új sngédlelkészi 
állomás lett szervezve. 9 új templom lett építve és 
4 új templom alapköve tétetett le.

Az aulaiti herezegségbon h lelkészi fizeté
sek a következőleg lettek megállapítva. A lelkészi 
hivatalbalépéskor 2100 márka, 5 évi lelkészi hiva
taloskodás után 2700 márka, 10 évi hivatal viselés 
után 3300 m. 15 év után 4000 m., 18 év után 4250 
m., 21 év után 4500 m., 24 év után 4750 in.. 27 év 
után 5000 m., 30 év után 5500 m., ezen felül sza
bad lakás, a mely a nyugdíjba 500 márkával lesz 
beszámítva. A hol a lelkészek anyagi léte úgy van 
biztosítva, ott már a püspökök nyugodt lelkiisme
rettel nagylelküsködhettek, beleegyezhettek abba, 
hogy a szegény falusi lelkész stólája apadjon a pol
gári házasság behozatala esetén!

Németországi gyninasiumi tanárok fizetése
a következő: A tanárkodás első éveiben Berlinben 
és Frankfurtban 3200 márka, más poroszországi vá
rosokban (a hol a lakosok száma az50 ezeret meg
haladja) 2760 márka, Lübeck ben 3(XX) mk. Baden- 
ben 2620 mk. Elzasz-Lotharingiában 2600 mk.,Hes- 
senben és Brémában 2500 mk. Oldenburgban 2400 
mk., Lipcsében 2400 mk. A legmagasabb tanári 
fizetés Berlinben és Brémában 6500 mk., Frankfurt
ban 6600 mk., más poroszországi városokban (50 
ezer lakoson felül) 6060 mk. Elzasz-Lotharingiában 
6000 mk., Anhaltban 5900 mk. Oldenburgban 57(X) 
mk.. Lipcsében 57(K) mk.

Theologiai tanfolyam lelkészek számára.
Németország egyes egyetemein újabban a szünna
pok alatt a theologiai tanárok külön pár napig tartó

theologiai tanfolyamot nyitnak a hivatalban levő 
lelkészek számára, hogy azok ez úton is tájékozást 
nyerjenek a theologiai tudomány újabb haladásáról, 
állásáról. A múlt nyáron két bonni theol. tanár, 
Meinhold és (írásé, ily sziinnapi tanfolyama nagy 
feltűnést keltett, amennyiben Meinhold nagyon erő
sen síkra kelt az újabb ótestamentomi kritika hy- 
pothesiseinek védelmében. I)r. Orelli báseli theol. 
tanár helyesli azt, hogy a theologiai tanárok ily tan
folyamokat nyitnak, csakhogy egyszersmind figyel
mükbe ajánlja az óvatosságot és alaposságot az újabb 
felfedezések bírálatánál és tárgyalásánál. A gyüle
kezetekben működő papságra nézve üdvös koron- 
kint a tudományos tneoriáKban elmerülni ; de más
részt nagyon jó hatással lenne az is, ha a theolo
giai tanárok meg időnként lelkészkedhetnének és 
igy az egyházi életről helyes fogalmakat nyerhet
nének és tudományukkal nem repülnének oly me
részen lel a hypothesisek felhőibe. Készünkről na
gyon üdvösnek találnánk, ha hazánkban is theolo
giai tanáraink, mielőtt ezen pályára lépnek, lelkész- 
kednének a gyülekezetben, így aztán nem képződ
hetnék az az ür, a mely külföldön a theologiai tu
domány intézetei és az egyház között létezik.

Németországban daczára annak, hogy ott a 
Protestantismus túlsúlyban van, hogy ott a liberális 
törvények már két évtized óta érvényben vannak, 
az ultramontanismus sokat megenged magának. A 
gartsebovi róni. katli. h. plébános exkomimikáita a 
róni. kath. egyházból egy munkásnak nejét, mivel 
az illető, lévén férje evangélikus, ev. templomban 
nyerte házasságára az áldást. A nő kérésére, a püs
pök engedőimével, újból felvette a nevezett plébá
nos azt az egyház kötelékébe. Vasárnap, amidőn az 
egész gyülekezet a templomban volt, az istentiszte
let végeztével a plébános zsoltárokat olvasva 10 16
ütést mért a szegény nőre egy ócska szerzetesi öv
vel. Másnap a nő beteg lett. A férj a plébános ezen 
eljárása folytán bevádolta őt a stargadi törvényszék
nél, a mely HXl Márka büntetést szabott a heveske- 
dőre. — A katholicismus hatalma ott sem lett meg
törve az új törvények által, a hol közel sem ren
delkezik oly vagyonnal mint nálunk. Különösen mi 
protestánsok hiába várjuk helyzetünk javítását a 
külső állami törvényektől. A katli. vakbuzgóság el
len csak egy fegyverünk van : saját hitünk mélyí- 

' tése, saját egyházunk erősödése.

Francziaorszúg. Hogy mennyire hódit és tom
bol a felekezetnólküli liberális szellem a bombák ha
zájában, arra érdekes fényt vet a következő eset. 
A Seine-Departemont főtanácsa sokaita azt, hogy a. 
sainte-annei őrültek házában van egy kápolna és 
sekrestye, a melyben vasárnaponként misét szoktak 
tartani. Elhatározta, hogy ezen üres helyiséget ezen
túl fedett sétahelynek, játék- és ünnepély-teremnek 
használják. Az intézet igazgatójának azon ellenve
tése, hogy a szerencsétlen betegeket nem szabad az 
istentisztelettől megfosztani, hogy azok a rendes 
gyülekezet istentiszteleténél részt nem vehetnek, nem 
használt semmit sem. A gyűlés elhatározásából mit 
sem engedett, végre nagy nehezen reá állott, hogy 
a jövendő játékterem vasárnaponként félórára áten
gedhető a lelkésznek, hogy istentiszteletet végez
hessen.
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Oroszország. A biblia terjesztés az orosz ál
lam által pártfogásban részesül. A brit. és külf. 
biblia társulat bibliái az összes vasutakon ingyen 
szállíttatnak. A kolportörök az összes állami gőz
hajókon ingyen menetjegyet kapnak. Dr. Bádeeker 
az összes * orosz állam vasutakon és gőzhajó
kon ingyen utazott. Egy útja alkalmával, amidőn 
Szibériába akart jutni, hogy a foglyok között bib
liákat oszthasson' egy magán gőzhajótársulat kapitá
nyát arra kérte, hogy engedélyezze a bibliákkal meg
telt ládák ingyen szállítását, a kapitány megtudva, 
hogy mi czélból utazik Bádeeker Szibériába nem csak 
a biblia terhet szállította ingyen, hanem Bádeeker és 
kísérője számára is a tiznapi gőzhajó út tartamára 
ingyen jegyet adott.

Amerikában újabban a rom. katli sajtó azt 
liireszteltte, hogy Chiniquy Károly az evangélikussá 
lett róni. kath. pap újból az egyedül üdvözítő egy
ház kebelébe tért. Chiniquy műveinek egy része, 
nevezetesen: „A pap, a nő és a gyóntatószék“, „Ötven 
év a róni. kath egyházban“ czimü művei magyar 
nyelven is megjelentek Révész Mihály fordításában. 
Á 85 éves aggastyán súlyos betegségbe esett, ame
lyet a róm. kath. püspökök és a jezsuiták arra hasz
náltak fel, hogy őt a róm. kath. egyházba visszaté
rítsék. Kísérletüket siker nem koronázta, mert Chi
niquy felépülvén súlyos betegségéből a hamis hí
reszteléseket megezáfolja és mindazon üldözéseket 
nyilvánosságra hozza, a melyeket róm. kath. rész
ről szenvednie kellett.

Az amerikai egyesült államok vallásfeleke
zeteinek száma 1894. év végén 135.

A szekták között legerősebb a baptista szekta 
(37 külön szektára oszolva), lelkészeinek száma 
33,408. Az úrvacsoránál résztvevők száma 3,949,672. 
A róm. kath. egyház 9763 áldozárral és 12,293 gyü
lekezettel bir — tagjainak száma nincs hitelesen 
megállapítva, amennyiben náluk a gyermekek már 
7 éves korukban is az úrvacsorához járóinak. Ez 
alapon az úrvacsorához járulók száma 7,474,850. és 
az emelkedés az elmúlt évben 1,200,000 lenne. Róm. 
kath. jellegű szekta is van az egyesült államokban 
és pedig szám szerint 6.

Az angol püspöki egyháznak van 4384 papja, 
5803 gyülekezete és az úrvacsorához járulók száma 
591,317. A presbyteriánusoknak van 10,881 lelkészük, 
14,350 gyülekezetük és 1.416,204. járúltak az úrva
csorához.

A lutheránus egyházban az úrvacsorához já
rultak 1.402,776. Van ez államban is uniáltprot. egy
ház, a melynek tagjai a múlt években 11,765-tel 
apadtak. Ezen uniáít prot. egyházban nem szabad 
Luther kiskátéját használni a vallásoktatásnál, oly 
szabadelvű kátét alkottak, hogy azt az ultraprotes
táns irány hívei is bevezették iskoláikba, sőt azt az 
unitáriusok*) is elfogadták.

A mormonok száma 200,000.
A róm. kath. egyház egyike a leghatalmasabb

')  A mi egyházunkban is irt ilyen u ltra liberális kátét, 
Csisko, kassai ág. h. ev. pap, a m elyet ném ely ág. h. ev. ta 
nintézetben haaználnak is. Ez m ég az unitáriusokon  is till 
tesz. még az un itáriusok sem fogadnák el és nem  engednék 
m eg használatát iskoláikban. N álunk ilyesm ire nincs gond, e 
téren  minden szabad, m ert nálunk az ilyenek ellen osak a p a 
piroson van kerítés.

felekezetnek és a Protestantismus annyi felekezeti-e 
oszolva nem is küzdhet eredménynyel. A lutheránus 
egyház virágzó a szabadság ama földjén. A nyelv
kérdés meg van oldva, amennyiben az egyházkor
mányzat többnyire a nyelvek szerint van megosztva 
és úgy a súrlódásoknak, a mely különösen kezdet
ben az angolok és németek és az elangolosodott 
németek, svédek és dánok között megvolt, eleje van 
véve.

-------*—§--------

BELFÖ LD
Az országos segély ügyében kiküldött bi

zottság f. évi február 14-én és 15-én ülésezett Bu
dapesten. A 24000 forintnyi r e n d e s  államsegélyt 
elosztotta az egyes kerületek között, azonfelül pe
dig azzal az 50000 forinttal, a mit az idén egyházunk 
adományképen kapott az államtól, következőképen 
rendelkezett:

a) Minden püspök mellé szerveztetott egy-egy
ú. n. missiónarius lelkészi állás. Ezeknek fizetése 
á 1200 f r t ...........  4800 frt-

b) A pozsonyi theol. akadémia kapott 4000.
c) A selmeczi lyceum 2500.
d) A selmeczi tanitókópezde 700.
e) Dunántúli közpénztár kártérítés czimén 650.
f) Leánynevelő intézetek (aszódi 1500, rozs- 

nyói 1000) 2500.
g) Eperjesi collegium (jogakadémia 1200 frt, 

theologia 1000 frt, tanitókópezdének gyakorló iskolai 
tanításra 800 frt) 3000.

h) Soproni lyceum (theologia 1500 frt, tanitó
kópezde 1000) 2500.

i) Katechetai állások rendezésére 4350.
j) 50 szegény egyháznak á 100 frt 5000.
k) 100 szegény lelkésznek , á 100 frt 10000.

Összesen: 40000 frt-
A fenn maradt 10000 frt mint az egész összeg 

20„/°-je a zsinati törvények 307 §-a értelmében a 
közalap tőkéjéhez csatoltatott.

A „Prot. egyházi és iskolai lapu tudósítója 
Hörk József ezen közleményhez a következő sza
vakat fűzi: „Amint látjuk, ezen felosztás olyan 
igazságos és méltányos s olyannyira a zsinati tör
vények alapján álló, hogy nem csodálkozhatunk 
azon, hogy azt a bizottság egyhangúlag fogadta el, 
hisszük, hotry az egyetemes gyűlés is ugyanezt te- 
endi, hiszen ezen bizottságban az egyetemes elnök
ség. a kerület felügyelői és püspökei s ev. egyhá
zunk más tekintélyes tagjai vettek részt.“ Éz a 
tömjónezós és hangulatcsinálás már kezd divattá 
válni egyházunkban, hiszen újabb időben meg
szoktuk a nagytöbbséggel, egyhangúlag hozott ha
tározatokat. Szabad legyen következő nézetünket 
tolmácsolni. Nem értjük, hogy a segélyből oly nagy 
részt kapnak egyes középiskolák és pláne az 
eperjesi jogakadómia, a midőn felekezti tanító kó- 
pezdóink a legtöbb helyen nyomorognak és ma
holnap nem is leszünk képesek felekezeti tanítókat 
kapni. Nézetünk szerint a segélyosztás központo
sítása a legszerencsétlenebb gondolat szemben a 
régi gyakorlattal. Hörk József felsóhajt mily, bol
dogan tért otthonába, arra gondolva, hogy egyhá
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zunk 3 százados bilincsei — a szegénység bilincsei 
kezdenek megoldódni. Mi meg attól felünk•, hogy az 
állam ezen alamizsnáját szegény ev. egyházunk nagyon 
drágán fizeti meg, vagyis hogy bilincseket ver ma
gára, mindég nagyobb és nagyobb függési viszonyba 
jutva ahhoz, a ki az alamizsnát adja és azokhoz, a 
kik az alamizsnát osztogatják. A szegénység nem 
bilincs, a hivő szegény szegénységében is gazdag 
és a mi minden gazdagságnál tübbotér: szabad és 
független. Mi mindon szegénységünk daczára gaz
dagok volnánk, ha egymást megértenénk és a hit
ben és 6zeretetben növekednénk.

Egészséges új szellem. Az újonnan arányo
sított dunáninneni kendőiben nagy port ver fel az 
új kerületi folügyelő választás. A nógrádi esperes- 
ségből egymást érik a „nyilt levolok“, az „őszinte 
6zavaku és erős bizonyítékát képozik az új „neme
sebb“ szellemnek. A losonczi egyház, ezen vezér- 
szerepre hivatott egyháza az újonnan arányosított 
koriiletnek, körlovolet bocsátott ki a kerület összes 
egyházaihoz. Tehát teljes erejében mogindult már 
az uj korszak, a pamphletek, gy alázó iratok kora, 
amelyet némely urak régi kerületükben is oly 
nagy tökélyre vittek. A losonczi cgvház nyilt le
velét az ottani egyháztanács megbízásából alázták : 
Margócsy .József ág h. ev. lelkész, Búsbak Adám 
egyházfolügyelő, Szolár Adolf ogyh. jogyző. Ezen 
nyilt levélben, hivatkozva jolöltjuk hazafiságára és 
dús vagyonára, ajánlják Láng Lajost. Nem csak 
ajánlják őt egyházfelügyelőül, hanem a többi je
lölteket arra szólítják fel, hogy mondjanak le, 
„beismerve gyengébb voltukat*. Az egyházi élet 
szomorú sülyedésének sajnos bizonyítéka a követ
kező passus: „e f é r f iú  ( L á n g  L.) j e l ö l é 
se  m e l l e t t ,  e z e n  á l l á s r a  az  e m l e 
g e t e t t  e g y é n e k  k ö z ü l  m á s r a  n ő m 
g o n d o l h a t u n k ,  sőt méltán elvárhatjuk azt, 
hogy beismerve gyengébb voltukat, Egyházunk maga
sabb érdekeit tartva szemeiéit, vele szemben jelöl- 
tetésiikröl mondjanak le — m e r t  e l l e n e s e t b e  
va gy  azt  h i s s z ü k ,  h o g y  ő k e t  m á s  é r d e 
k e k  v e z e t i k ,  v a g y  h o g y  oz á l l á s t  
n e m  t a r t j á k  e g y é b n e k ,  m i n t  g r a -  
d u s n a k  a P a r n a s s u s  h o z . “ íme tehát a 
losonczi ág. h. ov. egyház tanácsa fölállította már 
a legfőbb lelki törvényszéket és magát hivatottnak 
érzi arra, hogy megítélje azt, hogy világi joleseink 
között ki az erős és ki a gyongo férfiú. Az egész 
nyilatkozatot sommibo sem vennénk, do hát hű 
tükre az azon újabb „nomesobb“ iránynak, a mely 
jelenleg egyházunkban hatalomra tott szert. Egy 
világi Felügyelőtől, a moly hivatal utoljára is csak 
tiszteletbeli állás, várják, „a vallásos növelés bel
terjesebbé tételét,“ várják azt, „hogy elejo vótos- 
sék annak, kogy a vallás ozógo alatt egyes helye
ken sajnálatra méltó módon űzött politikai műkö
dés lehetővé váljék“. A boszorkányporekben siko- 
res eredményt várnak a világi folügyolőtől. Bizony
bizony a felügyelői állás fontosabb lesz maholnap 
egyházunkban, mint a római pápa állása a róm, 
kath. egyházban. Buzgó, jellomos, vallásos világi 
felügyelőink sokat tettek egyházunk érdekében, de 
a hitéletet ők elő nőm mozdíthatják, ha a papság

anyagias, világias, tudatlan és hitetlen, gyáva és 
szolgalelkü

A világi folügyelő megválasztásánál a loson
czi egyháztanács szerint fő az, hogy dús vagyon
nal bírjon, áldozatkész legyen és szakképzettség
gel bírjon. A világi felügyelőknek tehát legjobb 
lesz külön egyházi kursust nyitni, a hol szakkóp- 
zottségro tohetnok szert — a losonczi ogyházta- 
nács meg bizonyítványt állít ki a kursus helyos 
elvégzéséről! Csak két osztályzat lesz: 1. gyenge.
2. erős.

Nem akarjuk távolról som bárkinek is az egy
házi téren szorzott érdoineit kicsinyíteni. Dr. Láng 
ogy év óta működik az ogyházi téren s kieszkö
zölte, hogy az á l l a m p é n z t á r b ó l  tekintélyes 
összeggel sogólyezik a pozsonyi ov. lyceumot. Ör
vendünk I)r. Láng ezen legújabb o g y h á z i  mű
ködésének ; mert a m ú l t b a n  n e m  t a r t o 
z o t t  az  e g y h á z i  t á b o r b a ,  l ó v é n  ő 
m a g y a r f o r d í t ó j a  B ü c h n e r ,  a l og-  
k e r e s z t y é n e l l e n o s o b b  m a t e r i a l i s 
t a  í ró,  „ K r a f t  u n d  S t o ff“ c z i m ü mű 
v é n e k  — ú t t ö r ő j o  az  ő s z e l l e m é 
n e k  h a z a i  m ű v o l t  t á r s a d a l m u n k 
b a n .  Annak csak örülhetünk, ha bárki is azon 
istentelen és szellemtelen iránynak, a melyet 
Büchner képvisolt és a melylyel oly sok ombornok 

! lelkét megmérgezte, hátat fordít és lelke teljes 
meggyőződésével a Krisztushoz tér.

Dr. Láng megtéréso őszintessógében a legtá
volabbról som kételkedünk, ámbár első pozsonyi 
beszédjében még mogérezni a „Kraft und Stoff“ 
utóhatását!

Sajnos, újabb egyházi korszakunkban van al
kalmunk oly férfiakkal is találkozni, a kik daczáni 
annak, hogy szakítottak a keresztyén világnézettel, 
mégis tiszteletbeli állást vállalnak egyházunkban, 
nem Krisztusnak, hanem holmi „magasabb“ érde
keknek kívánván szolgálni, — részbon pedig hiú
ságuknak ezen a téren, a hol könnyen terem a ba
bér, tömjénozni. Fő dolog a dús vagyon, protekció 
— azután no csudálkozzunk, ha a thoologiai kathed- 
rában atheisták, a felügyelői székbon mnterialisták 
űlhotnok!

A paragraphusok korszaka. A jövő történé
sze, ha egyházunk jolen korszaka felé helyes czí- 
met akar Írni, nőm találhat helyesebbet a fent jel
zett czimnól. Három század óta nem gyártott auy- 
nyi paragraphust egyházunk, mint az utóbbi évek
ben. Minden törvény akkor jó, akkor vihető ki 
könnyen és czélszerüen, ha azt hosszas gyakorlat 
olőzi meg. A törvény akkor jó, ha czólja világos, 
mindenki által könnyön fölfogható, könnyen félre 
nőm magyarázható. A törvény fő czólja határt 
szabni, lehetetlenné tenni az önkényt. Az olyan 
törvény podig, amely az önkénynek nyit ajtót, nyújt 
menodekot, valóságos csapás. A zavaros, kétes 

aragraplmsok csak bizonyos urak mesterségére 
ajtják a vizet, a kik a zavarosban szoretnek ha

lászni. Egy ízben ogy ügyvéd olőtt, a ki különösen 
a kótos perekben szeretett utazni, felsóhujtottam, 
hogy borzasztó sok a törvény és aunak paragrap- 
husa, ő azonban nyugodtan válaszolt: „reánk nózvo 
annál jobb“. Én meg hozzá gondoltam: „ránk podig 
laikusokra nézve annál rosszabb.“— A szabályren
deletek eme lázas korszakában ogy klaszikus pu-
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i-agraphus az, a melyet a tiszakerület lelkészvá
lasztó szabályzat tervezete tartalmaz, a mely a kö
vetkező : 20. §. e. p. „Leik eszi hivatalra nem je 
lölhető, a kinek megválasztása magasabb egyházi 
érdekbe ü t k ö z i k Ezen paragraphus tág teret nyújt 
az önkénynek. Az illető esperes, püspök, vagy 
felügyelő eszibe veszi, hogy X. vagy Y. helyen N. 
meg nem választható, mert az ő megválasztása 
„magasabb“ egyházi érdekbe ütközik. Ily módon 
semmivé van téve a gyülekezet szabadválasztási 
joga és sok, talán a legjelesebb papnak jövője. Le
gyem csak kissé önálló gondolkozáséi férfiú és ne 
keresse az újkor espereseinek kegyét, majd köny- 
nyen ráhúzzák a „magasabb egyházi érdek „para- 
graphusát és tönkre teszik előmenetelének útját. 
Egyházunk az utolsó két évtizedben számtalan ön
kényes lelkészválasztásnak volt tanúja. Egész gyűj
teményét lehetne összeállítani a szép históriáknak. 
Eddig legalább az volt vigasztalónk, hogy mindaz 
„önkényes,“ „bűnös,“ „törvényellenes „eljárás volt, 
most már az ily paragraphusokkal az önkényt 
„szentesítjük“ és oly hatalmat adunk egyesek kezé
be, a mely hatalom ellenkezik egyházunk szelle
mével.

Mennyivel helyesebb lenne kimondani minden 
kerület lelkészválasztó szabályrendeletében, hogy 
lelkészszé választható minden a magyarhoni 
ág. h. ev. egyházban felszentelt segéd-lelkész és 
lelkész, a ki fegyelmi vizsgálat alatt nem áll. Re
formátus testvéreink nagyon korlátozták para- 
graphusaikkal a gyülekezetek szabad lelkészválasz
tási jogát — és azóta nem egy gyülekezet siratja 
ezen paragraphusok utóhatását. Elvégre is nagyon 
sokszor épen az, a kit a felsőbb hatóságok nem 
igen tartottak alkalmasnak valamely gyülekezet 
lelkészéül, a gyakorlatban legalkalmasabbnak 
bizonyúlt be, nemesen töltötte be lelkészi hi
vatását. Az, a kinek megválasztásához a legmaga
sabb várakozást fűzték, a tettek mezején nagyon 
is tehetetlennek bizonyult be. A választásnál 
a reformátusok még a theologiai bizonyítványra is 
tekinienek, a mit épen a legszerencsétlenebb do
lognak vélünk; mer; hisz az élet a legfényesebb, 
legragyogóbb bizonyítványokat is meghazudtolja.

A tiszai kerület uj lelkészválasztó szabályren
delet-javaslatának fent idézett paragraphusa min
den e téren eddig létrejött csodaparagraphust 
messze túl szárnyal ; mert hisz az mindenki előtt 
világos, hogy mily borzasztó gazdag önkény anyag 
fér el az alá a „magasabb egyházi érdek“ alá. Ez 
is újkori egyháztörténetünknek és egyházi életünk 
siilyedósének szomorú bizonyítéka leend. Ha fel
sőbb egyházi hatóságunk, mint remélhető, nem 
is hagyja jóvá e pontot, már magában véve az, 
h o g y  az i l y e s m i t  j a v a s l a t b a  h o z n i  és 
k i n y o m a t n i  m e r t é k ,  szomorú bizonysága an- 
nflk, hogy mennyire elhatalmasodott egyházi éle
tünkben a szolgalelkűség és bizonyos irányú 
merészség.

A jelölhetőség eldöntésében a legfelsőbb fó
rum az egyházkerületi elnökség, annak kezében 
van letéve a 20 §. e. pontjának ostora — és ez el
len ha fellebeznek is, minden orvoslás lehetetlenné 
van téve a 22. §. által, a mely igyszól: „Az egy
házkerületi elnökség a 21. §. értelmében hozott ha
tói ozatát, a jelentkezők közűi netán kizárt egyén 
panaszára, — mely azonban az egyházkerületi cl-

\ nökség határozatára felfüggesztő hatályigal nem bír, 
— az egyházkerületi gyűlésnek indokaival együtt 
utólagosan bejelenteni tartozik.“

Ezen paragraphus oly hatalmat ad az egy
házkerületi elnökség kezébe, a minővel a római 
katkolikus püspök sem bir, mert hiszen az vissza 
nem utasíthat oly papot, a kit néki a patronus 
praesentál, ha az ellen kanonikus vétség fenn 
nem forog és tényleg a püspök egyházmegyéjének 
felszentelt papja.

A szabályrendelet indokolása, mely az espe- 
r e s e k k e l s z á m ú  püspöki leiratban lett közölve 
azt mondja: „azt, hogy az egyházkerületi elnökség 
a 20 §. e. pontja és 21, §. alapján roszhiszemüleg 
járjon el, a bizalom és az erkölcs azon magas foka, 
amelyen állnia kell, nem engedi feltenni,“ Mi sem 
teszünk fel roszhiszemüséget, ámbár az erköcs ma
gas fokára nézve nem teszünk külömbségot pap, 
esperes és püspök között, de elvégre is tévedni a 
legmagasabb polezon is lehetséges,*) mert mi az or- 
kölcs és bizalom legeslegmagasabb fokán állókat 
sem tartjuk csalhatatlanoknak. — Most már az 
ilyen poniok a tévedés kijavítását is lehetetlenné 
teszik.

Az egész javaslat hemzseg az alulról megtör
ténhető esetleges visszaélések lehetetlenné tételétől, 
megtorlásától, — de arról szó sincs, hogy a felül
ről jövő tévedések és önkénykedések is kcllőlog 
korlátozva és megtorolva lehessenek. Logholyesebb 
lenne, ha a lelkészválasztások körüli bajok, visz- 
szaélések egyesek és testületek, jelöltek és jelölők 
által elkövetve, külön lelkószválasztást felülbíráló 
bíróságokra bízatnának,

Akaszszuk meg minden törvényes eszközzel az 
ilyen paragraphusok létrejöttét és védjük gyüleke
zeteink szabad lolkészválasztási jogának tisztasá
gát. Gyülekezeteink nem is tudják mily módon 
lesznek maholnap megfosztva logszebb és legter
mészetesebb jogaiktól — ezen szomorú paragraphus 
korszakban !

Igaz és bátor szó. A „Protestáns Egyházi és 
Isk. Lap“ legutóbbi számaiban igen érdekes és ér
tékes czikksorozatot közöl Zsilinszky Mihály jeles 
tollából a horvát-szlavon prot. egyházak kérdésé
hez. Ezen exponált helyen lévő egyházaink igen ne
héz helyzetben vannak és a nálunk újabban divattá 
vált egyházi ügyek „erőteljes“ elintézése mellett azok 
természetszerű fejlődése meg van akasztva. A refor
mátus egyház sokkal nagyobb eredménnyel támo
gatta ottani egyházgyülekezeteit, ezzel szemben a 
nevezett czikksorozat a következőket mondja : „Nem 
úgy fejlődtek a dolgok az ágostai evangélikusoknál. 
Ott minden izgalomra alkalmas kérdés a kerületi 
és egyetemes gyűlés elé vitetik, a hol a kérdés ve
leje vagy a szónoklatok tömkelegében, vagy 
az elodázás posványában vész el. Ezen eljá
rás mellett odáig haladtunk, hogy voltaképen 
s e n k i  s e m  f e l e l ő s  a mulasztásokért, 
mert a felelősségre nem vonható g y űl é s e k 
intézkednek, sokszor — fájdalom — épen nem 
egyházi érdekek szerint. Innét érthető azon saj
nos tény, hogy h a r m i n c z  év óta a horvát-szla
von ev. egyházak ügye egy lépéssel sem vitetett 
előre, ellenben hozatott annyi ellentétes határozat és

*) K aifás is püspök  volt.
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tartatott annyi hazafias szónoklat, hogy — ha ezekre 
kellene támaszkodni, az illető egyházak már régen 
elpusztultak volna.“ Bizony a közel múltban is szép 
szónoklatokat hallottunk a „megtorlásról,“ a „szere
tet határairól,“ és ki tudná azon szónoki gyöngyö
ket mind egy koszorúba fűzni. A mi sok gyűlési 
szónoklatunk eszünkbe juttatja egyik jelesünk ama 
kitűnő mondását: „a szavak a tettek koporsói.“

A locsináudi (Sopron ni.) egyház értesítője 
az lS5M~ik évről arról tesz tanúbizonyságot, hogy 
ezen lélekszámra kicsiny (K47. 1.) gyülekezet lelké
sze minden igyekezetét arra fordítja, hogy az Ur 
ezen szőlejében a kér. hitélet erősödjék. Az értesítő 
maga igen érdekesen van összeállítva és hogy an
nak kiadása ne okozzon az egyházi pénztárnak 
terhet, a gyülekezet egyes tagjai 10 krért veszik azt. 
Mily érdekesés tanuságos lenne az, ha minden gyü
lekezetünk évi értesítőt adna ki. a mely nem csak 
a statistikai adatokra terjeszkedne ki, hanem a 
hitélet hű képét adná. Mily igen üdvös lenne az, 
ha minden egyes lelkész az év végeztével terjedel
mes jelentést terjesztene be egyházi főhatóságához 
a gyülekezet hitéletéről. A vasutak állomásfőnökei 
kötelesek minden évben elöljáróiknak terjedelmes 
alapos jelentést terjeszteni be a legkisebb vasútál
lomáson tapasztalt üzlet és forgalommenetről, mind
azon dolgokról, melyek esetleg a forgalmat emelték, 
vagy apasztották. Mennyivel fontosabb lenne az egy
ház kormányzóinak mindég alapos értesüléssel bírni 
az «»gyes egyházak hitéletéről és egyes esetekben 
mily könnyű lett volna ez által megakadályozni 
egyes gyülekezetek elzüllését!

Ezen egyházi értesítő szól elsősorban az elmúlt 
évben lefolyt országos egyházi .eseményekről és pe
dig hűen előadva azokat minden megjegyzés nélkül. 
Nem is szükséges az elmúlt egyházi év eseményeit 
kommentárral kisérni — a tények beszélnek !

A gyülekezet népmozgalmi adatai nincsenek 
szárazon előadva, amennyiben minden egyes szá
madat után ott áll a gyülekezet és buzgó lelkészé
nek imája, óhaja.

A gyülekezet szorgalmasabban látogatja az is
tentiszteletet mint azelőtt, mindazonáltal a jelentés 
szerint az még példásnak nem mondható.

Az istentiszteleti offertoriuraból Ki fit 42 kr. 
a külmissiónak lett juttatva, de azért igen lelkesen 
lett ápolva a gyámintézeti ügy is.

Adventben hetenként kétszer esti istentiszte
let, is lett tartva, nemkülömben minden ünnep- és 
vasárnapon d. u. gyermekisten tisztelet tartatott.

Az iskolát a gyülekezet kincsének jelzi a je
lentés. Jó az, ha gyülekezeteinknek folyton élénk fi
gyelmébe ajánljuk felekezeti iskolánkat. Az ismétlő 
iskolásokkal a téli hónapokban katechizátiót tartott 
a lelkész.

A lelkészi hivatal kiváló gondot fordított a val
lásos iratok terjesztésére és elárusitására. Pünkösd 
másodnapján tartott gyámintézeti beszéd 100 pél- | 
dányban lett eladva, Schmidt J. pozsonyi lelkész 
jeles „Unterm Kreuz“ cziinű passiói elmélkedése 10 
példányban, „Gustav Adolf Kalender“ 50 példány
ban lett elárusítva. A kisded gyülekezetbe arány
lag nagyon sok egyházi, vallásos néplap jár, neve
zetesen : Ev. Glocken 7 péld., berlini „Sonntags
freund'* 2fi p.. hamburgi „Nachbar“ 10 p., az újab
ban indított jeles „Grüss Gott“ 50 p., a berlini 
„Sonntagsbote für die Jugend“ 30 p. Mily szerencsé

sek német gyülekezeteink, hogy válogathatnak a 
jelesebbnél jelesebb vallásos néplapokban.

A jelentés minden sora tanúságot tesz a gyü- 
lekezet buzgó lelkészének N. Lö\v Fülöp, önfelál
dozó, nemes munkásságáról. Az l Tr koronázza gaz
dag áldásával a bű sáfár munkásságát !

A b.-csabai ág. h. egyház f. hó 14-én tartott 
presbyteri gyűlésén elhatározta, hogy volt érdem
dús egyházfelügyelőjét, inéit. Zsilinszky Mihály ál
lamtitkár urat, új állásának elfoglalásakor felirati lag 
üdvözli, ugyan ily határozatot hozott az ág. h. ev. 
algyinnasium kormányzó bizottsága is.

Lelkészvál isztás. Az iharos-herényi ág. h. 
ev. gyülekezel Ni. Német Pál esperes és tek. An- 
dorka Gyula felügyelő ikerelnöklete alatt tartott lel
készválasztó gyűlésen egyhangúlag lelkészéül vá
lasztotta az ugyanott segédlelkészként működő tisz. 
Borbély Gyula urat. Az ifjú lelkész, a kit gyuleke-

Izetc osztatlan bizalma választott lelkipásztorául, bi
zonyára áldással fogja betölteni nemes hivatását. Az 
Ur áldása és gyülekezetének állandó szeretete ki
sérj«? őt az Ur előtt kedves munkamezőn. A gyüle
kezet szeretető és bizalma az evangélikus lelkész 
legnagyobb kincse a föld kincsei között, -  többet 
ér az minden más múló, világi hir, kitüntetés és 
dicsőségnél!

Érdemes feljegyezni. Hivő nőnünk, a midőn 
( szive sugaImiit követve őszintén nyilatkozik, gyak

ran nagyon megszégyeníti azokat, a kik már régen 
azzal a világfival tartanak, a ki szerint szavain
kat ne gondolataink közlésére, hanem azok elrejté
sére használjuk. Almáson történt, hogy ott járt egy 

! deputátio rendet és békét csinálni. Az egyik leí- 
kósz Mát. 10. 11 15 alapján szent beszédet tartva
békére inté a népet. A templom után az egyik föld- 
mivos ekként szólott a küldöttséghez: „A tisztelendő 
ur nagyon szépen prédikált a békéről. A mi dicső 
reformátorunk Dr. Luther Márton azt mondja egy 
helyen, hogy neki a béke nagyon kedves, de még 
kedvesebb az igazság. Mi is szeretjük a békét, de 
még inkább szeretjük az igazságot és a béke ked
véért az igazságtól el nem állunk sohasem, még 
ha mindjárt akárminő békétlenséget is kellene 

1 szenvednünk.“ Ehhez hasonlóan szólott egy okos 
határőrvidéki füldinives, katonaviselt férfiú, amidőn 
szintén egy kerületi felügyelőhöz mentek igazságot 
keresni- A felügyelő meghallgatta a németül elő- 

1 adott panaszt, azután maga is németül erős leez- 
két tartott nekik, hogy a felsőbbségnek engedelmes
kedjenek. A katonaviselt határőrvidéki parasztok 
katonásan meghajoltak, egyikük e szavakkal bú
csúzat: Ja wir wissen, dass wir der Obrigkeit un- 
terthan sein sollen, wir sind aber jezt gekommen 
zum Rapport!

A b csabai római katli. hitközség egyik 
tanyai iskoláját a községnek akarta átadni, mivel, 
úgymond, hívei úgy is nagyon megvannak adóztatva, 
de a nagyváradi püspök nem hagyta jóvá a hit
község határozatát. Schlauch tehát gondosan őrkö
dik a felett, hogy a már meglevő felekezeti iskolák 
veszendőbe ne menjenek. Nálunk meg még papok is 
akadnak, a kik a felekezeti iskola megszüntetését 
óhajtják, persze érvül hozva fel az egységes, maga
sabb szempontot!
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A sóvinismus kátyújában gázolnak ma már 
azok is, a kik az ellen védekeznek. A „Debreczeui 
Prot. Lap“ 8-ik száma a következő közleményt tar
talmazza : „vettük a „Magyar Tanférfiak és Tanító
nők Ezredéves Albuma“ czimű vállalatból azt a 
füzetet, a mely a felső-lövői ágost. evang. tanitóké- 
pezdén végzett egyének csoportját adja az alapitók 
és tanárok képeivel együtt. A szöveget Ebenspan- 
ger János igazgató szerkeszti, kiadója a ..Tanügy“ 
szerkesztősége Békésen. Ennek a füzetnek előfize
tési ára 5 frt. A kezünkhöz jutott füzet, mely tu
lajdonképen a felső-lövői tanítóképző intézet 50 
éves fennállása emlékére adatott ki, mintegy 150 
férfiú képét tartalmazza. Feltűnő előttünk, hogy a 
150 név között alig találunk valami 16 név olyanra, 
mely magyaros hangzású volna. Teljesen tá vo l út
iu n k  m inden sovm ism u stó l, midőn megjegyezzük, 
hogy igen kívánatos dolog lenne, hogy a magyar tani- 
tókar az „Ezredéves Album“ összeállítása mellett a 
felette sok idegen, többnyire némethangzásu nevek 
megmagyarositása érdekében is indítson mozgalmat 
s e téren is alkosson mindenesetre emlékezetes „al
bumot. Még mindig nem késő.“ A sóvinismus ká
tyújából kigázolni már sokaknak késő. Sapienti sat.

A nyitrai ágost. hitv. ev esperesség elöljá
rósága. f. h. 19-ére esperességi gyűlést hivott egy
be, következő körlevéllel: Történet tanúsága sze
rint múlt időben dicső, Krisztus tanát mindég tisz
tán hirdető s szeplőtJenül követő, megpróbáltatás 
nehéz idejében vértanúi állhatatosságot tanúsító 
egyházkerületünk szétdarabolása egyházainkon és 
esperességeinken halláos sebet ütött, mely seb, ha 
nem gyógyitjuk, csakugyan halált hoz s gyorsan 
bekövetkezik majd azon gyászos idő a hol, régi ke
rületeink utolsó védtornyának ledöntésénél, e fáj
dalmas kiálltás hallatszik: az ágost. hitv, ev. egy
háznak vége a mi nemzetünkben. Zsákmányolni 
fognak ugyanis: szekták, hitetlenség és a közönyösség 
s bekövetkezik a feloszlás.

A kerületek újbóli beosztását a zsinati törvény 
elrendelte s hogy ezen törvényt Ő cs. és k. felsége 
a mi legkegyelmesebb királyunk és urunk mege
rősítette, azt mi legmélyebb hódolattal s tisztelet
tel elismerjük; — de ha visszatekintünk a múltba 
s látjuk, hogy a zsinati törvény a legérdekeltebb 
egyházak és esperességek meghallgatása s beleegye
zése nélkül, sőt úgy ezek mint a kerületek akarata 
s erősen kinyilatkoztatott tiltakozása ellenére, tehát 
a zsinati törvényben biztosított jog elkerülésével, 
letiprásával hozatott; ha tekintetbe vesszük azt, hogy 
e törvény keresztülvitelénél az első teendő a mi 
elnyomásunk feletti tanácskozás volt s ha az igy 
tapasztaltak alapján a jövőt tárnánk szemeink elé 
s látván, hogy az egyházi élet mezején minden ön
álló, alkotó működésünk lehetetlenné téve, egyházi 
istentiszteleti nyelvünk a templomban, iskolában, 
gyűlésekben és az administratio terén veszélyeztetve 
van — azon meggyőződéshez jutunk, hogy ily kö
rülmények között egyházaink és esperességeink élete, 
léte, működése, gyarapodása és virágzása merő kép
telenség : mind ezek folytán szent kötelességünk, 
hogy minden törvényes és jogi eszközök felhasz
nálásával, ezen törvény megváltoztatásáért, histori
kus kerületünk régi állapotba való visszahelyezé
séért fáradozzunk, egyházaink s esperességeink terü
letét, összetartozását, autonom szabadságát megvé

deni s megtartani igyekezzünk s ezen ügyben a többi, 
szintén fájdalmasan szét- és elszakított esperessé- 
geinkkel a védelemben való solidáris, egyetértő eljá
rást megállapítani törekedjünk.

Mit tegyünk mi a zsinati törvény megváltoz
tatása, kerületünk régi állapotba való visszahelye
zése, autonom jogaink s kiváltságaink, az ágost. 
hitv. evang. egyház, egyházaink és esperességeink 
önállósága, a többi osperességekkel való egyetértés, 
solidaritás elérése ügyében: a felől tanácskozni s 
határozni fogunk e rendkívüli esperességi gyűlésben.

Szerkesztői üzenetek.
B. M. F-on. Elösm erem  azt, hogy U runk is használt oly 

k itételeket, a m inők a beszéd gyűjtem ényben előfordulnak. 
E szem be ju t az a esem ény, m elyet egy ev. püspöktől hallot
tam . E gy  kandidátus, a m időn püspöke azt tanácsolta, hogy 
borotváltassa le szakáját, szabadkozott, mondván, hogy K risz
tus u ru n k  is szakáit viselt. A püspök  nyom ban azzal válaszolt 
„kedves barátom , ne feledje, hogy ön nem K risz tu s ."— K ész
séggel elism erem  hogy becsületes m unkát végzett, a midőn a 
beszéd gyűjtem ényt k iad ta  — az anyagi gondoktól m egm ent
hette volna a Z pevnik bizottság, ha egy k issé  élónkebb életet 
fo ly ta tn a !

D r. Sz. M. E-en. A konfessio nélkü l egyházunk m in t 
oldott kéve szétesik. Az evangélium i szellem az előbbit ki nem  
zárja, hanem  annak következm énye. Az ev. egyház a konfes- 
sióhoz ragaszkodik  Szúszországban, B ajorországban, Dániában, 
ős Svédországban, N orrégiában és az ott nem szolgál az evan- 
geliom gyengítésére. A „Prot. L ap" azon m egjegyzését „egy
séges nem zeti alapon" nem értem . A refor. egyházban m egva
lósítható az, m ert ott egy nyelv van, de nálunk, ahol három  
nyelv képezi az istoutisztelet nyelvét, az lehetetlen. Az „egy
séges nem zeti alapot" ne az egy nyelvűségben, hanem  a haza 
szeretetben keressük , az utóbbi lehetséges az előbbi nélkül is. 
Külön táborban harczolva is egym ás szem élyét tiszteletben ta r t
hatjuk , a m int én részem ről azt m indég cselekedni szándékozom  

Zs. L. P . Az „unitas fidei" a fő és épen azért, hogy m ind
nyájan  m egértsük  egym ást szerkesztem  m agyarul a lapot. V an
nak  m agy. lelkésztárs. között sokan, a k ik  m éltányosak és nem  
k iván ják  tót tesvéreink és gyülekezeteink rom lását, igaz hogy 
a közvélem ény zavaros árja  sok nem es lelket örökre el
sodort. <

L. F. S-on. Igyekezni fogok, hogy a hang  ne legyen 
szenvedélyes, ám bár rég i hibám  : „dass ich n ich t so leise 
und fein tre ten  kann." Igaz, hogy a m últban „peccatur ex tra  
et in tra .“De hát én a legyőzötteken sebet ejteni soha sem 
szoktam . Szives közrem űködésedet köszönettel veszem Az ér
tesítő t m egkaptam .

N. D-eu. K öltem ényeket lapunk  nem közöl. Szives 
tudósitásá t kérem .

M. J. Cs-on. A lappéldányok  ezentúl is m ennek. Kárem, 
ha  érdekes egyháztörtónelm i czikkeiből nekem  is ju tta tna . Az 
eredeti tótul közölhető, h ű  fordításról gondoskodok.

K. E. H. N ikodem us sok van, de m ég több teljesen idolens, 
érzéketlen tuskó és m ég több kegyhajhászó szolga lélek Nem 
állítottam  oly m ereven, hogy a nationalism us-paganism us, csak 
is akkor válik  azzá, ha e g y e d ü l i  életelvül fogad juk  el azt.

K. M. R-en. A küldött losonczi pam phletet köszönöm, a 
m int te tszik  látni, fel is használtam .

P. G. J-B. N agyon köszönöm  szives tudósítását s ezen
tú l is nagy  hálával veszem, ha a környékükön előforduló egy
házi esem ényekről értesít.

St. A. H. É rtesíts, ha időd engedi a csehországi egyházi 
esem ényekről és ped ig  a m ely nyelven jobban tudod gondo
lataidat közölni. A távolság a térben nem  szünteti m eg a sze
retet kötelékét.

K. Grj\ S-on. Lapom at „szükséges rosznak" jelzed —*• 
nem  bánom, ezzel is, elism ered, hogy orvosságra szükség  van 
m ég ha keserű  és csipős is az .—Az elöf. m egkaptam , nem kel
le tt annyira  sietni.

Ifj. Sz. P. S-an. A m ásodik szám ot is elküldtük, de 
nyilván a czim zés volt hibás.

Kr. A. Uj P. L égy szives m unkátokról, küzdelm etek
ről értesíteni. Lapom  közlem ényeidnek nyitva áll. Az előbbi 
szám ban említettem, hogy m iért nem jelenhet m eg többször 
is lapom . Nincs időm ! A lap ra  csak pihenésem  óráit fordít
hatom . Üdvözöld a testvéreket. Nem kell csü g g ed n i!

R. S. Cs-en Bátorító szavaiért fogadja köszönetem ef
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„Tristissima facies.“
Ily czím alatt festette le egyházunk szo- 

morú képét a kegyes, lelkes, számkivetéshen élő 
Bahil Mátyás*). Ártatlanul börtönbe vehettek. 
Börtönéből szerencsésen niegmtnekült. Nem 
volt többé azok hatalmában, a kiknek lő vágyuk 
volt megsemmisíteni ezt a hithn, buzgó lelki- 
pásztort. Eperjt f  várfalain leereszkedve, vérző 
sebekkel menekült üldözői elöl, hogy szabadná" 
gát a külföldön is hazai egyháza javára hasz
nálja föl. Feltárta a hitrokonok előtt egyházá
nak vérző sebeit, hogy könyörüljenek elárvult, 
elnyomott, üldözött szegény egyházunk felett, 

hogy ha mással nem segíthetnek, legalább sír
janak a sírokkal

A régi ellenség, támaszkodva a hatalom és 
erőszak fegyvereire, megtámadta egyházunkat. 
Templomainkat elszedték. Világi urainkat s egy
házunk pártfogóit üldözték. Papjainkat gályara
bokká tették. Egyházunknak ez volt a legszo- 
morúbh képe : tristissima facies.

Sokan elfeledték már a múltnak szomorú 
emlékét. A mi után őseink epedtek, hiába küz- ' 
döftek, imádkoztak, annak mi részesei vagyunk. 
Egyházunk soha nem élvezett oly szabad^-ágot 
hazánkban, mint épen e század utolsó negye
dében. Az élet feltétele meg van. Külső liata-

*) Babil Mátyás könyvének toljes czím e: „Tristissima 
ecclesiarum hungariao protcstantium facies, omnua religionis 
consortes ad christianam compassionent lacrimabunda invitnns 
publico oxposita cnnspoctui a Matthia Babil, olim «cél. ev. bo- 
homicao in lib. reg. civ. Epericssionsí V. D. Ministro, mini 
(1747) veritatis caussa exule."

lom nem akadályoz abban, hogy kifejtsük, bő
vítsük az apáinktól öröklött kincset : hifiinket.

Sajnos, a külső szabadéiig nem tett ben
nünket gazdagabbakká a hitben és szeretetben. 
Sajnos, lm egyházunk jelenlegi képe alá helyes 
czímet akarnánk írni, az ma sem lehet más, mint 
az, a mellyel Bahil jelezte egyházunk akkori 
képét : tristissima facies.

Őseink azt a czímet fájdalmas szívvel, de 
tiszta lelkiismerettel viselték. Ük becsülettel tel
jesítették nehéz hivatásukat, egyházukért min
dent feláldoztak, egyházuk szomorú képének oko
zói nem ök voitak.

Nekünk, fajdalom, az a czím : szégyenünk, 
bűnünk, gyalázatunk. Nem külellenség okozója 
egyházunk legszomorúbb képének, hanem a mi 
hitetlenségünk, lány haságunk, gyávaságunk.

A regi ellenség újból harezra készül. Meg
fájták a riadót minden ponton. Papok és vilá
giak egyaránt azon buzgólkoduak, hogy új életre 
keltsék, harczképessé tegyék a katholikus öntu
datot. Politikai táborba gyűlnek, e mellett egy
házi téren is szellemi fegyvereiket újítják, éle
sítik. A vakbuzgó, lelkes papság teljesíti köte
lességét. A harezosokban nincs hiány. A szemi
náriumok ma még elkeseredettebb, készültebb, 
fegyelmezettebb tiszteket küldenek ahareztérre, 
mint hajdanában.

Mi is készülünk a harezra, legalább a leg
szükségesebb önvédelemre? Maholnap nem lesz
nek papjaink, nem lesznek tanítóink. A helyett, 
hogy ledöntenénk mind azt, ami elválaszt, új 
falakat emelünk. A helyett, hogy sorakoznánk,
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elszakadozunk egymástól A helyett, hogy 
gondoskodnánk lelkes, önfeláldozó harczosok- 
ról, magunk üldözzük, gyanúsítjuk, elked
vetlenítjük azokat.

Megérdemeljük a „tristissima faciest.“ De 
hát sokan ellenvetik, hogy a kép túlzott. Ha 
valaha, úgy épen egyházunk jelenlegi állapo
táért nincs mit szégyenkeznünk. Mi vagyunk 
annak a b o l d o g  kornak gyermekei, a kik meg
éltük egyházunk korszakos alkotását, a zsinatot.

Korszakos alkotás ? Lapozzunk csak végig 
rajta. A mi jó van benne, az meg volt ezelőtt 
is, igaz, nem paragraphusokba szedve, megvolt 
igazságszerető püspökeink, felügyelőink, híveink 
szivében. A mi új van benne, azon meglátszik 
szerencsétlen korunk szelleme. Látni, mint féltek 
miúden ponton a hierarchiától, és lerakták a ky- 
riarchia alapjait. A lelkészi fizefés minimuma meg
várt határozva, de megállapították a nagybirtok 
egyháziadó maximumát is.

Korszakos alkotás ? Sokan még akkor, a 
midőn csak hangoztatva lett a zsinat tartásának 
szüksége, kijelentették, hogy hiszen ők most 
egyelőre csak „csontvázat“ akarnak, talán tel
jesült óhajuk

Azt hiszem, hogy e „korszakos“ alkotás 
sem fog oly fényben úszni, majd ha a harag, 
a szenvedély lohadni fog és talán igazuk volt 
azon, immár a sírban nyugvó, jeleseknek, a kik 
a zsinattartást ezmi szerencsétlen korszakban el
lenezték, a kik féltek azon latin közmondás eset
leges bekövetkezésétől: synodus — nodus.

Ha semmi más, úgy egyházunk új „tér
képe“, minden magyarázat és szó nélkül, eli
télő lesz azokra, a kik elárvúlt, szegény egyhá
zunk sorsát a legutóbbi időben, a liivők ezrei 
megbízása folytán, vezették: tanúságot fog tenni 
a késő jövőben is hitünkről, szeretetünkről, szel
lemünkről !

De hát sokan ellenvetik, hogy a „tristis
sima facies" túlzott czím. Középiskoláink, ha
bár majdnem mind az állam által segélyeztet- 
nek, még megtartották felekezeti jellegüket Még 
sok „ág. h. ev.* főgymnasiumi értesitő jelenik 
meg évenként. Az épületek homlokzatán még 
ott diszeleg az a felirat, a melyet a buzgó ősök 
helyeztek oda akkor, a midőn még nem kér
kedtek a „védbástyákkal,“ de gondoskodtak lel
kesen arról, hogy ifjúságunk „ág. li. ev.“ szel

lemben neveltessék. Ha belépünk az ősök hit- 
buzgóságáról tanúskodó falak közé, sajnos, ott 
a múltból csak puszta falakat le lünk,— ott ma 
már hiába keressük az ősök szellemét. Taná
rainkat nem mi neveljük, és ennek következ
ménye aztán az a szomorú jelenség, hogy sok
nál már az „ág h. ev.* csak puszta czím. A 
régi tölgyek sorra kidűlnek. Új szellem vonul 
be a régi falak közé. Az új „szellem“ hatását 
érezzük; mert hiszen pár „százassal“ jobb fize
tés kicsábitja jeleseinket a felekezeti fészekből, 
ők azzal nem gondolnak, hogy más berekben 
másként szól nz ének, új éneket kezdenek, rá 
juk sem ösmerni, hogy egykor felekezeti érde
keket is szolgáltak !

Sőt megtörtént már az is, hogy az ilyen 
kirepült madár egyike volt felekezeti középis
koláink legelkeseredettebb ostorozóinak.

De hát sokan ellenvetik, hogy a „tristissima 
facies“ túlzott czím. Nézzük csak, hány evan
gélikus templom épült, hány uj gyülekezet 
keleíkezett az utolsó időben? Igaz több uj 
templom épült, több új gyülekezet alakúit. 
Az ősöktől öröklött buzgóság még ki nem 
veszett. Népünk, a sok közteher alatt roska
dozva, filléreivel hűségesen hozzájárni egyhá
zunk fenntartásához. De látjuk, mint veti ma
gát sok helyen százanként a szekták karjaiba. 
Naponként tapasztaljuk, hogy miként terjed a 
mi legnagyobb ellenségünk : a vallásos közöny. 
A róm. katli templomok túlzsúfoltak, a mi temp
lomaink, még sokszor faluhelyen is, üresek. E l
lenségünk tőlünk tanúit, ma már papjai a leg
több helyen lelkesen hirdetik az igét, hirdetik, 
teljes meggyőződésből, mig nálunk a beszéd, is
tentiszteletünk központja kezd „opus ope- 
ratum m á“ válni.

Utazásom közben, egy elhagyatott felföldi 
kis faluban, a róm. kath. templomba mentem. 
Vasárnap volt, a filiák hi vei is besereglettek, 
minden hely el volt foglalva, még a templomelőtti 
tér is ájtatos néppel vólt megrakva. Állva va
lahogy a kórus alatt meghúzódtam. A pap vá
lasztékos nyelven lelkesedéssel nagy csodálko
zásomra arról prédikált, hogy a cselekedetek a 
hit nélkül mit sem érnek. Látszott, hogy a lel
kes beszéd nem m aradt a hivők lelkében hatás 
nélkül,

Máskor meg egy régi protestáns városká-



ban töltöttem a vasárnapot. Felkerestem a szép 
evangélikus templomot, a mely az Ősök buzgal
máról tesz tanúbizonyságot A templom kongott 
az ürességtől, pedig a benne levő gok pad ar
ról tanúskodott, hogy valaha itt is szerették a 
hívek az Isten igéjt t. A beszédet igazi kanzel- 
tónban, gyarló németséggel leolvasta a lelkész. 
A tartalomról a legnagyobb figyelmem daczára 
sem tudnék beszámolni. Egyes szavak az álmos 
alaphangulatban néha hangsúlyozva lettek, ezek : 
Tugend, Vernunft, Freiheit. Az „ámenre“ mintha 
csak láttam volna a hívők arczán azt a sóhajt: 
„hála Istennek, hogy vége van *

De hát a „tristissima facies* túlzott czím, 
mert üres templomaink mellett nézzünk csak 
egyetemes, kerületi, esperességi gyüléstermeinkre, 
azok nem üresek, ott nagy az egyház iránt 
való „érdeklődés * \  ilági uraink legnagyobb
része politikai indokból vesz részt az egyház
kormányzatban és ez teszi oly sivárrá, oly ki
etlenné a mi esperességi, kerületi, egyetemes 
gyűléseinket, mert azok tanácskozásain már év
tizedek óta veres fonalként vonul keresztül a 
politikai szempont, a kor szellemének való töm- 
jénezés világiak és egyháziak részéről egyaránt. 
A kiket gyülekezeteinkben és templomainkban 
soha sem látunk, a kik népünket nem ismerik 
jobban mint az afrikai négereket, a kik hozzánk 
csak akkor ereszkednek le. amikor képviselő 
választásról van szó: egyházkormányzatunkban 
azok a hangadók, azok a szóvivők. Gyüléster
meink megtelnek, ha valami nagyszerű „ese
mény *-ről van szó, szónokokban és tapsolókban 
nincs hiány. Gyüléstermeink kiürülnek, ha a 
hitélet emeléséről van szó. A „Luther*-társa
ság gyűlésén egyszer voltam, de ott az „oszlo
pos* férfiakból keveset láttam. Ritkulnak azon 
ősz férfiak sorai, a kiknek szavát nem csak a 
gyűléseken hallottuk, a kik ott nem a „megtor
lásáról, néma „szeletet határairól,“ „kultúráról,* 
eszmékről deklamáltak, de a kiknek éneke és 
imája gyülekezeteink kincsét képezte, a kik szív
vel, lélekkel evangélikusok voltak. Isten orszá
gát keresték, szerették,

A „triatissima facies“ megváltoztatására az 
lesz az első lépés, ha fő figyelmünket fordítjuk 
a lelkész és tanitó képzésre. Mit ér minden pa
rag raphs, törvény, közalap, gyámintézeti ünne

pély és bankett, ha népünknek nem lesz lelkes 
buzgó, önföláldozó papsága és tanítósága! Ke- 
lületeink még mindég sokkal nagyobb áldoza
tot hoznak középiskoláinkra, mint lelkész és ta
nitó képző intézeteinkre, a melyek legnagyobb 
része nyomorog, anyagi gondokkal küzd és 
bajlódik.

Már is jelentkezik egyházunk ezen válságos 
idejében, az egyházunkra kiválóan a jelenben, 
nagy veszély, mert tót és német gyülekezeteink 
maholnap lelkészt és tanítót nem kapnak. Egyik 
püspökünk egy bizottságban*) fel is említette a 
nagy bajt, hogy nincsenek oly hitjelöltjeink, a 
kik tót nyelven képesek lennének gyülekeze
teinkben hirdetni az igét. Egyházunk egy jelese 
„örvendetesnek* jelezte ezt a körülményt. Ez a 
megjegyzés is hatalmas vonás ahhoz, hogy egy
házunk valóban megérdemelje a „tristisima“ 
jelzőt.

Félre téve minden politikai túlzást és ag
godalmakat, nekünk oda kell törekednünk, hogy 
lelkész- és tanítóképző intézeteinkben sőt kö
zépiskoláinkban is, képesek legyenek jelöltjeink el
sajátítani hazai ág. h. ev. gyülekezeteinknek nyel
vét. A nvelv elsajátítása mellett gondoskodnunk 
kell lelkész és tanítóképző intézeteink helyes 
szelleméről és igy első sorban positiv alapon 
álló tanárokról, nem pedig a destruktiv szellem 
terjesztéséről.

Mindezt csak úgy leszünk képesek elérui, 
ha leteszszük a politikai lobogókat, igyekszünk 
vállvetve oda hatni, hogy a „politizáló,“ „vilá- 
gias“ szellem helyét az evangélikus testvéri sze- 

! retet foglalja el. Nem szabad jobb meggyőző
désünket a véka alá rejteni. Mi lett volna egy
házunkból, ha őseink ezen gyáva, opportunus 
szellem ralijai lettek volna, ha a kor szellemé
nek ők is oly «mi könnyen beadták volna dere
kukat. Ok mindenüket koczkára tették, hithűsé
gük jutalma a gálya, bitóta, börtön volt. Mi 
pedig csak a tömeg hizelgését vetjük el és egy- 
pár képzelt „nagyság* neheztelését vonjuk ma
gunkra. Egyházunk nem jutott volna a „tristis- 
sima facies* fokára, ha a világias szellem nem 
tett volna hatalomra szert papok és világiak 
szivében, ha oly sokan közöttünk nem szeretnék 
a kényelmet, a hízelgést, a fej bólintást s igy

*) Történt Budapesten az Urnák 1894-ik esztondojóbon.
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a „sanft lebendes Fleiscli“ sorsára nem jutot
tak volna.

Férfiasán, egyházszerefetünktől vezéreltet
ve, mondjuk szemébe az igazságot annak is, a 
ki vagyona és származása folytán megszokta a 
szolgák hajlongását. Az evangélikus pap állásá
nál fogva független, érvényesítse tehát ezt a 
nagy kincset, kötelességét: az igazságról tegyen 
mindenütt, mindenki előtt férfias bátorsággal 
tanúságot. Sz.

-------- <------------

Lather és a szekták.
in,

A reformáezióval úgy szólván egyszerre föl
lépő anabaptismus hívei azt a nézetet vallották, 
hogy a keresztyénnek fegyvert viselnie nem sza
bad. Urunk és Üdvözítőnk hegyi beszédjében arra 
int, hogy a rosznak ne álljunk ellen roszszal, hogy 
ellenségeinket ne átkozzuk, hanem szeressük, áld
juk őket, és imádkozzunk azokért.

Krisztus ezen szavaira alapította Vald Péter 
is azon tanát, a mely szerint követőinek fegyvert 
fogni s azzal küzdeni nem szabad. A legújabb 
korban a mi nazarenusaink is ez okból nem fog
nak fegyvert és sok esetben nagy áldozat árán 
is ellenszegülnek az általános védkötelezettségnek. 
Ezen nézet hive és terjesztője az oroszországi Tol- 
stoj is, a ki nem egy müvében igyekszik kimutat
ni azt, hogy nagyon könnyen meglehetnénk a ka
tonaság és fegyver nélkül. Ma már akadnak oly 
Tolstoj kővetők is, a kik az ő tanait megvalósítani 
akarják és nem csak fegyvert fogni nem akarnak, 
de még mint katonaorvosok sem akarják a kato
natiszti ruhát viselni !

Luther ezen szektárius nézet ellen küzd azon mü
vében, a melynek czime : „Oo Kriegsleute auch in 
seligem Stande sein können.“ (Erlang, kiad. 22. 
köt. 244—290 1.) — Ezen mű megírására alkalmat 
adott Luthernek 1526-ban egy braunschweigi 
nemes, a ki arra kérte, hogy adna neki kimerítő 
választ arra nézve, váljon jó lelkiismerettel szentel
heti-e magát az ember a katonai hivatásnak ? ,Lut
her e kérdésre a fent jolzrtt műben felelt. Érde
kes, hogy a midőn Luther esküdt ellenségének, 
György szász herczegnek e művet a szerző nevé
nek elhagyásával adták kezébe, ekként nyilatko
zott róla Kranach Lukács előtt : „te mindég dicsé
red a te szerzetesedet, mintha egyedül ő tudna jól 
németül írni, de tévedsz, ime itt van égy könyv, 
amely oly kitűnő mű, a minőt Luther sohasem 
tudna Írni.“ Ezen nyilatkozat után átadták a fent 
jelzett művet, helyes czimlappal ellátva, a herczeg
nek, a mire ő aztán bosszankodva sóhajtott fel : 
„kár, hogy annak a szerencsétlen szerzetesnek kel
lett ilyen kitűnő művet írnia,“ Nincs semmi új a 
nap alatt. Ma is az emberek nagy része nem mél
tatna sok művet, ha nem ismerné annak szerzőjét!

Luther művének bevezetésében helyesli a braun
schweigi nemes azon tettét, hogy kérdés által tisz
tában akar lenni azzal, váljon jó lelkiismerettel

szentelheti-e életét a katonai hivatásnak ? Ezen hi
vatásban is csak az teljesítheti igazán kötelességét, 
a kinek lelkiismerete nyugodt, csak az lehet bátor, 
elszánt katona, csak az számíthat a győzelemre.

Külömbséget kell tenni Luther szerint a hi
vatás és azon hivatásban élő személy között. A hi
vatás önmagában véve sohasem rósz; de igen a 
legszebb és legnemesebb hivatás is nyomorult em
ber kezében átkossá válik. A katonai hivatás is Is
tentől ered; de azért ezen hivatásban is vannak is
tentelen, rósz emberek.

Hogyan, hát az emberölés, erőszak, gyilkolás 
mind az a kegyetlenség, a mely a háborúval együtt 
jár, össze egyeztethető-e azon emberszeretettel, a 
melyet Krisztus evangyólioma hirdet ?

Ha igazi megfontolás nélkül, felületesen néz
zük a dolgokat, akkor hamar készen vagyunk a 
válaszszal és a háború borzalmaira gondolva kimond
juk, hogy a katona nem teljesítheti Krisztus pa
rancsát, a katona a szeretet parancsa ellen vét, a 
katona nem lehet jó keresztyén. így itól Luther 
szerint a felületes gondolkozású ember. Az orvos, 
a midőn azt a beteg gyógyulására feltétlenül szük
ségesnek tartja, levágja a beteg kezet, lábát. Az 
értelmetlen ember, a ki nem tudja és nem ismeri 
az orvos műtétének czélját, kegyetlen és irgalmat
lan embernek nézi az orvost, pedig azt az ő nehéz 
hivatásának teljesítésében a szeretet vezérli. így áll 
a dolog a katona hivatását illetőleg is. A háború, 
a katonai hivatás sokszor borzalmas ; de még is eb
ben is nyílvánúlhat a keresztyén szeretet, a midőn 
a jog és igazságnak érvényt szerezünk, a midőn 
épen a harczczal és küzdelemmel állandósítjuk a 
békét.

A háború csak az esetben helyeselhető, ha an
nak alapja a jogos önvédelem. A fegyver haszná
latánál sem szabad megfeledkezni a kímélet és mél
tányosságról. A parasztlázadás már le volt verve, 
a győzők sok helyütt kegyetlenül bántak el a legyő
zőitekkel. E helyen Luther elitéli azokat, a kik a 
méltányosságtól eltekintve, egyenlően büntették 
mindazokat, a kik a lázadásban részt vettek. So
kan az ártól elragadva úsztak az árral. A félreve
zetőket kell Luther szerint keményen büntetni, míg 
azokkal, a kik félre lettek vezetve, enyhébben kell 
elbánni. Azok ellen, a kik a méltányosságot figyel
men kívül hagyják, kemény szidalmat ereszt meg 
reformátorunk, mondván : „W ir  D e u t s c h e n  
s i n d  D e u t s c h e n  u n d  b l e i b e n  
D e u t s c h e n ,  d a s  i s t ,  S ä u  u n d  u n -  
t e r n u f t i g e  B e s t i e  n.“ így mert beszólni 
az, a ki úgy szerette nemzetét, a mine előtte és 
utána kevesen. 0  népszeretetét és hazafiságát nem 
a népének való hízelgésbe helyezte.

A lázadásban a keresztyénnek részt vennie 
nem szabad. Csak egy esetben van megenged
ve az uralkodónak detronizálása, és ez az eset 
akkor áll elő, ha az uralkodó őrült. A zsarnok ke
gyetlenségei elől szabad menekülni. A legkegyet
lenebb zsarnok is még önmagába térhet, megja
vulhat. Az uralkodó személy változását kívánják 
sokan, pedig nagy külömbség van a személyváltozás 
és az uralkodás módjának megváltozása között. Az 
uralkodó személyének változása nem igen kívána
tos, mivel „selten kommt was besseres nach.“ Egy 
szegény asszony buzgón imádkozott zsarnok ural
kodójának életéért. A zsarnok csodálkozva kérdi az 
asszonyt, hogy miért imádkozik oly buzgón életé
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ér t.  A s z e g é n y  a sz o n y  m o g fe lo l t  k é rd é sé re .  „A  m i
k o r ,  ú g y m o n d ,  n a g y a ty á d  élt,  tiz t e h e n e m  volt,  
buzgón fo h á s z k o d ta m ,  h o g y  b á rc s a k  az Is te n  l e 
v e n n é  ez t  a k e g y e t le n  z s a rn o k o t  n y a k u n k r ó l  ; m e r t  
l i á t  k é t  t e h é n k é m e t  e r ő s z a k k a l  e lv e t te  tő lü n k .  A  
z s a rn o k  m e g h a l t  és  a  te  a ty á d  k ö v e tk e z e t t  u tá n n a ,  
a  ki s z in té n  h á ro m  te h e n e m tő l  fo sz to t t  m e g  Ú jb ó l  
im á d k o z ta m ,  h o g y  b á r  c s a k  öttől a  z s a rn o k tó l  is 
m e g s z a b a d u ln á n k .  M e g s z a b a d u l tu n k -  A p á d  m e g h a l t  
é s  to le t té l  u ra lk o d ó n k .  D e  te  s e m  v a g y  k ü lö m b  e lő d e 
id n é l ,  te  is m á r  n é g y  te h e n e m tő l  fo sz to t tá l  m eg ,  ú g y  
h o g y  m á r  c sa k  eg y e t lo n  e g y  t e h é n k é m  m a ra d t .  A  te 
d r á g a  é le te d é r t  fo h á sz k o d o k  az  Ú rh o z ,  m e r t  fé lek , 
h o g y  a te  u tó d o d  e lvesz i u to lsó  te h o n e m o t  i s .“ Így ,  
i ly e n  t ré fás  m o d o rb a n  ig y e k s z ik  L u t h e r  o lv asó i t  
m e g g y ő z n i  ar ró l ,  h o g y  a  n a g y  v á l to z á s o k b a n  no 
r e m é n y k e d je n e k ,  h a n e m  in k á b b  b iz z a n a k  I s te n b e n ,  
a  k i a  z s a rn o k o k  h a t a l m á t  eg y  s z a v á v a l  s e m m iv é  
te h e t i .  L e g k ív á n a to s a b b  az, h a  az  U ra lk o d ó  n e m  
k é n y o - k e d v o  s z e r in t  c se le k sz ik ,  h a n e m  tö r v é n y e k 
k e l  k o rm á n y o z .  D e  a tö rv é n y  sem  e leg o u d ő  a  jó  
k o r m á n y z á s h o z  ; m e r t  a z t  is m e g  lo ho l  k e rü ln i ,  ki 
le h o t  j á t s z a n i .  L e g jo b b  az, h a  az U ra lk o d ó k  és 
k o r m á n y z ó k  is tonfé lő ,  k e g y e s  o m b e re k .

A h á b o r ú  k é t  féle le h e t ,  nz e g y i k n e k  a l a p j a  
a  h a t a lo m v á g y ,  a  fé k te le n sé g ,  a m á s i k n a k  a la p ja  
az  ö n v é d e le m . A z  e lső  az  ö rd ö g tő l  e re d ,  a  m á s ik  
„ s z e re n c sé t le n sé g * 4, a  m e ly b e n  m e g s e g í t  az  I s ten ,  
az  u tó b b ib a n  a k e r e s z ty é n  ré sz t  voltot,  le lk i ism e ro to  
c s o rb á t  nőm  szo n v ed ,  h a  b e c sü le t te l ,  e l s z á n ta n  k ü z d  
a  h a re z tó re n .

cSHfcr-

TestíérMboru az ágost. hit?, e?. egyházban.
Egyházi atyáink, a zsinati ülés utolsó szaká

ban, megalkották a kerületek arányosításáról szóló 
törvényt; megalkották ünkónyileg, zsarnokikig, láb
bal taposván az-előbb hozott s Őfelsége ap. királyunk 
által szentesített zsinati törvényeket. Azon tény, 
hogy ők is kénytelenek voltak meghajolni az önkény 
hatalma előtt, mely nem csak ev. egyházunk egyes 
esperességeiben, de az egész vonalon garázdálkodik, 
mentségükre nem szolgálhat. Ok voltak hivatva ez 
önkény hatalmának gátat vetni, de ezt nem tették, 
meghajoltak, megszavazták a kerületek arányosítá
sáról szóló törvényt, gondolván: dixi et salvavi ani- 
mnm.De bizony lelkűket meg nem mentették, mert 
ők felelősek, nem csak a világ de az Űr itólőszéke 
előtt is azon testvérháboruórt, melybe a dunánin- 
neni kerületet sodorták. Ezt belátja mindenki, a ki 
az ellentálló esperességek azon érveit, melyekkel 
ellentállásukat indokolják, mélyebben megfontolja.

Ot esperesség : nyitrai, trencséni, liptói, túróczi 
és árvái, a következő érvek alapján vette fel a har- 
ezot: 1. a kerületek új beosztása, sem földrajzi fek
vés, sem administratio megkünyitése, sem más 
egyházi indokok tekintetéből nem ajánlható; 
2. egyházi tan s a symbolikus könyvek kizárják a

politikát az egyházból, a kerületek uj beosztásának 
egyedüli indoka pedig világi — politikai; 3. a re- 
formáczio egyik fővivmánya, hogy a szent irás ér
telmében az ágost. liitv. ev. egyházba az auyanyel- 
vet visszahelyezte s ép erre támaszkodva a zsolnai 
zsinati törvények tót egyházak részére tót, mngyar 
egyházak rászóró magyar s német egyházak részé; 0 
német püspököket rendeltek;*) miből következtethető, 
hogy ugyanazon nyelvű esperességeket nem elkülö
níteni, hanem kerületileg egyesíteni kell; 4. a ke
rületek uj beosztása számos anyagi és administrativ 
zavart idéz elő s ennélfogva az ev. egyház békéjét 
alapjában megrediti;5. egyházkerületeink közül három 
a kerületek újbóli beosztását ártalmasnak nyilvání
totta, ennélfogva e három kerület zsinati küldöttei 
erkölcsileg kötelezve voltak küldőik s nem saját 
akaratukat a zsinaton támogatni; ti. daczára annak, 
hogy a dunáninneni kerület négy esperességének 
küldöttei, a kérdéses törvény hozatala előtt, a zsi
natból való kilépésüket s meghízó leveleik letevését 
bejelentették, ezen esperességek ben új küldöttek 
választása el nem rendeltetett s igy a kerületek 
arányosításáról szóló törvény a legórdekeltebb espe- 
rességek hozzájárulása nélkül hozatott.

Ez érvek alapján ezen esperességek a kerüle
tek arányosításáról szóló törvényt magukra nézve 
kötelezőnek nem tartják és a status ante 4110 visz- 
szahelyezéseért harezolnak s harczolni is fognak, 
inig nem győznek. Erős azon meggyőződésem, hogy 
győzni fognak, mert igaz és szent ügyért harczol- 
nnk. Hiszem, hogy mindenki, a ki e felsorolt érve
ket és a kerületek arányosítását elrendelő zsinati 
törvény keletkezését tanulmányozza, ha csak szik
ráim igazságszeretet lakozik szivében, belátja, hogy 
az ellenálló esperességek részén van az igazság. Avagy 
ez érveknek nem felel meg a valóság ? Avagy lehet
séges józan gondolkozásé ember előtt meggyőző érv
vel indokolni e törvény megalkotását ? Földrajzi 
kikerekitést, egyházi kormányzás megkünyitósét em
legetni nevetséges dolog.**) Tények czáfolják e fel
tevést.

De mondjuk ki nyíltan, mi vezérelte az egy
házi atyákat e törvény megalkotásánál. Politikai 
s nem egyházi indok. Dunáninneni tótajku 
testvérek elnyomása, letiprása a főczél, melyet el
érni törekedtek s mivelhogy ez nem volt lehetséges 
mig a tótajku esperességek összetömörülve ellent- 
álltak, hát el kell különíteni, szétdarabolni s majd 
lehetséges lesz. Nézünk elébe.

S mit vétettek e tót ajkú testvérek '? Tótul bír

•) A dunántúli koriilotbon egyes esperességek nyelv 
I szorint lettek a múltban beosztva, igy a jolonbou is a soproni 

fölső esperessóg összes gyülekezetei nőmet istontotiazteloti 
uytltvoi bírnak, mig az alsó esperessóg csupa magyar gyü
lekezetből áll. Szerk.

*•) Kár, hogy az új tórkőp nőm lett olküldve mindekko
ráig a gyiilokozetoknok Az beszélne a legvilágosabban 6s 
legh&utfosubbuu arevisio elkerülhetlonszüksógo mellett. Szerk.
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dették az Isten igéjét; tótul fohászkodtak az Úrhoz; 
tótul tanították a népet, mutogatván neki azon 
utat, mely az üdvösséghez vezet; tótul tárgyaltak 
egyházi gyűléseikben ; tótól vezették a jegyzőkönyve
ket s mi több, tótul sorolták fel panaszaikat a ke
rületi gyűlésen, kérvén tót tannyelvű középiskolát, 
hogy a tótajku hívek anyanyelvűket teljesen ismerő 
papokkal és tanítókkal bírjanak ; sőt mindenütt azt 
hirdették, hogy a tót népet csak is tót nyelvvel le
het sikeresen vezetni azon magasztos czél felé, mely 
Krisztus Urunk által jelöltetett ki.

Messzire vezétne annak bizonyítása, hogy csak 
is ezért és nem másért hányták szét a dunáninneni 
kerület tót esperességeit. Elég lesz, ha megemlítem 
azon tényt, hogy az egyetemes gyűlés a tótnyelvü 
középiskola felállítását megtagadta, csak is azért, 
mert a tanítási nyelvül a tót nyelv terveztetett; to
vábbá, hogy a zsinati törvények által újjászületett 
kerület (dunáninneni) gyűlése a tót nyelvet tanács
kozási termeiből kitiltotta s az administratio útjáról 
leszorította, egyedül a püspöknek, saját alázatos ké
relmére engedte meg, hogy tót ajkú híveinek tót 
nyelvű pásztori leveleket irhát. Hogy a kerületek 
újbóli beosztásának ilynemű gyümölcse nem vonz, 
hanem visszataszít, az világos ; mert hát nagyon is 
korán kibújt a szeg a zsákból.

Ne mondják tehát, hogy a tót esperességek 
makranczoskodnak, mikor tótajku híveik Isten adta 
jogait védik ; ne kiáltsanak kigyót-békát reájuk mi
dőn ezek, Krisztus Urunk parancsának engedelmes- 
kedve, Krisztus tanával ellenkező emberi parancs 
előtt meghajolni nem akarnak. Simm cuique, s vége 
az egyenetlenségnek.

Hogy ily háborúskodás által az ágost. hitv. ev. 
egyetemes egyház nem erősödik, hanem külső el
lenségeink örömére, gyengül, az is igaz.

Ám lássák azok, a kik az egyházat e testvér- 
háborúba sodorták, ők feleljenek majd egykor a 
mindenható Ítélő széke előtt.*) Sz. P.

*) A nyitrai esperesség márczius 19-én tartott 
gyűlésen elhatározta, miszerint a törvénynek enge
delmeskedik, de törvényes úton kívánja a revisiót, 
az arányositási törvény megváltoztatását. Helyesen 
cselekedtek, a midőn el nem szakadnak az ág. h. 
ev. egyház egyetemétől, mert ez utóbbi cselekede
tük által azoknak malmára hajtották volna a vizet, 
a kik politikai diktatúrát, egy politikai eszközt akar
nak egyházunkból létesíteni. Hiszen ők az elszaka
dásnak csak örültek volna, hogy aztán a törvénnyel 
kezükben minden ponton megindítsák az üldözést 
és lett volna olyan háború, a minőt hazai egyházunk 
még nem látott.

A törvény útján maradva, meg lehetnek nyitrai 
testvéreink győződve arról, hogy még azok is, a kik 
vér szerint nem rokonaik, de a hitben egyek, támo
gatni fogják őket az igaz küzdelemben. A felosztás 
indoka nem volt egyházi érdek. A törvény revisió- 
já t sürgetnünk, kívánnunk kell törvényes utón és 
törvényes eszközökkel. Be c s ü l e t e s ,  f é r f i a s ,  
n y í l t  k ü z d e l e m  n e m  l e s z  e r e d m é n y t e 

len.  Hűen teljesítve kötelességünket, bizhatunk Is
ten irgalmában. Minden terrorismus idővel megszű
nik és elárvúlt hazai ág. h. ev. egyházunk sem fog 
mindég Győry és Pulszky-féle ötletek alapján kor
mányoztatok A gyülekezetek is öntudatra ébrednek, 
és nem fogják megtisztelni bizalmukkal azokat, a 
kik e bizalmat nem a hitélet emelésére, hanem múló 
politikai ködképek megvalósítására használják.

Szerkesztő.
-------- -------------

IRODALOM.
„Unterm Kreuz“. Sechs Andachten für die 

heilige Passionszeit von C. E. S c h mi d t ,  luth. 
Pfarrer. Kapható szerzőnél Pozsony, Apáczapálya 
23 sz. 18 krért. E czimen jelent meg hat passiói el
mélkedés a pozsonyi német egyház lelkes fiatal pap
jától német nyelvű egyháztagjaink lelki épületére. Áz 
igaz, hogy német nyelven irt passiói elmélkedések
ben nincsen hiány, de azért hazánkban mégis ritka 
jelenségnek tekinthetők ezen elmélkedések, a me
lyeknek minden sorából kisugárzik a hivő léleknek 
odaadása, ragaszkodása a mi hitünk fejedelméhez, 
az Úr Jézus Krisztushoz.

Szerző a legegyszerűbben és keresetlenül, de ép 
azért hatásosan tárja fel a hivő lélek előtt a megvál
tás tényét. Elvezeti a hivő lelket Golgotha szent 
hegyére s rámutat a Krisztus keresztjére, a mely 
vádolóként lép fel, — Das Kreuz mein Ankläger — arra 

! késztet, hogy bűneink nagyságát felösmerve igy 
kiáltsunk: mea culpa, mea culpa, mea maxi
ma culpa. De a Krisztus keresztje nemcsak 
vádol, hanem, ha felösmertük bűneinket s lelkűn
kön erőt vett az isteni szomorúság, az őszinte bün- 
bánat, akkor a kereszt a hivő lélek védőjeként jele
nik meg — Das Kreuz mein Freisprecher. — Meg
szabadítja a hivő lelket a halál félelínétől és az Ítélet 
rettegésétől s ha a lélek meggyőződött arról, 
hogy a Krisztus keresztjére éppen az ő bűne van 
keresztre feszítve, ha meghalt a bűnnek, szükséges, 
hogy ismét uj életre ébredjen, uj életben járjon, s 
minél buzgóbban ragaszkodik Krisztus keresztjéhez, 
annál könnyebben veri vissza a világ csábításait, az 
ördög kisértéseit a test kívánságait, annál biztosab
ban haladhat az uj utón: a szentség utján. — Das 
Kreuz meine Heiligung. — Ez utón a szeretet gya
korlása a főkötelesség. Hiszen arra tanítja a, hivő 
lelket a kereszten elvérző Megváltó; csakis O tőle 
tanulhatjuk meg azt, hogy mi a szeretet; csak az ő 
végtelen szeretetétől áthatva leszünk képesek fele
barátainkat, testvéreinket, az Űr megváltottjait, va
lóban szeretni. Különben nem egyéb üres ámításnál 
az emberiség iránti szetetettel való dicsekvés. Ezen 
szeretethez, mely az élő hitből fakad, a reménység 
is járul, az örök élet reménysége. Krisztus engesz
telő áldozata megnyitotta nekünk a mennyei szent
ség kapuját — Das kreuz ist meine Hoffnung. — 
Megfoghatatlan ugyan, hogy mi, kik a test erőtlen
ségében járva, a világtól megvetve, a Krisztus ke
resztjét hordozzuk, egykoron mennyei dicsőséggel 
legyünk felruházva — de mégis úgy leszen. A hol 
a mi fejünk vagyon, ott lesznek az ő tagjai is. 
Krisztus diadala a mi diadalunk — Das Kreuz mein 
Sieg. — S ime most jöhet a világ csábítása, öröme, 
s bánata, jöhet üldöztetés, meztelenség, fegyvert 
hozhat bármit is a jövendő, ha Krisztus keresztjét
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átkaroljuk hivő lélekkel, úgy mind ezekben teljesen 
diadalmaskodunk az által, a ki minket szeretett. Az 
Istennek pedig legyen hála, ki adja nekünk a dia
dalaiét az l'r Jézus Krisztus által. Ebben foglaltuk 
össze röviden ezen gyönyörű, nyelvezet tekintetében 
valóban remek, elmélkedéseknek tartalmát. S ebből 
láthatjuk, szerzőnknek nem az a ezélja, hogy szép 
szavakkal, megható gondolatokkal könynye- 
ket préseljen ki olvasóinak szemeiből, a mire, 
— sajnos — mostani aszketikus irók igen sokszor 
törekesznek, hanem a szomjuhozó lelkeket az örök 
élet vizével akarja kielégíteni. Arra a fundamentumra 
építi a lélek békéjét, a lélek megváltozását, mely ; 
megvettetett a világ megteremtése előtt s a mely 
megmarad mindörökké.

B.

Graf Paul von Ilocnshroerh „ritriimo!it»ue 
I^eistungei».“ Berlin II. Walther’s Verlag. 1895. 
Ara s í i  pf.

Hoensbroeeh a jezsuita szerzetnek volt tagja 
és mint olyan tért át evangélikus hitre, ott hagyva 
szerzetét és egyházát. Nem a gyűlölet adja kezébe 
a tollat, hanem az évek hosszú során át szerzett 
iobb meggyőződés. Nem a liberalismus hajtotta őt egy
házunkba, hanem a positiv keresztyén világnézet, és 
épen ezért munkái részünkről megérdemlik a komoly 
figyelmet.

E füzetben II. két értekezést közöl. Az egyik
nek czíme : Ultramontanismus und Social demokratie, 
a másiknak: I)ie Wunderberiehte des Bischofs 
von Trier.

Az ultramontan ismus szereti hangoztatni azt, 
hog}' a social demokrata irány hatalmának csak 
a katholicismus képes gátat vetni. E rész
ben felhozza Belgiumot, mint a hol a 
katholicismus a legerősebb, de a hol egyszersmint 
a socialdemokrata párt a legsikeresebben küzd és a 
legnagyobb hatalomra tett szert. Adatait múlt szá
munkban közöltük.

Értekezését azon kérdés megfejtésével végzi, 
bog}' mi az oka annak, hogy a belga ultramonta- 
nismus daczára kifejlettségének, daczára külső ere
jének még is oly tehetetlen szemben a li be rali sinussal 
és socialdemokratiával ?

Az ok az újkori katholicismus fejlődésmene
tében van. A vallásnak iidverős elemei háttérbe szo- 
rúltak és helyökbe a külsőség és sablonszerüség lé
pett. Nagyszerű templomok, fényes istentiszteletek, 
pompatelt vallásos ünnepélyek, nagy lármával és 
reklámmal létesített gyülekezések, ezek képezik majd
nem minden par excellence idtramontán ország ka- 
tholicismusának signaturáját.

A középkor nagy szerzetes rendéi, a franois- 
kanusok és dominikánusok, mély vallásos szükség
érzetből és lelkesedésből keletkeztek, apostoli egy
szerűség, felebaráti szeretet, Istenfélelem voltak azok 
vezérlő eszméi. Ezen szerzetesrendek gazdag áldás
sal és reformátori szellemmel látták el a keresztyón- 
séget. Azóta (i század múlt el, és ezen szerzetesren
dek is a külsőségek és sablonok árjába sodortattak, j 
Az egyes, a ki a szerzetbe lép ma is még a legtöbb 
esetben evangéliumi kegyesség által vezéreltetve 
teszi meg e lépést, de mihelyt a szerzetbe lépett, 
elveszti az ott uralkodó rendszer folytán a drága 
gyöngyöt. A szerzetes rendek czéljaikban és esz
közeikben egyaránt elvilágiasodtak, amennyiben fő

súlyt helyeznek a külső eredményre, tagjaik nagy 
számára, templomaik fényére és igy valóságos ver- 
senytársulatokká fajúltak, kénytelenek reklámmal 
dolgozni. Lévén á lényeg csak a külső máz, ilyenné 
lesz hatásuk is, úgy a tömegre, mint a felsőbb kö
rökre. Nagyszerű templomok és kápolnák épülnek, 
a gyönyörű oltárképek, az aranyozott oltárok gyö
nyörködtetik a szemeket, jeles szónokok előkelő, 
nagyszámú hallgatóságot gyűjtenek szószékeik köré, 
a nagyszabású nevelőintézetek százával bocsátják 
ki növendékeiket, az ország jövő anyáit és család
apáit, do azért az élvhajliászat, a frivolitás, a vallás- 
talanság. az erkölcsi feslettség ott növekszik legin
kább, a hol az ultramontanismus virágzik ; nem ál
tala lett életre hozva, de virágzása daczára hata
lomra tett szert !

A másik értekezésben a trieri püspök csoda
jelentéseit bírálja. A trieri püspök következő művet 
adott ki: „Wunder und göttliche Gnadenerweise bei 
der Ausstellung des heiligen Rockes zu Trier im 
.Jahre 1H91. Aktenmassig dargestellt von l)r. M. 
Felix Komm, Bischof von Trier.“

1891. évben a művelt Németországban százez
rével tódultak a zarándokok Trierbe, hogy ott Krisz
tus állítólagos kabátját láthassák és érintése által 
testi és szellemi bajaiktól megszabaduljanak.

H. hisz a csodákban és nem is akarja a cso
dákban való hitet megingatni. A csodákban való 
hit a positiv keresztyén világnézet egyik alkatrésze. 
A csoda sok millió keresztyén álláspontjáról te
kintve érzékileg észrevehető bizonysága a szemé
lyes Isten létének, a ki a világ teremtőjo és kor
mányzója.

A trieri érsek könyve azért érdemel megrovást, 
mivel azok a bizonyítványok, melyeket a cso
dák igazolására felhoz, nagyon silányak és minden 
gondolkozónál a csodákban való hit megingatására 
vezetnek.

A trieri püspök következő okmányokkal bizo
nyítja a trieri kabát csodáit: 1. lelkészi bizonyítvá
nyok a meggyógyúlt egyének életmódjáról és be
tegségéről ; 2. orvosi bizonyítványok 8., a bizottság 
véleménye. — A legfelsőbb forum azon bizottság 
véleménye, a melyet a püspök theologusok és or
vosokból állított össze. 11. szerint az a legfőbb baj, 
hogy ezen theologusok és orvosok nevei sehol sem 
emhttctnck, már pedig az ily névtelen bizonyítvá
nyok semmit sem érnek, mivel a név képezi a bi
zonyítvány hitelét és értékét. 11 csodás meggyógyu
lás felől ad véleményt ez a névtelen „tudósokéból 
álló bizottság. A névtelenségnél még nagyobb baj 
az, hogy egyetlen egy esetben sem állítja határo
zottan ezen tudós társaság azt, hogy csoda történt. 
A bizottság ott is, a hol a csodát minden kétséget 
kizárólag kellene bizonyítani, megelégszik olyan ki
tételekkel : „úgy látszik“, „mi azt hisszük.“

Az orvosi bizonyityányok közül eggyen szintén 
nincs aláírás. A 11 csodás eseményről szóló orvosi 
bizonyítvány, egyet kivéve, nem szól csodáról és 
csodaszere meggyógyulásról. Néhol a lelkész és az 
orvos bizonyítványa között ellenmondás van.

A trieri püspök művének 2-ik része 27 ke
gyelmi nyilvánúlást sorol fel, vagyis olyan eseteket, 
a hol a csoda határozottan be nem bizonyítható és 
mégis az isteni kegyelem különös nyilvánulásait 
látja azokban a hivő. Itt is egy csomó meglehető
sen értéktelen, sok esetben semmitmondó bizonyít
vány van közölve.
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H. szerint, daczára azon dicshymnusznak, a 
mellyel bezárja könyvét a trieri püspök,*) az ő bi
zonyítása semmis. Mily kár H. szerint, hogy aróm. 
kath. nép ilyen könyvekkel lesz elárasztva. A ka- 
tholikns hivő az élet keresztjében és csapásaiban nem 
nyúl a Szentiráshoz, hanem az olyan dr. Korum- 
féle aszketikus könyvekhez a melyekben a legsem
mitmondóbb és legkalandosabb elbeszéléseknek kell 
a  katholikus hívő számára pótolni az élet kenyerét

Sz.

F E L E K E Z E T I ISKOLA.
Az iskolakötelezettség legrégibb esete Athén

ben található fel, a hol Solon arra kötelezte a 
polgárokat, hogy fiaikat a testgyakorlásban és ze
nében oktassák. Spartában az uralkodó osztály 
fiai az állam által neveltettek. Romában és a kö
zépkorban az iskolakötelezettség nyomai fel nem 
lelhetők. Luther volt az első, a ki az iskolaköte
lezettség elvét kimondotta. AMelanchton által szer
kesztett egyházrendezet a lelkészek kötelességévé 
tette, hogy a szülőket figyelmeztessék arra, misze
rint gyermekeiket az iskolába küldjék. A würtem- 
bergi zsinat. 1649-ben elvileg elfogadta az iskola
kötelezettséget, de az csak lassan lépett életbe, csak ! 
1787-ben lett törvényileg kimondva, hogy a szülék 
gyermekeiket 6—14 évig kötelesek iskolába küldeni. 
Celle városában 1680-ban, Braunschweig, Lüneburg- : 
ban 1737-ben lett behozva az iskolakötelezettség. 
Szászországban 1724-ben lett elrendelve, de csak 
1764-ben végrehajtva, Bajorországban 1802-ben, 
Poroszországban 1658-ban lett elrendelve, de csak 
1736-ban végrehajtva. Sveiczban 1798-ban lett az 
iskolakötelszettség kimondva, de szintén igen las
san lett végrehajtva. Anglia csak a legújabb időben 
fogadta el az iskolakötelezettséget. Hazánkban az 
1868-iki törvény mondta ki először az iskolaköte
lezettséget ; de teljesen végrehajtva még nálunk 
sincs ezen törvény, lévén még 1000 község, a hol 
egyáltalában nincs község. Az állam ott állít isko
lákat, a hol úgy is elég iskola van.

Az iskolakötelezettség törvénye csak akkor 
áldásos, ha az iskola feladatát nem csak a sok is
meret közlésébe helyezzük, ha annak főczélja a 
vallás-erkölcsi alapon álló népnevelés. Az utóbbi 
nélkül az iskolakötelezettség szigorú keresztülvitele 
úgy az államra, mint a társadalomra inkább átok 
mint áldás. E tekintetben közöljük a nem orthodox 
theologus hírében álló Ritschel nézetét (Geschichte 
des Pietismus I. 266—267): „Francziaországban a 
18-ik századbeli felvilágosodás azt réményelte, hogy 
az egészséges értelem (gesunde Vernunft) már a 
következő nemzedékben győzedelmeskedni fog a 
fékező hagyományok és inhumánus szokások felett

*) A m egboldogult Simor, esztergom i érsek, sokkal 
óvatosabb volt, sem bogy akárm ilyen  csoda bizonyítványokat 
közölt volna. E gy  ízben nagy port vert fel az, hogy D-ön a 
boldogságos szent szűz m egjelent. A kath . nép ezrivel tódult 
oda. A komoly és m ély vallásossággal biró főpapnak nem  tet
szett ez a könnyen hivés, m aga elé idéztette a d-i p lébánost 
és midőn az egész kom olyan állította, hogy lá tta  a boldogsá- 
gos szűz kópét a nevezett forrásban, S. azzal u tasíto tta rend
r e :  »ugysn ne fecsegjen, m időn ön a fo rrásba nézett, ott csak 
a  saját ostoba arczát láthatta."

és az eredmény lett: a forradalom zűrzavara és 
borzalma,

A politikai liberalismus Németországban azon 
remény által lett sarkalva, hogv az egyéni sza
badság minden viszonyban való kiterjesztése, a tu
dományos műveltség elterjedése népünket szokat
lan gyorsasággal erkölcsi és politikai önállóságra 
vezérlik. A rósz következmények a néptömeg fo
kozódott elerkölcstelonedésében nyilvánvalók. A 
népek erkölcsi egészsége nem alkalmas arra, hogy 
az a lassú történeti fejlődés merev áttörése és a 
nagy ugrások által fejlesztve lehessen.“

Bár okulnánk mi is német hitsorsosaink pél
dáján. Népünk iskoláit úgy tekintette mint temp
lomait, Szívesen áldozott azokra. Fájdalom a nép
iskola is a sok tantárgytól túlterhelve nyög, nem 
nevelünk abban ev. népet, hanem a dologtól ide
genkedő, elégedetlen világfiakat. Iskoláink és pedig 
úgy népiskoláink mint felekezeti középiskoláink 
nem csak oktató, hanem nevelő intézetek is való
nak. Ma fő dolog a külső fény, a nagyszerű szer
tár, a sok tanári konferencia, a szigorú osztályzás, 
a kitűnő tornaterem. Őseink egyszerű eszközökkel, 
nem kérkedve a tudományos rendszerek magasla
tával, nem birva oly mély szakképzettséggel, jelle
meket, igazi tudósokat neveltek. Ma a legtöbb kö
zépiskola idomító intézet, a hol a nevelésre és kü
lönösen a vallásos nevelésre kevés gond fordittatik ; 
mert az oktatás, az ismerettömés a fő. Az ilyen 
rendszer az egyéniséget, az Istentől adott egyéni
séget, nem fejleszti és az ezen intézetekből kikerült 
növendékekre a fényes osztályzat mellett is reá il
lik Kirkegard ama szava: „Áls Originale geboren 
sterben sie als Kopien.“

--------

4

KÜLMISSIO.

Missio ügye hazánkban. Öhler T., a baseli 
missio egyesület igazgatója, a felső vasmegyei es
peresnek köszönetét nyilvánította azon szives fogad
tatásért, a melyben részesült Limbach missionárus 
a dunántúli ág. h. ev. német gyülekezetekben és 
azok lelkészeinél. Hő óhaja a nevezett igazgatónak, 
hogy ezen látogatás fejleszsze a külmissio ügyét 
hazánkban, és létesítsen állandó összekötetést az 
illető gyülekezetek és a baseli misio között. A mis- 
sioi bizottság figyelmébe ajánlja az érdeklődő gyü
lekezeteknek második utazó missionáriusát is. Szá
mos missioi traktátust küldtek a gyülekezeteknek, 
hogy azok hívei a missio szent ügyét illetőleg tá
jékozást szerezhessenek és érdeklődjenek a missio 
munkássága iránt. Különös figyelmébe ajánlja a 
gyülekezeteknek a missio egylet által kiadott kon- 
firmátiói lapokat, a melyek Sveicban nagy elterje
désnek örvendenek, és a melyek alkalmasak arra, 

i hogy már a gyermekekben is felkeltsék az érdek
lődést a missio ügye iránt.

Gladischefsky, budapesti német lelkész, a 
pesti missio egylet nevében köszönetét fejezte ki 
azon ág. h. ev, német gyülekezeteinknek, a melyek 
Limbach missionárust és előadásait szívesen fogadták 
és hálát ad az Istennek, hogy ezen út eredményei 
a legmerészebb várakozást is felülmúlják. Várható,
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hogy lmzai ág. h. ov. egyházunk is ozentul jobban 
fog érdeklődni a missio ügye iránt, mert hisz más 
kissebb egyházak is o tekintetben mosszo túlszár
nyalnak bonnünkot. Remélhető, hogy nálunk is sz<t - 
veztetni fognak a másutt igen áldásosán működő 
missioi egyletek.

(iladisohefsky azt mondja, hogy a budapesti 
missioi egylot kész a kérdezősködőknek felvilá
gosítással szolgálni. A budapesti missioi egylet 
18G4- ben lótosüit Már az egylet lótesüíós© 
előtt élénk munkásságot fojtott ki Wiinmer a 
hires felső lövői lelkész. Az alsó lövői ág. h ov. 
templomban már 1861-bon külön persely volt felál
lítva a missio ügyónok szánt adományok számára.— 
Felvidéki ág. h. ov. tót egyházainkban szintén ré
gen ápolva volt a missio ügye egyes lelkes, hitbuz
gó lelkészek által. A jelesei) szerkesztett „Cirkovné 
Listy“ megalapítása óta gyűjt a missio czéljaira, 
különösön gondott fordítva az ág. h. ev. szelemben 
folytatott lipcsei missio ügyének támogatására.

A szászországi missioi egylet 75-ik jelentése 
szerint az elmúlt év bevételei igen kedvezők valá- 
nak. A vizkereszti oflVrtorium a múlt évben, da- 
czára az akkor uralkodó zord időjárásnak, úgy hogy 
a hegységben alig juthattak az emborek a temp
lomba. 21,490 márkát eredményezett Az összes be
vétel 93.779 márka volt. Hagyományozásokból 9190 
márka folyt be, abból 1700 márkát egy fnlusi sza
bómester hagyományozott. A zsidó missio czéljaira 
477tí márkát adományoztak. Különösen becses ado
mányoknak jelzi a jelentés a következő adományo
kat : egy szolgáló leány adott 40 márkát, 25 már
kával ajándékozta meg a missiót egy dresdai taka
rító nő, 30 márkát adott egy szegény sorsban élő 
asszony, egy vak ember kézügyességével szerzett 
jövedelmét adta oda.

Japán. A nemzeti büszkeség és túlzás nagy 
akadályát képezi a keresztyénség terjedésének Ja
pánban és korai volt a reménykodes, hogy a civi- 
lizatio gyors terjedésével párhuzamban, a keresz
tyénség is teljes erővel fog oda behatolni. íme a 
távol keletről olv hangokat hallunk, a minőket 
bizonyos termekben élvezhetünk. Egy előkelő ja- 

án Rinza Ringó M. Hirai ur nőm régon értekezett 
apán viszonyáról szemben a keresztyénséggel Ez 

értekezésben a következőkot mondja : „egy keresz
tyén a japán parlamentbe emlékiratot nyújtott be, 
a melyben kiemeli, hogy a japánok nem akarják 
a nyugoti hanem a japán keresztyénséget. En en
nek teljes szivemből örülök és a mozgalmat támo
gatni óhajtóm- En nem vagyok vak ellcnségo az 
idegen keresztyénségnek; ellenkezőleg, jöjjön az 
Amerikából vagy Európából és ha igaz keresztyén- 
ség az, és tényleg Japán jólétét és clChaladását 
mozdítja elő, és nem ezélja a mi függotlcnségün- 
ket aláásni és a mi nemzeti erősödésünket (állam- 
eszme) megakadályozni ; úgy én is teljesen ahhoz 
állok. Ha azonban valamely vallás vagy tan, no- 
vezzék bár azt koresztyénségnok, budhismusnak, 
shintoismusnak vagy konfucianismusnnk, a jóakarat 
köpönyege alatt szándékosan vagy nem szándéko
san a mi nemzeti érzésünket megsemniisiteni, a mi 
függetlenségünket fenyegetni akarná, úgy ellensze
gülünk és az éllenszegülésben kitartunk, még ha 
az utóbbi vértengereken vezetne is át.“ Nem régen

egy buzgó japán korosztyón papot megfosztottak 
állásától, mivel a japán nők életének egyes visz- 
szásságait ostorozta és igy állítólag Japán nomzeti 
becsületét sértette meg, tohát már ott is az állító
lagos „hazufiatlanság“ kánoni vétsógot képez.

India. Nem régen Madrasban egy igen elő
kelő és magas miveltségü tamul Dr. Ramundsam 
ügyvéd keresztyénné lett. Az illető a skot missio 
áltnl fenntartott „Christian Collegébe“ képezte ki 
magát, a hol reá különösen a tanárok kegyessége 
és tiszta, szeplőtlen élete gyakorolt mély benyo
mást. Rokonui és barátai szemrehányásaitól félve 
Kalkuttába ment és ott lett megkeresztelve. Yisz- 
szatérvo szülővárosába általános volt uz öröm a 
keresztyének között. A bramnnok, különösen hoz
zátartozói, mindent elkövettek, hogy a hitelhagyot
tat visszatérítsék. Minden rábeszélés, fenyegetés 
hasztalan volt. Végre kezébe juttatták Rónán „Jé
zus éloto“ czimü művét. Ez utóbbi hatott, Dr. 
Rnmmdsnm kilópott a keresztyén egyházból.

Bombayban egy igen magas műveltségű 
hindu, Dr. \Velnikar, kéresztyénnó lett. Az illető 
az indiai skót egyotemen a jogtudomány tanára. 
Most, hogy hosszú előkészület után, megkeresztel
ve lett, irodalmi téren is küzd a keresztyénség 
szent iigyo mellott. Legújabban is „Nyílt levelek a 
gondolkodó hindukhoz* czim alatt röpiratot adott 
ki, a molyben azon kérdést veti fel, hogy váljon 
honfitársainak van-e szuksego vallásra ? Szerinte 
csak az a vallus, a melyben erő és valóság van. A 
hinduismus ily értelemben ma már nem nevezhető 
vallásnak.

B E L  MISSIO.

Az üdvliadsereg szociális tevékenysége. Az 
üdvhadsereg külön menházat tart fenn a szabadon 
bocsátott fegvenczek számára, különös gondot for
dítva azokra, a kik első ízben lettek büntetve. Ezek 
részint maguk keresik fel az üdvhadsereg menhá- 
zait, részint hozzátartozóik áltnl lesznek oda vezet
ve. Az üdvliadsereg tisztjei közül kettőt állandóan 
azzal biz meg, hogy a fegyházak kapuja előtt vá
rakozzanak a kiszabaduló fegyenezokre Ezen szol
gálattal megbízott tisztek egyiko 20 évig volt bör
tönőr, a másika meg 40 évet ült a börtönben, ők 
ismerik a börtöneiét és annak lakói titkait. — A 
kiszabaduló fegyenczet magukhoz édesgetik, és meg
nyerve azt a menházba kisérik. A menliáz felirata : 
„tégy jót és az Isten megsegít“. A menliáz lakói 
munkára szorittatnak, csak hogy itt nagyobb az 
elnézés mint a munkatermekben, és nag}'obb a 
szigor szemben az iszákossággal. A legutolsó évben 
366 fegyenczet fogadtak a menházba, azok közul 
265 különféle mesterségben lett elhelyezve, részint 
szüleihez vissza küldve.

Érdekes az üdvliadsereg fnrmkoloniája is. Lon
dontól körülbelül 10 mérföldnyiro fekszik ez a gaz
dasági tolop. Ezen helyen oly munkakeresők lesz
nek elhelyezve, a kik a műhelyekben nem alkal
mazhatók, és földműves munka után vágyódnak.
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Ez intézmény szoros összefüggésben van a többi 
intézménynyel. Ezen gazdasági telep szolgáltatja 
nagy részben az üdvhadsereg londoni éttermei szá
mára az élelmi czikkeket. Czólja ennek az is, hogy 
alkalmas egyének kópeztessenek a tengerentúli ko
lóniák számára, és igy a túlnépesedés bajain ek
ként is segitve legyen. A munkások 4 osztályba 
sorozva kapják fizetésüket. A 4, oszt. fizetése he
tenként 1 márka ; a 3. oszt. 2 m. ; a 2. oszt. *m. ; 
az 1. oszt. 4 márka. Az osztályokba helyezés és 
előléptetés a kifejtett munkásság mérvéhez képest 
történik. A lusta és hanyag munkás élelmét nem 
szolgáltatják ki. A munkás bérének l/3-át fizetik 
ki, a többit visszatartják ruházatra, szerszámra (Ang
liában ezt a munkás köteles beszerezni). A mun
kás hetenként bérjegyzéket kap. A szeszesitalok
tól minden munkás köteles tartózkodni. Midőn e 
gazdasági telepet létesítették, azonnal sűrűén építet
tek környékén korcsmákat. Ezzel szemben akként 
intézkedtek, hogy azon munkást, a ki ezen korcs
mákba ellátogatni merészei, azonnal végleg kizár
ják a telepből.

Booth tábornok egyik régi kezdeményezése a 
Slum-Missio (zug-hely missioja). Ezen missiót ren
desen az üdvhadsereg nő tagjai végeik. A város 
legelhagyatottabb részeiben lakást bérelnek a mis- 
sionarius nő részére, a mely azután felkeresi a bűn 
tanyáit, hogy a bűn rabszolgáit kiragadja azokból. 
A legutóbbi évben 80 ilyen slum missionarius mű
ködött és az illetők egy óv lefolyása alatt látoga
tást tettek: 186,825-ször egyes családoknál, 6391- 
szer szállástadó házakban, 23,062-szer korcsmákban, 
829-szer bordélyházakban. 5341 szegénynek nyúj
tottak segélyt.

14 menház van bukott nők számára. A bűn 
ezen szerencsétlen áldozatainak számát, Booth tá
bornok, magában Londonban 200,000-re teszi. Ezen 
menházakba 1891-ben 1484, az elmúlt három év
ben 9527 nő vétetett fel. A bánásmód szeretettel
jes, és az üdvhadsereg hű marad azon elvéhez, 
hogy az emberi lélek nem sülyedhet annyira, hogy 
a megtérésre képes nem lehetne. Sokan ezen sze
rencsétlenek közűi is a jó útra térnek.

Érdekes intézménye az üdvhadseregnok tuda
kozó irodája az eltűntek számára. Sokan ez utón 
rá akadtak a tékozló fiúra, megtalálták elveszett
nek hit kedveseiket. Különösen nagy réme ezen 
intézmény az oly magas és alacsony állású csábí
tóknak, a kik szegény leányokat megcsaltak. Az 
elmúlt évben is 111 urfit kutattak ki. a kik azután 
kötelesek voltak apai kötelességeiknek eleget tenni. 
Ezen tudakozó irodában minden tudakozódásért 1 
már. fizetendő. Ezen irodával kapcsolatban van egy 
jogi tanácsadó terem, amelyben szegények ingyen 
nyernek jogi tanácsot.

Van azután az üdvhadseregnek külön képző 
intézete is, a melyben jövendő hivatalnokai (kadettek) 
a szociális munkakör minden ágában kiképeztet- 
nek.

Booth tábornokot az utóbbi időben sokan meg
támadták, szemére vetvén, hogy önző, kapzsi, hiú 
ember, hogy vagyonát szaporítja és a mellett tiszt
jeit éhezni hagyja. Ezen állítás a legtöbb esetben 
téves. Booth tábornok, „A legsötétebb Anglia“ czi- 
mü müvéért 120 ezer márka tiszteletdijat kapott, 
és ő ezen egész összeget a belmissio czéljaira for
dította. Szemére vetették Boothnak, hogy statistikai 
adatai nem igen pontosak és ezen szemrehányás

nem alapnélküli. Szemére vetik azt is a tábornok
nak, hogy a keresztyénség minden eddigi tevé
kenységét a belmissio terén kicsinyli- A „Riadó“ 
czimű pártlap egész a bálványozásig dicsőítette 
Booth tábornokot és müvét. Hogy az üdvhadsereg, 
különösen Angliában, oly gyorsan hódított, annak 
oka az angol egyházi viszonyokban keresendő. Az 
angol államegyház inkább a műveltek, a főrendek 
egyháza. A szekták a középosztály otthonát képe
zik. A proletariátus menhel.ve az üdvhadsereg. He
lyesen jegyzi meg Funcke Otto „Englische Bilder“ 
czimü müvében, hogy a beteges keresztyénség is 
jobb mint a keresztyénség teljes hiánya ! —

------ —; né- -----

KÜLFÖLD,
Held Ferenczlelkész, a „Stuttgarter Ev. Sonn

tagsblatt“ szerkesztője és alapitója, meghalt a mult- 
lió 31-én Stuttgartban. Született ugyanott 1819. 
márczius 29-én. 1860-ig Klein-Ingersheim lelkésze 
volt, ugyanazon évben megsántulván, kénytelen volt 
lelkészi hivatását elhagyni. Ez a szerencsétlenség, a 
mely oly sok fájdalmat okozott neki, megmutatta 
számára az ő igazi hivatását. Stuttgartba ment, a 
hol Liebich nyomdászszal karöltve megalapította 
az „Evangelische Sonntagsblatt“ czimü vallásos szel
lemű, hetenként megjelenő néplapot. Előfizetőinek 
száma különösen a franczia hadjárat óta rohamo
san emelkedett úgy, hogy a 130,Ö09-et is túlhaladta. 
Lapjának iránya politikai tekintetben social-konser- 

j vativ, vallásilag meg szigorúan biblikus volt. Lap- 
i jának nagy jövedelmét részben jótékony czélokra 
! fordította. A könyöradományok gyűjtését nagyban 
: előmozdította lapja által. A hatvanas években az 
j orosz éliinségesek számára 100,009 márkát gyűjtött 

a miért a czár a Szaniszló érdemrenddel tüntette 
ki. Körülbelül 200 különféle czélra gyűj
tött és ezen gyűjtések , eredménye 2 és fél 
millió márkára tehető. Áldással mőködött 
lapjával a romboló soeialdeinokrata sajtóval
szemben. Sok modern freigeist kifogásolta a lap jó- 

; zan vállásos irányát. Német gyülekezeteink egy né- 
' melyikében szintén örömmel olvassák e lapot híve

ink, a mely a néplapok között szinte páratlanul áll 
| és példányképül szolgálhat.

A materialista világnézet rombolásairól ir 
Sohm tanár az „Alig. Konserv. Monatsch“ czimü 
folyóiratban, a hol a következőkép szól: „A 19-ik 

; század azon felfedezéséből, hogy az anyag az Isten, 
borzasztó erkölcs keletkezett: a létért való küzdelem a 
világ törvénye és egyszersmind a fejlődés törvénye. 
A ki a létért való küzdelemben el nem pusztul, annak 

j volt joga, igazsága. A hatalom képezi a jogot. Ha 
nincs Isten, nincs szellem, nincs örökélet, akkor a 

! vallás, az erkölcs, a jog is megszűnt létezni. Akkor 
j az önzés, a mely a létért való küzdelemben az egyes- 
; nek erőt ád, az egyedül jogosultsággal bíró elv. A földi 
I jólét képezi az ember egyedüli czélját. Az erkölcs 
í az a pont, a melyen a materialismus és atlieismus 
1 népszerűvé lesz. Itt ragadja meg a néptömeget az 
| ő leghatalmasabb ösztöneiben. Már halljuk a mun

kások marseillaesenek ama refrainét: mi e földön bol-



dogok akarunk lenni, mi nem akarunk többé síny
lődni. Ezen evangéliumban rejlik a negyedik rend 
ellenünk való mozgalminak ereje. Képesek leszünk- 
e a negyedik rend forradalmának ellenállni? Ezen 
kérdéssel összefügg azon második kérdés: képesek 
leszünk e ellenállni a malerialismus észméim k? . . . 
Hol lelhető fel a inateiialismus tanának eredete? 
Hol hirdetik leplezetten, vagy leplezetlenül az athe- 
isniust? Epen a vagyonosok és műveltek körében. 
A harmadik rend körében támadtak azon gondola
tok, a melyek az üszköt hordozva a negyedik rend 
tömegét izgatják. A mi a müveitek és tudások köny
veiben írva van, az és nem más az, a mit ma az 
utczákon hirdetnek...........így mi mindnyájan, ki
vétel nélkül felelősek vagyunk, és saját bűnünk 
itélőszéke lebeg felettünk és korunk felett. A 19-ik 
század műveltsége az, amely önmagának hirdeti az 
elpusztulást. A mint a 18-ik század műveltsége, úgy 
hordozza a 19-ik század műveltsége is szive alatt a 
forradalmat. Ha szülni fog, úgy az a gyermek, a me
lyet vérével táplált, meg fogja ölni édes anyját.“ A 
inaterialismus rombolását látjuk nem esnk a társa
dalmi és állami életben, hanem, sajnos, behatolt 
már az oda is, a hol épen a metarialismus ellen kel
lene a legerélyesebb nnrczot folytatni, az egyházi 
életbe és kormányzásba. Nem akarják-e egyesek ott 
is azt az utálatos materialista elvet megvalósítani, a 
mely úgy hangzik: „Macht geht vor Hecht“?

Az egyleti élet tnltengése észlelhető Né
metországban a „Verein“-ok hazájában. Hamu nkén 
700, El belfölden 660 egylet van. Ezen egyletek leg
nagyobb része írással és tánczmulat>ággal eg\ l e
kötve tartja évi ünnepélyeit. így egyrészről az iszá- 
kosság és élvhajbászat lesz előmozdítva ezen egy- 
letek által, másiészt meg st k család anyagi n adá
sát idézik azok elő. Az egyletek ön mzaja mellett 
megtelnek a börtönök. Az ellcrfeldi börtónLui ja
nuár és februárban 3733 lelnitóztatott egyén volt, 
pedig Elberfeld nem is sorozható a nagyvárosok közé. 
Konzeivativ népünk mm hiúi a irtózik az egyhtek- 
től. A an abban a népies szólamban sok igazság: 
„az egyletek az ördögéi!“

A modern állam viszonya a valláshoz és 
egyházhoz, ily czim alatt értekezést adott ki, Ri
cker, lipcsei tanár, a mely értekezésben a túlzó libe
rális követelményekkel szemben azt állítja: A val
lástalan állapot utópia, lehetetlenség. Az á l l a m 
s z e mb e n  a v a l l á s s a l  és e g y h ázza  1 n i- 
h i 1 i 81 á v á nem v á 1 h a t i k, m e r t  k ü l ö n b e n  
s a j á t  a l a p j á t  á s n á  a 1 á. A német nemzet 
erkölcsi erejét és művetségét a keresztyén vallásból 
merítette, a mely sok század folyamán annyija ösz- 
szefon t a nemzeti gondolkodással és érzéssel, hogy 
ma már azt sem lehet megállapítani, hogy mi ké
pezi hinne a geimán és mi a keresztyén eh met. 
lla pedig a dolog igy áll, ha a mi államunk a ke
resztyén vallásból meríti az ő legjobb nedveit és 
erőit, akkor hát viselheti-e semlegesen magát azzal 
szemben, nyilvánithatja-e azt magán ügynek, a mely
hez semmi köze a melynek előmenetele nem érdekli 
az államot? Hogy a vallás és különösen a keresz
tjén  vallás szellemi alapja a mi jogrendünknek és 
kultúránknak, azt már abból is következtethetjük, 
h egy az a politikai párt, a mely állami emlőnkkel 
a legellcnségesebb lábon áll, zászlajára azon jel

szót irta: „a vallás magánügy.“ A szerző azzal végzi 
művét: Szép mondás az ...Justitia fundamentum reg- 
norum, de ez csak az igazság egyik felét fejezi ki, 
ne feledkezzünk meg az igazság másik feléről sem: 
religio fundamentum iTgnorum.“

Száoszrszági ág. h. egyházban a konfirmátiói 
oktatást azzal fejezik be, hogy a növendékeket egy
házuk iránti kötelességeikről alaposan kioktatják. 
Az egyház iránti köteleségek 10 pontban foglaltat
nak és külön lapon vannak kinyomatva úgy, hogy 
a növendékek azt a legyakrabban használt könyvbe 
ragaszthatják (leggyakrabban az énekes könyvbe.) 
Ezen egyház iránti köteleségeket az alsó érezhegy- 
ségi ev. lelkészi értekezlet a következőképen állítot
ta össze: 1. A keresztény hivő reggel, délben, este 
buzgón imádkozzék, 03 Zsolt. 7. v. — 2. A keresz- 
tyén hivő kötelessége nem csak minden vasárnap és 
ünnepnapon a nyilvános istentiszteleten rész venni, 
hanem kötelessége naponként egy részletet olvasni 
a szent Írásból. Kolos. 3, 16. — 3. A keresztény kö
telessége szorgalmasan, legalább évenként kétszer, 
járulni a gyónáshoz és az l r asztalához. — 4. A 
keresztyén, lm házzasságra lép, a polgári házasság- 
kötés után azonnal a templomba menjen eskü
vőre. 127. Zsolt. 1 v. — 5. A keresztyén, ha az le 
gyei mokek kel áldja inig őt, úgy vitesse azokat a 
szent keresztséghez. Márk ev. 10, 14. — 6. A ke
resztyén, ha keresztszülőül hívják, fogadja el a meg
hívást, s arra törekedjék a gyermek szüleivel egye
temben, hogy keresztgyermeke keresztyén szellem
ben neveltessék Kol. 4, 17. — 7. A keresztjén ne 
csak arra ügyeljen, hogy saját gyeimekei alkalmas 
időben korúnmáltnssanaK, hanem a tekintetben ki
váló gondot fordítson kereszt gyermekeire is. 8. A 
keresztyén a szeretet műveit, úgymint a kül- és 
a belmisio intézményeit, a bil diát erjesztés ügyét, 
az elnyi mott és szükséget szenvedő hitsorsosok se- 
gélvezését, a szegények és betegek ápolását, a ineny- 
njiben maga a munkában részt nem vehetne, ado
máméival támogassa. Gál. 6, 9. — 9. A keresztjén, 
lm hozzátartozói életveszélyes begségbe esnek és 
még öntudatuknál vannak, gondoskodjék arról, bőgj* 
azok az Úrvacsorát felvegyék. Mát. 11. 28 — 10. A 
keresztyén,, ha rokonai, kedvesei közül bárkit is el
szóld az Úr, gondoskodjék arról, hogy az keresz
tjén módon, égj házilag temettessék el.

Württemberg. A lelkészjelöltek a gyakorlati 
lelkészségre való egyöntetű előképzése ezéljából a 
vvürttimbergi egyházkoimányzat a következőképen 
intézkedett. A dekámis köteles a lelkészi körben 
alkalmazott hitjelöltek, segédlelkészek és lelkész
helyetteseket, a kik még a 2-ik tlieol. szolgálati 
vizsgát le nem tették, évenként háromszor magához 
idézni. Az egyházi tanfelügyelő köteles a fentneve- 
zett lelkészjelölteket évenként egyszer magához hív
ni, hogy az illető lelkészjelöltek gyakorlati képes
ségéről meggyőződjék, nem külömben, hogj' az ille
tőknek tanulmányaikat illetőleg útmutatást adjon. 
A dékánus lelkészi értekezletet tart évenként nem 
csak a fentnevezett lelkészjelöltekkel, hanem az 
össze: körében alkalmazott lelkészekkel, akik 4-jk 
szolgálati évüket még be nem töltötték. Ezen lelké
szi értekezlet tárgya az I-ső évben : l.-ért kúra pasto- 
ralis, az egyházi vagyon kezelés, a lelkész fellépése 
és magaviseleté a nyilvános életben. 2. ért. kutechi-
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satio, hivatalos levelezés, 3. ért. vallásoktatás az is
kolában, egyházi anács, egyházi és polgári szegény- 
gondozás, a" lelkész állása a községi előjárósággal 
szemben, a lelkész befolyása a községi rendőr
ségre. II. év 1 ért. kúra pastorális, egyházi számvitel.
2. ért. egyházi functiók, bibliai órák, szentségek ki
szolgáltatása, áttérés, vegyes házasságok, szekták.
3. ért. a konfirmátió, a konfirmált ifjúság gondozása, 
ifjúsági egyletek, belmissioi feladatok.— Ebből is 
láthatjuk, hogy külföldön nem elégszenek meg az 
alap- és szakvizsgákkal, hanem gondoskodnak 
arról, hogy a lelkész minden tekintetben feladata ma
gaslatán áll jon. Mikor jutunk mi a paragraphus alkotás 
tömkelegén át az ilyen helyes intézkedésekhez ? —

Elzasz-Lolharingia. A f. év február havában 
a járási székhelyén, Rappoltsweilerben, letartóztat
tak egy katholikus s. lelkészt fajtalanság bűnténye 
miatt, melyet a leányok vallásoktatása alkalmával 
követett el. A letartóztatás miatt nagy izgalomba jött a 
városka katholikus lakossága. A protestánsokat és 
azok papját okolták a feljelentésért. Százan és szá
zan gyiiltekössze a börtön előtt, köztük a műveltebb 
elem is, és a börtön előtt az utcza sarán térdepel
ve imádkoztak az isten anyjához, hogy szabaditsa 
meg a foglyot. A csendőrség szabaddá tette az ut- 
czákat, és éjnek idején kísérte át a bűnöst Colmarba, 
a hol az két évífegy házra lett elítélve. A rom. kath plé
bános daczára, hogy meg volt győződve segédjének 
bűnös voltáról, nem igyekezett csillapítani a töme
get, úgy szintén a városi elöljáróság sem. íme a Kul
turkampf hazájában, a liberális egyházpolitikai törvé
nyek uralma folytán sem szűntek meg a felekezeti 
súrlódások. . r

A colmari törvényszék négy hónapi fogságra 
Ítélte Ruthy József róm. kath. plébánost,' mivel az 
egy öngyilkos sírjára helyezett keresztet kétszer 
kiszakított és mivel Lukács 7, 1. alapján beszé
det tartott, amelyben a munkásoknak középkori 
helyzetét, szemben a mai helyzettel, dicsőítette, 
mondván: „ma már nincs szabadság, már a gyer
mek az iskolakötelezettséggel jön e világra, azután 
jön a katonakötelezettség és azt követi az egész 
életre szóló adókötelezettség. Ha a középkorban 
rósz termés volt, nem kellett a tizedet fizetni, de ma 
eljön a végrehajtó és elveszi a szegény ember min
denét. A munkások szegény ördögök és azok is 
maradnak.“

Sachsen-Weimar. A vegyes házasságból szü
letett gyermekek vallására vonatkozó törvényjavas
lat a weimari országgyűlésen egyhangúlag el lett 
fogadva. E törvény szerint a vegyes házasságból 
született gyermekek apjuk vallását követik, és az 
apa nyilatkozatától függ, hogy esetleg az anya val
lásában neveltessenek a gyermekek. Ez utóbbi eset
ben az apa a bíróság előtt kénytelen nyilatkozni, 
és csak az első gyermek születése után nyilatkoz- 
hatik ekként. Ha valaki valamely egyházból kilép
ni szándékozik, erről szintén a bíróság előtt kény
telen nyilatkozni, előzetesen saját lelkészének is be 
kell jelentenie ebbeli szándékát. Sachsen-Weimar- 
ban eddig olyan törvény volt érvényben, a minővel 
bennünket is megajándékoztak a múlt évben. Fele
kezeti érzékünkre jellemző, hogy míg a többi u. n. 
liberális egyházpolitikai törvények megszavazásánál 
főrendi püspökeink és felügyelőink tevékeny részt

vettek, úgy az utóbbi ellenzésénél távollétük által 
tündököltek. A rom. katholikusok nagy lelkesedés
sel vettek részt a nevezett törvény megszavazá
sánál.

Sveicz. Genfben újból tervezik az állam és az 
egyház teljes elválasztását. A mozgalom megindítói 
a szociáldemokraták. Szorgalmasan gyűjtenek aláírá
sokat oly kérvények alá, a melyekben kérik, hogy 
az egyháznak szánt összeg töröltessék a költségve
tésből és az a rokkantak és elaggottak pénztára javára 
fordittassék. A falvakban is e tárgyban gyülésez
nek. Kálvin egyházának újból ostromot kell kiálla
nia. Az utolsót 1880-ban verte vissza. Akkor 9307 
szavazattal 4014 szavazat ellenében a tervezett 
újítást elvetettek.

Francziaország. Jézus személyét nem mellőz
hették még az anarchisták sem. A kommune em
léknapján Montmartraban ünnepélyes színmüvet ad
tak, a mely alkalommal három kereszt volt a szín
padon, az egyiken jelképezve volt Krisztus, a má
sik kettőn a két gonosztevő. Clovis Hugues képvi
selő szerzője azon költeményeknek, a melyeket a 
szereplők ez alkalommal szavaltak. A színmű vé
gén Jézus ekkép szól : „Azt. reméltem, hogy 
mindent megváltoztatok, a midőn az embereket ar
ra oktatom, hogy egymást szeressék. Es csak arra 
törekedtem, hogy mindenkit boldoggá tegyek; nem 
bírtak felfogni, nem értettek meg, de a jövő majd 
meg fog érteni. A kereszt, a melyre felfeszitettek, 
gyökereket fog verni, a melyeket semmiféle ár ki 
nem ragadhat, és Golgatáról fog az örök fény kiá
radni. Megáldalak mindkettőtöket.“

Anglia. Az anglikán és a rom. kath. egyház 
közeledését a pápa éber figyelemmel kiséri. A ro
mai sajtó mohó vágygyal ragad meg mindent, a mi 
a régen táplált terv megvalósítására szolgál. Az Eng
lish church union“ elnöke, Halifax lord, a napokban 
meglátogatta a pápát, a mely látogatásnak annyiban 
tulajdonítanak nagy fontosságot, amennyiben Hali
fax pártolja a Romával kötendő szövetséget. Vaug-- 
han bibornok szerint azon ellenséges magatartás 
szemben a katholicismussal, amely azelőtt az angol 
magasabb oktatásügyben érvényesült, szünőfélben 
van.

Oroszország. Haffner Pál ev. lelkész a rigai tör
vényszék által hivatalvesztésre lett ítélve, mivel 1893- 
ban a gör. kel. Vogel Ciril (valószínűleg konvertita) 
leányát evangélikus módon megeskette. Az ev. gyü
lekezet buzgó lelkészétől, a ki 20 éven át odaadóan 
szolgálta, lett megfosztva. Ugyancsak az orosz ál
lam rendeletet bocsátott ki, hogy az állami és ma
gán vasutakon az idegen vallásu (nem. gör. keleti 
vallásu) alkalmazottak száma a 15 perczentet meg 
nem haladhatja. A gör, kel. egyház ott, a hol a 
hatalom kezében van, épen olyan intoleráns 
mint a rom. kath. egyház, nem hiába e te
kintetben is testvérek ők. A gör. kel. egy
ház megcsontosodott, merev magatartása teszi 
érthetővé, hogy épen Oroszországban oly nagy el
terjedésnek örvend Tolstoj iránya a vallási téren, 
a mely irányzat nagyon rokon a politikai irányú 
nihil ismussal. — Az ev. lelkész helyzetére 
Oroszországban világosságot vet az a törvény, a



57

moly szerint az ev. lelkész és hozzátartozóira a bot
büntetés nem alkalmazható, de ha özvegye oly 
egyénhez megy férjhez, a ki ezen kedvezményben 
nem részesül, elveszíti ezen kiváltságát (Gesetz für 
die ev. lutli. Kirche jn Russland St.-Petersburg 
1881. 41. lap, 355. §.) Érdekes ezen törvéy azon in
tézkedése, hogy az ev. gyülekezetek óhaja ellenére, 
ha alapos ellenvetéseik vannak,senki a gyülekezet
ben lelkészül nem alkalmazható (31. lap. 164. §.) 
A lelkészek és gyülekezetek kérvényeiket anyanyel
vükön megszerkesztve nyújthatják he az állami 
hatóságokhoz.

Szomorú jelenség Oroszországban az is, hogy 
Luther kiskátéjának orosz fordítása utolsó példá
nyai elfogytak és a cenzúra nem engedélyezi az 
ujabbb kiadást, ezzel majdnem lehetetlenné teszi 
az ág. h. ev. orosz nyelvű nvermekek vallásokta
tását.

A bélpoklosok számára Szent-Pótervár köze
lében külön telepet létesítettek. (Kzek száma az 
egész birodalomban 1*200) Ezen telop czéljaira a 
ezár 100,000 rubelt adott. Van ezen telepen 20 em
ber számára kórház, gyógyszertár stb. A szeren
csétlen bélpoklosok számára külön házakat (paraszt 
ház) építenek. Mesterembereik készítményét csak is 
a telepen szabad elhasználni. Ezen szánalomra mél
tó áldozatokról Norvégia, a h°l számuk 3000-re te
hető kiválóan gondoskodik. Ápolóik rendesen meg
kapják a borzasztó betegséget és mégis akadnak 
nemes lelkek, a melyek ezen áldozat árán is eleget 
tesznek Krisztus törvényének, a szeretet isteni pa
rancsának 1

Amerika. A methodista szekta a mely oly nagy 
buzgalommal térit, nem akadályozhatja meg azt, 
hogy saját kebelében meg nem tértek ne éljenek. 
Egyik lapjuk, az „Apologet-, nyíltan be is vallja ezt 
a következő sorokban : „Általános a panasz, hogy 
közöttünk sok a meg nem tért tag. Á visszaesőket 
megtérteknek tekintjük, pedig nem azok. Nem igen 
veszik komolyan a bűnt. Kevesebb istenfélelem van 
náluk mint a meg nem térteknél. Nagyon sok em
ber van közöttünk, a kik életmódjukban nem olyan 
jó keresztyének, mint némely tagja más egyházak
nak, a mely egyházak nem helyeznek oly nagy súlyt 
a megtérésre.“ Bizony szokatlan hang ez a szektá- 
rius táborban. A mi nazarenusaink is mennyire 
telve vannak szent életükkel, pedig ott is hány 
meg nem térttel találkozni. Különösen as iszákos- 
s&ggal nem tudnak megbirkózni — a kapzsiság meg 
pláne közkedveltségnek örvend. Református testvé
reink némelyike erőnek erejével ezen methodista 
szellemet akarja meghonosítani hazánkban, megha
misítva azzal nem csak saját szellemüket, de egy
házunknak is ártva. Azok a methódus szerint elért 
megtérések és újjászületések nagyon kétes értékűek. 
Nem adnak belső keresztyén életerőt, nem képez
nek szilárd keresztyen jellemeket, hanem modoros, 
beteges fanatikusokat. Igen helyesen jegyzi meg a 
holland Koetsveld (Die Gleichnisse des Evangeliums“ 
Leipzig 1890. 318 1.) hogy a methodismus ezen ba- 
rátjai, a midőn erőnek erejével a könnyező publi- 
kánust igyekeznek követni, ezen mesterkélt aláza
tosságnak oly érdemet tulajdonítanak, hogy végre 
is a tékozló fiúk és publikánusok fejére teszik azt 
a koronát, melyet az üdvözítő levett a farizeus fe
jéről. De azután, ha ezeknek a bűnbánó lelkűknek, 
a kik bűnös voltukat úton útfélen hirdetik, az em

ber visszásságaikat szemükre veti, mindjárt megfor
dítják a lándzsát és hivatkoznak szeplőtlen, szent 
voltukra.

------- ---------------

B ELFÖ LD .
•L 1895. ápril hó 9-én reggel halt meg 

Király faluban (Ilont megye) Sc/io/cz 
Andrds, a zólyomi esperesség Nestora, s a kor- 
mosso-királyfaln és szitnya-lehotai ág. hitv. ev. 
egyháznak 54 éven át működő, buzgó lelkipász
tora hosszas betegeskedés után, 81 éves korá
ban A megboldogul testvér született 1814- 

! ben, deczember hó 12-én N é m e t  L i p c s é n ,  
Liptó megyében. Középiskolai tanulmányait Sei- 
meczbányán és Pozsonyban végezte. Innen a 

I bécsi theologiai facultá^ra ment, majd pedig 
! Jenába. Theologiai tanulmányai végeztével 1838.
• évi június Jió 27-én Pozsonyban Sztroinszky 

Sámuel superitendens által felszenteltetett. 1841- 
ben a kormossó-királyfalusi és szitnya-lehotai, 
egyház rendes papjául válas'.tota; Augusztus 8-án 
ünnepélyesen hivatalba iktattatott.

Ezen egyházban élte le élete ifjúságát, 
élete javakorát, élete alkonyát! — Az Ur ke
gyelme, magas kora daczára oly jó egészséggel 
áldotta meg, hogy kápláni segítségre úgyszólván 
csak élte utolsó 3 esztendejében szorult.

Házasságát, melyre a még jelen leg is életben 
levő hitvesével — Gyuris Amáliával lépett, meg 
áldá az Ur 7 gyermekkel, kik közül kettő kora 

| ifjúságban halt el.
Az Ur kegyelme nem csupán boldog házas 

élettel, nem csupán jó és szeretett gyermekekkel 
áldá meg őt, de nem vonta meg tőle a földi 

| áldás bőségét sem Egyike volt ő a zólyomi 
esperesség legvagyonosabb papjainak.

Temetése f. h. 13-án folyt le — Paptársai 
közül, minthogy temetése épen hús vét előtti 
napra esett, kevesen jöhettek el.

Igaz részvét kisérle sirjába az Urnák emez 
agg és liü liarczosát, melyet nagyban emelt és 
fokozott a fungensek szép és szívhez szóló beszé
de is.

A kegyelem Istene pedig, ki teljesité rajta 
, a 91-ik zsoltár l(i-ik versében foglalt ígéretét: 

„Hosszas napokkal betöltőm őtet és megmutatom 
neki az én szabaditásomat.“ adjon liű szolgá
jának örök irgalmat és békességet.

ffolcczy Zs
ev. leik.

Újabb egyházi életünk szomorú képo hűen 
van ecsetelve a „Horvát Szlavonországi prot. egy
házak kérdése czimű“ czikksorozatban, a „Prot. 
ogyh. és isk. lap“ 12. számában, a kövotkoző so-
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rokban : „Radvánszky Antalt még 1882-ben elra
gadta a halál; helyét az egyetemes felügyelői szép 
állásban br. Prónay Dezső foglalta el. Már ekkor 
javában mutatkoztak egyházunkban a pán
szláv mozgalmak ; a gyűléseken erős kifakadások 
voltak hallhatók azon „pánszlavok“ ellen, kiket a 
„Protestantismus és pánszlávismus“ czimü röpirat 
szerzője megbélyegzett. Az egyházmegyei, egyház
kerületi és az egyetemes ev. egyházi gyűléseknek 
ezentúl ez a fő tárgya. Tiltakozások, vádakozások, 
gyanúsítások és rágalmak napirendre kerülnek. A 
bányakerületi elnökség a lapokban és az 1882. évi 
közgyűlésen tiltakozott az ellen, hogy a kerület 
papjai általánosságban hazaellenes pánszlávoknak 
bélyegeztessenek. Egyszerre öt igditvány adatott 
be a „pánszlávok“ ellen. Elhatároztatott, hogy a 
kompromittált tanulók és lelkészek egyházi hiva
talt nem viselhetnek, hogy a „pánszlávizmus“ ká
noni vétséget képez, hogy ezentúl magyar hazafias 
szellemű papok és tanitók alkalmaztassanak. Az 
elnökségnek békitő szavai , valamint azon figyel
meztetései, hogy a nyelvkérdés ne tétessék a ha
zafiasság kérdésévé, hogy a vádlók ne foglalják el 
egyszerre a biró szerepét, hogy a gyűlölködés ne 
foglalja el a gyűlések idejét — mind hatástalanul 
hangzottak el. A közhangulat oly erővel nyilatko
zott a nemzetiségek védői ellen, hogy ennek nyo
mása alatt többé a horvát kérdést sem lehetett 
higgadtan tárgyalni.“ A kép teljesen hű — és ily 
szomorú korszakban mertek egyházunk vezetői 
zsinatot tartani 1 Az izgatott közvélemény magával 
ragadott oly férfiakat is, a kik Felvidéki szennyira
ta első megjelenésekor elborzadtak. Akkor egy 
igen tekintélyes férfiú, visszatérve az egyetemes 
gyűlésről, a mely egy ilyen „hazafias“ dráma szín
tere volt, könyes szemekkel fogadott szobájában, 
mondván : „öcsém, borzasztó időknek nézünk elé, az 
egyetemes gyűlés vitézei oly gyűlölettel vannak el
telve, hogy paplakról-paplakra fognak járni inkvisí- 
tiót tartani.“ Azóta elmúlt majdnem másfél évtized, 
én szivemben őriztem a jóslatot és sajnálattal ta
pasztaltam, hogy ugyanaz az aggódó férfiú az „ará
nyosítás“ remekének kezdeményező, mozgató lelke 
volt — hiába az idők változnak, és ma is áll az a 
latin közmondás : „honores mutant mores.“

A szentesi ág. h. ev. egyház értesítője a 
megszokott alapossággal tárgyalja a gyülekezet 
életműködését az elmúlt évben. A kicsiny sereg, a 
nagy ref. egyház mellett, buzgóságával igazolja lét
jogosultságát, és a mint eddig, úgy ezentúl is meg
őrzi egyházunk charismáját. A gyülekezet eddigi 
kicsiny és teljesen dísztelen imaháza helyett a vá
ros legszebb pontján díszes templomot emel, a 
melynek építési költsége, nagyrészt a hívek buzgó 
adakozása folytán, már majdnem teljesen az egy
ház pénztárában van, A gyülekezet buzgó lelkésze 
Nt, Petrovics Soma és lelkes felügyelője Tek. Moj- 
zsik Lajos azon fáradoznak, hogy minél helyeseb
ben oldják meg a templom építés nehéz kérdését. 
A közel jövőben állni fog az evangélikus szigeten 
is az ág. h. evang. templom, jelezve azt, hogy még 
napjaink szomorú egyházi viszonyai között is so
kat, csodákat mivelhet az evangélikus hitbuzgó- 
ság.

A jelentés végén a gyülekezet lelkésze azon 
nézetnek ad kifejezést, hogy evangeliomi, krisztusi

szellemtől áthatott és vezetett egyházi élet mellett 
nincs, nem lesz mit aggódnunk a maholnap élet
belépő egyházpolitikai törvények miatt. Bizony kár 
olyan nagyon lelkesedni ezen újításokért és követ
ni a börze és szabadkőműves páholyok lapjainak 
dicshymnuszait. Kár, különösen lelkesedni Szente
sen a régi institúciók lerombolásáért ; mert hiszen 
a vallás erős eszköze daczára is ott majdnem éven
te az őeszel esketettek (nem ág. h- o.) fele már ta- 
vaszszal vadházasságban él. A kisded ág. h. ev. 
egyházban a buzgó lelkész önfeláldozó lelkipász
torkodása daczára is a jelentés szerint a szülöttek 
4'%-je törvénytelen, a konfirmandusok a lélekszám 
PVjét képezik. Az Úrvacsorához évenként csak a 
hívek 18üi0je jár. Eljön az az idő, a mikor a rom. 
kath-püspökök e l v h ű  magatartását mi sem fogjuk 
kicsinylcni. Nem oszthatjuk a jelentés következő 
sorait sem : „Szomorú volna, sötét árnyat vetne a 
két protestáns egyház lelkészi karára, ha azok be 
nem látnák, — hogy felmentetvén az anyakönyvek 
vezetésével járó felelősségtől és terhektől— szaba- 

j  dabb kezet nyernek Istenországa terjesztésének élet- 
. adó munkásságával, igazi hivatásuknak szentelni 
! élőtöket.“ Az anyakönyvek vezetése, lévén gyüle

kezeteink nagy része kicsiny gyülekezet, nem szol
gált a lelkész hivatása teljesítésében akadályul; 

I de meg másrészt ezentúl is kénytelenek le
szünk, igaz, tisztán egyházi jellegű anyskönyve- 
ket vezetni — híveink pedig kétszeresen lesznek 
fárasztva 1 Azután meg az evangélikus lelkészi kar 

í semmikép sem szolgáltatott okot arra, hogy az 
anyakönyvvezetésből kizárassék.

Hálával tartozunk az értesítő vécén közölt 
kedves életrajzért, Jurenák József (1772—1854) a 
bazini születésű büzgó egyháztag életrajza szép vo
násokkal van ecsetelve. A mai sivár egyházi élet
ben kettős értékkel bir oly világi férfiak jellomraj- 
za, a kik hitbuzgóságukkal az alfölelön keletkező 
ág. h. ev. egyházak fejlesztésében, oly hathatósan 
közreműködtek.

A testvérszövetség — nem sikerült. A po
zsonyi ág. h. ev. kér. egyház az újonnan arányo
sított dunáninneni kerület nem „erőszakolt,“ ter
mészetes központjának elnöksége a gyülekezet ne
vében szintén körlevelet menesztett a dunáninneni 
ág. h. ev. kér. egyházkerület gyülekezeteihez a kér. 
felügyelő választás ügyében. Ezen körlevél nem oly 
együgyü mint a többi, de a frázisokban nem szegé
nyebb azoknál. E körlevél is egy vonás ahhoz, 
hogy egyházunk csakugyan megérdemelje a „tris- 
tissima facies“ czimet.

A körlevél kesereg azon, hogy az újonnan kö
tött testvérszövetségben nem állandó az egyetértés, 
és ezen szomorú tapasztalat a régi ellen gyö
nyörűségére szolgál. De ki az a régi ellenség, azt 
a körlevél meg nem mondja, csak sejtetni engedi, 
— h o g y  a r é g i  e l e n s é g e t  a z o k  k é 
p e z i k ^  k i k  e l l e n é b e n  a t e s t v é r -  
s z ö v e t s é g  o l y  g y o r s a n  l é t e s ü l t ,  A 

! faj gyűlölet szomorú rombolása ez. Hát már any- 
I nyira mentünk, hogy azon tót ég. h. ev. kér. test- 
I véreinket, a kik nemzetiségüket meg nem tagadják, 

sőt azt nyíltan jellemesen bevallják, még az egyház 
terén is ellenségeinknek tekintjük ? No nem hiszszük,

, hogy ilyet a régi kerület produkált volna, és újból, 
is azt állítjuk, hogy  n e m csak a k e r ü l e t  új,  h a 
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nem  a s z o 11 e m is e g é s z e n  u j d o n a t  új! És 
midőn a körlevél ezon a régi ellenségről szól, ugyan
akkor a „szent holyről“ proklaraálja: „ Kr i s z t u s  
o r z á g á b a n  mi  nőm p o l i t i z á l u n k ,  k o r 
t e s k e d n i  s e mmi  k e d v ü n k . “ Ezon folytonos 
ölen mondás az, a mely oly szomorú árnyékot vet 
egyhazunkra, hogy azt kimondani som lohet. Egy 
felöl hangoztatjuk a Krisztusi szerotetot, másfelöl is- 
tápoljuk a fajgyűlöletet.

„ Kr i s z t u s  o r s z á g á b a n  m i b á l v á n y o 
k a t  ne m á l l í t u n k ,  e m b e r e k e t  mi  ne m 
s z o l g á l u n k *  ekként szól a körlovél második 
jelszava és mindjárt nyomban roá az egokig magasz
taltatnak Dr. Láng érdemei, ő volna hivatva a kör
levél szent, hogy nfíiz oszlopként“ világítson, elöl- 
járjon. A bálványimádáshoz tartozik ez a túlságos 
magasztalás is. Theologiai professzorok jól tudják, 
hogy a tüzimádók is a bálványimádók csoportjához 
tartoznak. Protekció, anyagi segély elegendő a mi 
egyházunkban arra, hogy az ember „tiizoszlopkónt“ 
előljárjon a sötétségben! „K r i t u s e gy h á z á b a n 
m i p é r t o k a t  nem i s me r ü n k ,  p á r t o s k o d n i 
n e m a k áru n k- o jelszavához híven a pozsonyi 
körlevél nem a többi jelöltek eüen. hanem azok 
mellett állítja fel jelöltjét és megjegyzi, hogy a vá
lasztás eredményében megnyugszik, mintha bizony 
a meg nem nyugvás változtatna az eredmónyon!

Hizony jobb, ha az ilyen testvér szövetség 
meghiúsul, mert az egyházban az oly testvérszövet- 
ségnek, a mely testvérek ellen és nem az Istenor
szága érdekébeu létesül, jövője nincsen és legjobb, 
ha minél gyorsabban efoszlik mint a buborék.

A pozsonyi gyülokezotet ezen körlevélért nőm 
okoljuk, mert hiszen annak túlnyomó többsége ma 
még nem érti azt a nyolvet sem, a melyen az ki 
lett bocsátva és gondtalanul dolgoznak tovább az 
áldott szőlőkön, a midőn az Ur szőlejében a test
vérszövetségek feloszlattak.

A kongruaról vezérczikket irt a „Debreczuni 
Protestáns Lap“ 15-ik számában Gergely Károly 
nagybányai ev. ref. lelkész. Azt írja a többek kö
zött, hogy a kongnia rendezése nem lesz helyes do
log, ha azzal egyidejűleg nem lesz életbeléptetve az 
184H-ik évi XX. törvényezikk. Ezen állítását a kö
vetkezővel indokolja: „Nem lesz javára a hazának. 
Mert olyanok kezébe adja a leghatalmasabb esz
közt, a pénzt, a kik vallási elfogúltságból eddig is 
sok izgágát csináltak, s o 1 y a n k o l l e g á k 
k a l  v a n n a k  v a l l á s u k n á l  f o g v a
s z o r o s  v i s z o n y b a n ,  a k i k e t  n e m-  
z e t i s é g ö k  a m a g y a r  n e m z e t  e l l e n i  
t e t l e g e s s é g e k r e  v e z e t h e t .  Ellenben
a magyar nemzet leghübb fiai, a református papok, 
ki lesznek tétetve családjaikkal egyetemben az el
visel hetetlen nyomornak, vagy betöltetlenül marad 
helyük, s a pásztor nélkül maradó nyáj elszólod 
vagy beolvad, mint a múlt század elején történt, 
egész vidékeken, az oláhságha.“ E sorok is szomorú 
képét tanúsítják annak, hogy hova tovább refor
mátus testvéreinken is erőt vesz az átkos soviniz

mus szelleme, pedig ők a közel múltban még meg
lehetősen mentek voltak a bajtól. Újabban gyakran 

i azonosítják református testvéreink magukat bizo
nyos szélső nemzeti törekvéssel. Nem régen is a 
resicai ref. pap, a hol eddig un iáit egyház volt, Bu
dapesten járt, hogy könyöradományokat gyűjtsön 

I szegény gyülekezetek számára. Az összes budapesti 
politikai lapok úgy ajánlották őt mint a „magyarság 
apostolát.“ A ki a délvidéket nem csak hírlapokból 
ismeri, az nagyon jól tudja, hogy épen a magyarság 

| eme apostolai, a kik e czíinrael olyannyira kérkedni 
szeretnek, legkevesebbet tehetnek a magyar nyelv 
terjesztésében, mert nem ösmerik, nem beszélik 
az ott élő népek nyelveit.

íme a fent idézett sorokból is azt látjuk, hogy 
, református testvéreink a mi sovinisztáinkat tudomá

séi sein veszik, pedig azok is azt hirdetik, hogy ők 
a haza leghübb fiai !

Azt, hogy ők a nemzet leghübb fiai, kár ref. 
testvéreinknek akkor emlegetni, a midőn pénzről 
van szó. Különben is furcsán hangzik az, a midőn 
az ember születése révén nvert kiválóságot érde- 
méűl tekinti. Ferde észjárás az, a midőn azt is hát
rányéi tekintjük, hogy oly kollegáink is vannak, a 
kik nem születtek magyaroknak, ez már nagyon 
megközelíti Piátó felfogását, aki szintén hálát adott 
Istennek, hogy görögnek született és nem bar
bárnak. A hazafiasság nincs fajhoz, néphez, nyelv
hez kötve. A pátens idejéből tudjuk, hogy haza
fias gondolkodásukért készek voltuk börtönben síny
lődni olyanok is, a kik egy szót sem tudtak ma- 

' gyáréi. A „magyar vallás“ magas egyházi hivatal- 
j nokai megbékélt *k a helyzettel, pedig misnyelvű 

kollegáik sem vóltak. Ne is emlegessük az állam
segély elkerülhetetlenséget oly sűrűn, mert annak 
emlegetése saját tehetetlenségünk bizonyítéka. A 
mely felekezet idegen felekezetek pénze nélkül 
elziülik, az nem bir életerővel, annak nincs jö
vője. Mi csak azt kívánhatjuk, hogy más felekezet 
czéljaira ne adózzunk és hogy az állam védelmé
ben résszüljünk más ragadozó farkasok túlkapásai
val szemben.

Kossuth Ferencz húsvét hétfőn lett a rákos- 
; palotai ág. h. ovang. egyház templomában ugyan- 
. azon egyház felügyelői hivatalába iktatva. Ez al- 
' kálóimnál szerencsénk volt vallási nézetűit hallani. 

A programm nőm új. Sok folügyolő követi azon ál
tala hangoztatott olvet: „Midőn átlépjük o szent 
hely ajtaját, akkor felodjük el, hogy mi felokezet- 
hoz tartozunk.“ Továbbá még őszintébb azon nyi
latkozata: „Itt ágostaiak vagyunk, kint a szabad 
ég alatt csak magyarok.“ A ki csak a templomban 
ágostai ovangelikus, a ki a fajtudatot mindenek 
feló helyezi, az sem nőm ágostai, sem nem evan
gélikus; mert az ilyen kettős könyvvitel vallási té
ren lohetotlen. E beszédre aztán lolkos és hosszan
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tartó éljen hangzott a templomban, mintha a tem
plom kortes tanyává alakúit volna át. A rákospalo
tai egyház nem árva többé, meg van már az iker
elnökség.

A „tristissima facies“ felfogásában nem ál
lunk egyedül. Nem csak az ág. h. ev. egyházban 
uralkodnak az általunk ecsetelt szomorú állapotok. 
Egy budapesti napilap április 4-iki vezérczikkében 
valamely református testvérünk tollából a követ
kező sorok olvashatók: „Az u t o l s ó  h a r -  
i n i n c z  é v  a l a t t  c s o d á l a t o s a n  me g 
t a n u l  t u n k  u d v a r o l n i  a h a t a l m a 
s o k n a k ,  d e  k i v e s z e t t  b e l ő l ü n k  a 
r é g i  t a r t a l o m  é s  a z  a z  e r k ö l c s i  
e r ő ,  m e l y  e l t ö l t é  a z o k a t ,  a k i k  
m e g g y ő z ő d é s ü k é r t  a n á p o l y i  g á l y á k  
k í n j a i t  i s  e l b í r t á k  v i s e l n i .  E z  í gy  
v a l ó b a n  n e m  m e h e t  t o v á b b . “ Tehát 
már a református táborban is sokalják az „udvar
lást“ és keveslik a hithűséget és a meggyőződés 
szilárdságát.

Egyházi adó. Evangélikus gyülekezeteink tag
jai egyes helyeken igazán nagy egyházi adóterhet 
viselnek. Az egyházi adó a szepesmegyeiHollólom- 
niczon az országos adó 90’5 °|0-ét teszi ki és ugyan
azon egyház leánygyülekezetének Szent Györgynek 
egyházi adója az országos adó 108,4°|0-ét képezi. 
Az ilyen gyülekezetek állapotán nem segít a 100 
forintos alamizsna sem.

„Tüzoszlop.“ Hogy mi mindent nem várnak 
a dunáninneni kerületben választandó, „tűzoszlop“- 
tól, arra nézve jellemző a „Nemzeti Újság“ már- 
czius 24-iki számának közleménye, a melyben szó 
van az uj dunáninneni kerületi felügyelő jelöltről. 
A nevezett lap a következő merész állítást kocz- 
káztatja : „A pozsonyi gyülekezet hívei mind kö
réje (Dr. Láng) sorakoznak, mert rövid idő alatt 
rendkívüli sikerrel működött közre, h o g y  a du 
n á n i n n e n i  e g y h á z k e r ü l e t b e n  a m a g y a 
r o s o d á s  m i n d e n  v o n a l o n  m e g i n d u l 
j o n . “ A jó pozsonyiak kissebb nagyobb gondja 
az ily valótlanságokat czáfolni, bizonyára ők sem 
hisznek az ily hangzatos frázisok valóságában és 
nem tartanak azon elemekkel, a melyeknek fő 
jelszavuk: „m un  d ú s  v u l t d e c i p i ,  e r g o
d e c i p i a t u r.“

Szerkesztői üzenetek.

V. L. F-on. Tisztelem  m indenkinek m eggyőződését. A 
lelkészi állomás cserét csak n a  g y  r i t k a  e s e t b e n  tai'- 
totn m egengedhetőnek — de ez utóbbi esetben sem vélem 
azt h irlap i h irdetés u tján  eszközlendőnek. Egész világosan 
ellenérveim et k i sem fejthetem , inkább az érzés az, am ely 
felzúdúl az ellen, épen úgy ellenszenves az is, ha  valam ely 
egyház nyilvános pályázatot h irdet \  alam ely lelkészi állom ásra 
a hírlapokban. Ú jabban tény, hogy nagyon divatba kezd jön
n i a lelkészi állom áscsere és még ném elyik pap  dicsekszik 
is azzal, hogy jó cserét csinált,

F G. T-án A 3-ik szám ot elküldtem . A lap cserét szí
vesen veszem . Üdvözlöm a ném et tes tvérek  buzgóságát. Az 
új lap nagyon jó, csak egy k icsit több legyen a confessioná- 
lis szellem  és kevesebb az angol keresztyén  irányból, a m ely 
a szekták  ú tjá t egyengeti. A határozott irány  minden lapnál 
szükséges, a né lkü l a lap csak „anonceblatt“-tá válik.

Sz J. D-nu. A 3-ik szám tól kezdve lapom  rendesen 
m egy. H iszen kijelentettem , hogy nem  kívánom  az előfizetési 
pénz előleges beküldését. A zt írod, hogy lapom irányánál 
fogva gyanús leszek és elfognak Ítélni. Ha kitün tetésre  és 
tap sra  vágytam  volna, akkor lapom m egindításához sem fog
tam  volna. L elkem  m élyéből útálom  azt a papot — a k inél 
fő a k itün tetés, a k i a nagyok m osolyáért és m eleg kézszorí
tásáért kész saját elveit lábbal taposni, a k inél fő a protek- 
tio stb.

Többekrek. K ijelentettem  az első szám ban, hogy tótúl 
és ném etül íro tt közlem ényeket is elfogadok. H ű ford ítás
ró l gondoskodok. L egjobban szeretem , ha  közlem ényeit, czik- 
k e it m indenk i azon a nyelven írja, a melyen gondolatait leg
helyesebben  képes kifejezni. Az én m unkám  is m eg van köny- 
nyítve, a m ennyiben könnyebb egy jó tót vagy ném et szöve
get helyesen  lefordítani, m int rósz m agyar szöveget átdol
gozni.

G. P , B -or. A dicséretet m eg nem  érdem iem , de az ér
deklődésért fogadja köszönetem et.,

H. P. H. A m ásodik  szám ot is elkü ld tük  rendes időben 
s igy valószínűleg  a póstán  veszett el. Ú jból elküldtem  azt. 
H a a hónap 24-ig nem  érkezik  m eg a lap, csak tessék  azt 
azonnal reklam álni. Mi rendesen 20-ig a postára  ad juk  a 
lapot.

K. L. K. A 3-ik szám ot elküldtem , ha  csak p á r sorral 
is előbb jelzed, a lap  rendes időben ment volna. Azt hittem , 
hogy  nem  óhajtod lapom at, m ár ped ig  tolakodni nem akarok. 
E zentúl rendes időben m egy a lap. L égy  szives dolgozatoddal 
is tám ogatni, ha  félsz társaságom tól, névtelenül közlöm czik- 
kedet,

Sp. J. K. Sz. J. — Sziyesen közölném  a többi egyházi 
lapok czikkeinek czímét, ha ez általános óhaj lenne. Egyelőre 
beérem  azzal, hogy a m ás egyházi lapokban m egjelent érde
kesebb  czikkekből közlök egyet m ást és ped ig  úgy  a külföldi 
m int a hazai egyházi lapokból.

B. S K*án N agy köszönettel veszem  szíves értesítéseit 
és ezentúl is kérem  szellem i tám ogatását.

SI. J. W. Az első szám ot elhasznált állapotban kü ld 
hettem  csak, m ert m ással m ár nem  rendelkezem . A dja át ké
rem  édes a ty jának  tiszteletem et, a k i daczára annak, hogy 
nem érti lápom  nyelvét, m égis tám ogatja azt. Mi egykor nagy 
élvezettel olvastuk egyházi beszédeit és az alföldön is hő 
óhaja sokaknak, vajha ezen egyházi beszédek nyom tatásban 
is m egjelennének.

NYOMATOTT B.-CSABAN,POVÁZSAY TESTVÉREKNÉL 1895.
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Első évfolyam. 5. szám. ti  -  Csalni J 89'). Május.

„Első sorban magyar vagyok . .
Le kell végre vak.liánt számolnunk ezzel 

a divatos mondással. „Első sorban magyar va- 
g )°k , és csak azután (nem tudom hányadik 
sorban) evangélikus,“ ezt halljuk és olvassuk 
lépten-nyomon. Halljuk nemcsak az úgyneve
zett világiaktól, hanem még a papok száljából 
is, nemcsak a társadalmi téren, a politika sivár 
mezején, hanem még az egyházi gy üléseken, sőt 
magában a templomban is.

A mennyire visszaemlékezem, első Ízben 
epy kerületi felügyeletül hallottam az ilyen 
nyilatkozatot, azután egy reft ruiátus püspöktől, 
s hallottam és olvastam a legutóbbi időben sű
rű egymásutánban több nevesebb egyházi fér
fiútól úgy a papi, mint a felügyelői karból. Es 
csak a napokban olvastuk mindannyian a rá
kospalotai egyházi felügyelőről, a ki ennél sok
kal többet mondott és mondta a templomban, 
a gyülekezet színe előtt, hogy ö evangélikus, 
de csak a templom négy fala között (oda pe
dig vajmi ritkán tévedj és azon kívül csak ma
gyar és semmi más. S azon melegiben fid hívta 
a palotaiakat is, Imgy tegyenek úgy mint <>, ha 
kilépnek a templomból, felejtsék el hitüket, val
lásukat. egyházukat és csak magyarságukat 
tartsak meg.

Ez ugyan elég czifra beszéd, de azt hiszem 
hallani fogunk ennél még czifrábbakat is. Lesz 
olyan is, a ki még Kossuth Ferenczre is ráli- 
czitál és azt fogja hirdetni : én ezen a földön 
csak magyar akarok lenni és semmi más, majd

a mennyországban leszek evangélikus. Ks ha 
Kossuth kapott éljeneket Palotán, akadnak olya
nok is, a kik még az ilyen beszédet is megél
jeneznék.

Ilyeneket hallva és olvasva, sokszor föltet
tem magamnak a kérdést: szükséges-e és mivel 
indokolható a magyarságnak szembe áll tása az 
evangelizmuHsal, a hazatiságnak fölibe helyezése 
az egy háziasságnak ? S e kérdésre szivem-lelkem 
mindég csak azt mondja, hogy nem szükséges 
és nem indokolható semmivel.

A történelem és a tapasztalat bizonysága 
szerint a protestantizmus és hazaszeretet, nem 
csak nem zárják ki egymást, nemcsak megtér
tek mindég egymás mellett, de az egyik felté
telezte r másikat, az egyiknek dicsősége dicső
sége volt a másiknak, az egyiknek szerencsét
lensége gyászba bontotta a másikat is. Az 
evangélikus embert egyházának tanai, szerve
zete oly erős kötelékkel csatolják azon darab 
földhöz, a melyen született, hogy nincs más vá
gya, bármily nyelvű vagy nemzetiségű legyen 
külümben, mint itt élni és meghalni. Esnem csak 
a hazafi, de a magyar ember is, igen jól tudja, 
hogy az anyanyelv joga a protestantizmus vív
mánya. Keformáczió előtt és után is, az idegen
ből ideplántált főpapok, szerzetesek, jezsuiták s 
azok neveltjei a főurak, minden inkább voltak 
csak magyarok nem. A római pápa, a római 
császár kegyét keresték, azoknak a nyelvén be
széltek, s az istenadta nép nyelvét nem is ér
tették. A reformáczió szelleme száműzte az or
szágból mind azt, a mi idegen volt, az evangyé-
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liom szelleme szerezte vissza a m agyar nyelv 
jogát s tette azt a törvényhozásban, a társada
lomban, az egyházban uralkodóvá. Ezzel azt hi
szem, hogy az ev. egyház nem szolgált rá, hogy 
saját hivei, övéi nem tudom hányadik sorban 
beszéljenek róla, vagy pedig a templom négy 
fala közé aredálják. A hazafinak, a m agyar 
embernek mindég előnye ha evangélikus vallá- 
su, ő nem vár Rómából engedélyt hazája iránti 
kötelességének teljesítésére, egyháza és hazája 
között nem áll a — pápai nuncius.

,.Első sorban vagyok m agyar és hazafi. .“ 
ismerték ezt a modus vivendit már elődeink 
közül is némelyek, az üldözések szomorú idejé
ben. Ha baj volt, „első sorban v a g y o k . . .“ és 
szépecskén itthon maradtak, áldozatul hozva vallá
sukat, hogy csak a drága hazától ne kelljen megvál- 
niok. Mások ellenben, a kik ezt a gradaciót nem 
ismerték, évekig ették a száműzetés kenyerét 
üldözésnek, száműzetésnek voltak kitéve, halálra 
Ítélve a — szerencsétlenek. Pedig ha nem ra
gaszkodnak annyira hitükhöz, megmaradtak 
volna diaső hazafiaknak és szépen boldogulnak.

„Első sorban vagyok . . .  és csak azután . . “ 
valahányszor ilyen beszédet hallok, a mig má
sok éljeneznek, nékem mindég eszembe jő az 
egykori huszár káplár ismeretes henczegése. Az 
Isten legelső katonája a huszár, utána nem 
következik semmi, azután megint semmi és csak 
azután nagysokára következik a baka. Mintha 
azt hallanám : „első sorban vagyok magyar, 
azután semmi, sokáig semmi és csak azután 
evangélikus.‘‘ Mintha csak valaki minden apro
pos nélkül fölkelne és kezdene diskurálni, hogy 
ő inkább szúrja ki a jobb szemét mint a balt,
készebb volna elvetni magától a jobb kezet, 
mint a balt.

Kivánja-e azt valaki tőlünk, hogy akár hi
tünkről, akár m agyarságunkról mondjunk le ? 
Kívánja azt az ország erdeke, hogy mi ne le
gyünk evangélikusok ? Vagy az egyházunk ta
nítja, hogy ne legyünk hazafiak, magyarok? 
Nem ! l)e  hát akkor mire való az a balga 
beszed, az a készség az egyikről lemondani a 
másik javára, a midőn arra sem ok, sem alka
lom. És azért a ki ezt teszi, vallásáról ilyen 
kicsinylóleg nyilatkozik, az Istenkáromlást kö
vet el, saját hitét megcsufolja — de hazafiságát, 
magyarságát is komprommitálja.

Én nem ismerek olyan körülményeket, de 
elképzelni sem birok olyan okot, a mely en
gem arra bírna, hogy akár hitemet, akár ma- 
gyarságomatmegfagadjam. Megtámadva pedig az 
egyiket csak oly elszántsággal s önfeláldozással 
védném mint a másikat. És ha valaki mégis 
erőszakkal elvenné tőlem az egyiket, vigaszta
lásul megmaradna a másik, menyországomat 
el nem veheti senki.

Hát annak, a ki az egyikről önként le
mond, a másikat erőszakkal vennék el tőle? 
mije maradna ? Semmije, — szegényebb lenne 
a templom egerénél.

—gy-
-------- -------------

Luther és a szekták.
IV.

Az anabaptisták ellen irta reformátorunk 
1531-ben „Von den Schleichern und Winkelpredi
gern“ czimü müvét. (Erlang. Ausg. 31 köt. 214— 
226 lap.)

Müve bevezetésében azt mondja, hogy a vi
lági hatóság is e rajongók működésének a megen
gedett eszközökkel gátat emeljen.

Az álprófétákat igen könnyen sarokba lehet 
szorítani azzal, ha kérdést intézünk hozzájok az 
iránt, hogy kinek felhívása és parancsából teljesí
tik hivatásukat. Ha ezek a sompolygók igazan szen
tek volnának, már magában véve az, hogy „voca- 

I tio“-juk nincsen, mert hiszen csak úgy besompo
lyognak és becsúsznak a gyülekezetekbe, bizonyít
ja azt, hogy ők nem Istennek követei, hanem az 
ördögnek küldöttei. A szent lélek nem csúszik, ha
nem az égből repül le- A kigyók csúsznak, de a 
galambok azok repülnek.

A „csuszók és allatomoskodók nagyon jól ér
tik mesterségüket “ A mezei munkások közé ve
gyülnek,*) felkeresik a magányban élő erdőőrt, 
nem kímélve semmiféle fáradságot, hogy czélt ér
jenek: az embereket egyházuktól elszakítsák. Ez az 
igazi ördögut, mert alattomban befészkelik magu
kat az álpróféták a gyülekezetekbe, félve a vilá
gosságtól, az éj leple alatt teszik meg utjokat. Ha 
becsületes, nyiít utón haladnának, úgy első sorban 
jelentkeznének a helyi lelkésznél s hivatásukról 
tanúságot tennének. Ez esetben, ha a lelkésztől 
nem nyernének engedélyt az igehirdetésre, legalább 
Isten előtt volna tisztázva az ő eljárásuk. A lel
készre van bízva a szószék, a szentségek, a hívek 
lelkigondozása. A lelkész ezen megbízását titkon 
elharapják ezek a „csúszók,“ épen azért a lelkek 
tolvajai és rablói ők, igazi ellenségei a Krisztusnak 
és egyházának.

*) N apjainkban is van alkalm unk tapasztaln i, hogy a 
nazarenus és bap tista  apostolok m unkásokul szegődnek a gaz
dákhoz, hogy m eg térítsék  azok gyerm ekeit, sok esetben m a
gát a gazdát is.



A lelkészek oktassák ki gondosan a híveket, 
hogy a „csuszákat* kergessek el maguktól s intéz
zék azokhoz, ha nem akarnak eltávozni, a követ
kező kérdéseket: „Honnan jösz? Ki küldött? Ki 
rendelte el. hogy nekem prédikáljál? Hol van a 
pecsét és levél, a mely azt bizonyítja, hogy embe
rek küldöttje vagy V Hol vannak a csodajelek, a 
melyek azt tanúsítják, hogy Isten küldött tégedet? 
Miért nem mégy a mi lelkészünkhöz? Miért som
polyogsz oly titokban hozzám, miért húzódozol a 
sarokba? Miért nem lépsz fel nyilvánosan? Ha a 
világosság íia vagy, miért félsz a világosságtól?“ 

A hol a hívők a „csúszók"-nak ilyen kérdé
sekét tudnak adni, olt azok hamar megfutamodnak, 
mert hát adósok maradnak a felelettel. Fontos az 
is, hogy a hívek, mihelyt nz olyan álpróféta be
sompolyog a gyülekezetbe, azonnal jelentsék azt 
lelkészüknek, hogy az megakadályozhassa a va
kond munkáját, még mielőtt az megkezdhetné 
alattomos munkáját. A fődolog, a szellemi ragályt 
mindjárt a kezdetnél elfojtani. Ha a hívek nem 
őszinték és nem jelentik, hogy farkas rontott be a 
nyájba, ne okolják a lelkészt, ha az már csak a 
kártétel után kergetheti el a ragadozót. A világi 
hatóság tagjai szintén a fent elősotolt kérdésekkel 
ostton olják meg az álprófétát és annak szállásadó
jához a következő kérdéseket intézzék :„ki hagyta 
meg neked, hogy azon „csúszol“ lakásodba fogad
jad és az ő prédikáczióját hallgassad? Honnan tu
dod azt, hogy neki parancsa van tégedet tanítani 
s neked tőle tanulni? Miért nem jelentetted be azt 
papodnak vág}' nekünk ? Miért hagyod el egyhá
zadat, melyben keresztelve, tanítva, oktatva lettél s 
miért húzódol titokban a sarokba? Miért akarsz 
titokban, parancs nélkül, újítani? Ki adott néked 
hatalmat, hogy ezen egyházat részekre oszszad és 
új gyülekezetét alkoss? Ki parancsolta meg neked, 
hogy papodat megvessed, elitéljed, háta megett 
ócsároljad, elitéljed, mielőtt kihallgatva és bevá
dolva lett volna ? Mióta lettél te papodnak és ön
magádnak bírája?“ — Ha a világi hatóság o sze
rint járna el, úgy igen sok esetben megakaszthatná 
az álpróféták munkáját. A ki „ vokacio“-ját nem 
tudja felmutatni, annak tiltsa meg a prédikálást. 
Hivatás nélkül senki sincs feljogosítva a gyüleke
zetben működni, mert hiszen az írás tanúsága sze
rint is az Ur mielőtt szétosztotta volna a talentu
mokat szolgái között, elébb meghívta azokat; mi
előtt a munkások az Ur szőlejébe (Mát. 20.) dol
gozni mentek volna, elébb lel lettek szólítva arra 
nz Ur által. Ezekre a hívatlan álprófétákra vonat
kozik az, a mit «Jeremias 23, 21-ben mond: „nem 
küldöttem azokat a prófétákat, és Ők futnak vala; 
nem szólottám nékik és ük prófétáinak vala.*4

Hiszen igen gyakran még azok is hibáztak, 
a kiket Isten szolgáiul meghívott, hogy ne hibáz
hatnának tehát azok, a kik még magát a meghí
vást is nélkülözik. Magára nézve mondja reformá
torunk : „Ich habs oft gesagt, und sages noch, ich 
wollt nicht der Welt Hut nehmen für mein Docto- 
rat. Denn ich müsste wahrlich zuletzt verzagen und 
verzweifeln in dor grossen, schweren Sachen, so 
auf mir liegt, wo ich sio als ein Schleicher hätte 
ohn B'ruf und Befehl angefangen. Aber nu muss 
Gott und alle Welt mit. zeugen, dass ichs in mei
nem Doctorampt und Predigampt öffentlich hab 
angefangen und bis daher geführt mit Gottes Gna
den und Hülfe ‘*

Az álpróféták különösen 1 Kor. 14-re hivatkoznak 
s annak alapján állítják, hogy a gyülekezetben 
mindenkinek joga van az igét hirdetni és a rendes 
lelkész ellen ugatni; do hát ezen állításuk nagyon 
téves, mert az apostol o helyen a prófétákról szól, 
a kiknek hivatásuk az, hogy az igét hirdessék és 
nem szól a tömegről, a melynek kötelessége az, 
hogy hallgasson. Pál apostol azt akarta, hogy az 
istentiszteletnél minden rendben és ékesen történ
jék, már pedig, ha szavait úgy értelmeznénk, amint 
a „tolakodók* teszik azt, a legnagyobb zűrzavart 
okoznánk istentiszteleteinknél és tág teret nyitnánk 
a botránynak. Ott, a hol a gyülekezetben több lel
kész van, meg lehet valósítani az apostol mondá
sát, a mennyiben az istentisztelet vezetésében töb
ben is közreműködhetnek, igv például, ha az egyik 
az evangeliomot olvassa, a másik prédikáljon.

A szektóriusok egyes szentirási helyekbe ka
paszkodnak s épen azért azoknak helyes értelme
zését kell nyújtani a híveknek.

Reformátorunk ezen munkájátelhagyva még reá 
térünk egyik beszédére, melyet Máté 13. 24—30 
alapján mondott (Hr. Martin Luthers Evangelien 

I Predigten ausgewählt von Pfarrer Gustav Schlos
ser. Frankfurt a. M. 1884. 111 lap) A szentirás font 
idézett sorai könnyen megérthetek általunk, mert 
az Ur tanítványainak kelésére, maga magyarázza 
hasonlatát. Mily szerencse ez, mert ezen Magyará
zat nélkül igen könyen az ugyanazon fejezet ha
sonlatának egyes magyarázó pontjait alkalmaztuk 
volna és azáltal egészen tévútra tértünk volna. Az 
Ur szavai szerint e földön, amint a jó búza között 
van konkoly, úgy lesznek az igaz keresztények kö
zött is mindég hamis keresztények is, úgy lesznek 
mindég olyanok is, a kik csak névleg és külsőleg 
Krisztus alattvalói, do lelkűkben nem azok, mert 
hát az ördög mindég ott van Isten fiai között. (Jób 
I. 6.)

Az úr jó és tiszta magot vetett, de az ördög éjnek 
idején elveti a konkolyt A közmondás is azt mond- 
’a, hu az Isten templomot épít, az ördög mindjárt 
korcsmát épít melle.

Ez életben nem lehet megakadályozni azt, hogy 
jók és roszszak ne legyenek egymás között, hogy 
az egyházban ne nőjjön együtt a jó maggal a 
konkoly is. Az emberek tévedtek, a midőn azt hit
ték, hogy a törököt karddal, az eretneket tűzzel, a 
zsidót gyilkolással az igaz hitre kónyszorithetnék ; 
mintha bizony mi az emberi szív felett uralkodhat
nánk és képesek lennéuk másokat igazakká és ke
gyesekké tenni, a midőn nz Isten igéje mi vélheti 
azt egyedül. Az inquisitorok, a midőn a tévhit kö
vetőit megölték, megakadályoztak Isten igéjének 
hatását és sokszor a tiszta huzat szakítottak ki a 
konkoly helyett. No kövessük az inquisitorok pél
dáját, hanem cselekedjünk az Ur szavai szerint, en
gedjük, nőjjön a tiszta búzával együtt fel a kon
koly. Az erőszak mit sem ér. Isten igéje a mi egye
düli fegyverünk. Már csak azért sem jó az irtás 
módszerét követni, mert a ki ma téved, az holnap 
már jó útra térhet. Pál apostol nem végezte volna 
nagyszerű hivatását az Istun országúban, ha a da- 
maskusi úton vakbuzgóságáért halállal lett volna 
büntrtvo. A donatisták, novatiánusok, anabaptisták 
azt tanítják, hogy az egyház minden tagjának szent
nek kell lennie. Azért, ha valaki vétkezik, azt azon
nal kizárják a gyülekezetből s nem tekintik test
vérüknek, holott Krisztus parancsa világos, hogy
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bűnbánatot kell tenni és a lelkészeknek oda kell 
hatni, hogy az emberek ne éljenek a bűnben, ha
nem térjenek meg.

A múltban is Dávid nagy bűnt követett el, de a 
midőn bűnét megbánta, újból kegyelmet nyert. 
Péter apostol megtagadta urát, megbánva bűnét 
irgalmat talált, hisz neki mondta az Ur, hogy fele
barátunknak ne csak hétszer, de hetvenhétszer 
is képesek legyünk megbocsátani. A keresztények 
e földön nem lehetnek oly tiszták, hogy néha el 
ne essenek, ne hibázzanak. Aki arra törekszik, hogy 
olyan egyházat alkosson, a melyben bűn és tévedés 
ne legyen, annak ki kellene a gyenge kereszténye
ket zárni az egyházból, sőt az erőseket is (mert 
azok is tévedhetnek) és mindnyáját el kellene kár
hoztatni.

Ha az egyházban nem is tiszta minden, azért nem 
kell azon megbotránkozni. Az egyház azért egyház 
marad, ha szenny és mocsok nélkül nem is lehet e föl
dön. A felületes gondolkozáséi ember, ha lát egy gyer
meket, a mint az tisztátalanságban fekszik — és fő fi
gyelmét a tisztátalanságra forditja, kész az Ítélet
tel, mondván, hisz ez nem ember, hanem piszok ; 
de az anya rendre utasítja őt azzal : a te láthatárod 
nem terjed túl a tisztátalanságon, hát nem látod, 
hogy a gyermek teste egészséges, hogy szép és ép- 
tagú, kifejlődött gyermek az ? Sőt épen az, hogy a 
tisztát.lanság kimegy testéből, bizonysága annak, 
hogy a test egészséges ! —- Az egyházban mindég 
volt a tiszta búza között konkoly is, sőt épen, a 
midőn a keresztyénség legjobban állott, Pál apostol 
idejében is, ott a hol ő hirdette az igét, a Korin- 
thusi gyülekezetben is, az ördög nyomban konkolyt 
hintett. A fő dolog a tan tisztasága, ha ennek da
czára a keresztyének nem követik urunkat, annak 
nem az egyház az oka, hanem azok, a kik az igét 
nem hallgatják, félre értik, tévesen alkalmazzák, 

(Vége köv.)

------- ---------------

Az egyházközségei szabad választási joga.
Nem lehet nyomasztóbb, elkedvetlenitőbb 

egy önérzetes lelkészre nézve, mint ha azt kell 
látnia., tapasztalnia, bogy hiveinek ragaszkodá
sát, bizalmát, szeretetét nem birja. De magá
nak a gyülekezetnek fejiődésére, a hívek vallás- 
erkö’csi életére sem lehet hátrányosabb, mint 
ha ez az eshetőség' beáll S épen azért, hogy 
ez az eshetőség minél ritkábban fordulhasson elő, 
de meg egész szervezeténél fogva is, honi evang. 
egyházunk eleitől fogva híven őrködött alfelett, 
hogy az egyes gyülekezetek szabadon választ
hassák az ő tisztviselőiket, papjaikat, tanítóikat.

A bányakerül utasításokban (12. R. 4. sz. 
3. p.) a papválasztásoknál az esperesnek adott 
kötelességek és jogok elősorolásánál világosan 
áll, hogy azokat az esperes „épségben tartván 
fenn a gyülekezetnek szabad választási jogát“ 
gyakorolja.

A politikai választások rontó hatása az egy
házi választásoknál is mindinkább nyilvánulván,

a bányai egyházkerület az 1879-iki közgyűlésén 
egy k\i\öxipapvál(tsztásiszabályzatot, léptetett, életbe.

Hogy az igen fontos ügyben ez a szabály
zat sem segített teljes-m, arról nem egy, úgy az 
egyes pályázókra, valamint a választó gyüleke
zetekre nézve is sérelmes választás tanúskodik. 
A szabályzatnak hibája, hogy nagyon tág teret 
nyit a jelölő esperes egyéni akaratának, any- 
nyira, hogy nem egészen alaptalanul mondotta egy 
esperes: „ Én a mi szabályaink kereten belül azt vá
lasztathatom meg, akit akaróké A szabályzat 5. p. 
d. kikezdésében azon szavak: „az esperes a je 
lölésnél első sorban a saját espereségebeli érde
mes férfiakra lesz tekintettel,, szolgáltatják az ala
pot, melyre támaszkodva a jelölő esperes urnák 
áriéin tetsző „más esperességbeli, vagy kevésbbé 
érdemes, fiatalabb lelkész“ kizárható a jelölés
ből, ha az egyház bármint is kívánná az illetőt 
jelöltjei sorába felvenni s habár a szabály szerű 
kellékeknek is kifogástalanul megfelel; helyette 
a sokkal kevesebb, nem egyszer csak olyan 
mondva csinált 1 —2 szavazattal bíró pályázó 
jelentetik ki az egyház jelöltjének. Legújabban 
„a más esperességbeliség és fiatalság“ mellett 
még egy harm adik: a politikai megbízhatatlan
ság puszta hire is elegendő ok arra, hogy va
lakit könnyű szerrel ki lehessen zárni a pályázók 
közül.

A mostani jelöléseknél tehát a dolog tulaj
donképen úgy áll, vagy a kivételeknek tiszte
letben tartásával, úgy állhat, hogy az esperes 
törvényadta jogánál fogva kettőt jelöl, az egy
ház pedig egyet vagy kettőt, h a <■ az esperesnek 
az illető jelöltek ellen nincsen semmi kifogása 
s őket a candidarióba beengedi; ha pedig neki 
valamelyik candidatus nem tetszik, azt valami 
oknál fogva a jelöltek sorából kizárhatja s m i
vel választani csak a jelöllek közül lehet: ilyen 
módon a gyülekezetek szabad választási joga 
nagyon könnyen hangzatos szólammá, üres illu- 
sióvá válik.

De hát ilyen esetben v a jogaiban megrö
vidített egyház kereshet s találhat talán orvos
latot? Arra nézve, hogy ha az esperes a gyü
lekezet többségének, talán túlnyomó többségének 
jelöltjét sem engedné jelölni, melyik forum elé 
folyamodjék a jogsértett rész, arra nézve a sza
bályzatban nincs is felelet.

Csak a választásnál netalán előforduló tör
vénytelenségek esetén jelöli meg a szabályzat a 
fórumokat, melyekhez az illető vesztes fél folya
modhat. De hogy valaha ilyen folyamodó párt 
megnyerte volna a maga igazát, olyan esetet 
nem igen tudok. Bajos is azt megnyerni az 
egész proessusnak hosszadalmassága miatt. H a 
a jogaiban sértett párt folyamodik, folyamod-
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ilia kell az esperességhez, esetleg onnan még a 
kerülethez. Azok az ü gyűléseiket talán egy 
esztendő múlva tartják; az hosszú idd.

A hosszadalmas ügykezelés alatt az egyház 
megunja a dolgot s mivel papra szüksége 
van, mi marad egyéb hátra a jogsértett egy
háznak, mint bele nyugodni a történtekbe Sze
rencse ilyenkor az egyházra s az ilyen mádon, 
a többség1 akaratával szemben megválasztott 
papra nézve is, ha egyéniségének szeretet remél
tóságánál, kedves modoránál, önzetlenségénél 
fogva, vagy valamely alkalmas s jól kihasznált 
véletlen közbejöttével meg tudja magának sze
rezni a hívek bizalmát és szeretetét. De legyen 
annak a papnak c>ak egy feltűnőbb hibája, bi- 
zonv-bizony hivataloskodásának egész ideje alatt 
sem jut híveivel azon tisztelet- és bi/alomteljes 
viszonyba, mely az áldásos egyh zi működéshez 
megkívántad k.

A zsinati törvények 72. §-a a lelkész vá
lasztást illetőleg az egyes egyázkerületeket nj 
szabályrendeletek alkotására kötelezi Vajha ezen 
új szabályrendeletekben a gyülekezetek szabad vá
lasztási joga csorbittaMamil érvényesülne (vagy 
külümben ne nevezzük, ne csúfoljuk szaba I vá
lasztási jognak) s a jogorvoslat menete könv- 
nyebbé, gyorsabbá tétetnek, legczélszerübben 
külön kerületi bizottságok által, melyek elé a 
jogaikban sértett egyházak ügyeiket felebbez- 
hetnék s azok rövid idő alatt végérvén vesen 
határoznának.*)

Siemcnyei.

-----------------------

I R O D A L O M .
„Orosháza ünnepe“ a község és az ág. hitv. 

evang. gyülekezet alapításának 150 éves emléknap
ján. Szerkesztette Veres dózsef evang. lelkész, Oros
háza 1895. — Az 58 lapból álló füzetke leírja azon 
ünnepélyeket, melyek az elmúlt Ősszel Orosháza 
községe és az ottani ág. h. ev. egyház, 150 éves 
emléknapján, részint az ott épült községi polgári 
iskola megnyitásánál, részint az egyetemes gyám
intézeti gyűlésen, részint a hálaadó istentisztelet 
alkalmával folytak le.

A községi polgári iskola megnyitó ünnepélyének 
leírásánál közölve van a város főjegyzőjének beszé
de, melyből kiemeljük az ősz főjegyző azon állítá
sát, hogy Orosháza fejlődésének hatalmas tényező
je az, miszerint lakosainak nagy többsége az ágost.

*) Tudtunkkal eddig egy szabályzattervezet sem moz
dítja elő a felebbozők ügyének gyorsítását, llolyes volna kü
lön lelkószválas7t&si bíróságot alkotni, mely gyorsan és vég
érvényesen határozna, így aztán az „óheztető" rondszor lehe
tetlenné tétetnék. ‘ Szerkesztő.

hitv. evang. egyház tagjai lévén, ezen egyház elöl
járói a község elöljáróival egyetemben munkálkod
tak a közjó emelésén. Orosháza elüt a többi alföldi 
magyar (nem evangélikus) községtől. Ezen különb
ség, sok tekintetben előny, eredete a hitvallásban 
keresendő. A helybeli lelkész, Veres József, érdekes 
felolvasást tartott Bókésmegye és Orosháza múltjá
ból a polgári iskola megnyitásánál. Az alföld roha
mos fejlődésének hű képét látjuk abban, csak kár, 
hogy az orosházi ág. h. ev. egyház múltját alig 
érintette. Igaz, az ünnepély községi ünnepély volt, 
de résztvevőn azon a gyámintézet küldöttei is, öröm
mel vettük volna a jelennek a múlttal való össze
hasonlítását. Az uj polgári iskola felette díszes 
épület s nem zárkózhatunk el azon benyomás elől, 
hogy talán a túlságosan is díszes épület túlságos 

1 fényűzéssel van berendezve. Nem hagyhatjuk meg
jegyzés nélkül a füzetke azon szavait sem : 
„Legszebben volt díszítve és világítva az uj polgá
ri iskola épülete, mintegy jelezve, hogy ez az is
kola község dísze, e b b ő l  á r á d  e z u t á n a 
k ö z s é g r e  a s z e l l e m i  f é n y.“ A szelle
mi fénynek fő sugarai onnan az ev. templomból 
kell hogy áradjanak a községre. Nálunk most úgy 
is túlozni kezdenek az iskolával s azt hiszik, mint 
Németországban hitték két évtized előtt, hogy az 
iskola a boldogság és jólét alapja, de ma m ír kezde
nek, igaz kissé későn, ott is kijózanodni. Az iskola 
a szellemi fénynek egyik eszköze, melegágya, — de 
miképen még a melegágyban megvédett növény 
sem növekedhetik a nap melege nélkül, úgy isme
reteink is csak akkor áldásthozók igazán, ha az 
evangélium fénye és melege hatja át azokat.

Közölve van Sántha Károly, sárszentlőrinczi 
evang. lelkész Ezaiás (50, 20—22. alapján tartót egy
házi beszéde.

A beszéd igen szép, költői, megragadó nyelve
zettel van írva, csak kár, hogy a költészet túlságo
san előtéri>e nyomul s az által az evangeliom na
gyon háttérbe szorul. A nemzeti tudat számtalan
szor hangsúlyozva van, pedig erre Orosházán épen 
nem volt szükség, mivel ott nincs egyetlen evang. 
hivő sem, a ki származását, faját megtagadná. Ta
lán még sem szószékre valók az ily mondások: 
„Mi boldogan és büszkén valljuk, hogy evang. ke
resztyének, viszont boldogan és büszkén, hogy ma- 

! gyarok vagyunk.“ Ha pedig az ilyen vallomásokat 
a szószékre visszük, ne vegyük aztán rósz néven, 
ha mások meg szintúgy büszkén vallják még a szó
széken is, hogy ők németek, tótok stb. Az egész 
beszéd hemzseg a hazafias kijelentésektől. Senki 
sem kételkedett s nem is kételkedik a szónok ha- 
zafiságában, — de hát a templomban nemcsak a 
földi, hanem a mennyei hazának gyermekeiül akar
juk érezni magunkat s épen azért ott valami más 
után is epedünk, nemcsak az után, a mit a minden-
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napi életben uton-utfélen bőségesen van alkalmunk 
hallani. Jó volna, különösen nekünk megszívlelnünk 
Vörösmarthy azon mondását: „szeresd hazádat, de 
ne mondd“. Nem jól hangzik az sem a templomban, 
ha mi (31 1.) élő és a templomban j e l e n l é v ő  
embert dicsőítünk; mert mi templomainkban csak 
egy embert dicsőíthetünk: az élő Istennek fiát, az 
istenembert.

Az ünnepély leírásához csatolva vannak egyes 
alkalmi költemények Sántha Károly, Csepregi György 
Melczer Gyula által Írva. Sántha Károly e téren is 
túlcsapong. Szép nyelvezetű költeményét ezen túlzott 
mondással zárja be:

„V ihar pusztítha t vég ig  a világon,
O rosházát örökké állni látom ".

A lelkésznek, még ha a költő lantját veszi is 
kezébe, emlékezni kellene a szent irás ama szavaira 
*ég és föld elmúlnak, (Orosháza a földön épült) 
csak az Isten igéje az, mely örökké megmarad.“

A füzet végén egybe vannak állítva Orosháza 
népmozgalmi adatai. Adja Isten, hogy a gyülekezet 
továbbra is, élén lelkes vezetőivel, fejlődjék, gyara
podjék Istenországa ama kincseiben, a melyek örökké 
megmaradnak.

Sz.

Dr. Eugen .Heinrich Schmitt „Die Religion
des Geistes“ Leipzig. A. Jansen 1895. II. évf. 1
sz. Megjelenik két havonként 2 ives füzetekben, 
előfizetési ára 3 M.

A szerző magyarhoni születésű. Évekkel ezelőtt 
mint írnok volt alkalmazva a telekkönyvnél. Feltű
nést keltett, hogy ilyen minőségben egy bölcsésze
ti dolgozatával pályadijat nyert. Azóta doktorátusra 
tett szert és Tolstojjal felcsaptak uj vallásalapitók- 
nak. Tolstojt dicsőíti H. Schmitt és Tolstoj nagyszá
mú utánzóinak ajánlja Schmitt müveit, különösen 
fentnevezett folyóiratának olvasását.

H. Schmitt uj vallásaiapitással foglalkozik és 
már az új vallásnak neve is van : „Bund der Geistes- 
rebgion.“ Bevezetésében örömmel jelenti, hogy a 
„Bund“ tagjai nagyon szaporodnak, de hogy is ne 
hiszen a socialdemokraták nemzetközi pártjának 
szolgálatába szegődik az uj vallás és annak elveit 
hirdeti. Végűi felszólítja a „Bund“ tagjait, hogy 
adakozzanak a szent czélra, mert az apostolok (?) 
utazása, a kik hivatva vannak az uj vallásnak a 
szélrózsa minden irányában propagandát csinálni, 
pénzbe kerül, nem külömben a nyomtatványok ki
állítása is költséges. Adományokat elfogad Weixl- 
gártner Yincze, tanár, Budapesten. A ki ezen czél
ra adakozik, az tudhatja, hogy nála volt egyike 
azon tanítványoknak, a kikre nézve Krisztus azt 
mondja : „a ki titeket be fogad, engemet fogad el.“ 
Ilyen blasphemiától hemzseg az egész lap. A Krisz
tus tanát egy felforgató, anyagias párt privilégiu
mává akarja tenni. A ki belső szellemi Krisztusról 
beszél s amellett egy politikai pártnak hizeleg, an

nak tudnia kellene, hogy Krisztus igaz követője 
csak az tehet, a ki érti az Üdvözítő azon szavát: 
„az én országom nem e világból való.“

A füzetke első értekezése : „Die Religion des 
Geistes als Weltanschauung des Socialismus“ 
egészen nyíltan hirdeti, hogy az uj vallás csak ak
kor fog igazán létesülni, ha a socialista uj társada
lom megalakul, ha a testvérszövetség társasága 
a chaotikus önzés és birvágy után rohanó „rend
nek“ értelmetlen és barbár kötelékeit legyőzi, és 
megalapítja anyagi követelményeit egy nemesebb 
kultúrának. A socialistikus kultúra napja egykor 
soha nem is sejtett dicsőségben fog ragyogni. Úgy 
mint Tolstoj, Schmitt is, dobálódzva a „szeretettel“ 
a „magasabb ismerettel,“ a „szellemmel,“ kic'sinylő- 
leg tekint a keresztyénség történelmi fejlődésére, 
egyházaira. A szent lélek 19 századon át mit sem 
tett, — most egyszerre uj világot teremtenek a ke
resztyénség karrikaturájával az uj szellemvallás 
apostolai és prófétái. — Ez a kérkedés az ujjal, ez 
a semmibe vevése a történeti fejlődésnek legvilá
gosabban mutatja azt, hogy itt szektárius rajon
gókkal van dolgunk. A szerző a következő elcsé
pelt frázist használja: „Die Fata-Morgana, die 
Lustspiegelung der alten Religionen von einer 
äuszerlicli unendlichen Herschermacht muss sich 
auflösen im Lichte dieser inneren Unendlichkeit 
der Liebe. (11.)“ A modern liberalismus emberei 
úgy látszik nem ösmerik Luther kis kátéját és a 
keresztyénség ismeretét holmi nagy képű, szócsava
ró philosophusok könyveiből merítik; mert, ha Lu
ther kis kátéját olvasnák, tudnák, hogy mi Istent 
úgy tekintjük mint szerető jó Atyánkat.

„Briefe aus dem Paradiese“ egészen socialde- 
mokrata módon gúnyolódik a földbirtokosok és 
gyártulajdonosok felett. A „Reliogion und Moral“ 
czimü értekezésben pantheistának vallja magát az 
iró. A keresztyénségnek nem olyan emberektől kell 
tanulnia, a minő volt Pál ap., Luther, mert a böl- 
cseség örök prófétája: Spinoza.

A vallásnak erkölcsi fogalma a keresztyénség 
legbensőbb titka, de ezt a titkot az egyház gondo
san őrzi, és nem teszi közkincscsé, a helyett oly 
fogalmakkal dolgozik, hogy Isten a mi Urunk — 
tov. hirdeti a kijelentés, a kegyelem tanát, a me
lyek a szerző szerint inkább a szolgaságra vezérlik 
az embert. Ily badarságokat állítanak a szent 
„Bund“ tagjai, mintha bizony az egyházi tan szol
gaságra vezérelne, holott olyan szolgaságot nem 
látott a világ, mint a mely akkor következnék be, 
ha a soczialisták csak egy napra is az uralmat ke
zeikhez ragadnák, — olyan állapotok lennének azok, 
a minőket a münsteri rajongók örök okulásul már 
egyszer létesítettek.

Egészen socialista és Tolstoj-izű az az érte
kezés is, a mely a vadászatról szól. A régi vadá
szok, a kik szükségből és önvédelemből űzték
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mesterségüket, nem itélendük el, de igen teljesen elíté
lendő ;i sport vadászat. A nagy urak ebbeli kedvtelése 
minden oldalról gúny tárgyául van téve, és a szerző 
szerint a vadászatnak ezen neme nem egyéb 
mint előiskolája az embervórengzésnek, a 
háborúnak. Ártatlan, nem kártékony és eledelül 
nem szolgáló állatoknak passióból való meg
ölése a vadászat alkalmával, nem valami szép 
dolog. Nézetünk az, hogy ez a passió is idő
vel önmagától meg fog szűnni és az emberek 
meg fogják érteni Schiller azon szép szavát: „Raum 
für Allo hat die Erde, Was verfolgst du meine 
Heerde *?“ — A vadászatról, nevezetesen annak 
sportjáról hasonló irányban nyilatkozott Hartmann 
is egyik értekezésében. A vadászat sportját mi sem 
helyeseljük, nem is ennek elitélése adja a social- 
demokrata izt, hanem az a mód, a melylyel a fel
sőbb körök és a legfelsőbbek is gúny tárgyává van
nak téve és úgy oda állítva mint mind mi vérron
tásnak és igy a háborúnak is okozói. Az igazság 
pedig az, hogy ma már egy uralkodó sem vágyódik 
a háború után, ő is mint minden ember, az élet 
legnagyobb csapásai közé sorozza azt.

Közöltük az uj vallás ezen „Bundájának, szel
lemi termékének ismertetését. Ki tudja mily hamar 
rohannak gyülekezeteinkbe ezen uj apostolok, — 
hisz az alföld úgy is el van árasztva a socialde- 
mokracia röpirataival. Ismerjük meg őket.

Sz.

------- >+<-------

F E L E K E Z E T I  I S K O L A .
Felekezeti tanítóképző intézeteink titcye

hazánkban nem a legjobb állapotban van. Csak 
három rendszeres tanítóképző intézetünk van, kottő 
pedig, hiánv osan szervezvo, mintegy a gymnasium 
toldalékaként szerepel. Ezen feletto fontos és egy
házunk életbevágó ügyéről meglehetősen mostohán 
bániunk el. Igaz, sokan azzal vigasztalódnak, hogy 
hiszen az állam elegendő számban képez számunk
ra tanítókat. Vannak oly állami tanítóképző inté
zeteink is, amelyek élén evangélikus férfiak állanak 
és ezek hatása meglátszik az illető intézet növen
dékein. De vannak oly állami tanítóképző intézetek 
is, melyek felekezetűnk számára nem képeznek al
kálit ms tanítókat. Fajdalom, felekezeti tanítóképző
inkben sem el ég e r ő s  a f e l okoz o t i  sze l l em.

A róm. katholikus egyház majdnem túlszár
nyalt bennünket a tanítóképzők terén, pedig ott a 
vallásoktatás nincs a tanítók kezében.

Folekozeti népiskoláinkat egy könnyen félnem 
adjuk, mert hiszen nagy részt azoktól függ egyhá
zunk jövője. Felekezeti népiskola, felekezeti tanító
képző intézet nélkül, olyan, mint a fa gyökér nél
kül. Nincs jövöjo felekezeti népiskoláinknak fele
kezeti tanítóképző intézetek nélkül, épon úgy 
mint fényesen felszerelt korpótlókkal ellátott kö
zépiskoláinknak sincs értelme felokozoti tanárkép
ző intézet nélkül.

Vajha egyházkormányzatunk vezérei erre az 
igen elhanyagolt térre fordítanák figyeirnükot és 
gondoskodva tanítóképző intézetekről segítenének 
gyülekezeteink nagy szükségén. A felekezeti taní
tóképző intézőt fő feladatát képezze jövendő tanító
inknak felekezeti, vallásos nevelése. Lóvén pedig 
népiskoláink oktatási nyelvn még a legtöbb helyen 
gyülekezeteink gyermekeinek anyanyolve, azon nyel
vekben is alapos oktatást nyerjenek tanítóképző 
intézeteink növendékei. A nagy bányai kerületnek, 
elarányosittatván a selmoezi lyceum, jelonlog ke
rületi tanítóképzője nincsen. A békési osperesség 
fenntart Szarvason, kapcsolatban az esperessógi fó- 
gvmnusiummal, tanítóképző intézetet. Ezt kellene 
önállósítani, kibővíteni, internátussal ellátni és igy 
legalább alföldi egyházaink népiskolái el volnának 
láthatók kellő, felekezeti szellemben nevelt tanerők
kel. A mint halljuk, Szarvas városa az internátus 
szamára alkalmas épületet adományozott az egy
háznak. B*nka Gyula, a szarvasi főiskola lelkes, 
humánus igazgatója már régen fáradozik az önálló 
tanítóképző intézet tervének megvalósításán.

Protestáns óvónö-képzö intézet. Simko 
Endre a „ Prot. egyh. és isk. lap “ 18 szamában a 
feletti fájdalmának adva kifejezést, hogy a miliő 
niumra el nem készülhet az unió egyesek által 

■ tervezett épülete, indítványozza, hogy legalább egy 
lépés tétessék a prot. egyházi egyesülés felé. Ez a 
lépes megtétetnék, ha a inilleniumra feladhatnék 
az egyesült prot. óvónő-képző intézet. Szerintünk 
ez utóbbira egyáltalán nincsen szükség Óvodáink 
az alföldön nem igen látogatottak, leginkább a zsi
dó anyák küldik oda gyermekeiket. Az óvodáknak 
legfeljebb a gyárvárosokban van értelme. Feleke
zeti vallásoktatásra, általában s e m mi nő  m ű ok
t a t á s r a  nincs szükség az óvodában. A kinek van 
otthona, még ha oly szegény is és elhagvott, leg
jobb, ha gyermekét az anya gondjaira bízza, mert 
azok gondjaira bízta Isten is az ártatlan kisdede
ket A gyermek töltse gyermekéveit sz íbudon, 
játszva a porban és a fiib mi, legjobb ha minél több 
időt tölthet Isten szabad ege alatt Ne akarjuk még 
azt a kis időt is, melyet az ember teljesen szaba
don élhet ez árnyék világban, mesterkéltté, fegyel
mezetté tenni. No módosítsuk rendszereinkkel a 
gyermek örökké emlékezetes boldog aranykorát, 
ne törüljük le a gyermekről művészeteinkkel a gyer
mek Isteni ajándékát, ártatlanságának pírját.

Követésre méhó. Folyó év február 17. halt ol 
Bajorországban az altdorfi evangélikus tanifókép- 
ző intézet igazgatója Dr. Zahn János Az illető az 
ov. egyházi énok terén kiváló mű szerzője volt, ő 
gyütvén össze nagy szorgalommal a német ov. ének
kincs gyöngyeit. Mint a felekezeti tanitóképezde 
igazgatója nagy hatást gyakorolt vallásos egyéni- 

‘ gégével ciíész nemzedékre. Minden reggel közös 
imara gyűjtő összo növendékeit s ilyenkor a szent- 
írás egy fejezetét olvasta fel és megmagyarázta a 
növendékeknek. Egyik művében azt mondja: „min
den zenei képzettség, ügyesség és ismeret a kán
tor és orgonista hivatásában elégtelennek fog bizo
nyulni, ha az egy előfeitótol hiányzik. Ez az elő
feltétel az egyházias érzület, vagyis azon meggyő
ződés, hogy az eg}'ház Isten által az emberek iidvö- 
zitéséro alapított intézet, továbbá elismerése azon 
mr.gis adományoknak, melyeket az Isten azon in
tézet által nyújt az embereknek, tisztelete és nagy
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rabecsülése Isten igéjének és a szentségeknek, — 
a buzgóság, melylyel az egyház czéljait előmoz
dítjuk és igy az emberek üdvében közrehatunk. —

-------- -------------

KÜLMISSIO.
Madagaskar. A politikai lapok napjainkban 

sokszor emlegetik ezen sziget nevét. A franczia 
kormány 65 millió frankot kért a kamarától, hogy 
15 ezer főnyi hadsereggel megtámadhassa a mada- 
gaskariakat. Bennünket annyiban érdekel a dolog, 
a mennyiben e sziget lakói nagyrészt protestánsok.

Madagaskar valamivel nagyobb terjedelmű 
mint az egész Németország. Lakóit többféle népfaj 
képezi. Az uralkodó és számban legerősebb a „hóvá“ 
nép, amelyből származik a jelenleg uralkodó királyi 
ház is.

A keresztyénség ez országba csak e század 
elején hatolt be s azóta, rövid 80 év alatt, majdnem 
teljesen meghódította az uralkodó nr pfaj javaré
szét.

Az első, e szigeten működő protestáns missi- 
onárius, a londoni missioi intézet küldötte volt, a 
ki 1818-ban lépett először e sziget partjaira. A part
vidék e szigeten is felette egészségtelen, míg 
az országbenseje egészséges, kellemes, dús növény
zetű. Az első hittérítő, Jones, családja, neje és 
gyermekei a partvidéki mocsaras éghajlat áldozatjául 
estek. A buzgó Jonest a kereszt meg nem törte, 
mivel nem lankadó buzgalommal és áldozatkész
séggel munkálkodott tovább. 1822-ben már mega
alakult az első egyházközség az ország fővárosában. 
Ugyanott iskolát alapítottak, a mely iskolának 
növendékei a keresztyénség iránt jóakarattal visel
tető Radama király jelenlétében a vizsgán az an
gol újtestamentom egyes részleteit anyanyelvűkre 
fordították. Radama, ámbár rokonszenvezett a 
keresztyénséggel, nem lett keresztyénné, mert 
élete alkonyán a kicsapongások örvényébe merült.

Radama király halala után fogadott fiának 
Rakatobenak kellett volna a királyi trónra kerül
nie, a ki a missió iskoláiban nyerte neveltetését. 
Az elhalt király 12 feleségének egyike, Rana- 
valona, magához ragadta a hatalmat. Rakatobe és 
párthívei a legkegyetlenebb módon lemészároltat
tak. Az uj királynő fanatikus híve volt a pogány
ságnak. Uralkodása kezdetén kijelentette, hogy 
őseinek bálványaihoz ragaszkodni és bennök bízni 
fog. A keresztyén katonáknak megtiltotta az úrva
csorához való járulást, mivel, úgymond, fenn akarja 
tartani elődjének azon rendeletét, mely szerint a 
katonáknak tiltva van a szeszes italok élvezete.

A missionariusoknak meg volt parancsolva, 
hogy az általuk fenntartott iskolákban a vallás ok
tatással felhagyjanak, majd későbben az összes 
missionáriusok ki lettek utasítva az országból. 
Megkezdődött a keresztyén benszülöttek üldöztetése. 
Ez' a vérkeresztség volt a keresztyénség későbbi 
gyors terjedésének leghatalmasabb eszköze. Számo
sán a legkegyetlenebb módon kivégeztettek. A ke
resztyének titkon összegyülekeztek, erősítették egy
mást a hitben s megőrizték az evangélium kincsét 
e gyászos korszakban is. A királynő 20 éves ural
kodása alatt folyton tartott az üldözés. Utódjai

alatt pedig többé nem ismétlődött. A jelenleg ural
kodó királyné is protestáns.

A franczia természettudós Dr, Cattat, a ki 
1889-ben beutazta a szigetet, azt Írja : „a főváros 
összes lakói már a keresztyénség elveit ösmerik. 
De a missionáriusok hivatása nem volt egyedül az 
evangelisátio. Az ő befolyásuk következtében min
den téren nagy haladás észlelhető, különösen pe
dig az iskolázás terén. A városban, a templomok 
körül számos iskolát találhatunk. Vannak közép
iskoláik is, a hol a benszülött tanítók képeztetnek 
ki. A missionáriusok asztalos és kovács műhelye
ket alkottak, könyvnyomdát állítottak. A keresz
tyen szeletet intézményei is már itt-ott létesültek. 
Analakelyben kórházat emeltek, a várostól néhány 
kilométernyire a bélpoklosok számára a jezsuiták 
menhelyet létesítettek.“

A londoni misso társulat fejti ki a legnagyobb 
munkásságot. Utána következik a szigorúan luthe
ránus irányéi norvég missio, a mely nagyon lelkiis
meretesen jár cl a hittérités művében. Fenntart e 
szigeten theologiai intézetet, továbbá egy orvosképző 
iskolát, kórházat, menhelyet a bélpoklosok számá
ra, könyvnyomdát. Kiad vallásos tolvóiratokat. Az 
uj testamentom eddig 32, az ó-testamentom 8 kia
dást ért el.

A missio társulatok mellett fennáll e szigeten 
az úgynevezett királyi egyház, a n elyhez tartozik 
a királyi család is, papjai és tanítói kizárólag 
benszülöttek.

Madagaskar lakói, a mióta az evangélium oda 
is behatolt, erkölcsi tekintetben nagyot haladtak, 
ámbár még sok a teendő e téren is. A protestáns 
missio gyors haladását irigy szemmel nézték a je
zsuitáik. Ok is missiói telepet létesítettek e szige
ten. Érdekes, hogy miután a szentírás előszeretete 
oly mélyen hatolt a madagaskari népéletbe, kény
telenek voltak a jeszuiták is ez eszközt igénybe 
vennie. A romai kath. egyház fiiig a müveit Euró
pában tiltja híveinek a bibliaolvasást, addig Mada- 
gaskarban hírnökei ajánlják a benszülötteknek a bib
lia olvasását.

A franczia háború, mely alapjában véve hó
ditó háború, nagyban veszélyezteti a protestantis- 
must e szigeten; mert mig Franeziaországban nem 
tűrik a jezsuitákat, addig gyarmataikon előszere
tettel viseltetnek irántuk. A francziák hatalma nem 
tűri a meghódított népek iskoláiban az anyanyel
vet, franczia nyelvet és szellemet visz azokba.

Missió a zsidók között, a melyre az angolok 
oly nagy készséggel áldoznak, igen k ö l t s é g e s ,  
mivel egy londoni napilap számítása szerint az el
múlt 1894-ik esztendőben m i n d e n e g y e s  m e g 
k e r e s z t e l t  z s i d ó  a m i s s i o t á r s u l a t  36,000 
f o r i n t j á b a  ke r ü l t .  Nem csodálkozunk a drá
gaságon, mert hiszen tudjuk, hogy hazánkban is 
nagy költséggel missionáriust tart fenn az angol mis
sio s a térítési eredmény e l e n y é s z ő l e g  csekély. 
A zsidók között feleslegesnek tartjuk a missiot. 
Közöttünk élnek, templomaink nyitva vannak szá
mukra is. Minden egyes keresztyénnek missionári- 
usnak kellene lennie. Csak hogy fájdalom, a ke
resztyénség a legtöbb helyen nem imponál a zsidó
ságnak, mivel ez utóbbiak igen gyakran tapasztal
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hatják, hogy a keresztytnck vagy része módja az 
arany borjút s nagyon könnyen befolyásolhat/) a 
zsidó világnézet és zsidó szellem által. Műveltjeink 
nagy részét ök látják el szellemi táplálékkal, lé
vén ők úgyszólván a sajtó kizárólagos urai.

------- ---------------

B E L M I S S I O .
Árváink gondozása. A rom. kath. egyház 

hazánkban is számos árvaházat tart fenn. A túlnyo- 
nólag protestáns Békésvármegyében is két katho- 
likus árvaház van. Az egyik az úgynevezett megyei 
árvaház a vármegye székhelyén, a melynek protek- 
tora gróf Wenckheira Frigy esne s melyben a neve
lés az apáczákra van bizva. A másikat Gyomán 
"Wodianer báró létesítette. Mindkét helyen fényes 
épület, gazdag berendezés tesz tanúságot a rom. 
katholikus liitbuzgóságról.

Az egész alföldön nincs egyházunknak árva
háza, pedig különösen nálunk a nagyon elterjedt 
tiidőgiimőkor következtében igen sok az apátián 
és anyátlan árva. Az alföldön árvaház nélkül is el
láthatjuk árváinkat, ha különösen lelkészeink e ne
mes ügyre kiváló gondot fordítanak. Ekként ellen
súlyozhatjuk a róni. hatholikus árvaházak lélekha- 
lászását.

Alföldi gyülekezeteinkben nincs annyi árva, a 
mennyit egyes családoknál elhelyezni ne lehetne s 
szerintünk az árva gyermek akkor van legjobban el
helyezve, ha menhelyet talál kegyes, istenlelő, mun
kás családban. A fényes, nagyszeiü berendezésű 
paloták nem nyújtanak oly igazi otthont az árva 
gyennek részére mint az a legszegényebb család, a 
melynek ékessége az az apostoli mondás: „dolgozzál 
és imádkozzál14.

hálunk Csabán az a szokás, hogy ha apátián 
és anyátlan árva van, a vasárnapi istentisztelet al
kalmával felhívjuk híveinket, hogy a ki azt gyer
mekéül fogadni óhajtaná, jelentkezzék a lelkésznél. 
Még mm volt reá eset, hogy azzonnal többen ne 
jelentkeztek volna. A lelkész azután tudomást sze
rez az illető család helyzetétől s ha azt kielégítőnek 
találja, elhelyezi a gyermeket. Szükséges azonban, 
hogy a lelkész azután is ellenőrizze a gyermek ne
veltetését, gondozását. Sajátságos tünet az, hogy 
épen nem a legvagyonosabb, sok esetben gyermek
telen osztály az, a mely a szegény árvát házába fo
gadja, hanem a szegényebb, sok esetben több gyer
mekkel biró néposztály tanúsít ktnyörületet a sze
gény árva iránt. Egy esetben egy szegény iparos 
család, melynek több fia volt, magához fogadott 
egy teljeseiről hagyatott árva leánykát. Alkalmam volt 
többször meggyőződni, mily odaadó szeretettel visel

tetett az egész család a kis árva iránt, a melynek 
arczán az öröm és boldogság sugárzott ki.

A lelkész, lm gyülekezetének ezen ügyére 
gondot fordít, az Üdvözítő által megjelölt legszebb 
mezőn működik. Jó volna ezen ügyet lelkészi érte
kezleteinken megbeszélni s evangélikus árváink el
helyezését illetőleg, lehetőleg egyöntetű eljárást kö
vetni. Nálunk a római katholikus kincsekké*! szem
ben még sok helyütt megvan népünk keresztyén 
érzülete, könyörülete, szeretető. Az utóbbira figyel
met fordítva, azt vezetve, bátran kiállják a versenyt 
a grófok, főpapok bőkezűségével állított paloták 
fényével. A belmissiot illetőleg nem kell mindenben 
a külföldi mintát utánoznunk, hanem lehetőleg a 
nálunk meglevő keresztyén szeretet uyilvánulásait 
tova fejlesztenünk és gonddal ápolnunk.

A berlini városi missio. Az elmúlt évben a 
missio munkásai 70,Ü00esetben látogattak szegénye
ket és betegeket. Hetenként 1252 gyűlnek össze a 
bibliai órákra, 5260 gyermek lesz oktatva a vasár
napi iskolában. 1(MKH> prédikációt és ugyanannyi 
„Sontagsfrcunde“ czirnii lapot terjeszt évenként a 
társulat. A fajtalanság és prostitúció ellen azért is 
sikeresebben küzdhet a missio, mivel a rendőrség 
nz e czimen először letartóztatottakat a missio gon
dozására bízza. Az elmúlt évben 417 ilyen letartóz
tatás történt, ezek közül 93 kivételével a többi vidéki 
volt. íme sokszor szeietik hangoztatni, hogy a nagy 
városok a kultuia góczpontjai. A nagyváro
sok a bűn tanyái, onnan árad a romlás a kisvá
rosok és falvak felé, oda özönlik a vidék munkás 
népe és haza hozza a romlott, materialisztikus vi
lágnézetet. A világ folyása ma az, hogy a müveit 
nemzetek óriási áldozatokat hoznak nagyvárosaik 
felvirágoztatására, és a vidék anyagilag és erköl
csileg pusztul. A falvak a magok eredetiségével, 
erkölcsi ellenőrzésükkel, egyszerű életükkel képe
zik az országok és nemzetek erejét.

A külföldiek utánzása, különösen az ango
los keresztyénség majmolása kezdi református test
véreinket is megdöbbenteni. A debreczeni „Prot. 
Lap“ 12-ik számában Ferenezi Gyula a következő
ket írja : „A belmissio terén sehol senki jobban és 
senki nagyobb látható eredménynyel nem működik, 
mint Szalay Nagy-Becskereken. Egy magyar El- 
berfelddé készül válni ez egyház, hol most a külső 
és belső missio szálai futnak össze. Apostolok, ván
dor evangélisták, hittérítők indulnak ki innen. Hir
detik az evangéliumot le egész Bulgáriáig, délen a 
szerbek (?) közt s fel Miskolczig, s még azon túl 
is. A „Keresztyén“ tele van az evangéliumi liarcz- 
tér tudósításaival. A kiküldöttek pontosan beszá
molnak az eredményről. Elmondják, hol akadnak 
hívő lelkekre a hitetlenek között, hol alakultak uj
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gyülekezetek a régi romjain, sőt üldözésről is tud
nak már beszámolni. Az első keresztyénség csodái 
készülnek ismétlődni újra. Bűntől kemény keblek 
megolvadnak, kopár puszták kizöldülnek az örök 
evangeliom fuvallatától. Bűnösök megtérnek, vakok
szemök világát veszik........... Uj élet a réginek
romjain, újjászületés a halálból.“ Majd ekként foly
tatja : „A gyorsan támadt u j j  á sz  ü t ö t t e k  már 
is megdöbbentik Szabó Aladárt. A Szalay buzgó 
Hevesi-je pedig oly sikerrel szervezi egyházainkban 
az uj gyülekezeteket, mintha valóságos pogányok 
közt járna. Szokatlan az is, a hogy Szalay a véle 
még ma nem tartó testvérekről Ítél s a hogy más 
gyülekezetek dolgaiba bele avatkozik. De ott is 
van baj, a hol a belmissio reczeptjeit alkalmazásba 
vették. A házi istentiszteletek közönsége nő, a 
templomoké fogy. Uj próféták támadnak és kezdik 
feleslegesnek tartani a lelkész szolgálatát, elviselhe
tetlennek az egyházi terheket. A vallásos felolva
sások és szent esték meg különösen a vegyes val
lása müveit városi közönségre hatnak szétbontó- 
lag.“ A belmissio csak akkor áldásos, ha az az 
egyháztól el nem szakad, ha tekintetbe veszi a tör
téneti fejlődést és kellő tisztelettel viseltetik az egy
ház institutioi és az egyházi tan iránt. Ha a confes- 
sioban, a történeti fejlődésben adott korlátokét és 
medert elhagyjuk, akkor a szekták malmára hajt
juk a vizet, hasonlóak leszünk azon zsidókhoz, a 
kikről Pál apostol tanúságot tesz, mondván, hogy 
igen buzgóak, de ezen buzgóság értelem nélkül va
ló ! (Róm. 10, 2.)

Külömben itt közlünk egy részletet az első 
magyar missio társulat missionariusának leveléből : 
„Sarkadon háromszor istentiszteletet tartottam, 
melyben mindenkor sok számmal voltak és kiván- 
ták, hogy többször megjelenjek nálok, mindenkor 
szivesen fogadnak, mert a baptisták nagyon ostro
molják őket. Egy előfizetőt is nyertem és az Kiss 
Imre csizmadia mester, ki már 5 éve tart fenn gyü
lekezéseket. A gyülekezet a hét minden napján 
imát mond és pedig : 1-ső napon a megromlott anya- 
saentegyháznak megépüléséért. 2-ik nap az anya- 
szentegyliáz megromlott tagjaiért. 3-ik nap az anya- 
szentegyháznak sem hév, sem hideg tagjaiért. 4-ik 
nap a l e l k i  kevélyekért. 5-ik n a p  a Mó z e s  
s z é k i b e n  ü l ő  Í r á s t u d ó k  l e l k i  m eg- 
a l á z ó d á s á é r t .  6-ik nap az Isten szent lelké
nek alászállásáért. 7-ik nap, hogy adjon Isten lelki 
és testi áldást az őtet félőknek, hogy tanuljanak 
lelki nyugodalmat.“ („Keresztyén,“ 1895. 5. sz).

-------- -------------

KÜLFÖLD.
A nem rég  elhunyt Kliefoth nagy érdeme

ket szerzett magának a mecklenburgi ág. h. ev.

egyház újjászervezésénél. Mielőtt kezébe vette volna 
ezen egyház kormányzását, egy életirója ekként 
Írja le a mecklenburgi egyházi állapotokat: „a ra- 
tionalismus ezen országban tovább tartott, mint 
bárhol másutt és az egyházi életben pusztitást vitt 
véghez; a lelkészek legnagyobb része a rationa- 
lismus követője volt. elhanyagolta nem csak a papi 
hivatást, hanem a tudományos érdeklődést és fog
lalkozást is és papi földjeiknek kezelésében teljesen 
elparasztosodott; a templomlátogatás némely helyen 
majnem teljesen aláhanyatlott; az egyházi épületek 
külsőleg elhanyagoltak rondák voltak, belül por és pi
szokkal teltek; az istentisztelet minden liturgikus 
dísztől meg lett fosztva, a lelkészi functiók elvégzése 
kinek-kinek önkényére volt bízva ; a gyülekezetek 
hitélete téli álomba merült; az összes egyházi 
ügyek elintézése a politikai hatóság érzék és elő
szeretet nélkül gondozott osztályává lett.“ Ezen 
szomorú állapotok megváltoztatása nagyrészt Klie
foth érdeme, a ki az egyháziasságot emelte, ren
det és ügybuzgalmat hozott az egyházi élet min
den terére. 0  neki köszönhető az is, hogy a né
metországi liberális egyházpolitikai törvények végre
hajtása sehol sem járt oly csekély megrázkódtatás
sal, mint épen Mecklenburoban. — A modern the- 
ologusok úgy emlegetik Kliefothot, mint a meg
csontosodott orthodoxia példányképét. Az ő műkö
dése, tevékenysége az egyházi élet mezején tanú
ságot tesz élő hitéről. Kliefoth nem egyszer hang
súlyozta: ne legyünk igazhivők, hanem inkább 
igazán hívők.

D. Rade frankfurti lelkész, a Lipcsében meg
jelenő „Die christliche Welt“ czimü egyházi lap 
szerkesztője, mozgalmat indított egy politikai napi
lap kiadása érdekében, a mely protestáns szel
lemben lenne szerkesztve. A fentnevezett lapban 
közli a megindítandó prot. lap programjának íőbb 
elveit. Politikailag a német birodalmi egység ide
álja, de ezen ideál felé helyezi az evangélikus hit 
ideálját, a melylyel küzdeni akar a materialismus, 
Pessimismus és atheismus ellen. Sociális tekintetben 

i óhajtja a tőke túlsúlyát megtörni s a munkát 
kellőképpen méltatni.

A sajtó külföldön is a börzéhez közel álló kö- 
j rök hatalmában van s épen az botránkoztatja meg 
j  ott is a lapok olvasóit, hogy ezen hírlap zsarnokok 

legtöbbször a legnagyobb tudatlansággal, frivolitás- 
sal szólnak arról, a mi sok keresztyén előtt, da
cára a hitetlen korszellemnek, szent és sérthetetlen, 
Osmerve a hirlapszerkesztés ,titkait tudják sokan, 
hogy mily czélzatosan lesznek az egyes események 
meghamisítva, megcsonkítva, elferdítve.

Protestáns szellemű, tisztességes, politikai na
pilapra nálunk is nagy szükség lenne. Sokan per
sze azt hiszik, hogy az ugynevozott liberális sajtó
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protestáns szellemű, de abban nagyon tévednek, 
mert az ujabbkori politikai liberalismus oly távol 
áll az evangéliumi szellőmtől, mint Makó .Jeruzsá
lemtől. A húsvéti ünnepek alatt is egyes politikai 
liberális napi lapok vozérczikkeikben és lárezáik- 
ban valóságos blaspheiniával szólották a bit dol
gairól.

Ezen liberalismus jellemzésére nőm találjuk 
fölöslegesnek közölni Martensen dán ovang. püs
pök : „Pie christliche Ethik“ czimü müvének egy 
részletét, a hol a többek kö/.ött az éleslátást! férfiú 
a következőket mondja: „A sajtó Európa legfőbb 
országiban túlnyomóing a zsidók közében van, a kik 
szellemesen és élénken Írott czikkekkel. ha ke
resztyén felekezetek között az ultramontanismus és 
Protestantismus, a pápa és császár között viszály me
rül fel, a közvéleményt ezen kérdésekben megdol
gozzák, irányozzák. Természetesen mindent a zsidó 
érdek szempontjából intéznek el. Egy modern zsi
dó irodalom ma már nem kis mértékben tett habi- 
lomra szert. Es mint oly nézetet, melyet csak a 
műveletlenek és elavult állásponton lévők tagad
hatnak és vitathatnak, terjesztik minden módon 
azt, hogy az irodalom legdicsőbb képviselőit nem 
Göthe, Schillernél, és a humanismus más herosai- 
nál, hanem Heine, Bürne és más zsidó Íróknál kell 
keresni, a kik érvényre emelték a gondolat szabad
ságot szemben a bornirt kereszti énséggel, amely
től a humanitás ama borosai nem bírtak teljesen 
megszabadulni. A humanismus régebbi korszakából 
legkiuinóblnek tariják[I.essinget. mert ő a „Nathan 
dir M eise“ ezin ü színmű szerzője. Mindezen törek
vések főezélját képezi a zsidó- messiási humanismus 
birodalma. E ezél elérésének fő feltétele az, hogy a 
keresztyénség a nyilvános életből, a törvényhozás
ból, a nyilvános intézményekből száműzessék, hogy 
mind azon kötelékek, a melyekkel az egyes nemze
tek Krisztushoz vannak kapcsolva, szétszakitassa- 
nak. Ezért éjjel-nappal következetesen küzdenek,mert 
az a Messiás, a kiben a keresztyének hisznek, az 
törekvéseik és ezélzataik útját állja. (Ür. II. Mar- 
tensen „Die chÍ6tlicbe Ethik“ 111. k. 129.1901)

A jezsuiták tudvalevőleg Németországból ki 
voltak tiltva, most pedig ott ezen törvény eltörlésén 
fáradoznak. A birodalmi gyűlés újból megszavazta 
a jezsuitákat kitiltó törvény eltörlését. Ez alkalom
mal nem érdektelen felemlíteni, hogy miként vé
lekedik a jezsuita szerzet Lutherről és a reformá- 
tiórol. A szerzet „Imago primi saeculi Societatis 
Jesu“ czimü művében a következőket mondja : „Az 
1017-ik esztendő százéves jubileuma az istentelen 
lutheránus vallásnak ; benne jelentkeztek első szik 
rái an a áldástalan Iái gnak. a mely vészlhozo fü
zével először Németországot, ezután a szomszédos 
országokat elhamvasztolta. Egy százada annak, 
bogy az Isten es emberek által gyűlölt nemzetség
a régi vallást lerázta m agáról...........Meg van-e
engedi e, hogy Luther jubileumát megünnepeljék.

annak a Luthernek, a ki Németország szégyen
foltja, a ki Epikur disznója, a ki Europa átka, a 
ki az egész földgolyónak szörnyeV . . . .  A becs
telen apostata Luther a zugból és a nép köréből 
nem csak műveletlen, hanem istentolensógiik és 
erkötestelons' gük folytán hírhedt embereket, a kik 
Isten igéjét elcsavarták, a kik a szent Írásnak va
lóságos harpyái, vezetett a liarczba...........A lu
theránusok és kálvinisták a földkerekségét hamis 
tannal és a hűn szennyével töltötték meg. Mi (je
zsuiták) nem tagadjuk, hogy erős harezot folytatunk 

! az eretnekség ellen. Hiába várja az eretnekség, 
hogy őket a Jézus társasága, bar hallgatagon is 
tűrje. Békét tőlünk ne várjanak, mert a gyűlölet 
velünk született. Miként Hannibal, úgy mi is az ol
tárnál esküdtünk harezot az eretnekség ellen (562, 
553 1.)

XI. Inezo pápa a jezsuita oi kök-stannak a 
reservatio mentálist magában foglaló pontjait elát
kozta. Cardenas jezsuita megmutatta, hogy miként 
lehet a pápai átok doczára egyes esetekben a re
servatio mentálist gyakorolni. íme egyes szemel
vények a jezsuita művéből : „Egy előkelő nő há
zasságtörést követ el. Férje gyanakodik, tőrrel ke
zében. arra hívja fel, hogy a nő esküdjön meg, nem 
volt-e házasságtörő V Ha tagadja tettét, úgy hami
san esküszik, ha bevallja, akkor megöli férje. Mit 
tegyen? A jezsuita azt tanácsolja: 1. Nőm követ
tem hózasságtörést, — és magában azt gondolja : 
nem követtem el házasságtörést, a melyet neked 
bevallani volnék kénytelen. 2. Non violavi fidem, 
mert a fides credulitast, fideuiát, fides conjugialist 
is jelent, ha tehát a fides alatt fiduciat (bizalom) 
ért, akkor nem hazudik, sőt a rczeryatio mentális
hoz sem kénytelen folyamodni. 3. Én nem sértet
tem meg becsületedet, mert a vulnerare szó meg- 
sebzést jelent, a melyet ütéssel követünk el. így 
azonban nem lehet a becsületet megsérteni. 4. Ha 
pedig a tett elkövetése után már meg gyónt, mond
hatja, hogy nem vétkes, mert bűnétől fellett oldva. 
5. Oly nagy életveszélyben a „házasságtörés“ szót 
metaphorikus értelemben is használhatja, a mint 
az a bibliában gyük tan fordul elő, a midőn e szó
val jelzi a biblia a bálványozást, igy tehát ezen érte
lemben használva a bálványimádás szót, nem is 
hazudik, a midőn azt mondja: nem követtem el ily 
értelemben házasságtól est.“ (Crisis theologica etc, 
HispaJi 1687. Disp. 19. c. 2« n. 17; e. 6. n (í8.)

A táisadaloin inegnietöje. A társadalom bontó 
és felforgató elemeivel szemben sokmindenbon kere
sik napjainkban a mentő eszközt. Azt hisszük, liogj' 
Solim, Lipcsei egyetemi jogtanér, a helyes utón 
van, a midőn azt mondja: „Századunk kezdete óta 
emelkedő irányzatot visel a keresztyén, az egyházias 
elv. A művelt társadalom széles köreiben még ön
tudatosan és öntudatlanul él a keresztyénség. A 
darvini és materialista műveltség elemei daczára 
még r keresziyrnsig eikölesc kipezi erkölcsi éle
tünk egyedüli nagy hatalmát. Társadalmunk meg 
nem lett keresztyéntelenné. A keresztyén positiv 
hit zászlói alá új seregeket, követőket gyűjtött. 
Még minden megmenthető. De az bizonyos mar 
ma is, hogy nem a műveltség fay megmenti m ben
nünket, hanem egyedül az evangéliumi (K. Sohm „Kir
chengeschichte im Grundriss, Leipzig 1894. 218 1.)
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Az antisemitismus terjedésére az „Ev. Luth, I 
Kirchenzeitung“ szerint maga a zsidóság is közre
hat. Az „Alig. izrael. Wochenschrift“ czimü lap 
pesacli-ünnepén a következő versecskót közli:

Kin Läm m chen, ein Läm m chen gar seltener Art, 
N achgiebig  und stark, hartnäck ig  und zart,
L ist, Izrael, du seit deinem bestehen ;
Von W ölfen um geben w eidest du 
A uf dü rftiger Trift ohne R ast und Ruh,
Roch stehst fest du trotz Sturm esw ehen.

Hazánkban is megjelenik egy zsidó felekezeti 
és társadalmi „Egyenlőség“ czimü hetilap. 17-ik 
számának vezérczikkében azt mondja, hogy a ke- 
resztyénség saját anyja, ellen vétett, a midőn köré
ben a zsidógyülölet elhatalmasodott. A többek kö
zött ekként nyilatkozik: „A gyermek megvetette 
anyját és már a csecsemőt arra tanították, hogy a 
„zsidó“ szót gunyul, csufnévül használja a Mózes 
vallásának követői ellen, megfelejtkezvén arról, hogy 
a keresztyénség által megváltónak tisztelt ferüutó
végre szintén zsidó volt, hogy egész családja 
az volt, hogy tehát megváltójuk emlékét bántják, 
az ellen tanúsítanak kegyetlenséget, midőn a „zsidó“ 
szót gunyul használják.“ Mindenesetre előfordul az 
életben, hogy a gyermek nem viseltetik kellő tisz
telettel szülői iránt. Ha már Izrael fiai ezt a képet 
használják, jó volna meggondolni, hogy az, a kit 
ők anyának neveznek, szintén nem nagy szeretet
tel viseltetett gyermeke iránt még akkor sem, a 
midőn bizony a gyermek kiváló szeretettel és ke
gyelettel viseltetett az „anya“ iránt. Az anya volt 
gyermekének első üldözője!

Anglia. Általános divat Németországban és a 
külföldön általában, hogy a belmissio, gyámintézet, 
biblia társulat és más egyházi mozgalmak élére 
rendesen valami nemes származású, főrendü férfiút 
igyekeznek megnyerni. A gyűjtő ivek, felhivások 
tündökölnek, telve vannak az excelentiás urak ne
veivel. A fő az, hogy a névsor kezdetén ott álljon 
a gróf úr, a lord neve s azzal aztán nem gondol
nak, hogy váljon annak a nagy névnek viselője 
minő érzelemmel viseltetik a nevezett mozgalmak 
és általában a keresztyénség iránt. A norvichi bib
lia társulat elnökéül akarta megnyerni a világfi 
hirében álló Oxford lordot. A lord a bizalom eme 
megtiszteltetését a „Times“ szerint kővetkező so
rokkal utasította vissza : „Uram, levelének tartalma 
meglepett s igen kínosan érintett, — meglepett, mert 
a rólam elterjedt közvélemény megmenthetett volna 
az ily meglepetéstől; kínosan érintett, mert levele 
arra kényszerit, hogy önnel e tárgyban levelezzek. 
Én hosszú időn át hazárd játékos voltam, most pe
dig nagy sport kedvelő vagyok. Tartok tőle, hogy 
sokszor az Istenkáromlás bűnébe esnék. Sohasem 
működtem közre a vallásos iratok terjesztésénél. 
Mind ezen dolgok ön és az ön társulata előtt köz
tudomásúak voltak. Nem vagyok képes felfogni 
azt, hogy miként jutottak arra a gondolatra, misze
rint én társulatuk alkalmas elnöke lehetnék. Isten 
bocsássa meg az önök képmutatását. Én részemről 
inkább akarok élni a bűnösök országában, mint 
sem az olyan szentek között.“ Ezen világfi legalább 
lelkiismeretes ember. Nálunk az ilyen kételyeket el 
tudják oszlatni a politikai ideálokra való hivatko
zással.

Francziaország. Sabatier A. tanár azzal vá
dolta a „Genfer Journal“ czimü lapban Lovson H. 
expátert, hogy az a keiesztyénséget az iszlaramai 
keveri össze. Loyson ugyanis egy utazása alkalmá
val Algierban fololvasást tartott, melyben előmoz
dítani akarván a keresztyének és mohamedánok 
békés együttélését, arra utalt, hogy mindkét val
lás között vannak rokon vonatkozások. S ibatier 
vádjára következőképen válaszolt: „Nekem a keresz
tyén t hiten kívül nincs más hitem. Nem látom át 
miér kellene a hitnek benünket akadályozni ab
ban, hogy a mohamedánokkal úgy bánjunk el 
mint testvéreinkkel. A középkor legkiválóbb pápája 
VII. Gergely, azt irta egy mohamedán fejedelem
nek: „közelebb állunk hozzátok mint sok máshoz, 
mert ugyanazon Istent imádjuk.“ Az önök levele
zője azt kérdi aggódva, ha nem épen gúnyosan: 
„A s z ív  oly kitágulásánál mi marad meg a cent
rumban?“ Megmarad Isten, a személyes, élő Isten 
s az még is csak valami. Hozzá teszem: Megma
rad a Jézus Krisztus. A inohamedánusok Isten lel
kének nevezik őt, elismerik, hogy ő a szűznek fia, 
hisznek csodáiban, várják Messiásként való eljöve
telét, a midőn majd e földön lerombolja a gonosz
nak birodalmát s ez több, sokkal több, mint a meny
nyit ma sokan a keresztyének közül, néha tudós 
protestáns theológusok is, elfogadnak. LTtalok Saba
tier A. párisi theológiai tanár, azon különben fi
gyelemre méltó értekezésére, melyben Jézus Krisz
tusról szól az ,,Encyclopédie de théologie protestante“ 
czimü műben. A Krisztus személyének történeti és 
igazhitű felfogása kevésbé van távol a mohamedán 
felfogástól, mint az olyan liberálisok nézetétől. A 
mi pedig a Mohamed és Jézus Krisztus között lé
tesítendő allianzot illeti, a mely felett az önök le
velezője gúnyolódik, arra bizony senki sem gondol, 
szintúgy az iszlám és keresztyénség fúziójára 
sem . . . . . “

Belgium. Az ultramontanismus ezen fészké
ben az evangelizátio szépen halad, támogatva kü
lönösen a németországi Gusztáv-Adolf egylet által. 
Jelenleg ott az evangélikus egyháznak 29 egyháza 
és 72 filiája van, azonfelül körülbelül 100 helyen 
hirdetik rendesen az evangeliomot. A hívek száma, 
daczára a nagymérvű kivándorlásnak, nem apadt. 
A vasárnapi iskolák száma az utolsó évben 2385-re 
emelkedett. A növendékek nagy része róni. katho- 
likus. A vasárnapi iskolák egy része rendes isko
lává alakúit át. Az evangelizátio az elmúlt évben 
154,634 frankba került.

Amerika. Az ág. h. ev. egyház Amerikában 
nincs egyházkormányzatilag egyesítve, de azért egy
házunk ott meglehetősen élénk életet folytat. Az 
egyházkormányzatilag egyesitett részek synodusok- 
nak neveztetnek. Jelenleg 60 ilyen synodus van, 
de azért vannak oly egyházközségek is, melyek egy 
synodushoz sem csatlakoztak. Jelenleg Amerikában 
5711 evangélikus lelkész működik 9927 gyülekezet
ben. Az úrvacsorához 1.408,729 egyháztag járúlt az 
elmúlt évben.

A Generalkonzilnak 1048 lelkésze, 1786 gyü
lekezete és 311,073 úrvacsorához járuló egyháztagja 
van. Ezen egyházkormányzat kötelékéből nem ré
gen kilépett a texasi synodus, mivel tanintézeteiből 
nem nyerhetett elegendő számban németül tudó lel-
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készjelöltekut. — A Synodalis-konferencziának 1693 | 
lelkésze, 2518 gyülekezete és 484,924 úrvacsorához 
járuló egy háztagi a van. Nagyobb egvházk ormány zó 
testet képez az úgynevezett Generaí-synodus, mely 
25 kisebl) synodus egyesüléséből keletkezett. Az 
egyes synodusok nyelv szerint képeznek külön egy
házkerületeket. így jelenleg a nagyobb angol, svéd, 
német, norvég, dán egyházkerületek mellett vannak 
kissebb izlandi, finn és a legújabban keletkezett tót 
kisebb egyházkerületek. Jelenleg 23 lelkészképző 
intézetet tart fenn ott egyházunk. A tanárok száma 
különféle. A nagyobb jövedelmű intézetekben 4—5 
tanár van alkalmazva. A ki ezen intézetek növen
déke óhajt lenni, köteles a „collegedet elvégezni. 
A héber nyelv tánittatik, továbbá követelik a be
lépőtől a latin és görög nyelv ismeretét. A theolo- 
giai tanfolyam bárom évig tart. .Jelenleg ezen lel
készképző intézeteknek 1379 növendéke van.

A theologiai, jogi és orvosi tudományokhoz 
szükséges előképzést az úgynevezett „collegedben 
nyerik a növendékek. 32 felekezeti jeléggel biró 
„collegedje van jelenleg a lutheránus egyháznak s 
azokban 266 tanár oktat 4889 növendéket. Van 
ezen kívül 40 algymnasium és felekezeti tanítókép
ző intézet 4000 növendékkel. A behnissio terén is 
áldással működik egyházunk a szabadság hazájában, 
lévén ott 38 árvaházunk és több diakonissa intéze
tünk. Az egyházi lapok száma a százat meghaladja. 
A lapok nyelv szerint a következőképen oszlanak 
meg : 41 német, 32 angol, 9 svéd, 4 dán, 2 finn, 
1—1 izlandi és tót.

Az amerikai ág. h.ev. egyház élete szintúgy mint 
hazai egyházunk sokat szenvedett a nyelvkérdés 
miatt. A nyelvkérdés elintézése száz esztendeig tar
tott és majdnem elvérzett egyházunk az ezen kér
dés által okozott sebek következtében. Nem lesz 
érdektelen, ha az amerikai ev. egyházi állapotok 
egyik kitűnő ismertetőjének dr. \\ olfnak erre vo
natkozó sorait közöljük : „A nyelvkérdés az ame
rikai ev. egyházra nézve kimondhatatlan bajok for
rásává lett. Az angol istenitiszteletek behozatala 
ellen való heves ellenszegülés és az a nem protes
táns kísérlet az istentiszteletnél csak e g y nyelv
re szorítkozni, minden nagyobb városban az ev. 
egyház terjedésének útját állta. Egyházunk ezen 
irányzata következtében híveinek egész seregét 
elvesztette, működési köre, befolyása, szelleme kor
látolttá lett s még ma is a többi felekezotekkel 
szemben ennek következtében hátrányban van. 
Egy századig vérzett, szenvedett a nyelvkérdés 
miatt s annak következményeitől még ez óráig sem 
tudott teljesen megszabadulni. Az egyház ezen ma
gatartása veszélyeztette az egyház életét. Az a kí
sérlet, mely arra irányúit, hogy a luth. egyház 
e g y e d ü l  a n é me t e k  egyházává tétessék, meg
sértése volt az egyház apostoli és evangélikus jel
legének, mely az egyházat arra kötelezi, hogy a 
tiszta evangeliomot az elveszett emberiségnek 
m i n d e n  nyelven hirdesse. Lemondás volt az az 
egyház születési jogáról és eldobása koronájának. 
Nem csoda, hogy sok helyütt életébe került, min
denütt pótolhatatlan károkat okozott! — Ez az an
gol nyelv iránti ellenszenv régebben nem volt meg. 
Műhlenberg angol istentiszteletet tartott, New-York
ban pedig felváltva prédikált holland, angol és né
met nyelven. Az ő munkatársai és fiai nagy buz
galommal neki feküdtek az angol nyelvnek, hogy 
annak igénybe vételével hatáskörüket szélesbithes-

sék s a fiatalságot és angol polgártársaikat az élet 
kenyerével elláthassák. Kétségtelenül sejtették, hogy 
az angol nyelvnek elhanyagolása nagy kárt fog 
okozni az egyháznak.“ (Dr. E. Wolf „The Luthe
rans in Amerika“ D. J. Nicum német fordításban 
adta ki e művet, melynek czime : „Die Lutheraner 
in Amerika. Eine Geschichte ihres Kampfes, Fort
schritts, Einflusses und ihres staunenswerten 
Wachstums.“)

Amerikában a nyelvkérdést akként intézték 
el, hogy egyházkormányzatilag nyelv szerint 
külön önálló egyházkormányzati testületeket alkot
tak s azóta e tekintetben meglehetős béke van s 
ott nyelvkényszerről szó sem lehet. A baj az ame
rikai ev. egyházban onnan eredt, hogy az egyház- 

; kormányzat nem igyekezett a gyülekezet tényleges 
I nyelvszükségeinek eleget tenni. — Az evangélikus 
' egyház egyházkormányzati széttagoltsága daczára 
I virágzó élettel bir. Mindenesetre jobb és helyesebb 

lenne, ha egyházunk ott egyházkormányzatilag is 
egységes lehetne, csakhogy a hitegység az egyház
kormányzat felett álló érdek s az utóbbit az előbbinek 

! rovására érvényesíteni nem szabad. Hazánkban sem 
voltunk képesek egyházunk egyházkormányzati 
egységét megalapítani épen a szerencsétlen nyelv
kérdés miatt s a velünk egy hazában élő szász 
testvérek külön egyházkormányzati testületet ké
peznek. A ki egyházi szomorú állapotainkat ösmeri, 
egy cseppet sem csodálkozik azon, hogy ők tőlünk 
őrizkednek. Ugyan mi volna reájuk nézve vonzó ? 
Talán nagyobb védelemben részesülnének egyházi 
érdekeik a mi védszárnyaink alatt? Talán kiváló 
jóakaratot és testvéri érzületet mutattunk irántuk az 
utolsó évtizedben ? — Három németnyelvű főgym- 
nasiumuk van és egy tnnitókópezdójük s mindezt 
épségben megőrizték a mi egyetemes gyűlésünk 
hozzájárulása, támogatása és védelme nélkül is.

-----------------------

B E L F Ö L D .
f  Gerengay Pál ,

báthi ev. lelkészt. évi. ápr. 16-án, húsvét keddjén 
az Urban csendesen elszeuderult-Született 1825. 
jan. 6. Králóczon. Nagyatyja G. Márton lest.i 
ev lelkész s nógrádi főesperes volt, atyja G. 
Pál, králóczi ev. ranitó. Három évig atyjánál 
tanult, azután a magyar nyelv elsajátítása vé
gett Perőcsényre ment Onnan visszatérve Sel- 
meczbányán, majd Losonczon és Pozsonyban 

! folytatta tanulmányait. Pozsonyból Jénába ment 
! s ott két semesteren át hallgatta nagytudomá- 
nyu tanárainak tartalmas előadását

1849. év elején Weigl János mellé Hod- 
rusbányára segédlelkésznek hivatott, de mielőtt 
segédlelké^zi állását elfoglalta volna, Weigl meg
halt s helyébe 1849. ápr. 1. hodrusbányai ren
des lelkésszé választatott. 184 9. ápr. 18. dr Szebe- 
rényi János superintendens által lelkésszé avat
tatott s hivatalába ugyanazon évi apr. 22. Hol- 
luby Sámuel bakabányai lelkész s máig is ke
gyelettel emlegetett lionti tőesperes s lloléczy
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Lajos bagyani lelkész által beiktattafott. Hod- 
rusbánvai lelkipásztorkodása idejében Kopani- 
ezán, a hodrusbányai egyház leányegyházában, 
diszes tempóm építtetett, az anyaegyházban pe
dig a papiak s az iskola jobb karba hozattak.

1858-ban a nagyérdemű Kuzma Sámuel 
báthi lelkész s esperes elhunytával megüresed ;tt 
lelkészí állomásra majdnem egyhangúlag báthi 
lelkészszé választatott. Báthban való lelkészke
dése alatt párját ritkító templom épült az Ú r 
dicsőségére. Sajnos, hogy a nagy munka nincs 
teljesen befejezve. Torony nem disziti az Ú rnak 
emelt eme hajlékot, a sekrestye is csak a tervben 
létezik még.

Boldogult fiatalabb korában körlelkész, élete 
utolsó éveiben az esp fegyelmi bizottság sesp. 
özvegy-árvaintézet kormányzó bizottságának 
tagja volt. Kitűnő zeneszerző volt. Nevezetesebb 
szerzeményei : „Spocívejtez jíz v pokoji,“ „Pod 
vecer tvá celádka“ stb, egyházi dallamok. 1850. 
jan. 25. házasságra lépett, nőül vevén Csierny 
Zsuzsannát, kiváló erényekkel s papnéhoz méltó 
tulajdonságokkal ékeskedő nőt.

Az Ú r e szolgájának különben nagy volt 
a megpróbáltatása. Különösen életének három 
utolsó éve csupa kin, csupa szenvedés volt. H á
rom év előtt szeretett nejét kisérte a temetőbe, 
majd egyetlen leányának férje, Rafanidesz Vil
mos, bagyani lelkész költözött el az élők sorá
ból; félévvel ezelőtt pedig ifjabb nagyrem ényű 
fia, Gusztáv, Budapest székes főváros hivatalnok a 
költözött el oda, honnan nincs többé visszatérés. 
Nem csoda, hogy szive elgyengült és összetö
rött. F. évi ápril 16. elgyengült szive megszűnt 
dobogni Temetésén, mely ápril 1 9-én volt, meg
jelent nemcsak a báthi egyház apraja-nagyja, 
hanem az egész vidék szh e-java is. Ott volt a 
főesperessel élükön vagy tiz paptársa s körül
belül annyi tanító, három római kath. plébános 
8 majdnem az egész vidék intelligencziája. Teme
tésén, melynek egyik része az általa s a kegyes 
hivek által emelt diszes temlomban folyt le, 
Szluka János bagyani lelkész prédikált, Bernáth 
Sándor derzsenyei lelkész parentált, a temetői>en 
pedig Holluby Adolf csánki lelkész, majd H än
del Vilmos főesperes rövid m agyar beszédeket 
mondottak. A beszédek elhangzása s a derzse- 
uyei lelkész áldó szava után általadat ott a föld
nek, a mi földé s a végtisztességre gyűlt közön
ség eloszlott ama fohásszal: áldott legyenazel- 
hunyt emléke közöttünk.

B. S.

Az ó-turai értekezlet. A nyitrai esperes- 
ség április 25-én O-Turán tartandó értekezletre 
hívta azon esperességeit a néhai dunáninneni ke
rületnek, a melyek az újonnan oly rohamosan léte

sített arányosítással nincsenek megelégedve és tör
vényes úton visszaakarják állítani a régi kerületet. 
A törekvés nem törvunyellenes, mert hiszen az ará
nyosítás előtt hózott zsinati törvény értelmében 
bármelycspcrességet. annak m e g h a l l g a t á s á v a l  
az egyetemes gyűlés van jogosítva más kerülethez 
csatolni. ( Zsin. 80 §. ) Ha pedig ezt egyszerre több 
esppresség óhajtja, úgy joga van ez ügyben tanács
kozni s esetleg egyöntetű eljárásban megállapodni.

A nevezett értekezletre követeket küldtek a 
nyitrai, trencséni és árvái esperességek. Már az 
értekezlet tartása előtt a vágújhelyi főszolgabíró ér
tesítette a túróczi esperesség világi felügyelőjét, mi
szerint a nevezett értekezlet megtartását nem enge
délyezi, azt esetleg karhatalommal is megakadá- 
tyozza. E szolgabirói betiltó átirat a következőké
pen szól : „ 55/ ein, sz. A napi lapokból és magán 
úton is értesültem arról, hogy a múlt hó 19 én 
Brezován tartott esperességi gyűlés határozata, foly
tán, a folyó hó 25 ik és következő napjaira O-Tu- 
rára olyatén egyházi színezetű gyűlés hivatott ösz- 
sze, melyen a nyitrai-trencséni-árvai-túroczi és 
liptói esperességek egyházi és világi képviselői a 
magyarországi ág. evangélikus egyházi kerületek új 
beosztásának megváltoztatása, esetleg az elősorolt 
öt esperességnek a magyarországi ág. evang. egyház 
kötelékéből való kiválása iránt tanácskoznának és 
ily irányú határozatot hoznának.

Tekintve, hogy ezen felsőbb hatósági enge
dély nélkül összehívott gyűlés czélja, összehivatá- 
sának és szándékolt megtartásának módja, úgy az 
országos köztörvényekbe, mint az ág. evang. egy
házi törvénybe is ütköznék, az, evang. egyház al
kotmányát támadná, sőt magát Ő Felsége a király 
legfelsőbb kegy urunk felügyeleti jogát is sértené, 
— az ilyetén törvénytelen és megengedhetlen gyű
lés megtartása ellen már eleve tiltakozom, s kije
lentem, hogy annak megtartását kötelességemnél 
fogva minden törvényes eszköz és .szükség esetén 
fegyveres karhatalom alkalmazása által is megaka
dályozni, a netáni törvényszegőket pedig az illeté
kes büntető bíróság elé állítani fogom.

Ezek előrebocsátása után hivatalosan felhívom 
Tekintetes esperességi felügyelő urat. hogy egyházi 
tiszti n inőségében az iránt intézkedjék, hogy a 
tervezett ó-turai gyűlés betiltása az összehívott 
esperességek s azok érdekelt képviselőinek sürgő
sen tudomására hozassák. Vágujlielyen 1895. ápril 
15-én Rexa Sándor, járási főszolgabíró.“ A turóczi 
esperesség világi felügyelője ezen határozatot a 
nyitrai alispánhoz felebbezte mint másodfokú fó
rumhoz, a mely a felebbezést, helyben hagyva a 
főszolgabíró határozatát indokainál fogva, elutasí
totta. Ez elutasító végzés a következő : ,„13200 sz.
F. é. 55, ein. sz. határozatát, melyben O-Túrán f. 
hó 25-én és következő napjain egybehívott egyházi 
színezetű gyűlés megtartását betiltotta. Mudron 
Pál folyamodványa a belügyminister ur f. évi 714 
sz. rendelete folytán másodfokban indokainál lógva 
helyben hagyom. Miről főszolgabíró urat felebbező 
azonnali tudósítása czéljából értesítem. Dr. Kostyál 
tb. főjegyző. 2334'95 sz. Ezen másodfokú határozat 
czimnek másolatban kiadatni rendeltetik. Vágujhe- 
lyen 1895. ápril *4-én Rexa Sándor jár. főszolga
bíró.“ Ezen másodfokú végzés ellen orvoslást ke
resendő, a nevezett világi felügyelő személyesen 
megfordult a vallás- és közoktatási, úgyszintén bel-
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ügyministeriumban, kérvo a folobbezés távirati utón 
való elintézését

Az értekozlet tagjai romónyelvo, hogy a fel
sőbb hatóság hatályon kiviil helyezi az alsóbb 
közeg tiltó rendeletét, április 25-én 0  Túrára érkez
tek. Ugyanazon nap reggoién a vágujhelyi főszol
gabíró 20 csendőr kíséretében megjelenvén O-Tu- 
rán, előbb élő. szóval, majd utóbb írásban olrnndelto 
miszerint az O-Turán megjolent idegenek 25-én d. 
u. 2 óráig távozzanak a helységből s a tartandó 
értekezlet bolyét, a templomot, csendőrök elzárva 
tarlónak. A hívek nagy serege vette körül a tomp
lomot. A főszolgabíró felhívta a népet, hogy távoz
zanak a templomtérről A nép némán, szótlanul 
állott. Erre a helyi lelkész emelkedettel)!) helyre 
állva felhívta a népet, hogy a hatóság rendeletének 
ellen ne szegüljön, engedelmeskedjek, távozzék a 
térről. A hívők erro levett kalappal elénekelték az 
„Erős várunk nekünk az Isten“ kezdetű éneket. 
Ez ének elhangzása után a lelkész imát mondott 
s az ároni áldás elénekléso után az összegyűlt nép 
eltávozott a templomtérről.

Feltűnő előttünk az, hogy a világi hatóság 
rendeletében nem hivatkozott felsőbb egyhetit ha
tóság megkeresésére, ha csak a „magán értesülést*4 
nem érti az alatt. A világi hatóság beavatkozása 
egyházi ügyeinkbe, sajat egyházi felsőhbségünk 
megkeresése nélkül, nem kívánatos. E tekintetben 
nagvon is őrizni kellene jogainkat még azoknak is, 
a kik a nyitrai értekezlet egy behívását és czélját 
nem helyeslik, mert esetleg megvalósulhat az a 
latin közmondás: hodio mihi, eras tibi. Erro nézve 
helyesen jegyzi meg Farkas Gejza az r Ev. egyh. 
és iskola" 18-ik számában: „Azért mi a tartozó 
tiszteletre appellálva, a felsőbb hatóság sürgős in
tézkedését kérjük. Intézkedést arra nézve, hogy a 
tervezett értekozlet — habár talán más helven is, 
még a korületi gyűlés előtt megtartható legyen. 
Ha aztán a pártoskodók törvényellenes lépésre ra
gadtatják magukat — ideje lesz annak, hogy az 
izgatok elhullgattasanak."

Nézetünk szerint a főszolgabírónak csak az 
esetben van joga egyházi testületeink egyházi tény
kedését megakadályozni, ha erro az egyházi felsőség 
által felhivatik és egyházi törvényeink megtartása 
vagy meg nem tartása felett őrködni csak is egy
házi hatóságaink megkeresésére kötelessége. Ila a 
világi hatóság hírlapok értesítése alapján megta
gadhatja egyházi tanácskozásaink, értekezéseink 
szigorúan egyházi jellegét, autonómiánk csak puszta 
légvar. Sajnáljuk, hogy a f- ni idézett rendeletben 
a köztörvények említésénél nem történt hivatkozás 
az illető országos törvény paragrafusara, melybe 
ütközött a nevezett nyitrai értekezlet. Mi azt hisz- 
szük, hogy a világi hatóság félt attól, hogy a 
nyitrai értekezlet nem lesz szigorúan egyházi jel
legű, hogy a politika is bele játszik abba. Le
g y ü n k  i g a z s á g o s a k ,  ha  o c z i me n  mi n 
d e n  e g y h á z i  g y ű l é s t  bo l e h e t n e  s z ü n 
t e t n i  és  nem e n g e d é l y e z n i ,  úgy  egy 
é v t i z e d  ót a  — s a j n o s  — n a g y o n  k ö v e s  
esp e r ő s s é g i ,  k o r ü l e t i  g y ű l é s  t a r t a t o t t  
v o l n a ,  egyetemes gyűlést meg pláne egy évtized 
óta egyáltalán nem lehetett volna megtartani, írért 
a politika játszotta ott a főszerepot, szolgáltatva 
bő anyagot a politikai napi sajtónak.

Farkas Gejza pártütőknek nevezi az ó-turai

! értekezlet tagjait, pedig a párt ütésben jó példával 
jártak ölő azon esperességoi a dunáninneni kerü
letnek, a melyek a szerencsétlen arányosítás felé az 

! első lépéseket megtették, a kik annak id<• jén tör
vényes határozattal éli van szemben, az exodussal 
„romokeltek.“ Akkor is titokban és nyilvánosan 
értekezleteket tartottak, fölhívásokat bocsátottak ki 
teljesen szabadon.

Az arányosítás nem okozott volna bajt, ha an
nak idején az egyetemes gyűlés csak arra azoritko- 
zott volna, a mit a három olégedetlenkodő cspores- 
ség kért, t. i. más kerülethez csatolta volna azokat, 
a kik a régi kerület kötelékében megmaradni nem 
akartak.

Rovisio nélkül is helyre állítható lennoa béke 
ha a zsinati törvény alapján (£0. §.) a régi kerü- 
lotbo visszacsatoltutnánuk azon csporességek, ame
lyek kijelentették, hogy attól elszakadni nem óliaj- 

! tanuk, nem lévén azon elszakadás ogyházilag, hit- 
elvileg s e m m i  k é p e n  sem indokolható.

A régi testvéri viszony még mindég helyreál
lítható, csak akarni kell azt, szeretni kell a közös 
alapot, a melyen a béko helyreállítható — s ez nem 
az .erőszak, a csendőr sisak és fegyver, hanem az 
evangeliom. Egyházunkban nem létezett régento 
nyelvi kérdés, mert hatalmaskodások e téren ki 
voltak zárva, meg volt tartva az a régi jelszó: suum 
cuiijue. Egyházkormányzatunknak jó lesz figyelem
be venni Sallustius azon szavait : „N.ira imperium 
facile eis artibus retinetur, qui jus miliő partum est.-

A nyelvi kérdés tényleg megvan egyházunk
ban. Azt többé hangzatos frázisokkal, sem erőszak
kal kiküszöbölni nem lehet. Egyházunk nem nyelv- 
terjesztő egyesület, hanem iidvintézet. Az egyház 
a reformáció elveihez hű marad, ha minden nép
nek nyelvét tiszteletben tartja, ápolja mint azon 
eszközt, melyen az evangeliom hirdetendő. Az 
egvház no csak a gyülekezet templomában és is
koláiban respektálja a gyülekezetek nyelvét, hanoin 
az egyházkormányzatban is. E tekintetben minden 
erőszakoskodástól távol kell állnunk, attól őrizkod- 

* nünk s nem adni sarkantyút egy pár javaslatlo
vagnak, ragaszkodni teljes mértékben a régi gya- 
koilat és megegyezéshez A fő dolog legyen nem 
egymásnak elnémitása, hanem megértése. Ha ez 

j utóbbi lesz a fő czél, bizonyára nőm lesz szük
ség arra, hogy a folsöbo fórumok tanács
kozási nyelve h a t  á r o z a t i 1 a g kimondassák. 
A nyelvkérdést minél előbb komoly jóakarattal,

, testvéri szeretettel, igazságosan m eg  k e l l  o 1- 
d a n i, a testvérhareznak testvéri békejobb nyúj
tásával véget vetni és egyházunkat visszaadni azon 

I hivatásnak, a mely tulajdonképon e g y e d ü l i  
I hivatása: ,lz evangeliom hirdetése, a Krisztus által 
adott megi áhás kegyelmi eszközeinek őrzése és köz
vet tése és az Istenországának, a szeretet országának 
terjesztése.

Fehér holló. A „Erőt. egyh. és isk. Lapu 
' múlt számunkban idézett czikksorozata egyházkor- 
! mányzatunknak a következőket ajánlja figyelmébe:
I „Ideje volna tudomásul venni legalább egyházi té- 
I ren, hogy van egy régi könyv a világon, melyre 
néha úgy szoktunk hivatkozni, mint a prot. egyház 

■ fundamentumára; de melynek tartalmáról, különö-



76

sen a testvéri szeretet hatalmát hirdető részéről — 
úgy látszik — teljesen megfeledkeztünk. Gúnyos 
mosolyt von magára, a ki elég naiv hivatkozni 
ilyen kopott dolgokra. Pedig mégis bizonyos, hogy 
nem harag, nem a szenvedély, nem a fenyegetés, 
nem a tiprás fogja közös szent munkára egyesíteni 
a testvéreket, hanem egyedül azon testvéri szere
tet, melyről abban a kopott régi könyvben megvá
gjon írva, hogy hegyeket képes kimozdítani helye
ikről.

Ha valaha, most volna ám száz okunk követni 
P ál apostolnak azon intését, melyet az efezusi 
egyházhoz intézett (4. 2,) mondván : „ i g y e k e z z e 
t e k  m e g t a r t a n i  a l é l e k n e k  e g y s é g é t  
a b é k e s s é g n e k  k ö t e l é k e  á l t a l !“

Egyesíteni az erőket, erősíteni a közös érdeke
ket, gyarapítani a testvériség nemes érzelmére ala
pított egyháznak vallás-erkölcsi hatalm át: ez volna 
az i g a z i h a z a f i s á g  feladata. A ki egyenetlen
séget és szakadást idéz elő, az nem csak a protes
táns egyháznak, hanem a magyar hazának is ellen
sége. Azért: videant Consules!4 — Fehér holló a 
mai felfordult világban az ilyen hang. Szerencsére 
nem irta azon sorokat oly férfiú, a kit a gyanúsítás 
eme korszakában bárki joggal illethetne a hazafiat- 
lanság vádjával. Egyházunknak egyik szép, nemes, 
hazafias tette lenne a nyelvkérdést az egyház kö
rén belül m é l t á n y o s a n  és i g a z s á g o s a n  
m e g o l d a n i  s legalább az egyház körén belől 
megóvni a régi testvéries viszonyt s nem alkotni 
egyes szigeteket — monakoi herczegségeket — az 
egyházkormányzat terén, nem képezni oly esperes- 
ségeket, melyek ma az egyik, holnap a másik ke
rülethez tartoznak s melyek helyzete ennek folytán 
sok tekintetben Mohamed koporsójához hasonlít !*)

Jókai Mór hitvallása. Az ősz költőt egy ró
mai kath. atyafi arra hívta fel, hogy mivel regé
nyeiben számos helyen igen rokonszenvesen szól a 
rom. katolikusokról, térjen át az egyedül üdvözítő 
egyház kebelébe. Jókai a „Nemzet“ április 27-iki 
számában közölt következő nyílt levélben felelt a 
különös felhívásra : „Tisztelt Uram ! Nyitott ajtón 
méltóztatik zörgetni. Az én hitvallásom ugyanaz, a 
mi a római és a görög katolikusoké s abban ez 
á ll: hiszek egy k ö z ö n s é g e s  keresztyén anya- 
szentegyházat: (latin Credóban) „Credo in unam 
ecclesiam catholicam.“ A „katolikus“ jelző sem
mi egyebet nem jelent, mint azt, hogy „közönséges,“ 
a mint hogy Krisztus és az apostolok a keresztyén 
(a mi igy van Írva magyarul: quoniam derivatur 
non a „Cruce“ — kereszt, séd a „Christiana“) te
hát a keresztyén vallást, felséges és szent alapitói

*) Tudva levő ugyanis, hogy intéző köreink  annak ide
jé n  m ég czifrábbnak tervezték  az arányosítást, — a tervezet 
sze rin t ugyanis egy esperesség  közepén fekvő egyház m ás 
-te rü le thez  tartozott volna, m int az illető esperesség.

minden nemzet, minden ország, minden népfaj 
számára alkották meg közönségesen. Ezért is a pro
testánsok szónokai és irói mindenha tiltakoztak az 
a „ a katholikus“ elnevezés ellen. Mi jövendő hazán
kat ugyanott keressük, a hol minden keresztyé
nek : az égben, -ugyanazon Szent-Háromság fényé
ben, ugyanazon szenteknek boldogságában ; de ha 
földi hazák között kell választani, azt nem keres
sük sem Rómában, sem Görögországban, hanem 
itthon Magyarországon.

„Dicsértessék — és kövelfessék — a Jézus 
Krisztus“.

J ó k a i  Mór .

Érdekes összehasonlítás. A „Hajnal“ czimü 
belmissioi lap a következő, általunk is csak helye
selhető megjegyzést teszi: „Az újságok azt hiresz- 
telik, hogy a jövő nyáron az operaház a szo
kott 350,000 frt. subvenczion kívül még félmil
liót kap az állam pénztárából. Látjátok refor
mátus es evangélikus lelkészek és tanítók! Az 
ilyen dolgok ellen emeljétek tel harsányan tiltakozó 
szavatokat. A gazdag emberek mulatozására adnak 
350,000 frtot évenként. Ti közületek meg sokan 
nyomorognak. Csak mindenitek szóljon a maga 
képviselőjével, hogy az ilyen rósz gazdálkodásnak 
vége legyen. A ki operázni akar, fizessen maga.“

Tisztázzuk a dolgot, A nógrádi egyházme
gyébe kebelezett turopolyai ág li. ev. egyház 
folyó év márczius havában alfelügyelőt válasz
tott, helyi, turopolyai körjegyző, Bory Károly 
ú r személyében. Ezen választásnál figyelemre 
méltó először az, hogy a megválasztott refor
mátus vallá^ú s így megválasztása a zsinati 
törvény 51) §-ba ütközik, mely szerint felügyelő 
csak ,,e v a n g é l i k u s  . . . . e g y é n e k  so
r á b ó l  v á l a s z t a n d ó . “ Másodszor pedig 
ezen választás ellentétben van a nógrádi espe- 
rességnekegy régibb határozatával is. — Neve
zetesen az 1882 évi julius 6-án B.-Gyarmaton 
tartott nógr. esp. közgyűlés jegyzőkönyvének 
28. pontja f . ) bekezdése szóról szóra igy hang
zik : „Végre a felügyelők minden oldalú függet
lenségének, valamint az egyházhivek hivatalos 
befolyásolástól lehető megóvásának tekintetéből 
határoztatik, hogy a p o l g á r i  k ö z i g a z g a 
t á s i  t i s z t v i s e l ő k  s a j á t  h i v a t a l i  k ö 
r e i k b e n  f e l ü g y e l ő k ü l  m e g  n e m  v á 
l a s z t h a t ó  k.“

Hogy ezen határozatnak éle első sorban 
a körjegyzők ellen irányul, bizonyltja ezen 
jegyzőkönyvnek tartalom jegyzéke is, hol ezen 
pont tartalm a következőképen van kifejezve : 
„ k ö r j e g y z ő k  . . . . s a j á t  k e r ü l e t ü k 
b e n  f e l ü g y e l ő k  n e m  l e h e t n e k . “ 
— Már pedig a turopolyai körjegyző, - elte
kintve attól, hogy református, — saját hivatali
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kerületében, Turopolyán, ezen esp. határozat 
mellőzésével megválasztatott alfelügyelőnek.

Mit szól e/.en választáshoz a nógrádi es- 
peresség? Tudomásul veszi-e, vagy megsemmi
síti? Az érdeklődés itt annál indokoltabb, mert 
néhány év előtt, midőn a turopolyai egyház 
útfelügyelőt választott hívei sorából, egy buzgó, 
értelmes és vagyonos, földmives személyében, a 
választást az esp. közgyűlés megsemmisítette azon 
általános és nagyon gyenge indokolással, hogy 
az illető a bányakerületi utasításokban előadott 
minősítéssel nem bir, ámbár közelebbről legke
vésbé sincs nyíltan kimondva, mely alfelügye- 
lői kellék nem fordult elő nála. (1. 1801. évi 
nógrádi esp. közgyűlés jegyzőkönyvének 3 
pontját.)

Ha tehát négy év előtt ily gyenge, pro- 
blematicus értékű indokolás elegendő volt a vá
lasztás megsemmisitésére, mit mond az esperes- 
ség, különösen annak elnöksége a jelen válasz
táshoz, mely egyenesen bele ütközik nem csak 
az esp. határozatba, de a zsinati törvénybe is 
és ig v  n y i l v á n v a l ó a n  törvényellenes.

Az eredményre a környéken nem csak az 
intelligencia, de a nép is nagyon kiváncsi.

Különben az eset jellemző a turopolyai lel
készre, a ki maga proponálta és óhajtotta ezen 
választást; a turopolyai egyházra pedig meg
szégyenítő, hogy bele ment az ily választásba.

A turopolyaiak telső Nógrádiam eddig híre
sek voltak kemény lutheránus hithííségükről, 
a világ ilyeneknek ismerte és becsülte őket.

A nógrádi esperesség nagyon helyesen és 
bölcsen járt el, a midőn azon határozatot hozta, 
mely szerint közigazgatási tisztviselő egyházfe- 
lügyelő nem lehet, nem  k ü l ö n ö s e n  s a j á t  
j á r á s á b a n .  Bár a zsinat is felhasználta volna 
ezen nagyon indokolt határozatot Hiszen, ha 
megengedjük, hogy a közigazgatás hivatalnokai 
és alantas közegei egyházfelügyelői tisztet vi
selhetnek, akkor nagyban veszélyeztetjük egy
házunk függetlenségét és minden autonómiánk 
daczára oda jutunk, hogy egyházkormány/atunk 
szálainak végpontja a főispáni termekbe lesz 
bevezetve! Nem is felel meg a zsinati törvény 
szellemének, ha alantas közigazgatási közeg a 
pap tekintélyének „őre.“ Az unió felé törek
szünk akkor, midőn megengedjük, hogy egyes 
egyházaink felügyelőiül reformátusok szerepel
jenek. Mire való ez a n e v e t s é g e s  kinálko- 
zás részünkről. A reformátusok egyházi tiszt
ségre híveinket nem alkalmazzák. Ott, a hol ők 
túlnyomó többségben vannak, elszigetelten élő 
híveink f o r m á l i s  áttérései követelik. (Tények
kel szolgálhatok.) A bánáti részekben, a hol ed
dig uniált egyházaink voltak, az uniót ők bon
tották meg.

Az alfelügyelői állásra nézetünk szerint 
nincsen szükség; mert így az ikerséget még 
lehetetlenebbé teszszük a „hármasságok“ által. 
A zsinati törvény az alfél ügyelő választást nem 
rendeli el. Nekünk meg kár túlozni a felügye
lői állások kreálásával — hiszen ma holnap 
csupa felügyelővel lesz megrakva egyházunk 
minden zege-zugja

A református felügyelő választásba nem 
csak az esperességnek, hanem a kerületnek is 
van beleszólási joga s azt hiszszük egyik sem 
fogja tűrni a törvénytelenséget.

Legújabb testamentom E czímen Stettner 
Gyula az „Ev. egyh. és isk.“ L9-ik számában kér
dést intéz a pozsonyi thool. akadémia tanári kará
hoz, hogy váljon azon az alapon áll-o, melyet nem 
rég jelzett testnnientomában az akadémia távozó 
dékánja, Schnellor István. Az uj dékán, Masznvik 
Endre, az „örállów-ban, a kérdező szerint, a lelépő 
dékánt egy uj theologiai iskola megalapítójául ne
vezi, de arra nézve nőm ad felvilágosítást, hogy 
váljon ő is azon theologiai iskola hivo-e. ? A szer
kesztő e kérdésre választ ad, hiszen ő is azon tho- 
ologiai akadémia egyik tanára. Zokon veszi, hogy 
most támadja a kérdező a lolépő dékánt, midőn az 
az akadémiáról eltávozott és hozzá férhetlen állás
ban van, holott 8 esztendőig minden tanév meg
nyitásánál hangoztatta a testamontomban kifejezeti 
eíveket. Nézetünk szerint a kérdező nem akarta a 
lelépő dékánt támadni, hanem arra nézve akart 
felvilágosítást szerezni, hogy váljon a theologiai 
akadémia a confossio álláspontján áll-e — sőt még 
ennél is kevesebbet kivan, midőn kérdést intéz az 
iránt, váljon az apostoli hitvallás második ágazatát 
elfogadja-o alapul ? A szerkesztő zokon veszi, hogy 
most már nem csak a „Cirkevné Listy“ a „Haj
nal“ és az „Egyh. Szomlo“ intézik a támadást — 
hanoin már arról az oldalról is, ahonnan legkevés
bé várták.

A szerkesztő szerint Ronan, Strausz, Schwalb 
nem ártottak annyit az egyháznak, minta dogma
tikai vitatkozások, csakhogy a kérdező nem dogmati
kai vitatkozást kívánt provokálni, hanem tisztába 
jönni azzal, hogy váljon az alap, melyen a ma
gyarhoni ág. h. ov. egyház egyetemes akadémiája 
áíl, csakugyan egyházunknak hitelveivol mogegye- 
ző-o, s váljon annak dékánjai és tanárai nem lici- 
tálják-o túl még Ronan, Strausz és Scliwalbot is? 
Egyházunk hitelvi alapja az augustana confossio. 
A lelkész esküjével kötelezi magát arra, hogy ez 
alapot, korlátot tanításában, megtartja. Ha a lel
késznek annak alapján kell állnia, úgy annak som 
szabad ezen alapot elhagynia, a ki a jövendő lel
készt tanítja. Az „Ur szerelmo “ melyre a szerkesztő 
mint olyanra hivatkozik, melyben a dogmatikai kü- 
lönvélomóny daczára is megtalálhatjuk a közös 
érintkezési pontúkat — nőm elég. Krisztus nem a 
„szerelmet,“ hanem a hitet kívánja tőlünk. A „fidos“ - 
nők koll atheologiu alapjául szolgálnia. Mi örülünk, 
ha theologiai professorainkra alkalmazható annak 
a wittenbergi theologiai professornak a hitvallása, 
a ki magáról azt vallhatta: „nam in cordo moo 
isto unus rognat articulus, scilicet, fidos Cristi; ex 
quo, por quem ot in quoin onmos woao diu noctu-
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que íluunt et refluimt theologicae cogitationes.“ 
(Luther ad Gal. I.)

A tlieologia uj dékánjának iránya mindnyá
junk előtt ismeretes, a mennyiben ő a liberális the- 
ologia hive, de lévén egykor ő is segéd lelkész, a 
gyakorlati élet iránt is érdeklődik. Az unitárius 
kérdésben Ő volt a szabad protestáns irány képvi
selője szemben a debreczeni konfessionális irány
nyal. Sajnáljuk, hogy a rendszeres theologia csak 
is az úgynevezett „szabadelvű“ iránynyal van kép
viselve.

Annak is nagyon örülünk, hogy a theologia 
és az egyház Pozsonyban egymáshoz közelednek, 
annál inkább, mert csaknem rég értesültünk, hogy 
a theologia dékánja „ad audiendum verbum“ ma
gához időzte a theologia akadémia németajkú hall
gatóit, mivel az egyik, positiv irányú, buzgó lel
készszel sűrűbben érintkeznek.

Nem rohanni, nem rombolni készülünk akkor, 
a midőn theologiai akadémiánk iránt érdeklődünk és 
azt kívánjuk, hogy mint egyházunk kiválóan fon
tos intézete kizárólag az egyház szolgálatában áll
jon, annak neveljen hitbuzgo lelkészeket. Egyhá
zunk hitvallásához eddig hű marad. Egyhazunk 
neve még ma is ág. h. ev., tehát theoiogiája is ne csak 
névleg, hanem tényleg is az legyen. Ez a „mini
mum,“ a mit egyhazunk egyetemétől elvárhatunk, 
a midőn az egyetemes ag. h. ev. theologiat fenn 
tartja, kormányozza, tanarait és igazgatóit választ
ja. Beánk nézve nem volt és nem lesz közönyös, 
hogy ki és milyen irányban vezeti theologusainkat, 
mert az apáinktól öröklött kincset meg akarjuk 
tartani s tudjuk azt, hogy a rósz kertész mily so
kat árthat a gondosan ápolt csemetéknek, mivel 
mindég eszünkben van Luther azon szava: „Tanta 
est inürmitas et miseria hujus vitae, adeo in me- 
diis laqueis Satanae ineedimus, ut tarn brevi tem
pore unus funaticus haec d e s t r u a t  et funditus 
evertat, quae multi veri ministri aliquot annis noc- 
tu et die laborantes aediíicarunt“( Ad Gál. 73, 74.)

Történeti emlékül. A vallásszabadságról 
szóló törvény javaslat főrendiházi tárgyalásánál 
májushó 14-én összes főrendű püspökeink — 
Karsay Sándor, Zelenka Pál, Baltik Frigyes — 
a /elekezelnélküliséyról szóló szakaszt szavazatukkal 
támogatták. Az egyetemes ielügyelő nem szavazott. 
Szegény, árva egyházunkra újból csak aztmon- 
hutjuk; tristissima facies! — Kyrie eleison.

Nemes lelek. Özv. Szulovinyi szül. Dörfler 
Teréz 180,000 irtot érő hagyatékának fő örökösévé 
tette a nagyszombati ág. k. ev. egyházat. Az örök
ségből egy rész kifizetendő a rokonoknak, 3000 írt 
a pozsonyi diakonisza intézetnek, 1000 frt az egye
temes gyámintézetnek, 2000 frt a nagyszombati nő- 
egyletnek, 500 frt a nagyszombati ev. lelkésznek, 
200 írt az ottani ev. tanítónak. A nemes hagyo
mányozó 1828-ban született »Sopronban. Szülei val
lásos, buzgó, polgári nevelésben részesítették. A 
megboldogultnak férjé kereskedő volt Nagyszom
batban. Egy Ízben mar vagyomlag teljesen tönkre 
mentek. Szorgalom, takarékos élet, Isten bő áldása 
visszaadtak az elveszett kincset. A szerető anyára

és hitvesre újabb csapást mért az Ur, a midőn 
magához hivta gyermekeit, szerető férjét. A kegyes 
lelket a megpróbáltatások nem tették gyengébbé, 
hanem erősebbé a hitben. Erős hit volt az, mely 
benne megérleltette azt a gondolatot, hogy munká
jának gyümö^sével, a múlandó földi kincsekkel, 
Megváltójának müvét segiti elő. Legyen áldott 
emléke.

A körmöczbányai egyház a múlt hónapban 
tartott közgyűlésén, felo vastatván Mólt. Baltik Fri
gyes püspök úr körlevele, elhatározta, miszerint 
szeretettel üdvözli új főpásztorát.

Szerkesztői üzenetek.
K. J. N.-P. Az új előfizetőknek elküldtem  a lappóldá 

nyokat. Sajnálom , az első három  szám teljesen  elfogyott.
B. S. D. A 3-ik szám m al m ár nem  rendelkezem . K érem  

ezentúl is szellemi tám ogatásodat. A küldem ényért fogadd 
m ély köszönetem et.

Zs. E. M. A felekezeti iskoláért harczolva a lelkész, h i
vatását teljesiti. E rre  kötelez eskünk  is. H ála Istennek  népünk  
is m ég ragaszkod ik  iskoláihoz, azokra szivesen áldoz. Felfog
hatatlan  azon papok  viselkedése, a k ik  egyházunk ezen jogát, 
m inden lelk ifurdalás nélkül, oda dobják.

N. L. S. A m egkezdett u tón halladunk  tovább. Az egy
házkörén belül m inden népnek  e g y e n l ő  joga  van, hisz 
ez az egy tér, a hol igazán egy test tag jaiú l kell óreznünk 
egym ást A m éltányosság és igazság  küzdelm ünk jelszava, 
—- de term észetesen beism erjük, hogy e tekintetben m i is 
té v e d h e tü n k !

— gy. E zentúl is szivesen veszem  szellem i köz
rem űködésedet. A m int én nem  kételkedem  abban, hogy a 
népet szereted, m elynek p ap ja  vagy, úgy te is m eg lehetsz 
győződve, hogy hazánkat szere tjük  nem  kevésbé m int azok, 
kik hazafiasságukat patentirozottnak h isz ik  s‘m ásokat erőnek 
erejével k i szeretnének zárn i a haza h ú  fiainak sorából.

Szives 'héz&l&m kö^übwiX 1

Uj előfizetőinknek már lapunk teljes példányai
val nem szolgálhatunk, mivel nem számítva oly pár
tolásra, ammövel megajándékoztattunk, a 3-ik szám
tól kezdve korlátoztuk a lappéldányok számát. Újból 
belépő előfizetőinknek csak az 5-ik számtól kezdve 
szolgálhatunk s azoknak, a kik az egesz évi előfi
zetést be küldték, azon számtól kezdve számítjuk a 
12 hónapot. Lapunk terjesztőinek ez alkalommal is 
köszönetünket fejezzük ki. Lapunk mint eddig ezen
túl is minden hó húszadikán lesz postára adva. A 
kik a lapot 25'kéig meg nem kapjdkt kérjük, szí
veskedjenek az alulírotthoz fordulni.

B.-Csabán, 1895. május hó 20-án.

NYOMATOTT B.-CSABÁN, POVÁZSAY TESTVÉREKNÉL 189ő.

Szcberényi Lajos Zs.
ev. lelkész.
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Testületi szellem.
A reforniáozió egvik vívmánya az egvele- 

ines papságról i-zóló tan. melynek lényege az, 
miszerint Isten kegyelmének trónjához R' lír 
Jézus Krisztusban hívők minden emberi köz
vetítő nélkül közeledhetnek, e szerint Isten előtt 
mindnyájan papok vagyunk. K szép tan, mely 
az őrk"'*' szty én Béghez vezette viasza az elvilá- 
giasodott egyházban élő hivőt, félre lett magya
rázva mindjárt a reformáczió keletkezésekor, 
roBzszul lett alkalmazva még a protestantismus 
körén belül is. Félre lett magyarázva e tan a 
multb; n és a jelenben a rajongók által, kik e 
tanra támaszkodva s abból indúlva ki, azt hir
dették, hogy miután mindnyájan papok vagyunk 
Isten előtt, nincs tehát Krisztus földi egyhizá- 
ban sem szükség papra, nem szükséges a pa
pok tudományos képzése, mindenki, a kit a 
Szent Lélek megszáll, pap s hirdetheti az igét 
Tévesen lett értelmezve ezen tan hazai evang. 
egyházunkban, a midőn intéző köreink félve a 
hierarchiától (papuralom), egyházunk szén eze- 
tében majdnem a végletekig, a lehetetlenségig 
megvalósították az „ikerelnökség“ elvét Ezen 
rettegés a hierarchiától a protestantismus körén 
belül, különösen hazai evangélikus egyházunk 
terén, teljesen indokolatlan. A protestantismus 
szemhert a katholicismussal egy más veszély 
csíráit hordozza magában, mely nem kevésbé 
Ítélendő el mint a hierarchia : a kyriarchia (vi
lági urak uralma.) A kyriarehiától sokat szen
vedett egyházunk a múltban is, a midőn, nem

is olyan nagyon régen, egyes esp. felügyelők 
majdnem korlátlanul intézték az esperes<égek 
ügyeit. A kyriarchiának veszedelme abban rej
lik, hogy az egyházi élet iránt érzékkel nem 
bíró. világias czélok után törekvő tértink kezé
ben lévén letéve az egyház kormányzás, az 
egyház bajója a politika veszedelmes tengerére 
evez, aztán teljesül Luther azon aggodalma : 
„Satan pergtt esse salon. Sub papa m/scaií eccle- 
sinm po/tliae : sub nos író temp orv ruft miscere po
lt ham ecetes tar.*

Az egyetemes papságról szóló tan, ezen 
egyházunk minden időben megőrzendő kincse, 
csak az esetben lesz igazán áldásthozó hitéle
tünkre, ha mi azt nem e földi egyházra vonat
koztatjuk, hanem Krisztus láthatatlan egyházá
ra. A földi, küzdő egyház alapfeltétele, czéljá- 
nak elérésében elengedhetlen követelménye az, 
hogy legyen lelkes, hitbuzgó, evangéliumi szel
lemmel eltelt, igazán müveit papsága. Ez utóbbi 
nélkül egyházunk elpusztul, mint a pásztor 
nélküli nyáj elszéled.

Azon egyház, mely papságéinak nevelésére 
gondot nem fordít, mely papjai iránt kellő tisz
telettel nem viseltetik, mely a papi állást min
dennemű „ikerséggel“ folyton lekötni, ellenő
rizni, működését nehezíteni akarja, vagy épen 
az egyházkormányzásból teljesen kizárni óhajt
ja, nem érvényesíti az egyetemes papság elvét, 
hanem előmozdítja az egyház dissolutióját.

Ma egyházunk legújabb eseményeit, figye
lemmel kisérjük, lehetetlen észre nem vennünk 
azon irányzatot, mely a papság háttérbe szőri-
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tására törekszik s ezen törekvésében már is 
eredményeket képes felmutatni. Még a zsinat
tartás előtt, a mint tudjuk, a püspök az általa 
összehívott lelkésztársakkal tartotta a felszente
lendő lelkészjelöltek vizsgáját Ez a püspök ré
gi, törvényes joga volt, a melyet az összes 
evangélikus zsinatok törvénybe iktattak, sőt 
még a pesti zsinat is kimondta: vexamen et or- 
dinatio Ministrorum imposterium etiam soli's Supe
rintend enlibus competens* (18 lapon 10. p.) Már 
a legutolsó zsinat előtt a kerületek nagy része 
az „examen“ jogát megvonta a püspököktől s 
minden püspök mellé vizsga-bizottságot válasz
tott, nem csak a lelkészek, hanem a világiak 
köréből is. Ez utóbbiaknak feladata aztán nem 
annyira a hitjelölteket vizsgálni, mint inkább a 
püspökök működését ellenőrizni. A legutóbb 
tartott zsinat ez irányzatot szentesitette, midőn 
a püspök jogaiból törülte az „examen “-t és 
csak az ordinatiót hagyta meg nagy kegyesen.

A lelkészválasitás vezetése a régi szabály
zatokban kizárólag az esperesre volt bízva. A 
legutóbbi zsinat ebben is ellenőrt rendelt az 
egyházi férfiú mellé, amennyiben ezentúl a lel
készválasztás is az esperességi ikerelnökségre 
van bízva.

Az alföldi egyházak legtöbbjében, egészen 
a legutolsó időkig, nem volt világi felügyelő ; 
mert gyér lévén e vidéken az igazán tekinté
lyes intelligentia, sok helyen ezen intézmény 
nélkül is egyházgyülekezeteink jól meg voltak 
s helyes irányban lettek kormányozva Az 
utóbbi időben, törvényerőre emeltetvén a fel
ügyelői intézmény, már az összes alföldi egy
házak kormányzását ikerelnökségek vezetik.

Távolról sem akarom kicsiny leni a világi 
evangélikus elem érdeklődését egyházunk iránt, 
különösen, midőn annak indító oka hazai evan
gélikus egyházunk szeretete De tisztában va
gyok azzal, hogy ez érdeklődés, közreműködés 
csak az esetben lehet áldásos egyházunkra néz
ve, ha a helyes mederben marad s túl nem 
csapóiig. A lelkészi kar van az egyházkor
mányzat terén is vezérszerepre hivatva, mert 
jobban ismerheti a gyülekezetek szükségeit, az 
evangeliom érdekeit.

Hogy a lelkészi kar mindinkább háttérbe 
szorúl az egyházkormányzásban is, annak oka 
főleg abban is keresendő, hogy az utolsó évti

zedben nagyon hanyatlott magában a lelkészi 
karban a testületi szellem. Ezen testületi szelle
met nem helyezzük holmi hierarchikus irányzat 
után való közös törekvésbe, hanem abba, hogy 
minden egyes lelkész igyekezzék nemes hiva
tása magaslatán állni, minden egyes lelkész 
lelke fő kincsének tekintse az evangeliomot s 
viseltessék testvéri érzülettel azok iránt, kik vele 
együtt Krisztus szolgái, kik vele együtt Isten 
titkának sáfárai és az evangeliom hirdetői.

Ha visszaemlékezem gyermekkoromra, ma
gam előtt látom azon tisztes aggastyánokat, kik 
koronként ellátogattak paplakunkba. Most is 
emlékszem arra, mily szívélyes volt akkor a 
lelkésztársak találkozása. Nem mosódott el szá
mos éven át sem az a gyermeki sejtelem, hogy 
ily látogatások alkalmával egy szent, nemesebb 
ügynek bajnokai találkoztak, hogy egymással 
közöljék a hit drága mezején szerzett tapaszta
lataikat, hogy egymást kitartásra buzdítsák a 
nemes harczban. Nem voltak vérrokonok, mégis 
úgy viselkedtek mint az édes testvérek.

Ha ma figyelemmel kisérjük a lelkészi kö
röket, azt látjuk, hogy az a régi testvéries é r
zület, az igaz evangélikus, papi testületi szel
lem sok helyen hanyatlott, sok helyen már tel
jesen elveszett. Ma már a hánj^ papiak van, 
annyiféle szellem lakozik azokban; mert ma 
már lelkészi köreinkben nem csak az ajándék, 
hanem a szellem is nagyon különféle.

A papi testületi szellem hanyatlásának fő 
oka as újabb időben rajtunk erőt vett ehildgia- 
sodas. Nem csak külsőnkkel tanúsítjuk ma m ár 
a legtöbb helyen, hogy e világ fiai vagyunk, 
hanem belső érzületünkkel is az elhatalmasodó 
világias szellemről teszünk tanúságot. A stréber- 
ség, a mely a világi pályákat sivárrá és áldás- 
talanná teszi, behatolt már a lelkészi körökbe is. 
Nálunk a stréberség szinte lehetetlennek tűnik 
fel, mert hiszen nálunk nincs hierarchiai rang- 
fokozat, nálunk az ambitiosus lélek hiába eped 
a vörös és kék övék után. A hierarchiai rang 
fokozat — hála Istennek, — ninesen meg nálunk, 
mégis sokaknál a kitüntetés, a magasabb állás 
után mohó vágyat észlelünk. A sok esperes- 
ségi, kerületi, egyetemes gyűlés sok helyen elő
mozdítja a szereplési viszketeget. Nálunk nincs 
meg a hierarchiai rangfokozat, csak a nagy fe
lelősséggel és munkával (különösen, ha lelkiis



meretesen teljesítjük azt és a magas állásban nem 
szeretjük az önbál ványozást) járó tiszteletbeli 
állás. Eh mégis, sokan képesek mindent felál- 
dozni a külső kitüntetésért, sokan tüskön bok
ron át haladva, megtagadják egyéniségüket, 
meggyőződésüket, bogy ezen a keserves utón 
legalább az alperesi méltóságig juthassanak. Ha 
pedig eddig a magas polezig eljutottak, azt 
hiszik, hogy köztük és közönséges lelkésztársuk 
között áthidalhatni! ür létezik. Hát még, ha a 
sok éven át tanúsított csúszás-mászás, kortes 
szolgálat magasabb kitüntetéssel lesz jutalmazva 
s az illető bejut egyik-másik m egye közigazga
tási bizottságába, képviselő választási elnökké 
lesz stb minő öröm van Izraelben ! Az ilyen 
magas polezig eljutott lelkésztársak azután a 
hízelgők és tömjénezök egész csapatjával veszik 
körül „udvarukat.“ Sajnos, ma már nincs meg 
az a testvéri, baráti viszony, a melyben állott a 
közel múltban az esperes ésalesperes lelkészfársa- 
ival szemben, helyét az elhatalmasodó klikk 
rendszer váltotta fel. Ezen klikk rendszerre jel
lemző volt a legutolsó bányakerületi püspök 
választás, a midőn majdnem minden esperesség 
a maga esperesét jelölte püspökül, ekként akar
va adni jelét az őszintes mély ragaszkodásnak.

Fájdalommal tapasztaljuk, h >gy bizonyos 
esperességek esperesei és alesperesei, maguk kö
ré csoportosítva egy pár lelkészt és világi fel- 
ügyelőt, korlátlanul gyakorolják a gyülekezetek 
bizalma által reájok ruházott hatalmat s lelkész
társukat, ha esperességük valamely egyháza 
lelkészéül óhajtaná azt, még nem is jelölik,adva 
az egész ügynek politikai czimet, holott a va
lódi ok az. hogy az illetők félnek független 
gondolkozásu lelkésztársuktól.

Régente az esperes és lelkész közötti vi
szony igen testvéries volt s annak daczára a 
lelkész esperese iránt tisztelettel viseltetett. Ma 
már az a viszony sok esperességben kezd oly 
viszonvnyá átalakulni, a minőben szokott álla- 
ni az alantas közeg feljebbvalójával szemben. 
Sok esperesnek esperességében olyan szerepe 
van, mint a minőnek osztály részese a politikai 
életben némely vármegyének főispánja Felül
ről várja és kapja az informátiót s így aztán 
könnyen keresztül mennek bizonyos központi 
czélok és tervek s az esperesség kész helyesel

ni még oly dolgokat is, a melyekhez utóvégre 
semmi köze. így  némely esperességben tünte
tőleg bizalmat szavaztak az áldatlan egyházpo
litikai lrnrcz vezetőinek is.

Az igaz evangélikus, papi, testületi szellem 
hanyatlásának oka nem csak egyliázkormány- 
zatunk fonákságaiban keresendő, hanem egyhá
zi életünk ama vészthozó ellenségében : a poli
tikában, a politikai világnézet hódításában. 
Leendő papjaink úgy szólván már a gymnási- 
umban két táborra oszlanak. Nálunk már a 
gyinnásiuuiban is erősen politizálnak, sok eset
ben maga a gymnasium vezetősége járva elől 
jó példával Fiég veszedelem ez ifjúságunkra. 
A politikával elég idő akkor gondolni, a midőn 
már teljesen elhagyjuk az iskola küszöbét. 
Emlékszem, hogy midőn Herlinben az egyetemi 
hallgatók között erős hullámokat vert a politi
ka, l ’fleiderer tanár nem győzte eléggé szivünk
re kötni, hogy mily veszély rejlik abban, ha 
az ifjú (még az egyetemi kallgató is) a politi
zálás békáiba keríti, mily sok szép jövővel 
kecsegtető ifjú jutott ekként az elzüllés útjára l 

Az iskolai gyűlölködés, átlépve az életbe, a leg
több helyen tovább tart. Ez a gyannsitgatás, 
ocsárlás, kiesinylés megölője azután a testületi 
szellemnek. A politikai ellentéteket nem szün
tethetjük meg ; de legalább az egyházi tér le
gyen az, a hol a politikai lobogókat lerak juk, a 
hol lelkésztársunkúl ismerjük el azt is, a kinek 
politikai nézeteit nem (»szíjuk, de azért vele 
együtt igyekszünk működni, hatni, küzdeni Is- 
tenországában.

A papi testületi szellem hanyatlásának fő 
oka az, hogy az evangeliom szent ügyéért nem 
lelkesedünk kellőképen. Ha a Krisztus szerete- 
tében egyek volnánk, könnyen legyőznénk a 
múló, földi válaszfalakat.

A testületi szellem erősödésére szükségünk 
van, különösen azon nehéz napokban, a midőn 
egyházunk egén mindenünnen tornyosulnak a 
fellegek. Mily sok közös megbeszélni valónk 
volna, hogy a közelgő küzdelmekben győzelem
re vezethessük egyházunkat. Értsük meg egy
mást, legyünk mi az elsők egyházunkban, a 
kik tudunk egymásnak béke jobbot nyújtani. 
Pünkösd ünnepén a tanítványokra csak akkor 
szállott alá az Ígért szentlélek, a midőn előbb
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egyértemmel rebegett ajkuk imát a Mindenha
tóhoz. Tegyünk kísérletet az egyértelműségben 
mi is, nyújtsunk egymásnak őszinte, testvéri bé
ke jobbot.

Alföldi.

-------- -------------

Luther és a szekták.
V.

Luther főbb műveit, a melyekben a szekták
ról szól, nagyrészt ismertettük, most még figyelem- * 
be vesszük azon nyilatkozatait e tárgyról, a melye
ket az asztali beszédek becses gyűjteménye őrzött 
meg számunkra.

E gyűjteményben a szektáriusok közé sorolja 
reformátorunk Zwingli követőit is, a mint tény, 
hogy református testvéreink, a mi a keresztyén ha
gyomány, a történeti fejlődés felfogását illeti, inkább 
hajolnak a szekták irányzata felé, mint a witten
bergi reforrnáczio. Luther igen helyes érzékkel birt 
a történeti fejlődés, a hagyomány iránt, épen azért 
mindent átvett a keresztyén hagyomány 15 századon 
át gyűjtött tárházából, a mi a szentirásban foglalt 
elvek szellemével n em  e l l e n k e z e t t .  Reformá
tus tetvéreink, a midőn ma már nem ellenkeznek, 
hogy templomaikban az orgona hangja vezesse, ki
sérje a gyülekezet énekét, igazat adnak reformáto
runk irányzatának. A rideg értelmi irány jellemzi 
a svajezi reformácziót, mig Luther készséggel át
vette azt, a mi a kedélyre hat s a miben a katho- 
licismus kétségtelenül gazdag volt. A rationalismus 
meglehetősen megcsonkította Luther ezen becses 
hagyományát saját egyházunkban is.

A szekták követőivel szemben, reformátorunk 
szerint, igen óvatosak legyünk, lehetőleg kerüljük 
őket, nem hiába ajánlja Pál apostol is azt, hogy a 
hamis atyafiakat, a rajongókat kerüljük. A ki a 
szektákat, figyelemmel kiséri, az tudja, hogy ezen 
szellemi ragály terjedésében van valami járvány sze
rű. Nem az érvek, nem a meggyőződés ereje az, 
ami vonzó e szektáknál, hanem a vallási szenvedély 
hatása a zilált, az ideggyenge (neurasthenia) lélek
re. A szekták felé .való vonzódás a szenvedély által 
a szív ügye lesz. Ösmertem egy férfiút, a ki lelké
ben majdnem három éven át a legerősebb küzdel
met állotta ki. Az illető tlieologiai képzettséggel 
birt, majdnem minden érvét a szektárius felfogás
nak és világnézetnek meg tudta ezáfolni és mégis 
alig tudott a szekta békóiból szabadulni. Szabadulva 
attól, sokszor mondogatta, hogy nehéz álomként ne
hezedik lelkére az átélt idő. Ezért tévedését érezte 
sokszor, és ha a szenvedély hatalma attól pár perezre 
fel szabadúlt, bizonyos szégyenérzett fogta el őt. E 
sorok írója szintén egyszerű híveinél, akik a a szek
ták karjaiból szabadultak, azt tapasztalta, hogy a 
szektában töltött időről beszélni nem szeretnek. A 
délvidéken egy falusi bíróval találkoztam. Értelmes, 
szomorú tekintete megragadta figyelmemet. Ez is 
azelőtt 15 éven át buzgó nazarenus volt — és midőn 
az iránt kérdezősködtem, feleié: „úgy tűnik fel előt
tem az ott eltöltött idő, mintha nehéz álomba let

tem volna merülve.“ Lelkészkedésem alatt nem egy
szer akadtam arra, hogy hívem azt feleié: „igaz, 
belátom magam is a nazarenusok tévelygését, tudom 
azt is, hogy saját egyházamban is követhetem a 
Krisztust,— de hát szívem mégis csak feléjük vonz, 
szeretem őket!“ — A szekták terjedésében a kornak 
bizonyos beteges irányzata is van s lehet, hogy a 
lelki élet eme titokzatos körében a psychiatria ku
tatásai is némi támpontokat adhatnak. A leghíre
sebb psychiatrák legújabban azt állítják, hogy a 
szellemi kór is ragadós, ezért nem ajánlják (Krafft 
Ebing Lehrbuch der Psychiatrie), hogy neuras- 
thenikus egyének orvosi állomást vállaljanak a té
bolydában. Luther nem tudja megérteni, hogy vál
hatott az ő barátja Carlstadt szektáriussá, pedig való
színű, hogy a gyakori érintkezés a mennyei prófé
tákkal — ragadta őt a vallási szenvedély árjába! Re
formátorunk előtt feltűnt az, hogy a szekták hívei 
szeretnek vitatkozni. Ajánlja a vitatkozás kerülését, 
vagy az egyszerű elutasítást. A következő sorok
ban maga tréfásan elbeszéli, hogy miként szaba
dult meg egy ízben ilyen tolakodó holland prófé
tától : „Ein ander ausm Niederlande kam auch zu 
mir und wollte mir disputiren bis ins Feuer, da er 
doch gar ungelehrt war. Zu dem saget ich: lass uns 
umb ein Kandel Bier oder zwo disputiren. Da ging 
er wieder davon, denn der Tenfel als ein stolzer 
Geist kann nicht leiden, dass man ihn verachtet.“ 
(Erl. A. 61 k. 3. 1.)

A rajongó lélek számára nincsen nagyobb 
megalázás, mintha az ember egyáltalában ignorálja, 
semmibe sem veszi azokat — igy kell tennünk tehát 
azokkal, a kik tőlünk elszakadnak.

A hívő keresztyén ne kövesse a szektáriusokat, 
a kik magukat a legokosabb embereknek képzelik, 
hanem kellő alázatossággal és gonddal hivassa a 
szentirást és a mellet buzgón imátkozzék. Óvakod
junk a hit titkait illetőleg a túlságos tudákosság és 
kíváncsiságtól. A szolga, úgy mond, elégedjék meg 
Urának parancsával, azt teljesítse .. és ne kérdezze, 
miért kívánja tőle azt az ő ura. Isten is azt akarja, 
hogy mi őt féljük és remegő, megtört szívvel és 
lélekkel teljesítsük azt, a mit ő kíván, parancsol, és 
ne kutassuk ne keressük Isten parancsának okát.

A szektáriusok kérkednek az ő szigorú, er
kölcsös, világmegvető életmódjukkal. Luther, a tiszta, 
önzetlen jellem, nein osztotta azon világgyűlölők el
veit. Igen jellemző azon érvelés, amelyet erre néz
ve a kánéi mennyegzőről szóló evangéliumi szöveg 
alapján tartott egyházi beszédben mond: „Váljon 
bűn-e az, ha muzsikálnak és tánczolnak a lakadal- 
mon, mert sokan azt mondják, hogy a táncz sok 
bűnnek okozója? Váljon a zsidóknál szokásos volt 
e a táncz, nem tudom. De miután nálunk hazai 
szokás az s ép úgy a vendégek meghívása, feldí
szítés, evés, ivás, vigadozás, nem Ítélhetem el azt, 
ha csak a túlzásba, fajtalanságba át nem csap. De 
ha bűn is történik ott, annak nem csak a táncz az 
oka, mert hisz oly dolgok még az asztalnál sőt a 
templomán is megtörténhetnek, ámbár annak nem 
az evés és ivás önmagában az okozója, hogy néme
lyek disznókká válnak. A hol azonban rend és fe
gyelem van, ott meghagyandónak vélem a lakada- 
lom jogát, szokásait, ott csak bátran tánczoljanak. 
A hit és szeretetet nem lehet eltánczolni, ha csak 
az ember ildomos és mértékletes a tánezban. A 
k is  g y e r m e k e k  b ű n  n é l k ü l  t á n c z o l n a k ,  
tégy te is akként, legyél gyermek, az esetben nem.
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árthat a táncz, Ha a tán ez önmagába bűn volna, 
úgy el kellene attól még a gyermekeket is tiltani.“ 
(Luth. W. ed. Waioh XI. 642.)

Luther Krisztus követését nem a világmegve
tésbe és az Istentől adott földi viszonyok puszta 
tagadásába, hanem a világias, múló, önző gondol
kozásmód legyőzésébe helyezte. Ezen felfogáshoz 
nem tudtak és nem tudnak sem a múlt sem a jelen 
enthusiastái felemelkedni. A Lutherhez zarándoko
koló álpróféták, midőn a nagy reformátort pártjukba 
csalni nem sikerült, egyre ócsárolják az ő életmód
ját és azt hiszik, hogy ők az igazi refurmácziónak 
szóvivői, mig Luther félúton megállapodott, ő a 
wittenbergi „sanft lebende Fleisch“ !

Hangsúlyozza reformátorunk nem egyszer aizt, 
hogy a régi keresztyén symbolumokhoz hűen ra
gaszkodjunk, mert ezek erős védgátat fognak kénez- 
ni a jövőben keletkező tévtanok és szakadárok ellen.

Az anabaptistákkal reformátorunknak is sok ha
ja volt. Ok, úgy mond, folyton Cornelius százados 
példájára hivatkoznak, és egy különleges esetből 
általános szabályt alkotnak. Az anabaptisták azt 
kívánják, hogy csak az kereszteltessék meg, a ki 
valóban hivő, a gyermek pedig még nem hihet, 
mintha bizony a felnőttek hitvaüoinásából meggyő
ződhetnék arról, hogy ők igazán hisznek. Az ana
baptisták azt mondják, hogy a gyermekeket nem 
kell keresztelni, mert ők még a koresztségel értelmük
kel felfogni nem képesek, erre nézve ekként érvel 
reformátorunk: „Gleich als Unite und niizto die 
Vernunft etwas zum Glauben ! Ja, eben umb die
ser Ursachen willen .soll man die Kinderl in taufen 
weil sie nicht Vernunft oder Verstand haben. I)a- 
rumb sind sie auch geschickter die Taufe zu emp- 
fahen; denn die Vernunft ist das allergrösseste 
Hindernis* des Glaubens, sintemal sie Alles, was 
Gott sagt, und timt, für ungereimpt und närrisch 
I)ing hält, als die sich stets an Gottes Wort ärgert 
und stösst. Ach, was will man viel sagen ? K a n u 
Go t t  den Ge w a c h s e n e n  u n d  Alten den IIei- 
ligen Geist geben, so kann er denselben vielmehr 
auch d e n K i n d c r 1 i n g e b e n (Erl. A. 61. 861).

Ezzel befejeztük tanulmányunkat e tárgyról, 
gondolva, hogy nem végeztünk hiábavaló munkát, 
midőn épen napjainkban, a midőn, különösen az 
alföldön, oly sok bajunk van a szektákkal, megös- 
merkedünk Luther e tárgyra vonatkozó nézeteivel. 
Jó lesz Luther intéseit, megfigyeléseit megszívlelni.

Sz.
---------- JK--B----------

Állj őrt!
Ily czíin alatt nekünk ront az „Urálié“, eme 

igazán hazafias szellemű, protestáns irányú, politi
kai, szépirodalmi és közgazdasági lap 41-ik szá
mában.

Múlt számunkban közölt első czikkünket köz
li egész terjedelmében. Nem az abban foglalt állí
tásokat igyekszik megczáfolni, hanem keresi a czikk 
megott rejlő hátteret, azután divatos és szabadalma
zott nemes honmentők módjára egy csomó gyanú
sítást és vádat dob felénk. A vádak tömegével ve
zeti be czikkünket s igy arra törekszik, hogy ha

mis szemüveget nyomva olvasóinak szemébe, azok 
ne lássák azon igazságokat, a melyeket az „Őrálló“ 
által egész irányában elitéit „Egyházi Szemle“ ne
vezett czikke tartalmaz.

Az „Őrálló“ következő szavakban indokolja ki
rohanását ellenünk : „Megígértük programmunkban, 
hogy a hazafiatlanság ama fajtáját sem fogjuk kí
mélni, azzal szemben is őrt fogunk állni, mely a 
magyar protestantizmust rákfenékét emészti: a 
pánszláv és pangerman törekvéseket sem, sőt mind 
az ellen, a mi a tiszta magyar hazafiassággal szem
ben, a vallás köpönyegébe, tetszetős jelszavakba 
burkolódzva a közönyt akarja terjeszteni.“ Az 
< Málló monopolizált tiszta hazafiasságával e sorok 
alapján teljesen tisztában vagyunk s nyíltan mog- 
valljuk, hogy azon általa hangoztatott tiszta haza
fiasságból, mely mások törekvéseinek gyanúsításá
ban remekel, mi részünkre osztályrészt nem igé
nyelünk. Református testvéreink majdnem kizáró
lag magyar anyanyelvűek, és ők magyarságukat 
uton-utfélen hirdetik. Mi nem tartjuk azt rákfenék
nek, ha a hazai ág. h. ev. egyházban, lévén abban 
a magyarokon kívül tótok és németek is, azok 
származásukat el nem tagadják, ahhoz ragaszkod
nak és nyelvüket, nemzetiségüket, az országos tör
vény által is biztosított határokon belül, fejleszteni 
és művelni törekszenek. Az evangélium nincs egy 
néphez, nyelvhez kötve, az egyetemes jellegű s azt 
állítani, hogy csak egy népfaj tarthat arra igényt, 
nem Protestantismus, nem haladás, hanem le
szállás a Krisztus előtti túlhaladott álláspontra: 
n pogányság álláspontjára. Az újkori pogányságot, 
az exclusiv nationalismust, akarni meghonosítani a 
Protestantismus körén belül, ez a rákfene — mely 
újabb időben betört egyházunkba, mely ellen mi 
kíméletlen gúnynyal és tiszta igazsággal felfegyve
rezve küzdeni fogunk. A rákospalotai felügyelő 
azon kijelentésével, hogy csak a templomban le
gyünk evangélikusok, ily pogány elemet visz be az 
egyházba. 11igyj0 el az „Őrálló“ érdemes szerkesz
tősége, hogy bennünket nem vezet a személyes 
gyűlölet és rokonszenv. Mi, ha azon szavak más, 
akár turóez-szent-mártoni, akár iniskolczi ev. temp
lomban hangzottak volna el, azt a támadó, elitélő, 
kárhoztató hangot épen úgy alkalmaztuk volna.

Egyházunknak nehéz kérdése a nyelvi kérdés. 
A Protestantismus, a mint az egyes emberben ér
vényre akarja emelni az egyéniséget, úgy minden 
egyes népre nézve lehetővé teszi a szellemi egyé
niség érvényesítését. A katholicismusnak van szent- 
nyelve, muj protestáns értelemben minden nyelő 
szent és kedves Isten elolt, ka becsületes és je l le m e t  

ember beszéli azt. Mi a nyelvkérdésben lapunk 
programmjában kifejtettük álláspontunkat — ép 
észszel és helyes logikával nem lehet tehát sze
münkre vetni azt, mintha eljárásunk alattomos és 
perfid volna — mert perfid csak akkor lenne az,
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ha. azon programunkhoz hűtlenek lettünk 
volna.

Mindeddig minden jogtalanság és túlzás ellen 
nyíltan és határozttan léptünk fel. Elismerjük, hogy 
nézeteink homlokegyenest ellenkeznek azok néze
teivel, a kik az „Őrálló“-féle lapokból, a minők 
gomba módra minden zugban keletkeznek, merítik 
szellemi táplálékaikat. Mi önmagunkat a „magyar 
eszme“ és a tiszta „hazafiasság“ egyedüli birtoko
saiul fel nem toljuk, nem is tartjuk magunkat 
csalhatatlanoknak. Ha adataink és tényeink, követ
keztetéseink valótlanságáról bárki is meggyőz ér
vekkel és az igazság fényeivel, azt mi szívesen 
veszszük. De azt már most is kijelentjük, hogy ot
romba gyanúsításra ezentúl nem lesz válaszunk, 
mert az a nézetünk, hogy a gyanusitás gyenge 
fegyveréhez csak az folyamodik, a kit a megczá- 
folhatlan igazság nyilai nagyon is megsebeztek. A 
gyanusitás a rósz lélek segély kiáltása, a melylyel 
a rokon lelkeket segélyül hivja, hogy igyekezzenek 
az igazság szavát lármájukkal elnyomni.

Arra a vádra sem adunk semmit, mintha la
punk a „Cirkevné Listy“ szeliditett kiadása lenne. 
Azon lap kitünően van szerkesztve, a mit minden
ki, a ki azon lap nyelvét érti, elösmer — Önök 
persze álláspontjukról igen könnyen elitélhetik, az 
nem lehet jó, mihelyt nincsen az egyedül üdvözítő 
nyelven Írva. Mi testvéreinkül ismerjük nem csak 
a tót nyelven Írott egyházi lapot, hanem legyen az 
b á r m e l y  nyelven Írva, csak positiv keresz
tyén alapon álljon, és igazat Írjon.

Az igazi magyar jellem, a mint az igazi tót 
és német jellem sem szereti az aknamunkát, de bi
zonyára nem szereti a frázis lovagjait sem, nem 
szereti a felületességet sem. Meggyőződésünk, hogy 
az az igazi magyar jellem, mely önök szerint la
punk irányát nem szenvedheti — nem az igazi ; 
mert a magyarságot, a tiszta, hamisítatlan magyar
ságot mélyebb intelligentiával és igazságérzettel ál
dotta meg az Úr, az nem méltánytalan azokkal 
szemben sem, a kik saját fajukat és nyelvüket sze
retik, mert azt természetesnek találja, és mert em
lékezetében vannak az Üdvözítő ama szavai : 
Valamit akartok, hogy az emberek veletek cseleked

jenek, ti is azt cselekedjetek velők, mert ez a törvény 
és a próféták. (Mát. 7, 12.)

Végezetre pedig ajánljuk annak, a ki őrt állni 
kíván, hogy csak az az őrszem teljesítheti hivatá
sát, amely tisztán lát, a melynek szemevilága nincs 
a fanatizmus és zelotismus által elhomályosítva. Az 
őrállónak mindenekelőtt teljesen józannak kell len
nie, mert külömben a porfellegben is ellenséget lát, 
és akkor is lármázik, a mikor köteléssége lenne a 
hallgatás.

IRODALOM.
E. C. van Koetsveld. „Die Gleichnisse des 

Evangeliums.“ Aus dem holländischen übersetzt 
von Otto Kohlschmidt. Mit einem Vorworte von Dr.
F. Nippold. Leipzig. Verlag von Friedrich Jansa. 346 
lap. Ara 4 M 80 Pf.

Koetsveld, a 80 éves aggastyán, holland lelkész 
igazán értékes művét bírjuk német fordításban. Az 
evangélium kincseinek legbecsesbjét képezik Urunk 
példázatai, a melyeket igazán biblikus szellemben 
tár elénk ama szellemes író. Már maga a példáza
tok felosztása is egészen sajátszerű és érdekes. A 
felosztás a következő : Első rész : a földművelés. 1. A 
magvető (Mát. 13, 3—8.) 2. A földbe vetett mag 
(Márk 4, 26—29.) 3. A konkoly a tiszta búza között 
(Mát.. 13,24—30.) 4, A szántó földről hazatérő szol
ga (Luk. 17, 7—9.) 5. A gazdag bolond (Luk. 12> 
16—21.) 6. A főidbe rejtett kincs (Mát. 13, 44.) 7. A 
mustármag (Máté 13, 31—32).

Második rész: a szőlőművelés. 8. A jó szőlőtő 
(Ján. 15 1—8). 9. A rósz szőlőművesek (Mát. 21 33 —41). 
10. A fügefa a szőlőhegyen (Luk. 13, 6—9). 11. A 
két elütő testvér (Máté 21,28—31). 12 A szőlőhegy 
munkásai (Máté 20, 1—15). 13. A régi es új tömlő 
(Lukács 5, 37—39).

Harmadik rész : az állattenyésztés. 14. A jó pásztor 
(János 10. 1—16). 15- Az elvesztett juh (Máté 18> 
12—14).

Negyedik rész: a halászat. 16. A háló (Mát. 
13, 47—48). 17. A drága gyöngy (Máté 23. 45.46).

Ötödik rész: a házi élet. 19. A kovász (Máté 
13, 33). 19. A könyörgő barát (Luk. 11, 5—8). 20. A 
tékozló fiú (Luk. 15, 11—32). 21. A gazdag ember 
és a szegény Lázár (Luk. 16. 19—31).

Hatodik rész: ünnepélyek, lakadalmak. 22. A 
nagy vacsora (Luk. 14, 16—24). 23. Az okos és a 
bolond szüzek (Máté 25,1—13). 24. A királyi menyeg
ző és a vendég, a kiknek nincs ünnepi öltözete 
(Máté 22, 1—4). 25, Az éber szolgák és a hű sá
fár (Máté 24, 45—51).

Hetedik rész : pénz és jogügyletek. 26 A tá- 
lentomok. 27. A kegyetlen szolga (Máté 18, 23-34). 
28. A hűtlen sáfár (Lukács 16, 1—8). 29. Az elve
szett garas (Lukács 15, 8—10). 30. A toronyépítés 
(Luk. 14, 29—30). 31. A bíró és az özvegy (Luk. 
18, 2—8).

N.volczadik rész: a vallás. 32. A farizeus és a 
publikánus. 33. Az irgalmas szamaritánus (Lukács 
10, 30-35).

Az egyes példázatok magyarázatánál K. a 
legkisebb részletek megvilágítására is nagy gon
dot fordit. Hű képét adja a Krisztuskorabeli élet
nek, a mi azután nagyon előmozdítja az Üdvözítő 

I szavainak igazi értelmét. Az irgalmas szamaritá-
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nusról szóló példázatban loirja a Jeruzsálemből 
Jerichoba vezető út veszedelmét.

Szerző saját hitvallását adja, a midőn a rész 
szőlőmíivesckről szóló példázat magyarázatának 
végén azt mondja •„ Korunkban a midőn nem csak 
minden régiséget kiásni, hanem azt a legmerészebb 
hypothosisekkel felfordítani szeretnek, könnyen ju t 
egyik másik arra a gondolatra, hogyha igazán néz
zük a dolgot, Jézus mégis csak küzönségos ember 
volt, a kit későbben az ő fanatikus követői iste
nítettek. Do o példázatban iuugát az Üdvözítőt hall
juk e tárgyról szólani és pedig nem csak az ő 
prófétai fenségében, hanem az ö istoni nagyságának 
érzósébon is. A hű szolga után következett az 
egyetlen fiú, mint az utolsó nagy áldozat, molyot 
adott Isten az emberiség bűnéért. Ezen hitvallás
hoz, a melyet Jézus pályafutása végén nyíltan is 
vallott, hű maradt akkor is, amidőn azon nyilatko
zata alapján „én Istennek fia vagyok“ halálra Ítél
ték. A történelem annak bizonyságát képezi, hogy 
ez volt a legnagyobb és legutolsó kijelentés.“

Minden egyes példázat magyarázatához meg
jegyzéseit csatolja a szerző, kiváló gondot fordítva 
a holland ref. egyház állapotára és oredeti értéke
kére szállítva le az ottani egyliázias körökre ható 
angol baptista és methodista szellemet. Ezon an
golos keresztyén szellemre vonatkozik azon meg
jegyzése, a melyet a tékozló fiúról szóló példázat
hoz fűz, a midőn azt mondja : „Teljesen hidegen 
érint az, ha ogy fcddhetlen életű, kegyes ember pa
naszkodni kezd, hogy ő a legnagyobb bűnös, tisz
tában tetőtül talpig. Próbáljad csak őt egyért-má- 
sért hibáztatni ! Váljon nem áll-e be azonnal a 
fordulat, és nem fogja-o önmagát védelmezni V 
Szép szavak voltak azok és semmi más. — Ila 
azonban olyan kegyes emberekkel találkozom, a 
kik az ő korábbi rósz élolukről minden pirulás 
nélkül beszélnek, csak hogy annál jobban dicse
kedhessenek megtérésükkel, és hogy magukat azon 
igazak felé helyezhessék, a kikre nézve a megté
rés azon útja nőm szükséges, az már nem érint 
hidegen, hanem kezdek a felháborodástól égni. 
Ugyan mit szólt volna az atyja annak a tékozló 
fiúnak, ha az az ő viszszatérésének örömére ren
dezett ünnepélyen az idősebb fiúnak rangját köve
telte volna önmaga számára és kicsinyléssol tekin
tett volna annak sok éven át tartó hű szolgálatá
ra mórt az nem tévedett el, és épen azért nem is 
szükségelte a megváltozást és megtérést ’? A ki 
egyházunkat ismeri, annak el kell ösmernio azt, 
hogy aa a vágy, amelylyel a bűnt magasztalják, 
hogy annál nagyobb legyen a kogyolom — a mi 
ellen már Pál apostol is küzdött — betegség, a 
mely (kül. református) gyülekezeteink erkölcsi éle
tét emészti De bát, a ki az aranyat folszinro hoz
ta, nem felelős az aranyszomj tévedéseiért, úgy 
szintén az sem, a ki az aczélt feltalálta nem vonha-

| tó felelősségre a háború borzalmaiért. A legnome- 
I sobb dologgal űzik a legnagyobb visszaélést. így 

van ez ezen egyedül álló példázattal is, mely mar 
ozer és ezer bűnöst megvigasztalt és visszatérített 
az atyai házba, a tékozló fiú testvérét pedig szero- 
totre és irgalomra intotte. Ha korunk néha túloz 
is az elveszettnek előszeretetében, jobban cselek
szik, mintha azt gőgösen megvetné. Egy emberi mű 
som ment a hibától és tévedéstől, de ebben mégis 
él a Krisztus.“

A szőlőhegy munkásairól szóló példázat (Má
té *J0, 1 —lő.) magyarázatához a következő reíloxi- 
okat fűzi : „Az Istonországáórt és az Istenországá
ban sok a tennivaló, a föld polgárai mindannyian 
hivatottak a munkára. Kik lesznek az elsők és kik 
az utolsók a végítélet napján, azt Isten fogja el
dönteni, a ki ismeri u szívókét és tudja megbecsül
ni a munkát. (hizkwdjuuk a fonhéjázástól és irigy - 
kedéstől. Már magában véve az is nagy tisztesség, 
ha az ember az úr szőlejében a legkissebb és leg
utolsó munkás lehet. A befejezett Istenházának kö
vein nem lesznek emberi nevek olvashatók, és a* 
angyalok kurjain lévő kévékről senki som fogja 
többé kérdezni, hogy ki vetette és ki aratta azo
kat.“

Az irgalmas szamaritánusról szóló példázat 
magyarázatánál keményen ostorozza azt a materi
alista, istentolon elvet, mely szerint a létért való 
küzdelem volnu az élet czélja. „Az emberiséget 
nőm azért teremtette Isten saját képére, hogy mint 
az éhes farkasok az emberok egymást széttépjók, 
hogy egyik a másiknak rovására emelkedjék s ha 
szükségesnek találja a gyougóbbet a porba ta
possa. Minden viszezásságai daczára korunk még 
mindég dicsekszik az irgalmassággal szem
ben az Ítélettel- Az emborszeretet újólag fel
vette a philanthropia nevét s igyekszik, kar
öltve a tudománynyal és másuk sogedkezóse- 
vei, a jótékonyságot helyes mederbe terelni. Ka 
teljesen helyeslem azt. Csak a keresztyéuség tala
ján keletkezhetett az irgalmasságnak oly számos 
intézménye. Do az ellen már tiltakozom, ha valaki 
azt hiszi, hogy mivol őzen intézményeket támogat
ja, az által a személyes jótékonyságtól és segély 
nyújtástól fel van mentve. Az a pap és levita a 
templom ajtajánál lévő koldusoknak bizonyára 
adtak alamizsnát; de mivol itt a pusztaságban több 
kivánatik tőlük és senki sem látja őket, tehát el
kerülik a szerencsétlent. Ha manapság élnének, bi
zonyára jelentést tennének a jerichoi rendőrségnél, 
hogy az úton egy ember fekszik, vagy azt indít
ványoznák Jeruzsleifiben, hogy a zarándokok élet
biztonságát szigorúbb óvrendszabályokkal védjék, 
sőt még maguk is őzen czélra adakoznanuk.—So
kan, ha hallanak támasznélküli betegekről, feles
legükből szívesen adakoznak egy újjonnan alapí
tandó kórházra, vagy talán szívesen fizetik az ápo—
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ónöt is. A kit meghat az elesettek és nyomoré
kok szomorú helyzete, szívesen támogatja az ezen 
irányban működő phiianthropikus intézményeket. 
Szép és helyes tett az. Csak ne gondolja senki 
sem, hogy azzal eleget tett, ha az irgalmasság tá
borába egy újonezot toborzott. Ha a haza ve
szélyben van, minden polgárát fegyverbe szólítják. 
Az ég királya minden alattvalóját arra hívja fel, hogy 
vegyen részt az emberiség bűne és nyomora ellen 
viselt harczban. Ha tehát arra hívnak fel, hogy 
keressük fel önmagunk a betegeket, ápoljuk őket, 
és igyekezzünk nevünk koczkáztatásával meg té
ríteni a publikánusokat és bűnösöket, tegjmk meg 
azt, mert ez a személyes segély nyújtás oly felette 
szükség és az képezi azon társadalmunkban oly 
nagyon szükséges kapcsot, amely Jézus Krisztus 
irgalmasságával egyesíti a gazdagot a szegénynyel, 
a szerencsést a szerencsétlennel, a műveltet a mű
veletlennel.“ Koetsveld művét lelkészeinknek és 
műveltjeinknek nem ajánlhatjuk eléggé gondos 
tanulmányozásúl. Ha egyben másban nem is ér
tünk egyet, méltányoljuk azt a gondos szeretetet, 
mellyel tárgya iránt viseltetik, méltányoljuk a gaz
dag élettapasztalaton nyugvó hitélet őszintén köz- 
lött kincseit.

Sz

F E L E K E Z E T I ISKOLA.
Szomorú jelenség. A midőn egyházi vezető

ink az egyházi érdek védelmében lanyhaságot ta- 
nusitanak, nem csodálkozhatunk azon, ha a gyá
vaság és egyházi érdek feladásában mások részé
ről is követőkre akadnak. Nem csodálkozunk, mert 
egyházunk szomorú képe kezd állandóvá lenni. 
Nem csodálkozunk már, és mégis felette fájlaljuk 
az egyházárulás szomorú tüneteit fennt és alant.

A mezőberényi 2-ik kerületi (ezelőtt tótajkú) 
ág. h. ev. egyház presbyteriuma egyhangúlag el
határozta. miszerint népiskoláinak felsőbb osztálya
it átadja az államnak. A községi képviseleti gyű
lésen a nevezett egyház lelkésze azzal indokolta 
eljárását: „ő a maga részéről szükségesnek 
tartja, hogy az államnak a népiskolák ügyére az 
eddiginél nagyobb befolyás biztositassék. A fele
kezeti e/zárkozottság nem szolgál a népek üdvére.“ 
A nevezett kijelentés a maga nevében igazán pá
ratlan s e tekintetben túlszárnyalja a divatos egy
ház árulás szabadelvű kijelentéseit. Hiszen annyi 
tanfelügyelő, min. iskolalátogató, egészségügyi ta
nácsos ügyel iskoláinkra, hogy különösen az al
földön e tekintetben nem igen van ok panaszra, 
sőt lehet mondani, a sok felügyelet hátrányára van 
iskoláinknak, mert a tanítás menetét zavarja, A 
szegény tanító örökös produkálásra (némely isko
lalátogató szoroti a látványosságot) van kárhoztatva.

A felügyelet elől nem zárkózunk el, csak azu

tán a kritika is legyen méltányos és igazságos- 
Ha igy fogunk szónokolni a felekezeti elzárkózott- 
ság ellen, ne csudálkozzunk, ha híveink egy szép 
napon hátat fordítanak, és azt mondják, hogy mi
nek is áldozni és szenvedni egy oly felekezetért, 
melynek püspökei, papjai a felekezetnélküliségért 
lelkesednek.

Mi siessünk feladni felekezeti iskoláinkat — és 
mikor egyházi érdekeink feladásánál ily merész li- 
citációt tartunk, ugyanakkor a nagyváradi rom. kath. 
püspök nem engedi az egyetlen egy csabai rom. 
kath. tanyai iskolának átszármaztatását községi 
kezelésbe. Midőn a rom. kath, egyház ily görcsö
sen ragaszkodik felekezeti népiskoláihoz, akkor mi 
a világ előtt azzal tetszelegünk, hogy a felekezeti 
el zárkózottságot kárhoztatjuk ?

Teljes elismeréssel adózunk a mezőberényi 
1-ső kerületi (németajkú) ág h, ev. egyház lelké
szének, a ki a korszerű licitácio olcsó dicsősége 
csábjainak ellen állott, és férfias bátorsággal a 
községi képviseleti gyűlésén azt mondta, hoojr még 
rajta áll — soha nem fogja ahhoz beleegyezését 
adni, hogy egyháza a községi tanács által jelzett .,szép 
példád kövesse — s a népiskolák államosításának 
mindenkor ellene lesz.

Az összes mezőberényi lelkészek (református, 
katholikus) ily szellemben nyilatkoztak.

Mennél inkább divattá kezd válni nálunk az 
egyházi érdek frivol elárulása, annál nagyobb el
ismeréssel adózunk azoknak, a kik a sülyedő ha
jón inkább készek hivatásukhoz hűséget tanúsítva 
elveszni, mintsem arról menekülve, annak pusztu
lásában gyönyörködni, annak elvesztőt új lók fú
rásokkal előmozdítani. A rom. kath. plébánus alá
zatossága, amidőn azt mondja „mi a püspök kezé
ben sár vagyunk“ legalább bámulatba ejt, de mit 
szóljunk azon ev. lelkészről, a ki ily eszközzé teszi 
magát a hiúság szolgálatában ?

A szarvasi tanít óképezde elégtétele. A
Csanádvármegyében rövid időn át nagy hírre szert 
tett tanfelügyelő, Neményi(olim : Neumann), rendkí
vüli erélylyel látott hozzá a némely lelkész által 
óhajtott „nagyobb felügyelethez,“ és ennek folytán 
felekezetűnk ottani tanítói is vádolva lettek, sőt a 
szarvasi képezde ellen is a hazafiatlanság gyanúja 
lett felsőbb helyről kifejezve. Az illető tanítók el
len az esperesség is vizsgálatot rendelt el, a melyet 
egy bizottság teljesített, megvizsgálván még azt is, 
hogy az illető tanítók czimére minő lapok jönnek 
a postán. A szarvasi tanitóképezde a vallás és köz- 
okt. minister következő leiratában teljes elégtételt 
kapott : „Hivatali elődömnek, m. évi aug. 22-én 
19036. szám alatt kelt intézvényem kapcsán van 
szerencsém tisztelettel értesíteni Méltóságodat, hogy 
az időközben szerzett hivatalos, hiteles adatok és 
értesülések alapján a szarvasi ág. h. ev. tanítóké- 
pezde kifogástalanúl hazafiasszellemű működését 
készséges örömmel elismerem, a fent idézett intéz- 
vényben kifejezett gyanúm azon körülményből eredt, 
hogy a képezdéből kikerült több tanítót Csanád- 
vármegye közigazgatási bizottsága a magyar nyelv 
oktatásának „teljes eredménytelensége“ miatt nálam 
bevádolt. Minthogy most ez alkalomból nevezett ta- 
nítóképezde kitűnő tanár-testületének érdeme
iről meggyőződést szereztem, van szerencsém fel
kérni Méltóságodat, hogy annak tagjaival legtelje



sebb megelégedésem kifejezését közölni méltóztnssók. 
Fogadja stb.” A hányakerületi Főtiszt, püspök úrhoz 
intézett ezen leirat fel lett olvasva Békésvármegye 
közigazgatási bizottságában is, a mely azt helyes
léssel vette tudomásul.

------**—i--------

K Ü L M I S S I O .
Perzsia. Faber \V. tschirmai ev. lelkész, a ki 

nagy lelkesedéssel és buzgalommal igyekszik szer
vezni az ev. missiot a mohamedánok között, 1894- 
ben két végzett ev. luth. theologust, Közle Keresz- 
télyt és di. Zerwek Náthánt nyerte meg a missio 
ezen legnehezebb terének munkásaiul. Faber és ba
rátja dr. Lepsiusnak (a hires egyptologus fia) az a 
véleményük, hogy a mohamedánok között csak a 
képzett ev. theologusok fognak eredménynyel mű
ködhetni. Ama két fiatal theológus elhatározta 
magát a nehéz hivatásra. Működési térül Perzsia 
lett számukra kijelölve. Nagy buzgalommal láttak 
munkájukhoz. Ez év elején azonban kilettek utasít
va Peizsiából. A kiutasító rendelet azért lett ki
adva ellenük, mivel Faber felhívásait és a kétmis- 

sionárus egyik röpiratát, a melynek ezime „Krisztus 
és Mohamed,“ a berlini perzsa követség lefoiditotta 
perzs^ nyelvre, és elküldte a perzsa sachnak, a ki 
azokat olvasva, nyomban kiadta a kiutasító rende
letet. A két missionárus, négy hét lefolyása alatt, 
kénytelen volt Perzsiából távozni. Az egyik, Közlő, 
útközlen márczius Bán meghalt.

Dr. Lepsius lelkész hű munkatársa Fabernek. 
Ó is lelkesedik az ev. missióért a mohamedánok 
között, lévén ő maga is alapos ismerüjo a moha- 
medanismusnak.

A két missionárius kiküldetésekor Dr. Eepsius, 
a ki Palástinában két évig tartózkodott azt mond
ta volt: „Jeruzsálem szent terén ott, ahol egykor 
Salamon temploma állott, van ma a mohamedán vi
lág második szentélye. (Az első Mekkában van). 
Ma már be lehet lépni ezen szentélybo is, mig 
néhány évvel ezelőtt senkinek sem volt szabad oda 
belépni, a ki nem volt Mohamed követöjo. A tila
lom idején egy gazdag örmény Konstantinápolyban 
kieszközölt a nagyvezér aláírásával ellátott formánt, 
mely neki kivételesen engedélyezi azon szentély
be való belépést. Az örmény Jeruzsálembe érke
zett, és nagy örömmel mutatta elő formánját a 
muftinak. A multi elolvasván a fermánt, azzal vá
laszolt : „igaz, meg van engedvo ön számára o ren
delet szerint, a szentélybo való belépés, önnek te
hát be szabad oda menni, csak hogy a formánban 
nincs szó arról, hogy önnek ama szentélyből ki is 
lehet jönnie készüljön el tehát arra, hogy ha oda 
belép, kijönnie sohasem szabad.“ így a missionári-

usnak is, a ki egyszer a missio szentélybe lép, arra 
koll magát elhatároznia, hogy élete végéig azon hi
vatásban marad.

Újabban a Perzsiában elhunyt Közle apja a 
„Karlsruher \Vochcnblatt“-ban megtámadja Faber 
lelkészt, hogy a missio a perzsiai mohamedánok 
között meggondolatlan cselekedet és törekvés volt. 
Perzsiában a mozlimnek elhagyni hitét halálbünte
téssel van megtiltva, és ezt a törvényt ott tényleg 
végro is hajtják. A két német missionárius is már 
a múlt évben lett kiutasítva Perzsiából s ők mégis 
másodízben is próbát tettek az ott való letelepedés
re. A nűssionáriusok fellépése Perzsiában egyáta- 
lában veszélyessé teszi az ott élő keresztyének 
helyzetét is.

Szászországban három év óta szokásban van, 
hogy azon vidékeken, melyeken a hívők csekély 
érdeklődést tanúsítottak a külmissio ügye iránt, 
egyes jelesebb lelkészek, kiküldve a lelkészi érte
kezlet által, külön ünnepi alkalommal missioi egy
házi beszédet tartanak. Ez utazó missio-predikátor 
intézmény bevált, és nem maradt eredménytelen, a 
mi annak is köszönhető, hogy alaposan meg lett 
fontolva és vitatva az ügy, a mint általában a szász 
egyházkormányzatot jellemzi a komoly megfontolás, 
egyházszeretet s ott nem szeretik az ötletek szerint 
való egyházkormányzást.

Missioi egyletek az egyetemeken. A küföldi 
egyetemeken a legtöbb helyen létezik az egyetemi, 
különösen theologiai ifjúság számára alapított, 
missioi egylet. Ezen egyletek czélja a missio iránti 
előszeretetet és érdeklődést emelni, ébreszteni az 
ifjúságban. Reám nézve lélekemelő látvány volt az, 
hogy láttam lipcsei joghallgatókat, a kik lelkes 
apostolai voltak a külmissio ügyének az egyetemi 
ifjúság között. A külmissio iránti érdeklődés a leg
szebb idealismus és valóban csodaszámba megy a 
mai exclusiv nationalistikus világnézet hódításai 
közben.

Az akadémiai missioi egyletekben egyes jele
sebb theol. tanárok és missionárius»>k tartanak fel
olvasást. A tűbingai missioi egyletben legújabban 
érdekes felolvasást tartott Dr. Drill Cry. theol. ta
nár „Missionssim und theologisches Studium ezi
me alatt, melyben kimutatta, mily előnyös a tlieolo- 
giai tanulásra a missio iránti érdeklődés, annak tői- 
ténetével és eseményeivel való komoly foglalkozás. 
Kitágítja az theol. látköriinkct. Anthropologiai <s 
ethnografiai* ismereteket szerez.*A nem keresztyén 
világ valláserkölcsi természetével megösmertet. Vég
re a nevezett tanár azzal fejezi be szép értekezé
sét, vajha épen a jelenben, amidőn Németországban
a kelleténél több theologus van, egyesek befejezve 
theologiai tanulmányaikat, a missio szolgálatába 1<T
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nének. — A mi theologiánkon tudtunkkal sehol
sem adják elő a missiotörténetet és missioismét — 
pedig ez utóbbi pótolná az újabban behozott álta
lános vallástörténetet, mely különösen veszedelmes 
extatikus, entbuasistikus egyének kezében s melyet 
épen a tárgy óriási halmaza miatt alaposan tárgyal
ni nem lehet.

A b rit és külföldi bibliai tá rsu lat 90-edik 
évi jelentése szerint a társulat eddig 320 nyelvre 
fordította le a bibliát. Az elmúlt évben 4 millió 
bibliát árusított el 600 bibliaárúsító férfi és 400 nő 
által. A társulat bevétele 1893 94 ben hagyományo
zás és adományozásból 2,805,366 márka, elárú- 
sításból 1,834,804 márka volt, ezzel szemben az 
összes kiadás 4,442,717 márkát tett ki. A német 
bibliai társulatok is üdvös tevékenységet fejtenek 
ki e téren. A brit és külföldi bibliai társulat mun- | 
kásságára mi is bálával gondolunk, csak kár, hogy , 
e társulat oly merev álláspontot foglal el szemben ' 
az ótestámentomi apokryphus könyvekkel. Evangé
likus népünk szereti a teljes bibliát. Német gyüle
kezeteink segíthetnek a bajon, a mennyiben a po
rosz (berlini) bibliatársulattól beszerezhetik a teljes 
bibliát és pedig elég olcsó áron. Magyar és tót gyü
lekezeteink baján segíthetnénk, ha az apokryphus 
könyveket oly alakban, a minőben árúlja bibliáit a 
brit és külföldi bibliai társulat, külön kinyomattat- 
nánk. Népünk némely helyen ezrével venné az 
apokryphus könyveket, lévén nagy kedvencze az 
általa is könnyen megérthető Jézus Siráeh könyve.

-------- -------------

BELMISSIO.
A ném etországi ev. belmissio XXVIII.

kongressusát ez évben Szeptemberlió 23 — 26-ig 
Posenben fogja tartani. Nyilvános gyűléseiken 
szívesen látják a külföldi érdeklődő bitsorsokat, 
és az előre jelentkezők számára lakásról is gon
doskodnak. A nyilvános ülést Dr. Weisz, berli
ni theologiai tanár, fogja megnyitni Solmi, szász 
kir. udvari titkos tanácsos és jogtanár, felolva
sást fog tartani, a keresztyén magatartásáról a 
nyilvános életben. Az ünnepélyes istentisztele
tek szónokai lesznek: Hesekiel és D ryander 
gén. superintendensek és Stöcker udvari lelkész.

Számos értekezés fog ez alkalommal fel
olvastatni. Egyes tbémák a következők: „Ke
resztyén társulatok az evangélikus egyházgyü
lekezet körén belül“; „az iszákosok lelkészi gon
dozása“; „a Kaiffeissen-féle hitelszövetkezetek 
és a belmissio“; „az ifjúsági egyletek életmű
ködése“; „a belmissio jelentősége a gyülekezeti 
életre, különösen a diasporában.“ — Mikor ju 

tunk mi oda, hogy az ilyen dolgokról is lesz 
hajlamunk és kedvünk tanácskozni ?

A belmissio azon módja után, moly refor
mátus testvéreinknél oly nagy hévvel megin
dult nincs mit irigykednünk, sőt örülhetünk, 
hogy az nálunk olyan irányban még meg nem
indúlt.

Az uj evangelizátorok múlt számunkban 
idézett („Keresztyén“) levelére, a „Debreczeni 
Prot. L ap “ 20-ik számában, a következő meg
jegyzést olvassuk : „Vájjon ama csizmadia-mes
ter nem helyesebben cselekednék-e, ha minél 
többeket vezetne naponta az Ur házába és ott 
egyebekkel buzgón imádkoznék : „jöjjön el a 
te országod.“ Vájjon a megromlott anyaszent- 
egyliáz épülésére szolgál-e az, ha magukat val
lásosaknak tartják, a helyett, hogy a gyüleke
zeti nyilvános istentisztelet idvességes voltáról 
tennének tanúbizonyságot; odahaza osztályoz- 
gatják a keresztyéneket jókra és megromlottakra, 
buzgókra és lágy melegekre, alázatosokra és 
lelkikevélyekre ? vájjon ném a legnagyobb m ér
vű türelmetl«nség-e az, mely azért vonul félre a 
templomtól, mert ott, a bűnösök is megfordul
nak ? s végre a Mózes székiben ülő írástudók 
lelki megalázódásáért nem fokozottabb buzgó- 
sággal lehetne-e imátkozni a templomban, hova 
a hívek felgyülekezhetnek ? Mindenek felett 
pedig Krisztus hű követője szem előtt tartsa 
folyvást az apostoli intést : „aki magának lát
tatik állani, meglássa, hogy el ne essék.u 
(I. Kor. 10, 11).

Ugyancsak a „Debr. Prot. L ap “ 22-ik 
számában Erőss Lajos, püspökladányi ref. lel
kész, éles bírálat alá veszi Szabó Aladár bel- 
missioi eljárását. Az evangelizátorok nem ve
szik tekintetbe, hogy a ref, hitvallás értelmében 
a gyülekezetben csak az arra az egyház által 
megbízottak hirdethetik nyilvánosan az igét. 
Kéri az új divatú evangelizátorokat, hogy a 
konfessióra és egyházi törvényekre több figye
lemmel legyenek, mert különben teljes lesz a 
zűrzavar az egyházban.

A rendszeresített kivándorlás és telepítés.
Londonban egy kegyes orvos, Dr. Bernardo, 
má:* körülbelől 30 év óta elzüllött gyermekek 
megmentése körül fáradozik. Stepney-ben lévő



menházában ma már 5000 gyermek lel ellátást. 
A menházhan felnevelt ifjak számára, nem lel
vén azok sok esetben foglalkozást, gondoskodott ar
ról, hogy rendszeresített kivándorlás által jus
sanak biztos kenyérhez a külőmben is munka- •>
kerülésre hajlat dó ifjak. Kanadában nagy föld
területeket vásárolt. Az általa vezetett kiván- 
dorlottak ott biztos helyre érkeznek, anyagi és 
erkölesi támogatásban részesülnek. Bernardo 
manitobai mintatelepén a kivándorló ifjak a 
földmivelés minden agában kiképeztetnek s ide
gen szolgálatba lépve, jogi védelemben része
sülnek. A kanadai kormány minden jóravaló 
települőnek 1200 márka lefizetése mellett 300 
boldnyi telepet ad. Bernardo pártfogol tjainak. 
lia a fentnevezett összeg felét megszerezték, a 
másik felét kölcsönadja. A nemes emberbarát 
működését nagy siker, a megmentettek ezreinek 
hálája, koronázza

Diakonisszák Sopronban. A szomorú je
lenségek azon hosszú láncolata mellett, melyek 
egyházunkra a „tristissima facies“ jelzőt oly 
valóban találóvá teszik, szinte örül a lelkünk, 
ha néha ürvendetesebb jelenségekről is közöl
hetünk tudósítást. Ilyen egyházunk jövőjére 
nagy hatással biró örvendetes jelenség, hogy a 
belmissio egyik legfontosabb ága, a diakonissza 
intézmény hazánkban is hódítani és terjeszked
ni kezd. A pozsonyi egyházé a dicsőség, hogy' 
mint sok más, úgy' ezen a téren is, ő törte meg 
hazai ág. h. ev. egyházunkban a közöny' és 
nembáuomság jegét. Néhány év előtt diako
nissza anyaházat létesített, mely Isten kegyel
méből rövid időn oly' virágzásnak indult, hogy  
most már két nővért a soproni gyülekezet
nek is átengedhetett. S o p r o n b a n  ugyanis egy' | 
kegy es özvegy, M u n k e r Krisztina úrnő, *000 
frtnyi alapítványt tett a diakonissza intézmény 
bevezetésére s ezen nemes példa oly lelkesitő- 
leg hatott, hogy nyomban reá diakonissza bi
zottság alakult, melynek tagjai az ügy érdekében 
házankénti gyűjtést rendeztek, még pedig oly 
szép eredménynyel, hogy ma már 15,000 frtnyi 
alaptőke áll az intézet rendeltetésére. Ezen ösz- 
ezeghez dr. Haubner Rezső, néhai érdemdús 
szuperitendeusünk fia, 1000 írttal járult. A gyü
lekezet az egyik lelkészi lakban, megfelelő he
lyiséget bocsátott a nővérek rendelkezésére, me
lyet b e n k  Lajos úr saját költségére kényel
mesen bebutoroztatott. A két nővér, M ar e s e h

j Anna és K o v a r i k Teréz, május 25-én érke- 
j zett S c h m i d t  Jenő pozsonyi lelkész kisé- 
í rété ben Sopronba, s május 26-án lett, ünnepé

lyes istentisztelet alkalmával, uj működési kö
rébe bevezetve. A soproni gyülekezet egyelőre 
3 évi tartamra biztosította magának szerződé
sileg a két nővért s azon nemes czél lebeg 

i előtte, hogy ezen bálom év alatt Isten segedel
mével az a dunántúli egyházkerület anyaintézeté- 
vé alakul Vajha elérhetné czélját s vajha más 
kerületekben is akadnának gyülekezetek, melvek 
a nálunk még oly ismeretlen, de mód felett, ál
dásteljes diakonissza-intézményt meghonosítani 
igyekeznének.

S. Ö.
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K Ü L F Ö L D .
Az ev. egyházi beszéd terén külföldön is 

hangzik az a vélemény, hogy prédikáezióink sok 
helyen hosszadalmasak és — unalmasak. Ezzel 
szemben sokan különféle javaslatokkal lépnek fel 
arra nézve, hogy miként lehetne az egyházi beszé
det érdekesebbé és igy vonzóbbá tenni. Igen he
lyesen jegyzi meg egy német egyházi czikkiró, 
hogy mi evangélikusok nőm helyezhetünk fösulyt 
a meglepő uj gondolatokra és frázisokra, nem is 
kizárólag a szónoklás művészetére; mert ha ez 
utóbbi volna a fő czél, úgy csak egyes geniális 
lelkészek volnának képesek hivatásuknak megfe
lelni. Az evangélikus igehirdetés czélja nem a 
„Schöngeist“-okát gyönyörködtetni, hanem ama 
belső ombert látni el az élet kenyerével, a régi 
evangélium igazságaiban megerősíteni a hivő szi
vet. A beszéd hatása nem csak a lelkész lelkiis
meretes készültségétől, képességétől függ, hanem 
azon viszonytól is, a melyben áll a lelkész szem
ben gyülekezetével. Gyakran formailag hiányos be
széd is épiti a gyülekezet tagjait, a mennyiben 
azok a beszéd igazi magyarázatát a lelkész ke
resztyén életmódjában és lolkiiletének n}'ilatko- 
zataiban keresik. A szép beszéd csak akkor lesz 
igazán áldásthozó a gyülekezet hitéletén*, ha a 
lelkész a beszéd fentcmlitett kommentárjára figyel. 
Igen helyesen jegyzi meg egy német ev. lelkész, 
hogy az egyházi beszéddel párhuzamban nagy gon
dot kell fordítani az ev. lelkész fö feladatára: a 
cura pastoralis-ra. Az egyházi beszéd igaz, mara
dandó hatásának fő kelléke : az evangeliom igaz
ságainak hithű vallomása, az erős, őszinte vallásos 
meggyőződés.
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Evangélikus istenitiszteletünk központja az 
igehirdetés. Ne hanyagoljuk el azonban különösen 
a kedélyre áldásosán ható liturgikus részét sem is
tenitiszteleteinknek. A Luther által keresztülvitt re- 
formáczió egyik kincsét épen abban találjuk, hogy 
ő nagyon helyesen az istentiszteletnél megtartotta 
a régi liturgia azon részét, mely nem áll ellentét
ben a szentirással. A rationalismus korszaka e te
kintetben, különösen hazai ev. magyar és német 
gyülekezeteinkben, rombolólag hatott, A régi szép 
liturgia sok ev. templomban örökre elnémult. Azo
kat pedig, a kik á régi szép liturgia behozatala 
körül fáradoznak, romanizáló irányzattal vádolják. 
Reformátorunk szellemében igyekezzünk istenitisz
teleteink liturgikus részére is kiváló gondot fordí
tani.

A socialdemokrata sajtó az utolsó két évti
zedben nagyon megizmosodott Németországban. 
1872-ben öt napilapja, egy hetenként háromszor, 
két hetenként kétszer és egy hetenként egyszer, 
egy öt hetenként kétszer megjelenő lapja volt azon 
pártnak. Az előfizetők száma akkor HO,000 volt. 
Ma azon pártnak 38 napilapja van, 20 hetenként 
háromszor, 9 hetenként kétszer, 8 hetenként egy
szer megjelenő politikai és társadalmi lapja, azon
kívül egy tudományos szemlével és euy szépiro
dalmi lappal bir a párt, mely utóbbi lapnak 166,000 
előfizetője van. A központi „Vorwärts“ pártlapnak 
45,000 előfizetője van.

A politika a szószéken kezd Németországban 
is itt-ott lábra kapni. Ezen veszedelmes divat el
len felszólal az „Allgem. Evangel. Luther. Kir
chenzeitung,“ a mely közli a „Hannoversche Pas- 
toralkorrespondenz“ levelezőjének következő czik- 
k é t : „Április 1-ig Charlottenburgban tartózkodtam, 
és judica vasárnapján meglátogattam aBachstrasso-n 
fekvő, ideiglenes templomban tartott, istenitisztele- 
tet. A predikácziót H. lelkész tartotta. A beszéd 
alapigéje az Üdvezitő azon szava volt: „Az ember 
fia eljött, hogy keresse és üdvözítse azt, a mi el
veszett.“ Ennek alapján kijelentette a szónok, mi
szerint a megváltásról fog beszólni, mint amely 
nyilvánult: 1. Isten kegyelemgazdag végzésében, 2. 
Jézus Krisztus életczéljában. Ezen dispositio ak
ként lett kifejtve, miszerint Isten kegyelemgazdag 
végzése folytán mindenekelőtt három férfiút kül
dött, Bismark, Luther és Krisztust, mind a hármat 
a legalkalmasabb időben A 2-ik részben aztán ki
fejté, hogy ezen három férfiú mily magasztos czélt 
tűzött maga elé. és azon czélt meg is valósította. 
Ez utóbbi résznél azután ilyen fordulattal segített 
magán a szónok : természetesen, kedves keresztyé
nek, hogy megváltson Isten, fiát küldte hozzánk, 
mert arra még Bismarckot sem használhatta vol
na.“ Ajánljuk az „Őrállónak“ figyelmébe az ilyen 
hazafiasságtól duzzadó egyházi beszédet. Nálunk, 
evangélikus szószékeinken, még nem otthonos a 
politika — ne is engedjük oda azt bevonúlni!

Az evang. lengyelek sorsa Poroszországban.
A lengyel protestantismusra nézve Lengyelország 
szerencsétlen felosztása alkalmával kiválóan elő

nyös volt azon körülmény, hogy az ev. lengyelek 
nagy része porosz uralom alá került. Ott ugyanis 
kezdetben az evangélikus lengyelek teljes szabad
ságot élvezvén, szépen fejlődtek egyházi tekintetben 
is. A porosz uralom alatt élő ev. lengyelek ellát
ták a más uralom alatt élő hitsorsosaikat is len
gyel nyelvű bibliákkal és aszketikus könyvekkel. 
Onnan terjedtek el Dombrovski postyllái és Arnd 
műveinek kitűnő lengyel fordításai. E század kö
zepe óta a félmilliónyi ev. lengyel nép szomorú 
helyzetben van, amennyiben az ev. egyház fő fel
adásául tekinti a lengyel ev. nép elnémetesítését. 
A papok nagy része nem viseltetik igaz szeretettel 
a lengyel nép iránt, és oly anyagnak tekinti azt, a 
melyet minél előbb ki kell vetkőztetni lengyel jelle
géből. A lengyel ev. népnek szellemi táplálékkal való 

i ellátása czéljából, Alexa lelkész „Polski Przyjaciel 
familii“ czimű vallásos néplapot alapított. Ezen 
vallásos néplap előfizetőinek száma rövid alatt 2100- 
ra szaporodott. A lap felvirágzása sokak szemében 
szálka lett. A közvélemény nyomása alatt a szer
kesztő már az utolsó két számot lengyel és német 
szöveggel adta ki. A Nawsi-ban megjelenő „Przy 
jaciel Ludu“ czimű ev. egyházi lap sajnálkozik 
affelott, hogy a buzgó, vallásos, ev. lengyel nép oly
annyira ellesz hanyagolva és a nyelvi erőszakos
kodás erkölcsileg, vallásilag hátráltatja a lengyel 
nép fejlődését, holott épen az ev . lengyel népnek 
vallásilag is oly szép hivatása lenne. Szomorú az 
összehasonlítás a porosz és az osztrák uralom alatt 
lévő ev. lengyelek között. Ma az osztrák ev. len
gyelek minden tekintetben túlszárnyalják a porosz 
ev. lengyeleket — az utóbbiak szabadon fejlődhet
nek, és teljes vallási és nyelvi 'szabadságot élvez
nek, migaz előbbiek egyházilag elhanyagolva lóvén, 
a socialdemokracia hálójába kerültek, a mely bő
ven ellátja őket szellemi táplálókkal, lapjainak és 
röpiratainak egész özönét zúdítva az ev, lengyel 
nép felé.

Berlin. A konfirmáció sikeresebb volta érde
kében a konsistórium megújította régebbi rende
letét, mely a következőképen szól: „ l.A  lelkész 
egy csoportban 50-nél több konfirmálandót nem 
oktathat; 2. A heti órák száma egy lelkésznél 12- 
nél több nem lehet, igy minden csoport hetenként 
2 órában oktatandó és 6 csoportnál többet egy lel
kész nem oktathat; 3. Más lelkószi körből csak 
az esetben vehet fel a lelkész konfirmandusokat, 
ha saját körének konfirmandusai a 300-at el nem 
érik. A lelkész, ha köre területén természetbeni 
lakással nem bír, igyekezzék ott bérelni lakást.* — 
A berlini Schmidt házaspár összes vagyonát a vá
rosnak hagyományozta egy felállítandó lelenczház 
czéljaira, azon esetben, ha gyermekeik utódok hát
rahagyása nélkül halnak el. Ez évben halt el az.
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utolsó Schmidt fiú és a hagyaték 1,150.000 már
kát tesz ki.

Suchsen-Weimar. Eisenachban a múlt hó 
4-ikón lett a nagyherczog jelenlétében a Luther 
szobor leleplezve. A szobor o m. magas. A refor
mátor két kezében bal melléhez támasztva bibliát 
tart, és tekintete ég felé van szegezve. Különösen 
sikerültnek mondható a fej. A talapzatban dombor 
müvek vannak elhelyezve. Az első Luthert mint 
bibliaforditót, a másik mint György lovagot, a har
madik mint éneklő iskolás fiút ábrázolja. A szobor 
előrészén az a felirat áll : „Erős várunk nókünk 
az Isten.“

Fránéziaország. Az ultramontán sajtó keso- 
rüen panaszkodik, hogy a kormány a római katlio- 
likusoKat mindenütt háttérbe szorítja és ennek bi
zonyításául a következő statisztikai adatokat sorol
ja fel: a rabbinusok átlag 2105, a prot. lelkészek 
1908, a rom. kath. plébánusok 1014 franknyi fize
tést húznak az állampénztárból. A prot. theologiai 
fakultás 83,000, a prot. seminariumok 26,000, a 
zsidó seminarium 25,000 frank államsegélyben ré
szesülnek. A rom. kath. fakultások nem kapnak 
semmit sem. Az állam a rom. kath. egyházi java
kat elkobozta, mig a többi felekezettel szemben azt 
nem tette.

Oroszország. A „stundisták“ szektája ellen az 
orosz hatóságok a legnagyobb kegyetlenséggel és 
kíméletlenséggel járnak el. Újabban három vádlott 
azzal lett a jekaterinodat-i járásbíróság előtt vádol
va, hogy önmagukat nyíltan a stnudista szektához 
tartozóknak jelentették ki és másokat is, különösen 
a gör. keleti egyház tagjait, arra csábítottak, hogy 
lépjenek a szektába. A három vádlott Szibériába 
való, élethossziglan tartó, deportálásra lett ítélve !

Anglif». Angliában a fajtalankodó kéjenczekkol, 
bármily magas állásnak és nagy hírnek és tiszte
letnek örvendjenek is azok, ha tetteik bebizonvul- 
nak. tréfát nem ösmernek. A hires költő Wilde 
Oszkár és Taylor Rom. 12.4.-ben említett bűn elkö
vetésében vétkeseknek találtattak s mivel e bűn az 
angol legfelsőbb körökben nagyon elhatalmasodott, 
példaadás végett is a tettesek a törvény által előirt 
legsúlyosabb büntetéssel lettek sújtva. A bünte
tés a legborzasztóbb, amennyiben az úgynevezett 
taposó malomban való munkára szól, melyet „hard 
labouru-nak neveznek. Egy óriási kerék, melynek 
fél átmérője 4 méter, melynek küllői között zárkák 
vannak elhelyezve, képezi e malom fő alkatrészét. 
Minden egyes zárkában egy fegyenezet helyeznek el, 
a ki karjait a zárkában lévő gyűrű hintába akaszt
va test súlyával hozza a kereket mozgásba, mely- 1 
nek mozgását azonban ő zárkájában nem láthatja. 
Haafegyencz vonakodk, a felügyelő korbácsütéseket 
mér reá, ha pedig talán lanyhán végzi munkáját, 
ki teszi magát azon veszélynek, hogy lábszá
rait a gyorsan forgó kerék eltöri. Ha teljesen 
ellenszegül, a kilenczágu macskát teszik reá. 
Naponként három óránál tovább nem alkal
mazhatók a fegyenczek a taposó malomban. E 
munka a kezdőkre nézve oly felette terhes, hogy 
kezdetben minden negyed óra után öt pereznyi 
szünetet engedélyeznek neki. Azonkívül a fegyen

czek kötelesek a tengerészek által használt kötele
ket kóczczá fosztani, a mely munkában kezeik bő
re felszakad és vérzik. A fegyenczek nagyon gyér 
élelmezésben részesülnek, és a felügyelők arra vi
gyázni kénytelenek, hogy a fegyenczek test súly
ban veszítsenek, mivel a büntetés czélja épen az, 
hogy a fegyencz erejének és életképességének egy 
része elvetessék. A hires költő is ily szomorú sors
ra lesz kárhoztatva. Az uralkodó bűnök kiirtására 
és gyökeres gyógyítására szükséges a szigorú bün
tetés s a felvilágosult Anglia alkalmazza azt és 
pedig személyválogatás nélkül.

Amerika. A Columbusban megjelenő „West
boten“ szomorú dolgokat ir arról, hogy mire hasz
nálja némely amerikai szekta templomait. így sok 
helyütt a templomok club-házakká változtak át 
és már belső berendezésük is azt mutatja, hogy 
nem a vallásos épülés, hanem a szalonszerü társal- 

| gás a czél. Sok templomban egész kedélyesen tár
salognak, sőt kaviáros és sonkás zsemlét árulnak 
s a fiatalok limonádét isznak. A nevezett lap sze
rint a bajnak fő oka az, hogy a lelkészek még a 
templomba is beviszik a politikát és ahhelyett, 
hogy a bűn sötétségéről és az erénynek Isten előtt 
kedves voltáról beszélnének, a bevándorlás káros 
voltáról értekeznek és szítják a nemzetiségi gvü- 
lölködést. Prédikálnak a képviselőválasztásokról, a 
közigazgatási reform, módozatairól, általában oly 
dolgokról, melvek a templomba nem tartoznak. Ha 
aztán a beszédnek vége szakadt, és a kórus egy 
pár énekverset elénekelt, kezdődik a kedélyes tár
salgás. Látjuk tehát, hova vezet az, ha az evangé
liumi alapot elhagyjuk, és a konfessio korlátáit le
törjük : teljes erővel ront be a pogányság templo
mainkba, egyházunkba. Az erőszakot, hatalmasko
dást önkényt gyakorolva az egyház kormányzatban 
az egyházat az elvilágiasodás lejtőjére taszítjuk. Az 
ev. egyháznak a külső üldözés nincs annyira ártal
mára, mint a belső elvilágiasodás és a legveszedel
mesebb, ha ez elvilágiasodás a papságon vesz erőt, 
mert akkor teljesedik az Üdvözítő ama szava: ,.ti 
vagytok e főidnek sava ; hogy ha a só megízetle- 
nűi, mivel sózzák meg : semmi egyébre sem való 
azután, hanem hogy kivessék és az emberek elta- 
podják.“ (Mát. 5, 13.).

-------- --------------

B E L F Ö L D .
Felekezeti tanárképző. A ref. egyház régen 

óhajtott terve megvalósult, amennyiben a jövő is
kolai tanévvel megnyílik az uj kolozsvári theol. fa
kultás, mely kapcsolatba hozatott az ottani Ferencz 
József tudomány egyetemmel. Ezentúl tehát a ref. 
középiskolában alkalmazandó tanárok theol. kép
zettséggel bírhatnak. Az újonnan létesített reform, 
theol. fakultás internatus és konviktussal van egy
bekötve. A fakultásnál szervezett 5 rendes tanszék
re kiváló szakerőket alkalmaznak, köztük két lel
készt is, nevezetesen az ó-testamentomi tanszékre, 
Kecskeméthy István, paksi és az egyháztörténelmi 
tanszékre, Pokoly József, geszti ref. lelkipász
torokat.

Nekünk is van egy egyetemes theol. akadémi
ánk és két kerületi theologiai intézetünk. Ziláltsú-
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gunkhak liű képei ezen lelkészképző intézeteink. A 
theol. akadémia tanárai rosszabbul vannak dotálva 
mint a kerületi másodrendű theol. intézetek taná
rai. Most is ki van írva a pályázat az egyetemes 
theol. akadémia egyik tanári állására, melynek java
dalma kissebb, mint bármely vidéki kis gymnási- 
um kezdő tanárainak javadalma, hozzá kell még 
tennünk, hogy Pozsony nagyon drága város. Ily 
gyarló gondozás mellett onnan ered az a visszás 
helyzet, hogy a tanárok nagy része már csak ta
nárkodása alatt privátim sajátítja el a szakképzett
séget, — ha ugyan elsajátítja. Nagy ritkaságok közé 
tartozik, hogy a tanár már a theologián előre ké
szült bizonyos szakra. Kiváncsiak vagyunk, minő 
kapacitások fognak pályázni az uj egyet. theol. 
pliil. tanszékre ? A gyakorlati theol. tanára,, mint 
tanár egyátalában nem húz tanári fizetést. 0  szé
leskörű lelkészi és esperesi teendői mellett ingyen 
vállalta magára a terhes tanári teendőket. Midőn 
egyházunk ezen egyik létalapja ilyen szellemi és 
anyagi silányságban teng, akkor az országos segély 
egy részét jogakadémiára és lyceumokra fordítjuk. 
A nagy bányai kerület 3000 írttal járult hozzá a 
selmeczi lyceum fenntartásához, mig az egyetemes 
theol. akadémiára pár százassal adózott. A theol. 
akadémia helyes szervezése egyházunk jövőjének 
alapfeltétele.

Mi már elébb is kifejeztük azon hő óhajun
kat és követelésünket, hogy az lehetőleg a positiv, 
konfessionális, egyházias irány képviselője legyen 
és a destructiv, felületességgel, frázisokkal kérkedő 
irány kíküszöböltessék, vagy legalább paralizáltas- 
sék abban. Egyházunk sajátos viszonyai tekintetbe 
vételével, arra a helyes követelményre kellene jut
nunk, hogy egyetemes tlieologiai akadémiánkon két 
külön tót és német nyelvi tanszék állíttatnék fel, 
mely a gyakorlati theologia egyes tantárgyait egy
házunk két nyelvén adná elő. Ez jogos, méltányos 
és igazságos kívánság volna — de hát, ki mer ná
lunk ilyen dolgokról ma beszélni, a midőn egy bi
zonyos furor“ nyer hatalmat, és attól elvakitva, 
nem látjuk egyházunk legelemibb kívánalmait sem. 
Az ilyen dolgok békítőleg, engesztelőleg hatnának, 
míg azok nélkül minden testvéries, békülékeny 
hang puszta frázis, hiú ábránd!

A ref. egyház hatalmasan fejleszti intézmé
nyeit, magáról keveset beszéltet, míg mi nálunk 
nagy a zaj, nagy a lárma s a mellett védfalainkat 
elliirtelenkedő, ötletszerű kormányzattal magunk 
rontjuk le. —

Az állami anyakönyvvezetés tanulmányozása 
czéljából kormányunk külföldre küldte Sztehlo Kor
nél budapesti ügyvédet és a házasság jog terén ki
váló szaktekintélyt, a ki külön füzetben adta ki ta
pasztalatainak leírását, A végeredményt a követ
kezőkben adja : „Az észleltek eredményét össze
gezve, arra az eredményre jutunk, hogy az állami 
anyakönyvi ügynek modern alapokon való olyan 
szervezi se, hogy az állami jogrend és közigaz
gatás minden igényeinek megfeleljen, nem csekély 
dolog. Sokkal nehezebb azt jól magcsinálni, mint 
például a telekkönyvet és katasztert. És mégis, míg 
az utóbbi intézményekre milliókat költünk, az anya
könyvi ügyre sajnáljuk a százezreket. A költségek
től való irtózás annyira megy, hogy még a fővá

rosban is, a hol sokkal haszontalanabb dolgokra ez
ereket költünk, az anyakönyvi hivatalnak sem kü
lön helyiséget, sem külön tisztviselőket adni nem 
akarnak. Az van tervben, hogy az anyakönywe- 

■ zetők legyenek a kerületi elöljárók és a kerületi 
elöljáróságok csak úgy mellékfoglalkozáskép az 
anyakönyvi hivatal teendőit is ellássák. Ha az uj 
anyakönyvi hivatalok működésüket megkezdik, az 
első 24 óra alatt be fogják látni, hogy ez teljesen 
lehetetlen. Az anyakönyv vezetése a fővárosban és 
egyáltalában minden nagyobb városban, mely a 
20,000 lélekszámot meghaladja, egy oly anyakönyvi 
hivatal szervezését igényli, a mely kizárólag anya
könyvi teendőkkel foglalkozik.“ Potsdamban egy 
tanácsos e szavakkal fogadta Sztehlót: „Tehátönök 
azt akarjak most behozni, a mitől mi már szaba
dulni szeretnénk.* A mesterségesen előidézett lel
kesedés ma még nem engedi látni a nehézségeket, 
som hazánk sajátos, ethnographiai viszonyait, ki 
tudja nem lesz-e az egészből: késő bánat?

Protestáns szellemű politikai pepilap léte
sítését sürgeti az „Orálló“-ban Farkas Géza, Azt 
javasolja, hogy legyen a lap magán vállalat a hi
vatalos egyház segélyével. A vállalat már így terv
ben is nagyszabásúnak Ígérkezik, kuriosumkép ime 
itt közöljük a szerkesztőség kiadását :

Főszerkesztő  fizetése 3000 frt.
2 resso rt vezető 3000 „
4 m unkatárs 4000 „
2 segéd m unkatárs 1800 „
1 szolga évi bére 500 „
1-ső expeditor 1200 „
1-ső segéd expeditor 000 „
6 nő expeditor 1872 „
H onorárium ok 4000 „
120,000 irto t képviselő helyi-

ség évi bére 5% -C.------- 6000 ,  
26,272 frt.

Nagyszerű terveket, fizetési költségelőirányza
tot tudunk mi csinálni, az már való igaz 1 De hát 
honnan teremtsük elő a pénzt ? Protestáns szelle
mű, tisztességes, nem ferdítő és csonkító, igazság
kedvelő napi sajtó létesítése kívánatos lenne, csak
hogy ezt nem lehet mondva csinált apparátussal 
megteremteni, fenntartani, mivel e téren magában 
a vállalatban kell meglenni az életrevalóságnak, 
különben az egész vállalat, bármily szép fizetése 
legyen is a szerkesztőségnek, nem ér semmit sem. 
A subvention ált lapok rendesen nagyon álmosak és 
függvén a subvenciótól, nincsen szabad kezük. Ha 
olyan protestáns szellemet keres a javaslattevő, a 
minő az „Őrállóban“ hetenként kétszer kifejezést 
nyer, bizony kár társaságot alkotni, mert oly pro- 
testantismust van eléggé alkalmunk élvezni a bör
ze és a szabadkőműves páholyok által fenntartott, 
befolyásolt sajtóban. A választék igen gazdag.

Farkas nagyszerű javaslatát azzal zárja be : 
„Álljanak a vállalat élére Szász Károly és Zelenka 
püspökök s hívjanak össze e tárgyban egy értekez
letet, a mely az alakuló közgyűlés tartását előké
szítené.. Az idő int. Itt az alkalmas óra. Ne haboz
zunk. Áron is megvegyük az alkalmatosságot s a 
kedvező alkalmat el ne szalaszszuk !“ Szász Károly 
volt az egyedüli, a kitől a politikai téren is hallot
tunk egyházias hangot; de hát ez is csak szomo-
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rúságunkra változott, oly bámulatos gyorsasággal 
meghátrált és visszaszívta először hangoztatott szi
lárd meggyőződését. Zolenka püspök úr meg min
denért kész síkra szállni, a mit a liberalisinus kíván 
s téren szerzett babéraira ámulattal tekintünk!

A hol nem politizálnak. A pozsonvi egyház- 
iroda (Couvontskanzloi) szolgája a közelmúltban 
Pozsony utczáin fel és alá futkosott, hogy a libe
ral is párt számára aláírásokat és belépési nyilatko
zatokat gyűjtsön. Ez lenno tehát az ellenszolgálat 
a drága 80,000 forintért ? Bizony, igazuk van a 
róni. katolikusoknak, a midőn bennünket a zsi
dókkal egy fazékba dobnak és politikai szereplé
sünkről hallva, nem nagy véleménynyel vannak 
felőlünk.— Az iskolai tanács (Schulsenat) ugyancsak 
Pozsonyban egy jeloskószültségű thoologust min
den ösztöndíjra való pályázásból kizárt azon ok
ból, mert Kutlik lelkész áltál alapított ösztöndíjat 
húz. De azért Pozsonyban nem politizálnák — a 
mi ott történik, az nem politika — mórt az csak 
a nyitrui esperességnól és feljebb kezdődik.

Felekezeti lanyhaság Egy túlnyomólag pro
testáns alföldi városban, a hol a rom. kath. egy
ház újabban nagy zajjal és látványossággal egy
bekötött úrnapi körmonotoket tart. két szereplő 
prot. úr, háza előtt díszes oltárt omolt, ho *y a ró
mai katkolikus kultusz fényét emelje. Sajnálatos, 
hogy műveltjeink egy része ilyesmit felekezeti tü- 
relmességnek tart, nem pedig felekezeti léhaság
nak. Teszik pedig ezt azok, a kik a „szabadelvű- 
sógnek“ leghangosabb szóvivői. Íme szép hódítása 
annak az ev. lelkész által nem rég hangoztatott 
elvnek, mely szerint a felekezeti elzárkozottság nem 
válik a népek üdvére!

Politika a gyóntatószékben. Egy fővárosi 
kath. fiatal ember esküvője előtt vallásos kötelme
inek eloget óhajtván tonni, gyónásra jelentkezett a 
plébánián. A gyóntató többek közt azt a kérdést 
intézte hozzá: „Milyen politikai elvet vall?“ 
— „Liberális érzelmű vagyok“ felelto a kórdozott. 
A gyóntató lelkész erre megtagadta a feloldozást 8 
csak abban az osetbon ígérte ennek megadását, ha 
eltér az illető vallott elveitől - Minhogy az ifjú 
férfi máskép esküvőjét nőm tarthatta volna mog, 
kónytelenségből megígérte, hogy lemond meggyőző
déséről, mire aztán a feloldozást meg is nyerte. E 
bír közlője a P.,N. vizsgálatot követel a lelkész 
ellen. A „Magy. Állam“ pedig azt mondja reá, hogy 
„ha úgy történt, jól történt “ — A felekezeti béko 
helyreállítója az egyházpolitika nap nap után szebb 
gyümölcsöket terem. Maholnap mi is kezdhotjiik a 
»Kanzolparagranh“-okon és bizonyra vógozni fog
juk a „Canossába“-való zarándokolással!

Téves az „Egyenlőség“ 22 ik számának kö
vetkező közleménye: „A reczepczionális törvényja
vaslat ugyancsak borotva élén állott és minden 
egyes szó, moly melletto volt, tekintve uz olnök 
által történt döntést, ugyan csak nagy súlylyal birt. 
A viszonylag kedvoző eredményben sokaknak volt 
része, de az oroszlánrész kétségtelenül azokó, akik 
akadályokat is leküzdvo mogjolentok a főrendiház
ban, hogy a roczepczio molíott szavazzanak : Ezek 
közé tartozik Zolenka püspök is, a ki gyengólko-

dóso daczára a szent Lukács fürdő helyettes orvo
sa, Huszár Miksa dr. kisórütóbon, ennek rábeszélése 
foh/tdn. hordszókon vitette el magát a főrendiházba, 
hogy így iitji/iink diadalra jutását elősegítse.“ A 
közlemény a püspök nevét illetőleg téves. A téve
dés talán onnan ered, mivol Zolenka püspök úr 
volt az egyedüli, a ki arra is rászavazott, hogy 
a keresztyénok esetleg a „circumcisio“ rítusának is 
alávethessék magukat, zsidó hitre térhessenek, mig 
többi püspökeink és felügyelőink e kérdésnél távol 
maradtak.

Hálás tanítvány. Hermann Gusztáv lőcsei ko- 
reskedö, megemlékezve arról, hegy első kikópezto- 
tósét a besztc reze bányai ág. h. ov. gymuásiumban 
nyerte, a nevezett intézetnek 10,0 H ) frtot adomá
nyozott. A nornos adakozónak az egyház külön kül- 

, döttséggel fejezi ki háláját.

Nemes lélek, llomola Anna, Nagy-Szalatnán 
i nőm rég elhunyt hajadon, vagyonkája felét a nagy- 

8ZHlatnai, felét a zólyomi, radványi és beszterczeoa- 
nyai egyháznak hagyományozta. A hagyaték érté
ke 4525 frt. OS kr. — A szegény felföld mily gaz
dag nemes jótevőkben és adakozókban, mig a gaz
dag alföld gazdag hívei fölöslegükből som adnak 

1 az Istenországa czéljaira. A tolt kamara meg nem 
nyílik — be van zárva a szív is az érzéketlenség és 
anyagiasság nehéz lakatjaival.

Az „Enike“ Székely-l'dvarhelyon a reformá
tus t o m p l o m b a n  tartotta közgyűlését. Előzőleg 
a tagok nagy része részt vett a rom. kath. templom- 

i ban fényos segédlettel végzett misén. Mi részünk
ről azt sem helyeseljük, ha szoros értelemben vott 
egyházi gyűléseink a templomban tartatnak, annál 
kevésbé helyeselhetjük a nein egyházi gyűlések, 

j templomban való tartását. L’gy látszik teljosen 
Amerika feló evezünk már, a hol számtalan temp- 

, lom club-holyiséggó alakult át, miután azokban 
tartanak hangversenyeket és más társas összejöve
teleket, sőt még limonádéval is szolgálnak az 
ásítozóknak.

Az erdélyi szász ág. li. ev. Consislorium 
utazó lelkésznok nevezte ki Bárdy Ernő mozőbe- 
rónyi segécllelkószt A consistoríum fő tekintettel 
volt arra, hogy az újonnan kinevezendő utazó lel
kész tökéletesen bírja a magyar nyelvet, és így 
gondozhassa a szász ág, h. ev. hívek mellett el
szórtan élő magyarajkú hívcinkot is. Az újonnan 
kinevezett lolkésztársuak Isten áldását kívánjuk 
működésére.

A ref. eeyliáz Pozsonyban missioi pontot lé
tesít, maga elé tűzvén nőm csak egyházi és vallási 
czólokat, hanem a „nemzeti“ ügy missióját is.,

A bécsi tlieológiai fakultás a megüresedő 
gyakorlati thoológiai tanszékre első helyen aján
lotta jeles hazánkfiát, Dr. Kvacsala János, dorpati 
theol. tunárt.

Felügyelő választás. Az újonnan arányosí
tott (lunáninnoni egyházkerülot nagy többséggel 
felügyelőjéül választotta Laszkáry Gyula nógrádi
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Szerkesztői üzenetek.esperefscgi fülügyelőt. 45 gyülekezőt nem szavazott. 
A beiktatási ünnepély július 2-ikán lesz.

Polgári házasság és a zsidó vallás. Annak 
idején a börze által befolyásolt sajtó telve volt 
szemrehányásokkal, hogy a keresztyének mily tü
relmetlenek, midőn azok egy része lehetetlennek 
tartja a keresztyének és zsidók közötti házasságot. 
Az „Egyenlőség“ czimű zsidó felekezeti lap 20-ik 
számában dr. Frisch Armin azt bizonyítja, hogy 
zsidó vallási szempontból a vegyes házasság sem
mis és érvénytelen. Az illető tudós következőképen 
érvel: „A zsidó rabbit a házasságnál csak a zsidó 
házassági törvények vezethetik. Nincs abban sem
mi sértő az állami jogrend ellen, mert hisz éppen 
az volt a törvény intencziója, hogy az állam a ma
ga részéről házasságot kötvén, szabad kezet ad az 
egyházaknak saját hitelveik érvényesítésében.

Ezek szerint a zsidó rabbi csak akkor esket
heti meg a párokat, ha ezek a vallási föltételeknek 
éppen úgy eleget tettek, mint az államiaknak. 
M á r  p e d ig  veg yes  h ázasság  sem m iképen nem en
ged h e tő  meg z s id ó  es m ás fe le k e ze tb e li k özö tt. 
És ebben nincs különbség a pogányok és a mono- 
theisták között. (Majmonid., IV. 12. fej.)

Ha meg is kötötte e házasságot, ez meg nem 
történtnek tekintetik. S miután ilyen házasság nem 
létezik, természetes, hogy még abban az esetben 
is, ha rabbi előtt köttetett meg, teljesen semmis és 
érvénytelen — zsidó szempontból.

Egy másik oldalról azonban érdekes kérdés 
merülhet föl: Mi történjék a gyermekekkel? Te
kinthetők-e az ilyen vegyes házasságból származó 
gyermekek zsidóknak, mintán zsidó törvények ér
telmében a gyermekek mindig az anya vallását 
követik ?

Abban az esetben, úgy hiszem, az ilyen gyer
meket zsidónak csak akkor szabad tekintenünk, ha 
előbb azon szertartásokat alkalmazzuk, melyeket a 
prozelitánál alkalmazni szokásos. Ha pedig az 
anya zsidó, akkor a gyermek mint mamzér zsidó 
ugyan, de pl. házasságra nem léphet, csak olyan 
leánynyal, a ki szintén olyan házasságból szárma
zott, mint ő.“ Látjuk tehát, hogy a talmud állás
pontja egy cseppet sem enyhébb mint a pápai dek
rétumok !

A báró Baldacsy-alapitvány ügyében az egyes 
egyh. kerül, képviselők e hó 5-én összejövetelt tar
tottak. Tárgyalva lett az 1895. évi költségvetés, 
melynek értelmében 38,545 frt 87 kr. bevételi több
let remélhető. Ebből tőkésítésre forditxatik 2000 
frt; az egyes kerületeknek jut félévi egyenlő rész
letekben rendes osztalék czímen 2500 frt, rendkí
vüli osztalékképen pedig 500 frt, a fennmaradó 
3545 frt 87 kr. átvittetik az 1896-ik óv számlájára.

Nagylakon jun. 16-kán 542 szavazattal 
B o o r  L a jo s  le tt m egvá lasztva  le lk észü l, Csepregi 
G yörgynek 129 szavazata ellenében. Istennek 
áldása legyen úgy az egyházon mint válasz
tottján !

s. ö. i. — Köszönöm szíves közlem ényét, és szellem i 
tám ogatását kérem  a jövőben is.

X. D-ben. A könyvism ertetést köszönöm. Jövő szám ban 
közölve lesz. F ran k  és Seeberg m üveinek ism ertetését öröm
mel várom . Seeberg  „D ogm engeschichte" ez. m űvének 1-ső 
kötete D eichert Nachf. kiadásában L ipcsében m ár m egjelent. 
Az oly könyvism ertető t m int ön, bárm ikor örömmel üdvöz
löm, m ert a beküldött ism ertetésből látom, hogy az ism erte
tendő m űvet alaposan tanulm áryozta. Kern tartozik  azon tu 
dósok közé, a k ik  bent lefordítják  a ném et könyvism ertetése
ket, külföldön ped ig  közlik  a m agyar könyvism ertetést ném et 
nyelven és m ind két közlem ény eredetiként je len ik  meg. — 
E ngem et is elszom orított a gyáva harezos. A k inek  az első 
gyarló puskalövésre  inába száll a bátorsága, jobb, ha egyá- 
talán  nem  m egy a harezba.

Dr. X. D. Az Ígért czikket várva-várom .
—gy. Az „Ő rálló" egész terjedelm ében közölte czikke- 

det. E gyetlen  egy ellenérvet sem hozott fel az abban foglalt 
igazságok ellen, hanem  gyanúsításaival nekem  rontott. Szel
lem i közrem űködésedet továbbra is kérem .

Többeknek. A közelgő esperesség i és kerü le ti gyűlé
sekről r ö v i d  értesítést kérek  a Belföld rovatába. H osszadal
m as, egyes szem élyeknek hízelgő, d icshym nusok elm aradhat
nak, nem külöm ben a bankettek  le írása  is, m ert azokon részt 
venni is sok esetben valóságos tortú ra .

B. €r. m. Azon m éltatlan eljárással szem ben, m elyben 
részesíte ttünk  az anyakönyveknél, legjobb válasz lenne az ön 
által javaso lt mód, hogy t. i. m inden további hivatalos anya
könyvi k ivonat k iadásáró l lem ondanánk, csak hogy a törvény 
parancso lja  azt nékünk , s annak ellenszegülni m ár lelk iism e
re ti indokból sem szabad — de m eg szegények is vagyunk. 
Csudálom, hogy az önök kerü letének  papsága  oly ném án tű r
te püspöküknek  nagylelküsködését és pára tlan  szereplését. 
Ú gy lá tszik  — tisztelet a k ivételnek  — azon kerü letben  van 
a leggyávább  és legszolgalelkübb papság .

K. D. Hl. A k íván t szám ot m ásodízben is elküldtem . 
Igen  sajnálom  a rendetlenséget, ^melynek okozója én nem  va
gyok. E zentú l a lelkész ú r  czíme alatt küldöm  az ön szám át is.

Sz. P . S. A közlem ényért fogadja köszönetem et — fel
fogom  azt használni. E zentú l is kérem  tudósításait.

M. S. B. A h íreke t közlöm — a jelentés ism ertetve 
lesz a jövő szám ban. K érem  továbbra is szives tám ogatását.

Nyilatkozatot tevők 1 ozsouy. N yilatkozatuk lapom  
zárta  u tán  érkezett, ha k íván ják  a jövő szám ban közlöm azt. 
Szíves válaszukat kérem .

L apu n k  fé lé v i  p á ly a fu tá sá t je le n  szám m al be

fe je z te . A  m eg k e zd e tt irán yban  és szellem ben k ív á 

nunk h a ladn i tovább is . L apu n k  a m egá llap íto tt r o 

va to k k a l ezen tú l is  m inden hónap 2 0 -á n  je le n  m eg . 
F éléves e lő fize tő in k e t k é r jü k , sz ív e sk ed jen ek  e lő fi

ze té sü k e t m egú jítan i.
B .-C sabán  1 8 9 5 .  Jun ius 2 0 .

S z c b e r é n y i L a jo s  Z s .
ev. lelkész.

NYOMATOTT B.-CSABÁN, POVÁZSAY TESTVÉREKNÉL 1895.
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Felelős szerkosztő és kiadó : 
S Z E B E R E N Y I  L A J O S  ZS

Ag. h. ov. lelkész B.-Osabán.

fk------------------------------- .*
A lup szellemi és anyagi 
részét illotő küzlomények 
» szerkesztő és kiadóhoz 

intézetniük.

Első évfolyam. 7. szám. //. - Csaba 1805. Julius.

Confessionális alap.
A zsinati törvények egyházunkat ágostai 

hitvallású evangélikus keresztyén egyháznak 
nevezik. A zsinat tehát, igaz csak a puszta név 
említésével, magáévá tette azon alapot, melyen 
egyházunk három századon át állott e hazában. 
Egyházunk hitvallása is kiállotta a pietismus és 
rationalismus ostromait, sőt e század közepe fe
lé a politikai indokból megindult unió törekvé
sek kisértéseinek is ellentállott. daczára, hogy 
annak élén hatalmas kyriarehák állottak. A mi- 
confeesiónk megmaradt, és erős a reményünk, 
hogy a jövőben is megmarad.

Ezen confessionális alap egyházunkban két 
oldalról van veszélyeztetve. Az egyiket képezik 
azok, a kik politikai ideáloktól vezéreltetve nem 
érzik magukat igazán othonosan a hazai három
nyelvű egyházban. A másik oldalon állnak azok, 
a kik kellő gonddal és odaadással nem tanul
mányozva hitvallásunkat és symbolikus könyve
inket, az újkori gnosticismus imádói lévén, azt 
hiszik, hogy a confessio túlhaladott állás
pont, hogy a confessiohoz ragaszkodva, reájuk 
illik az apostol azon mondása: „a betű öl u

Az emberek nagy része szeret nem csak 
ruházatában, hanem gondolkozásában is a kor 
divatjának hódolni. Innen az a jelenség, hogy 
sokan már csak azért is félnek a confessiohoz 
való ragaszkodás vallomásától, nehogy kor
társaik által ,,Muckerek“-nek, vagy betüimádók- 
jnak neveztessenek el.

„Confessio“ nélkül egy egyház sem lehet

el, még azon szekták is, melyek azt állítják, hogy 
a biblián kivűl más alapjuk nincsen — mégis 
a biblia fő elveinek, tanának magy'arázása te
kintetében bizonyos „confessiou-val bírnak.

A Protestantismus a hit egy edüli zsinór
mértékéül fogadja el a szentirást. Ezen tan van 
kifejezve a mi egyházunk összes symbolikus 
könyveiben is A mi confessionk nem áll aszent- 
irás felett, hanem a keresztyén lant azzal egy
értelm űig, megegyzöleg igyekszik megállapíta
ni. ( lseink, a midőn a confessiot megalkották, 
kifejezést adtak annak, hogy az nem örök idők
re szóló mii — arra is vonatkozik Pál apostol 
azon szava: „a mi ismeretünk részszeriut való.“ 
il Kor. 13, 9 — 10.) Az idő végtelen tengerében 
lehet, hogy el fog jönni az a korszak is, a mi
dőn a keresztyén hitélet a Szent Lélek vezér
lete folytán egy tökéletesebb confessiot fog szül
ni. Az a korszak még be nem köszöntött. Ko
runk hivatása nem a reformáczio, hanem a ke
resztyén élet védelme. Uj nagy megostromlás- 
nak volt kitéve a keresztyénség e század köze
pén a megujúlt, materialismus szóvivői által. E 
században, e felvilágosúlt században lett a ró
mai katholikus egy házban a pápa csalhatatlan- 
ságáról szóló dogma elfogadva. E században lett 
a reformáczio bölcsőjében, Németországban, a két 
protestáns felekezet únioja királyi hatalom szó
ra keresztül erőszakolva. E korban lett Európa 
majdnem minden államában hatalommá a zsidó- 
pogány világnézet és sikerült neki a vallási kö
zöny', az exclusiv nationalismus által támogatva 
százados institutiokat ledönteni. Mi ezen kort. a
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midőn a keresztyénség új élethalál harezot vív 
a zsidó-pognny világnézettel, uj confessiok létre 
hozására alkalmasnak nem tartjuk.

Egyházunk minden tagjának kötelessége 
ragaszkodni azon „eonfessiohoz,“ melyet őseink
től nyertünk, az ágostai hitvalláshoz. Oly klas- 
sikusan van abban a kercsztyény hit lényege 
kifejezve, hogy nem 3 századon, de évezrede
ken át sem lesz azon álláspont túlélve. Hiszen 
rm g azon németországi új theologiai iskola is, 
melynek egyes követői hadat üzentek a régi 
apostoli symbolimioknák is, a keresztyén élet 
ideált az ágostai hitvallásban tartja leghelye
sebben kifejezve. (A. R i t s c h 1: „Unterricht in 
der christlichen Religion“ Bonn, 1881 — 47 1.)

A Confessio kicsinylése szinte érthetetlen 
azoknál, a kik külömben hangsúlyozzák, hogy 
egyházunkat szeretik Hiszen annélkül egyhá
zunk olyan mint a bekeritetlen kert, melybe 
bármely disznó betörhet és kitúrhatja legszebb 
virágainkat és rózsáinkat. Hiszen a confessioná
lis alap nélkül egyházunk mindennemű szekta 
melegágyává lesz. Hiszen a confessionális alap 
nélkül egyházunk a jövő nagy küzdelmeiben 
nem az ellenség pusztítása folytán, de saját zi
láltsága következtében menthetetlenül eipusztúl.

Vannak, a kik újabban hangsúlyozva a 
bibliai positivismust, kiszeretnének kerülni a con- 
fessionalismus korlátái közül.

A rom. katholikus egyház, meg az összes 
szekták is azt állítják, hogy a bibliai positivis- 
mus álláspontján állnak. A mi bennünket azok
tól megkülömböztet, az épen confessionk. A con- 
fessio betűjének nem szabad szétválasztani ben
nünket, sőt épen az a pont az, a melyen mind
nyájunknak egyet kell érteni; de épen azért 
mindnyájunknak egyenlő buzgalommal kell ra
gaszkodnunk confessionkhoz és symbolikus 
köny veinkhöz.

A gnostikus irány egykor felettem is hata
lommal birt s csak midőn azon iránytól, mely 
a tlieoriák magas légkörében elhanyagolja az 
egy szükséges dolgot, búcsút kezdtem venni, el
dobva magamtól az újabb és legújabb felfedezé
sek előitéleit, kezdtem szorgalmasan lapozni a 
symbolikus könyvek porfedte lapjain. Nem a 
betű, hanem az igaz evangélikus szellem kincs
tárát képezik drága symbolikus könyveink. A 
keresztyénség újjászületésekor láttak azok nap

világot. Sok század kell ahhoz, hogy mi a hit 
ama kincseit kiaknázzuk és az életben értékesítsük.

Sokan azt hiszik, hogy a confessióhoz va
ló ragaszkodás egyenlő a betű imádással, hogy 
azt hangoztatva azon holt hitnek vagyunk apos
tolai, mely csak az észben van meg és nem a 
szívben. Symbolikus könyveink adnak helyes 
útmutatást arra nézve is, hogy miképen kell 
egyházunk azon alaptanát, mely szerint egye
dül Isten kegyelméből, a Jézus Krisztusban ve
tett hit által, igazulunk meg isten előtt, értel
mezni — midőn számtalan helyen hangsúlyoz
zák, miszerint a hit nem egyenlő az elhivéssel, 
miszerint az a hit, a mely igazzá tesz Isten előtt 
nem a mi agyunk mestersége, hanem Isten 
ajándéka. (Formula Concordiae I. Pars III. 4.)

Confessionk és symbolikus könyveink ala
posabb ismeretére és ismertetésére súlyt keli 
helyeznünk nem csak középiskoláinkban, hanem 
tanító és lelkészképző intézeteinkben is. A con- 
fessio iránti hűtlenséggel nem találkoznánk lép- 
ten-nyomon, ha a vallásoktatás nem volna oly 
igazán siralmas és elhanyagolt állapotban egy
házunkban. A vallásoktatás reformálása, rend
szeresítése egyházunk egyik égető kérdése. Val
lási tankönyveinket revideálnunk és újakat al
kotnunk kell. Amidőn a hivatalos egyház fő 
gondját az „arányosítás“ képezi, vegye a L u
ther társaság és a „Zpevnik* bizottság kezébe a 
vallási tankönyvek ügyét. A hivatalos egyház
nak pedig jusson ideje arra is, hogy a Csisko- 
féle vallástanok által nemérgeztessék meg ifjú
ságunk lelke.

Confessionk, symbolikus könyveink ismerte- 
j tése vétessék fel a középiskolai vallási tananyag- 
j ba. Tanulmányozzuk a reformáczio ezen gyön

gyeit s tanulmányunk nem lesz meddő, hanem 
gyümölcsöző hitéletünkben. A confessiot védel
mezzük hűen az egyházunkban is immár hata
lomra szert tett confessionális latitudinarismus 
ellen. Alföldi.

-------»-«-------

A lelkész vasárnapja.
Ir ta  :

Roclioll R., göttingai superintended.
(Szabad fordítás).

A Rothlager hegységnek a Veser-felé lejtősö- 
1 dő erdeiben őrségi papiak áll. Boltives ajtaja előtt
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a .Tündöklő hajnali csillag“ költője játszott egy
kor. Az ajtó fölött szúette gerendába be van vésve: 
Labia saeerdotis custodiant doctrinam. A pap ajkai 
őrizzék meg a tan t! Mai. 2, 7. — Szebb e szó a 
legdusabb vadszőlő lombnál, mely ajtót befuthat s 
ez a papi házra illő igazi felirat. E szó adja meg 
az egyedül helyes szempontot, mely alatt a paplakot 
vasárnapon szemlélhetjük.

Lépjünk közelebb a házhoz. Kié a kép és an
nak felirata Tf Magának a háznak kellene bizonysá
got tennie arról, a kinek szolgálatában áll. Már 
messziről kellene ráismerni : ez a község paplaka. 
Volt idő, a mikor ritkán építették anélkül, hogy 
Isten igéjével meg ne jeleljék. Majd úgy építették, 
mint bármely más házat. Az Ige és jegy világos 
bizonyságtétele iránt nem volt érzék. I>e eljött a 
feltámadás és most alig építenek paplakot, a mely 
Isten Igéjét, avagy a szent kereszt jegyét nem vi
selné.

Azonban a ház külsejét formálni, nem áll la
kójának hatalmában. De a ház belseje az már az ő 
kezébe van adva. Itt lehet és kell is látni szó és 
képben a szellemet, mely e házban lakik, és hadd 
lássuk azt azonnal, a mint belépünk-

Kerüljünk beljebb, lépjünk a pitvarba.
A papiak pitvaráról külön fejezetet lehetne 

Írni. Ká kellene akkor mutatni a sokféle nem szép 
-— ha hasznosra is, a mi ott sokszor összetorlódik. 
A különféle szekrényeket és ládákat alig lehet el
távolítani, szolgáljanak hát diszül. De a sokféle 
Kéztisztító szerszám kiállítását kívánatosnak nem 
tartjuk. A legszükségesebbje mindenesetre marad
hat, ez is szép és ékes rendben, mindig tisztán 
tartva. De még ez nem elég, kell. hogy lássék itta 
szellem, mely a házban uralkodik. Kell, hogy érvé
nyesüljön már itt is valami módon, hogy üdvözölje 
a belépőt. Üdvözöl hát bennünket azonnal, amint 
belépünk, akár mily egyszerű vallásos jellegű kép, 
vagy a falra irt bármily rövid szent Ige. Jól esik a 
házbelieknek és idegennek, ha az utcza zajából be
lépve a csendesebb térbe mintegy a magasból üd- 
vözlik őket. A kereskedő, kézműves és iparosra, 
nézve pedig üdvös a komoly megszólítás. — Ne 
uralkodjék az evang. papi házban n puszta, meszelt 
fal puritán szigora. A j úszta fal szent művészettel 
lehet diszitve, a ruha és fehérnemű szekrény mel
lett hadd tűnjék szembe valami szép és szent 
tárgy.

A falnak rendes diszéhez ma, mert hiszen va
sárnap van, uj disz járult 18 század óta mindig uj 
és friss maradt a feltámadás fénye, mely e napon 
el ömlik. Mintha az Ur a reggeli harmatban meg
áldaná a világot a béke áldásával, s lehajolna a 
béke gyermekeihez, a kik az ő napján előtte lebo
rulnak s imádják őt. A papiak a béke hajléka, vasár
napon különös módon lebeg felette az Isten titka. 
Mindenki igyekszik e napot a gyermekileg nagy 
üdvteli titok dicsőségére kitüntetni.

A házi asszony, vagy leányok szombaton este 
idejekorán beszüntették a munkát. Világosan mu
tatják ezt: a szobák tisztasága, a padló fénye, mind 
az ünnepre készen tartva. Az est utolsó teendője 
volt a mező vagy kertben virágot szedni, a meiy 
most üde, friss csokorba kötve áll a pitvaron, hogy 
megmondja az egész háznak: ma van a nagy nap; 
hogy fogadja a belépőt gyengédséggel, ünnepélye

sen, maga pedig áldozata annak, a kié a zöld erdő, 
mező és minden tarka, színes virág.

Ha a keresztre feszitett képe díszíti e helyet, 
talán vadrózsa virágzik az l ’r lábainál. Szép ha a 
szellem a látszólag csekélység által is formát nyer, 
s az ájtatosság ez igénytelen képe mélyen nyomódik 
be azon kedélyekbe, a melyek imádatra szorulnak 
s ily hallgatag predikácziót befogadnak.

Sokféle módon és jelben fogja a ház, melyet 
az égből jövő szellem átleng, egész akaratlanul is 
az ünepi nap örömét hirdetni.

Lépjünk be a pap dolgozó szófiájába. Ez is ünne
pi sziliben van,mert kell hogy kitüntessük e napot 
mindenképen. Apnmlug előtti asztalon egész héten 
át fekszik: könyv, újság, egyházi lap vegyesen. 
Szombat este rendbe vannak szedve ; az asztal 
tiszta, a sok helyébe lépett a szent irás, vagy éne
keskönyv a pericopákkal. Más nyelven szól e reg
gelen az egész szoba is rendjével, ünnepi jellegé
vel. A hét ezer apróságait : anyakönyvet, aktát,
hivatalos iratot félretették. A ma érkező levelek 
engednek a napnak. A hivatalos levelek, ha nem 
hordják homlokukon a citissime-t, egyszerűen hét
főre maradnak. Ma a lelkész magasabb hivatalban 
jár el. .logos hát, hogy a nap nyugalmát és sa
ját békéjét a hatósággal való közlekedés által meg 
ne zavartassa. Magánlevelek délutánra maradnak. 
Minden akár örvendetes, akár szomorú hír meg
semmisítheti a szükséges önmagába szállást. Minél 
komolyabban fogja fel a lelkész hivatását, — minél 
nagyobb fontosságot tulajdonit az Istentiszteletet 
megelőző időnek, annál kérlelhetlenebbül fog min- 

i dent, a mi zavarhat, félre tolni. Az asztal hát tiszta. 
A gondolatok egysége meg van őrizve. A szoba, a 
mi benne van, hirdeti, hogy a lélek a szórakozás
ból önmagához akar térni, kifejezést ad a tisztes 
Augustinus vágyának : „Oh hogy szárnya volna 
az én lelkemnek, mint a sasnak szárnya, és 
repülne, és el nem fáradna, hogy sietve eljönne a 
te lakásod fényéhez, és a helyre, a hol a te d icső
séged lakozik.*

Szüksége van a papnak e reggelen a csendes 
magányra, hogy azt mondhassa gyülekezetének : 
nincsen titkom előttetek, hogy nem hirdettem vol
na az Isten minden tanácsát. Azért, ha a pap há
zas ember, a család ö nélküle tartsa meg a reggeli 
ájtatosságot. A ineditálás és ima egyedüllétet kö
vetel. Felteszem azonban, hogy a múlt estén ő ve
zette a házi ájtatosságot. felolvasván a nap evangé
liumát. — A zsinat által Chrystomus ellen felho
zott vádpontok egyike az volt: „hogy nem imádko
zik sem akkor, midőn hazulról elindul, sem akkor, 
midőn a templomba lép.“ Ebből látható, hogy a 
Krisztus szolgájánál egykor mily nagy súlyt fektet
tek az előkészülésre és annak szabályaira.

A pap hát csendes reggeli órában imádkozza 
a matutinát.*) „Itt az óra, hogy álmunkból felkel
jünk, elmúlt az éjszaka, a nap felvirradt; fel hát, 
hogy vessük le a sötétség müveit ésfelöltsük a vi
lágosság fegyverét.“ így kezdődnek a régi breviá
riumok. A Credo-n kívül elrendelik még, hogy az 
egy hé z szolgái keresztet vessenek magukra. — Lu
ther így tartotta, a mint akis kátéból látható, aján
lotta. Köztünk vajmi ritkasággá lett, főleg azon 
gyáva félelem miatt, hogy katholikusok hírébe jö

*) Az ó-egyház napszaki imádságainak (kora) elseje.



98

vünk. Ne fosszon meg bennünket e félelem ama
evang. szabadság és igazi katholicitástól, a mely 
széles látókörével a tiszteletre méltót meg nem ve
ti, bárhol is találja, hanem a jót elsajátítja. Helye
sen mondta Melanchton, hogy a szent kereszt, me
lyet magunkra vetünk, a legrövidebb predikáczió. 
Az Úrnak hivatott szolgái pedig legkevésbbé sem 
resteljék azon jelet, melylyel az egyház régi rendje 
szerint a keresztelendőt, a bor és kenyér elemeit 
és az egész gyülekezetét megáldják, magukra is vet
ni, az egyháznak ugyanazon régi, tiszteletre méltó 
rendje szerint.

Rövid és hallgatag, de sokatmondó aktusa ez 
a keresztre feszitett szolgálatába való odaadásának.

Azután következik egy tetszés szerinti alkal
mas kérő ima. Ambrosius igy imádkozott: „Buzgón 
imádkozva kérlek óh Uram, adj nékem mindenkor 
alázatos tudományt, hogy építsek; adj nekem sze
líd és bölcs beszédet, a mely szűkölködik minden 
felfuvalkodottságban és az adományokkal a testvé
reken való felülemelkedésben. Add, kérlek, az én 
számba a vigasz és épités igéjét a te szent lelked 
által, hogy a kegyes lelkeket mind nagyobb kegyes
ségre buzdítsam, és az istenteleneket szó és példa 
által a te egyenes utadra vissza térítsem. Add, hogy 
a szó, melyet szolgádnak adandasz, legyen olyan 
mint az éles tőr és az égő nyíl, hogy a hallgatók 
szivét át járják és a te szerelmedre gyújtsák 
Amen.“ —

Jó ily imát olvasva imádkozni s imádkozva le 
olvasni. Mert szükséges az embernek, főleg reggel, 
valami adottra támaszkodni, és egy hatalmasabb 
szellemben magát össze szedni. Lesz a szobában 
arra való hely, a hol az ima, térdelés, lebomlás, a 
hol a térhajtás, ha imazsámoly nélkül is, szokás
ban van.

Mert az imazsámoly, mondjuk meg szégye
nünkre, feltűnő, sőt gyanús volna még köztünk, mi
kép csak nem régen nem mertük még, ez is szé
gyenünkre legyen, mondva, templomainkat imazsá- 
molylyal ellátni. És mégis, fontosat tettünk, ha az 
egyház liturgiájába felveszi a térdhajtást s az épít
kezésnél is kifejezést ad ama jognak, hogy a bűn- 
bánatot vagy az „Agnus Doi-“t térdelve mond
hassuk el.

A szükséges és egyedül kielégítő imádkozás 
módja ki van ragadva pietistikus különczködéséből, 
szabadon visszaállitva örök jogába. így hát aszó
ba legcsendesebb helyén felállított imazsámoly, me
lyet egy kegyes idő ájtatos képekkel, finom farag- 
ványokkal díszített, nem volna egyéb, mint hangos 
hitvallás arról, a ki térdelt az olajfák hegyén.

Formákért szállók síkra. Ne csudálkozzék azon 
senki, hiszen hozzánk, test és lélekkel biró embe
rekhez. nem csak a láthatatlan ige szól, hanem akti
nak látható, érzéki megjelenése is. A gondolat és 
természet el nem választható egymástól anélkül, 
hogy a művészet és élet meg ne semmisüljön, 
mondja a nagy költő (Goette). Ha az egyház él, 
akkor formát is teremt magának.

Elérkezett az idő, hogy az urvacsorai edénye
ket kivegyék a ládából, a mely rendesen a pap szo
bájában áll. E láda se legyen egyszerűen fehérre 
festve. Ha nem lehet művészileg elkészíttetni, leg
alább a szentkeresztet, vagy egy szentirási verset 
viseljen jegyül. Szent edényeknek szoktuk nevezni, 
mert szent szolgálatra valók. Hát lássék ez a szek

rényen is, a melyben tartatnak. Ha nem lehet egy 
kis mellék szobában házi keresztelés számára ol
tárt állítani, ametyben egyszersmind a szent edé
nyek és ruhák is eltelietők, akkor hát tegyük a dol
gozó szobába, de tegyük el tisztelettel, tartsuk 
pietással.

Ha hajdan túlsókat tettek, nagy a veszély, 
hogy mi túíkeveset teszünk. A clugny-i zárdában 
az ostya készítésre való gabonát szemenként kivá
logatták, gondosan megmosták s fél papi öltözet
be elvitték a malomba. Megőrölték, mire a szerze
tesek maguk tisztára mosott szitában megszitálták, 
tiszta zsákokba tették s a zárdába visszavitték. Éj
jel pedig a négy testvér megfűrödve s fehérbe öl
tözve, a letania és bűnbánati zsoltárok eléneklése 
után, elkezdte a lisztet ostyává sütni. A szent mun
kát mély és ájtatos hallgatással végezték. Ne érint
se az ostyát a szájnak lehelete sem. Igaz, hogy 
az elemek ily imádattal való kezelése traussubstan- 
tiatió tanának folyománya, de azért mi is, felfogá
sunknál megmaradva, mely szerint az elemek csak 
mulóképen vivői és burkai a mennyei adománynak, 
tanulhatunk pietást és egyliázias illemet.

Van lelkész, a ki a megszentelendő elemeket 
bármely kereskedőnél véteti, úgy mint minden más 
konyha és ház számára való árut, melyet az bolt
jában árulgat. Ez nem bűn ugyan, de tiszteletlen
ség és csak világosan mutatja, mennyire érzéketlen 
a szem az egyház testkifejezése és megjelenési 
formája iránt. Ha látjuk, milyen tisztelettel bánt a 
reformáczió egyháza kezdetétől fogva a kenyér és 
bor elemeivel az oltárnál, mint tanácsolja Erasmus 
Sarcerius, hogy mit tegyünk, ha a megszentelés 
után a kehelyből valami kiömlött — bizony nehe
zen érthető az az érzéketlenség, mely az egyházi 
czélra szolgáló s a keresztre feszítettnek képe és je
gye által megszentelt ostyát tetszés szerinti gyár
tásnak engedte át.

A pap rendbe hozza a szent edényeket, meg
tölti a ciboriumot, mindezt oly módon, melyből az 
egyház látja, hogyan kell e dolgokkal illő tisztelet
tel bánni. Ha netán épen most foglalta el tisztével 
megy vele a templomba. Hogy az oltár mimódon van 
díszítve, ruhái mikép vannak redőkbe szedve s az 
edények felállítva, mindez csekélység, még is fon
tos — azért meg nem árt az útmutatás. A kevésbé 
lényeges dolgokon könnyen átsiklunk és igen ért
hető nembánomsággal, mely összefügg a Protestan
tismus legértékesebb kincsével, fel sem tűnik ne
künk, ha az oltár gondatlanul van díszítve s a 
lelkész papi ruháját rendetlenül viseli. Pedig mind
kettőben nyilvánulhat finom érzék az illő és szép 
iránt, mint a mely e szentnek megjelenési formája.

Az első harangozásig még egy csendes óra 
van. Megtanuljuk a predikácziót. Az emlékezet meg
szabadul a kézirat szavaitól, nagy vonásokban ma
ga előtt látja, majd meg is ragadja az összképet. Az 
egyházfi jön az edények- és rég kikeresett éne
kekért, csak a legszükségesebbet beszéljük meg ve
le. Megkondulnak a harangok, a szent szolgálatra való 
ruha felöltésre vár. Beáll az a pillanat, melynek 
kifejezésére hiába keresünk szavakat.

Utolsót szólt a harang. A pap indulásra ké
szen áll, még egyszer térdet hajt és lelkét Istennek 
ajánlja. így a lélek, a gondolatok együtt maradnak. 
A sekrestyébe lépve a gyülekezet énekének szár
nyain a lélek a magasba emelkedik.
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Szükségünk van erre igen nagyon, mert vaj
mi nehéz teljes önfeledtség és együgyüsógben elmé
lyedve, a felső szentélyben a Szentháromság nevében 
és dicsőségére lépni az oltár elé s a liturgiát vé
gezni. —

De minden őszinte lelkész legaggodalmasabb 
pillanata az lesz, midőn a szószékre készül. .Jobb 
azért a zárt sekrestye, hogy a pap e pillanatban 
mégegyszer Istennek ajánlhassa magát és térdhajt
va segítségül hívhassa.

S a segítségül hivott bizonyára megőrzi szol
gáját, akkor is, midőn a szószékről leszállva köze
ledik hozzá a gonosz, hogy hiúságra csábítsa.. Azt 
feleli akkor: haszontalan szolga vagyok ! „Ámbár 
minden én tettemben téged és a te dicsőségedet 
kellett volna keresnem, egyúttal magamnak is ke
restem dicsőséget, hasznot, avagy édességet,“ Ez az 
állandóan szükséges vallomás.

A kisértés ott állhat a templomajtó mellett, a 
hol egy hivő megindulásában kezét nyújtja. Ott áll 
a templom udvar falánál, a hol hálás szemek ra
gyognak. Ott van az egyszerű ember szivének aka
ratlan megnyilatkozásában, meghálálván az Igét; ott 
van az egyoldalúkig „felébredtük“ veszélyes bő beszó- 
düségében. midőn örülnek, hogy annak vagy aman
nak jól odamondatott, hogy ez vagy amaz esemény 
mily világosan tárgyaltatott. Ilyenkor nagy komoly
ságra, kiilösös éberségre van szükségünk, hogy a 
lélek kárt ne szenvedjen. Az őszinte elismerés, 
melyet a falusi papnak annál bővebben juttatnak, mi
nél jobbaiá örül neki, ép oly veszélyes — mint a 
friss csokor vagy virág, melyet a városi lelkésznek 
lakására küldenek. Ezt is, azt is, jóhiszeműleg, 
őszinte szívvel adják, de mindkettő képes a lelkészt 
megijeszteni és a zsoltár szavaira emlékeztetni : 
„Az én lelkemet mindig kezemben hordozom.“ Ha
zaérkezve, hálát fog rebegni ugyanazon helyen, a 
hol induláskor magáit Istennek ajánlotta.

Majd kateehizátióra megy a gyermekek közé. 
Ott is önakaratával és ön tetszelgésével szemben 
résen áll. A gyermekekhez gyermekileg leszáll an i 
oly csekélynek látszó s mégis oly nehéz feladat. 
Gersoni Charlier János, a párisi kanczellár. mindig 
nagy előszeretettel tette. Megmondták neki egyszer, 
hogy a szószéken még nagyszerűt fog elérni. <) vi
szonzás „Id fjuitloni forte pomposius, séd meo iu- 
dicio non efficacius neque fructuosius.“ Megengedte, 
hogy fellépése a szószéken fényesebb, de hogy 
hathatósabb és gyümölcsözőbb volna, azt kétség
be vonta.

Nagy ajándék, ha adatott nekünk, a gyöngék
kel gyöngévé, a gyermekekkel gyermekké len
nünk.

(Folyt köv)

------- ---------------

A trencséni egyház helyzete.
Az egykoron nagyjelentőségű trencséni arti- 

culáris egyházra súlyos idők nehezedtek. A nagy 
áldozatokkal s több rendbeli alapítvány felhaszná
lásával felállított egyházi épületben a papi laknak 
— majdnem másfél óv óta — nincs gazdája.

Talán az egyház az oka ennek az állapotnak ? 
Távolról sem ! Az egyházközség megválasztotta au
tonom jogához illő módon s törvényszabta időben 
uj lelki pásztorát, a főesperes kihirdette a válasz
tási gyűlésen Krizsan Zsi&rmondot szavazattöbbség
gel törvényesen megválasztott rendes lelkésznek s 
megylngyta az egyázközségnok, hogy állítsa ki 
neki szabályszerűen a hí vány t s azt csperesi hiva
talához megerősítés végott küldje be Az egyház 
ezt meg is tette — s lelkésze még sincs mai na
pig sem. A hívány ugyanis felterjosztotctt az os- 
peresi hivatalhoz, de felsőbb hatóság rendeletére 
nőm erősittetett meg s a megválasztott lelkésznek 
nem kézbesittetott, hanem a helyett a törvényadta 
jogához ragaszkodó egyház nyakába egy végtelen 
per akasztatott, moly átnyúlni készül a jövő szá
zadba is.

Közegyházunknak mostani hanyatló korsza
kában felette érdokes ezen eset, melynek történe
tét egész objoctivitással a következőkben adjuk.

Cserno Káról}', volt lelkészünk, 1894. márezius 
elején történt elhalálozása után, Décsy felügyelő 
az egyháztanács tudta nélkül rögtön felutazott Lip
tóija s onnan azt a hirt hozta magával, hogy B il
lik püspök saját személyzete által lesz kegyes el
látni Trencséni. A hívek ezt, főleg miután espo- 
rességi segédlelkész nincs s az adminisztrátori to- 

1 ondőkkel megbízott alesperesnek a maga egyház
községével is elegendő dolga van s a nélkül is 
gyakran betegeskedik, — a jóakarat kifolyásának 
magyarázták.

A hosszú böjti pauza után húsvétkor megér
kezett végre a püspöki kisegítő Seholcz káplán 
személyében, majd a pünkösdi ünnepek alkalmával 
ismét Seliolez végezte a lclkészi teendőket. A hí
vek kevesolték az ily szűkkeblű ellátást és sokal- 
lották az azzal járó nagy költekezést, a szomszé
dos lelkészek meg nem tudták maguknak megma
gyarázni azt, hogy mi lehet az ő kisegítésük mel
lőzésének az oka ?

Megjött a május 16 kerületi gyűlés. Baltik 
püspök a lel kosziak folyosóján összegyűlt tiszte
legni óhajtó egyházközségi küldöttséget jónak ta
lálta nem fogadni, liánom a helyett zárt ajtók mö
gött több úrral tanácskozott.

Ekkor még nem volt szó a kandidálásról. 
Csak a midőn a hívek, Iloluby főesperesnek visz- 
szautasitó válasza folytán — ki különben egylian- 

I gu meghívásra számíthatott -  oly jelölésben akar
tak megállapodni, melyben sem Krizsan sem Scholc 
nem ioglallatott, — Décsy felügyelő saját kezdo- 
ményczéséből egy oly kandidáczióval lepte meg az 
egyházat, molybe özek mindkettője fel volt véve. 
Az egyháztanács, valamint az azutáni közgyűlés is, 
bona fide elfogadta a felügyelő indítványát, annál 
inkább, mert azok az urak is, a kik a májusi gyű
lés alkalmával conferáltak a püspökkel, lelkesedés
sel fogadták ezt az „egyetértést.“ De ez az egyet
értés csak s/inlelt volt, mert a közgyűlés után rög
tön bejárták az urak a f.liákat s megkezdték ha
tósági beavatkozással s idegen vallási! közegek se
gítségé vei a korteskedést Seliolez javára. A nárt- 
csinálásnak nem csekély olőnyéro szolgált, hogy 
az alatt, mig a „püspöki titkár“ több Ízben végez
hette a lolkészi teendőket, az első helyen kandi
dált Krizsan Zsigmondnak, habár csak egy órányi
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távolságban lakik az üresedésben levő egyháztól, 
ezt — a hívek ismételt kérelme daczára — egy
szer sem volt szabad megcselekednie.

A választási közgyűlés az esperességi elnök
ség vezetése alatt aug- 26-án tartatott meg. Az 
egyik elnök, Dohnányi, esp. felügyelő kijelentette, 
hogy fontos okoknál fogva helyettesitetni kívánta 
volna magát az elnökségben, de miután óhaja aka
dályra talált, a zsinati törvények 68. intézkedése 
értelmében, kénytelen elfoglalni társelnöki helyét. 
A gyűlés megalakulván, a meghatalmazások meg- 
biráltattak s a szavazatjogosult egyháztagok név
jegyzéke kiegészíttetett s hitelesíttetett. A főespe
res figyelniezteté a közgyűlést, hogy ha a gyűles 
megalakulására nézve alaki tekintetben valakinek 
kifogása volna a jelenlevő egyháztagok közül; — 
a választási actus ellialasztatik egy újabb határ
napra. Erre a közgyűlés (jzőköny 4. pont) egyhan
gúlag akként határozott, hogy ezen s igy megala
kult közgyűlésen kívánja a választást foganatosí
tani. Ezek után megválasztattak a bizalmi férfiak 
mindhárom jelölt részére, habár Bálent megbízott
ja előre kijelentette, hogy a jelöltségről lemond. 
Décsy felügyelő több aláírással ellátott iratban 
szavazást, még pedig nyilvános szavazást kért. 
Mások ismét, hivatkozván az eddigi ususra, titkos 
szavazást kérelmeztek, Az esperességi felügyelő 
konstatálván, hogy szavazást kérnek, kijelentette, 
hogy az egyh. rendt. 80. §-a értelmében a szava
zás módja az elnökség által állapittatik meg. Ő a 
maga részéről az eddigi usust czélszerűbbnek tar
taná. A társelnök azonban más véleményben volt 
s azonnal nyilvános szavazást rendelt el, a mit a 
világi elnök helytelenítvén, a választási actusba töb
bé egy szóval sem avatkozott.

A névszerinti szavazás megtörténvén, a vá
lasztást vezető főesperes kijelentette, hogy még 
egy negyedórányi határidőt szab ki, melynek lefo
lyása alatt azok, a kik még nem szavaztak s élni 
akarnak jogukkal, szavazhatnak, — a határidő le
telte után azonban lezárja a szavazást.

A záridő alatt még egy Scholczpárti jelentke
zett szavazásra, ki is felvétetvén, a bizalmi férfiak 
lezárták jegyzékeiket, A jegyzékek egybevetésénél 
konstatáltatok, hogy Krizsan Zsigmond kilencz sza
vazattöbbséget nyert, minek folytán az egyh. rend. 
81. §. értelmében az elnökség Krizsan Zsigmondot 
jelentette ki törvényesen megválasztott lelkésznek.

A főesperes ezen kijelentése után Décsy fel
ügyelő kijelenté, hogy a megválasztott részére ki
állítandó híványtnem Írja alá s hivataláról lemond, 
dr. Lange pedig az egész szavazásnál kisebbségben 
maradt Scholczpárt nevében óvást emelt a válasz
tás ellen azzal az indokolással :

1. hogy a világi elnök a többség által meg
választott lelkésznek apósa,

2. hogy az 1893. évi egyházi adóhátralékosok 
nem bocsátattak szavazásra. (Ezek közül egyetlen 
egy sem jelentkezett a szavazásnál.)

Ezen óvás az egyh. rendt. 82. §-a értelmében 
jzőkönyvbe vétetett, a főesperes pedig az egy
házi rend. 84-ik §-a értelmében utasítván az 
egyházat, hogy a megválasztott részére kiál
lítandó híványt 15 nap alatt főesperesi hi
vatalához okvétlenül küldje be — a választó gyű
lést bezárta.

Mellőzzük azon qualificálliatatlan jelenetek 
felsorolását, melyek a választás után az utczákon 
és más közhelyen lejátszódtak s melyek legkevésbé 
sem alkalmasak arra, hogy az úgynevezett intelli
gens osztály iránt’ tiszteletet gerjeszszenek. Csak 
egy pár esetet említünk meg. A papválasztás után 
közvetlenül következő városi közgyűlésen a „püs
pöki titkár“ pártvezérei kieszközölték, hogy a vá
rosi tanács megvonta az ev. egyháztól a 240 frtnyi 
évi járulékot, mely az egyházközségnek az 1868. 
évi Lili. t. ez. 23. §. értelmében kijárt s mit az 
eddigelé szakadatlanul szedett is.*)

Továbbá 2000 példányban szétosztott felhívás 
és falragaszok által, úgyszintén a helyi lapban köz
zétett hirdetmény által, boyeottot szerveztek az 
egyházközség érdemes hivatalnokai s tagjai ellen, 
minek folytán több család anyagilag is szerfölött 
károsodott. Másokat ismét a kevésbé művelt 
munkás nép alapos megbotránkozására — nyílt ut- 
czán insultáltak egyeseket;— miért? mert Krizsan- 
ra szavaztak, arra a Krizsanra, a kit Décsy első he
lyén candidált!

A főesperes a neki bemutatott híványt az el- 
! lenpárt keresetlevelével és a választási iratokkal 
I együtt consistoriális eljárás végett az alesperesnek 

küldte át. Az esperességi törvényszék érdemileg 
nem határozott, hanem odautasitotta az egyház- 
községet, hogy válaszszon hat hét alatt félügyelőt. 
Ezen határozat meg lett felebbezve azon indoko
lással, hogy a kér. egyh. rendt 82. és 509, §. ér
telmében mindaddig az egyházi törvényszéknek 
nincs jogában bírói tisztében eljárni, míg az espe
rességi közgyűlés mint illetékes közigazgatási ha
tóság ez ügyben nem határozott. A mig ugyanis 
egyes kerületek meg nem alkotják lelkészválasz
tási szabályrendeleteiket, addig a kerületi szabály
zatok határozók.**)

Az egyházi rendtartás 551. §. szerint a kerü
leti törvényszék köteles vólt a felebbezés ügyében 
45 nap alatt határozni, mely határidő decz. 3-án 
lejárt. De az egyházi elnök nem óhajtott az egy 
óv előtt megválasztott törvényszéki tagokkal talál
kozni és igy a decz. 19-én megválasztott uj con- 
sistorium elbírálására bízta az ügyet, a mely az el
sőfokú határozat feloldása mellett az esperességi 
törvényszéket érdemleges elintézésre utasította. Az 
esperességi consistorium tagjai, tekintetbe véve a 
fent elősorolt viszonyokat, nem tartották megegyez- 
tethetőnek bírói esküjükkel azt, hogy ez ügyben 
tovább eljárjanak, miért is a püspök ur, állítólag 
biróküldés czéljából, az egyetemes felügyelőhöz 
terjesztette az iratokat.

*Az oly egyháztagokkal szem ben, k ik  egyházuk irán t 
ily  bosszúra vetem ednek, szigorúan kell eljárni, egyházi jo 
guk  gyakorlását tő lük m egvonni, egyházfegyelm ileg sújtani.

Szerk.

**)A  zsinat a lelkészválasztás ü g y é t szabályrendeletekre 
bizta, holott épen ez ügyben  lett volna égető szükség  az ösz- 
szes kerü le tek re  végérvényes törvényt hozn i; m ert így  az 
egyes kerü le tek  között e ltérések lesznek és egyes kerü letek  
a szabályzatok által esetleg chinai fallal veszik magaikat körül.

Szerk.
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Megválasztott lelkészünk liívány helyett en
gedélyt kapott arra nézve, hogy egyházunkban 
adminisztrátorként működhessék s hónapok óta 
önfeláldozással két egyházban működik. Miután 
azonban a lelkészválasztás ügye tengeri kígyóvá 
növekedett, a püspök ur az egyházi ügyek rende
zése végett április 18-án meglátogatta egyházun
kat. A közgyűlésen három órán át kizárólag a Jol- 
készválasztási ügygyei foglalkozott. Krizsán lelkész 
ur kényszerítve lett annak kijelentésére, hogy ha
bár késznek nyilatkozott az egyház érdekében min
dent elköveti, de látva azt, hogy a panaszlók ke
resetükhöz, a többség pedig törvényes jogához ra
gaszkodik s igy a belbéke el nem érhető, köteles
ségében áll a hívek bizalmát nagyra becsülni. A 
békéltetési kísérlet tehát ezúttal is eredménytelen 
maradt.

Az egyház helvzetén, inig a lel kész választás 
ügye eldől, akként lett segítve, hogy a zsolnai lel
kész, Heinlein Emil, lett Trencsénbe administrator* 
nak kinevezve.*)

—a.

-------a—ä-------

I R O D A L O M .
„Természeti törvény a szellemi világban“ 

irta Drummond Henrik. Fordította Csizmadia La
jos. A magyar protestáns irodalmi társaság kiad
ványa. Angolban 29 kiadást ért mű.

A bevezetésben a legjobb kritikát mondja 
művéről maga a szerző, midőn azt Írja, hogy az, a 
ki a hitelvek igazságáról meg van győződve, kit o 
tekintetben kételyek nem nyugtalanítanak, feles
legesnek fogja találni o könyvet, annak e mű ol
vasását nem ajánlja. Azoknak semmi okuk sincs rá, 
hogy világosságukat idegen kifejrzés sugaraival ka- 
vartassák. Annál kovésbó van okuk erro — teszom 
hozzá én —, hogy azok nem vallják Drummond 
azon tanát, hogy „a természet törvényeinél szilár
dabb semmi sincs e világon.“ Sőt van ! Még ezek
nél is szilárdabb Istennek kijelentett igéjo.

Immár nem mondom, hogy Drummond rnüvo 
„felesleges.“ Sőt igen szellemes. S hogy az ily tlio- 
ologiai nyalánkság sokaknak monynyiro ínye sze

*) Újból is sürgetjük azt, hogy a lolkószválasztások 
ügyébpn külön választási bíróság döntsön gyors egymásután
ban, igy a gyülekezetek megmenthetők lennónek a károshatá- 
su, esetleg évekig elhúzódó választási zavaroktól. A szabályren
deletek pedig akként alkottassanak meg, hogy a hivatalos 
önkény lohetctlennó tétessék. Foletto káros hatású pedig egy
házi életünkre az. ha a lelkészválasztásnál a választó pártok 
a poli ikai pártok szerint alakulnak s igy az utóbbiak osz- 
közei és elkeserodettségo bővíttetik gyülekezeteinkbe A lel
kész működése áldásának nem politikai pártállása foltételo, 
hanem IstenországAért cpedő huzgósága és lolkészi jolloménok 
önzetl-nsége és tisztasága.

Szerkesztő.

rinti, azt eléggé bizonyítja azon körülmény, hogy 
o mű az angolban 29 kiadást ért. Do nekem úgy lát
szik, hogy van ezer theologiai munka, mely, ho
lott ilyesmivel nem dicsekedhetik, a positiv hit ér
dekében mégis kívánatosabb volna, hogy ezek ter
jednének ily mérvben.

Drummond szóban levő művében azt mutat
ja ki, hogy a szellem világában is a természeti tör
vények szerint történik minden. Hiszen helyes tö- 
törekvés o két ország öszszhangját keresni, kimu
tatni. Csak azután a természeti tapasztalatokkal no 
véljük megszilárdíthatóknak a hitezikkeket. Az ég
nek, de még a parnassusnak sincs karók általi 
megtámasztatásra szüksége — a hitezikkeknek sora. 
Amonynyiben pedig csak h «sonlatokn ik, képeknek 
és nem érveknek tekintendők az e műben előfor
duló példák, akkor fogyatkozásuk az, hogy igen 
sok bennük a mesterkéltség a természettudomá
nyokban járatlanok számára meg csak részben ért
hetők az elmondottak. Ellenben mily egészen má
sok, közelebb fekvők, maguktól kinálkozók, egy
szerűek, világosak Krisztus hasonlatai!

De hát nem tudhatja az ember mi hódit ná
lunk is. Adja Isten, hogy Drummond mű'ro közöt
tünk is sokakban óbreszszen érdeklődést Isten or- 

, szaga iránt.
** *

I). K. Graul „Die riiterscheidungslohren 
der verschiedenen christlichen Bekenntnisse im 
Lichte der heiligen Schrift.“ Zwölfto verbesserte 
und vielfach neubearbeitote Aul läge, horausgego- 
ben von D. R. Seeberg Prof, der Theol. in Erlan
gen. Leipzig Dörfling und Franko 1891,210 1. Ara 
1 m. 60 pf.

E lap irányának megfelelő, ha az egyház lm 
szolgáinak figyelmét felhívjuk o műre, mely a 
luth. kercsztyénség széles köreiben nagy elterjedt
ségnek örvend, melyet azonban nálunk igen kovo- 
sen ösmernok. Azon nehéz küzdelmekben, melyek 
küszöbén áll egyházunk, jó szolgálatot tohot e 
könyvecske, melynek bovezetéso következő szavai 
a mi állapotainkra is alkalmazhatók: „Nehéz, ko
moly időket élünk. Az evangélikus egyháznak épen 
napjainkban éreznie kell az Ur azon szavainak igaz
ságát: nem azért jöttem, hogy békességet bocsás
sák, hanem fegyvort. (Mát. 10, 34.). Meg lesz tá
madva a hitotlonség, a vallásos közöny, a materi- 
alismus által, a mely ellenség a nép szélosb réte
geiben is mindég nagyobb számú szövetségest ta
lál. A rom. katli. ogyliáz is ma nagyobb harcz- 
kedvvel rohan egyházunkra. Egyházunkra törnek 
és gúnyolják azt a szekták is, azt állitván, hogy 
egyházunk nem képes a népnek az^élot kenyeré
vel szolgálni.“

A mű oddig tizonkót kiadást ért. Uj átdolgo- 
zója nagy figyelőmmel volt arra, hogy a réginek
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kincsei megmaradjanak. A mű nem tudományos 
symbolika, mivel czélja épen az, hogy egyházunk 
hitkincscit a laikusokkal is megismertesse. E jel
lege daczára nagy szolgálatot tehet a lelkésznek 
is, amenynyiben kötelessége annak hiveit a tévta- 
noktól és zavaros hitnézetektől óvni. Sok olyas
mit is találhatunk e műben, a mi a konfirmatioi 
oktatásnál is értékesíthető.

A mű három részre oszlik. Az első rész első 
fejezete szól a tiszta tan hasznáról és a hitvallás
ról (1 16. 1.) A második fejezet Luthernek 1528-
ban tett hitvallomását adja elő. A harmadik feje
zet az evangélikus hit belső összefüggését tárgyal
ja. A második rész a keresztyén felekezetek és szek
ták váltanait adja elő. Utolsó helyen meg van em
lítve az üdvhadsereg is, melynek látogatására, leg
újabb orsz. törvényünk meghívása folytán, bizton 
számíthatunk. A harmadik részben szó van az evan
gélikus keresztyénségben uralkodó különféle vallásos 
irányról.

A tan tisztasága tekintetében tanúsított h a 
tározottság mellett türelmetlenség és gyűlöletre 
nem akadunk az Írónál, a ki készségesen elismeri 
azt, a mi jó, a más felekezeteknél is. így méltatva 
lesz a quäkkerek erkölcsi komolysága, a metho- 
dismus áldásos hatása az angol keresztyénségre. A 
reformátusok nagy adományait a gyakorlati élet 
terén elösmeri, de amellett nem hallgatja el az evan- 
geliom egyoldalú felfogását sem, mely náluk fel
lelhető. Különösen értékesek fejtegetései az uni
óról, az Isten igéjéről, a szentségekről (136—137.) 
A kegyelmi eszközök felfogása tekintetében külön
bözünk leginkább a reformátusoktól és a szekták
tól, a melyek az Istenigéjét és a szentségeket nem 
méltatják kellőképen. Sajnos, e tan tekintetében 
eokan az evangélikusok között is, zavaros és inga
dozó hitnézetteJ bírnak.

Adja Isten, hogy e mű olvasása a lelkészek
nél és a gyülekezetek tagjainál a coníessionális 
hitnézet erősítésére szolgáljon, hogy visszaverhes
sük a pápistaság, a szekták és a hitetlenség táma
dásait.

—k.—

Dr. E. M argalits „Florilegium proverbiorum 
universae Latiniiatis. Proverbia, provelbiales sen- 
tentiae gnomaeque classicae, mediae et infimae la- 
tinitatis. Budapest 1895. 8° 548 1. ára 2 frt. 50, 
Megrendelhető Kókai Lajosnál Budapesten.

A tudós szerző 13458 latin közmondást gyűjtött ösz- 
sze művében. Ez egyike a legterjedelmesebb latin köz* 
mondás gyűjteményeknek. Nem csak a régi klasz- 
szikus közmondásukat és szálló igéket leljük fel e 
műben, hanem a középkori és közönséges latinság 
közmondásait is. Nem helyeselhetjük azonban azt, 
hogy a szent irás egyes közmondássá vált helyeit 
is idézi művében. A szentirás minden egyes sza

vát megleljük a konkordantiák segélyével sokkal 
könnyebben; de meg mindenki olvassa is közü
lünk a szentirást.

A közmondások nem a kezdő betű szerint, 
hanem a mi sokkal helyesebb, az alapszó szerint, 
a körűi csoportosítva lelhetők fel. Az egyes alapszó 
után betűrendben csoportosítva következnek a köz
mondások.

A szerző majdnem 3d éven át nagy gonddal 
gyűjtötte művének anyagát. Hálával tartozunk a 
szorgalmas gyűjtőnek. A régi római klaszszikusok 
szép mondásait nagy könnyűséggel felleljük e 
műben. Olvasva pedig a középkor zárdáinak köz
mondásait magunk előtt látjuk a középkor bölcse- 
ségét is, részben annak hű képét is. Egy-egy kö
zépkori közmondás fényt vett arra a korra, melyet 
oly sokan viszszaszeretnének varázsolni, melyet mi 
sem kicsinylünk, de mind a mellett örömmel gon
dolunk aira, hogy már elmúlt.

A közmondások és szálló igék nagy részénél 
ott áll a szerző neve is. A gyűjtő maga is nagyon 
sajnálja/ hogy ezt gyűjtése kezdete óta nem je
gyezte fel. Hazánkban sokáig uralkodott a latin
nyelv s épen ezért akadunk a műben sok, spe
ciálisan hazai eredetű szálló igére is, igy a követ
kező szomorú jelszóra is: „Hungáriám facéré pri- 
mum miseram, dein servilem.“ (Kolonics.)

A ki a latin közmondásokban gyönyörködni 
szeret, annak igen melegen ajánljuk e gondosan 
össze gyűjtött és csoportosított latin közmondások 
gazdag tárházát.

Sz.

„Evanjelicky^ Funebrál“ B.-Csaba. Povázsay 
Testvérek nyomdája. 1895. 16°. 511 lap. Kapható 
a fentnevezett czégnél fűzve 60 kr., félbőrbe kötve 
80 kr,

A régi, tót ev. gyülekezeteinkben kedvelt ha
lotti énekeskönyv uj kiadásban jelent meg. A régi 
szerzőjét biztosan nem ösmerjük, a mennyiben ne
ve helyett e szavak állnak : „od jednoho Pána Je- 
zise Krista milovníka snazného.“ Csarejs György 
b.csabai tanító gondozta ez uj kiadást- A régi szö
veg változatlanul lett lenyomatva s csak három 
ének lett kihagyva. A felosztás is egészben meg 
lett tartva némi jelentéktelen módosításokkal. így 
a „Vzkrísení cekejme“ kezdetű ének, melyet Csa
bán a koporsó sirbatételénél énekelnek, azon éne
kek közé lett sorolva. Az árvák feletti énekek cso
portja a gyermekek feletti énekek csoportja mellett 
lett elhelyezve- Az újabb halotti énekeskönyvekből 
(Leska Kuzmány) 60 ének lett átvéve, hogy igy 
több rövidebb halotti ének is rendelkezésre álljon. 
Az énekek sorszámmal vannak ellátva, a mi az ed
digi kiadásoknál hiányzott. Az ének mondatok kez
dete nagy betűvel van jelezve, a mi szintén kevés 
kiadásnál van meg.

Evangélikus tót népünk minden szegénysége 
és elhagyatottsága mellett nagy kincsesei bir asz- 
ketikus könyveiben, nagy kincsesei bir, a mit 
erős conservativismusának is köszönhet, hogy éne
kes könyveiben megőrizte az apák hitét minden



103

csonkítás és másitási kísérlet daczára. Az énekben 
és imában él ő, és ez a szellemélet az igazán gaz
dag élet. A régi halotti énekek igazi vigaszt nyújta
nak a szomorúsággal, kereszttel sújtott léleknek 
és növelik lelkűnkben az égi kincset, a Szent Lé
lek adományát, a hitet. Gyülekezeteinknek, híve
inknek melegen ajánljuk e kedves könyvet,

-------*—ä-

F E L E K E Z E T I  I S K O L A .
A soproni kerületi ír. h. ev. tanító képző 

intézet értesítője,*) melyet az 1804—1803. iskolai 
évről közzé tesz Kapi Gyula igazgató. E jeles inté
zet az elmúlt évben is egyiko volt a leglátogatot
tabb felekezeti tanító képzőknek. A beiratkozott nö
vendékek száma 76, ezek közűi 60 benlakó növen
dék volt. A benlakó növendékek minden reggel 
\7-kor közös könyörgésre gyűltek egybe az inté
zet imatermébon. A csütörtöki könyörgés egyházi 
beszéd mondásával van egybekötve, mely a 111. és
IV. éves növendékekre nézve homiletikai gyakorla
túi szolgál.

A vallástan hetenként 4 órában taníttatott és 
pedig összevont osztályokban.

A vallástanitást Bancso Antal theologiai tanár 
eszközölte. Az osztói}* összevonást épen e tantárgy
nál, bármily jeles legyen is a vallástanár, nem he
lyeselhetjük. Ideje volna már, hogy a vallástanitás 
ügye úgy a középiskolákban mint a tanítóképző 
intézetben is rendeztessék. Tankönyveink o tekin
tetben, kivéve Luther kátéit, nagyon gyarlók.

Az aszódi ág. h. ev. leáuynevelö intézet 
értesítője a bányakerület ezen négy év óta fenn
álló virágzó intézetéről számol be az 1894-1895- 
ik tanévben, felekezeti leánynevelésünk egészen 
napjainkig a legszomorúbb állapotban volt. Újab
ban minden kerület igyekszik az elmulasztottakat 
pótolni. A legtöbbet tett e téren a bányakerület.

Az értesítőben az intézet igazgatónője, Sze- 
lényi Gizella, igen szép és érzéssel irt értekezés
sel ajándékoz meg, a melynek czime: „Néhány 
szó a vallásos nevelésről." Néhány szó az, mert az 
egész értekezés 7 lapra terjed, de rövidsége daczá
ra is felette becses. Nem is akar a szerző valami 
újat mondani, mégis igen szép és kedves alakban 
ad számot egyházunk régi igazságairól. Igen he
lyes azon nézete is, miszerint a vallásoktatást az 
ó-tcstamentom örökké szép és igaz történeteinek 
előadásával kezdjük. A vallás oktatást az 1. és II. 
osztályban az igazgatónő végzi és olvasva érteke
zését, hisszük, hogy a legjobb kezekbe van az letéve.

*) E rovatban iainortetjük folokezoti tanintézeteink öhz- 
szes értesítőit. 'JérsziiVo miatt ezen számban csak néhányat
ism erte tünk . _

bzork

Az intézőt összes benlakó helyei elvoltak fog
lalva. dele az annak, hogy az ilynemű intézetre 
nagy szükségünk volt. Az elmúlt évben 84 benlakó és 
30 bejáró növendék volt. Benlakó növendékek a tan
díjjal együtt 250 frtot fizetnek. Lelkészek, tanárok 
és tanítók leányai kedvezmény képen 200 frtot fize- 
zothotnek. Kívánatos az intézettovafejlesztése. hogy 
az összes jelentkezők felvétethessenek.

Helyes intézkedése az intézet vezetőségének 
az is, hogy a naponkénti tanítás nőm csak imával, 
hanem énekléssol is kezdik.

Nem hagyhatjuk megjegyzés nélkül az érte
sítő következő sorait: „Igen emelte az intézet val
lásos életét az, hogy a tantestület kérelmére Zsol- 
ticzky Sámuel s. lelkész ur örömmel vállalkozott 
arra, hogy minden második vasárnapon, a midőn 
templomunkban tót istenitisztelet tartatik, melyre 
gyermekeinket einem vezethetjük, nálunk házi isten
tiszteletet tartson, mit a nagyin, felügyelő ur szí
vesen fogadott, s igy oz meg is tartatott.- A s. lel
kész úr buzgóságn dicséretre méltó, de a tantestü
let elfogultsága elszomoritólag sajnálatos, mintha 
bizony azon leánykák lelki veszedelemben forog
tak volna, ha egy részük egyszer-kétszer azon nyel
ven hallotta volna az Isten igéjét, amelyen apáik 
hirdetik az evangéliumot. Do meg azon növendé
keknek sem ártott volna részt venni egy-kétszer 
a tót istentiszteleten, a kik a tót nyelvet nem ér
tik, legalább látták volna azon gyülekezet buzgó- 
ságát is, hallották volna azon gyülekezet szép éne
keit is, és talán ez is az elfogúltság, az evangeli- 
umellones türelmetlenség legyőzésére szolgált volna 
későbbi életünkben.

Programm des ev. Gymnasiums A. B, in Sehiiss- 
burg. A segesvári ág. h. ev. főgymnásium és mel- 

1 lékintézeteinek működéséről, az 1894—1895-ik isko
lai évben, számol be Höhr D. igazgató. Az értesítő 
értekezését Dr. Jacobi Gy. irta, melynek czime: 
„Magyarische Lehnworte im Sicbenbürgisck—Säch
sischen.“ Az összes tantárgyak németül adatnak 
elő. A magyar nyelv heti három órában adatik elő 
minden osztályban. Mint rendkívüli tantárgy sze
repel a2-ik osztálytól kozdvo a 7-ig a román nyelv, 
melynek tanára Siandru .János. Az intézőt növen
dékeinek száma a főgymnasiumbbn 185, ebből ág. 
h. ev. 141, izraelita 4, a többi rcf. és rom. katk. 
Az elemi iskolában 288 növendék volt. A I\ ele
mi osztály két részro volt osztva, az egyik csapat
ban 36, a másikban 37 növendék volt s így kitűoö 
elemi oktatásban részesülhetnek ott a növendékek. 
A gymnasiummal kapcsolatos polgári iskolában, 
3 osztályban, 6(J növendék volt. Ajánljuk ez isko
lát azon szülék figyelmébe, kiknek óhajuk, hogy 
gyermekeik a német nyolvet helyesen elsajátítsák.

-------¥*?-*-------
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KÜLMISSIO.
A lipcsei ev. missio egyesület a múlt hónap

első napjain tartotta évzáró ünnepélyét. Az intézet 
barátai a „Nicolai“ templomban ünnepélyes isten- 
tiszteletre gyűltek egybe, mely alkalommal Arm- 
kneclit lelkész Rom. 12, 11 alapján épületesen be
szélt a missio jelentőségéről.

Schwartz igazgató terjedelmes jelentésben szá
molt be a missio múlt évi életműködéséről. Több 
jeles missionarius áldozata lett a múlt évben is ne
mes hivatásának. A missio ügye győzelmesen ha
lad előre. Az elmúlt évben is 433 pogány hagyta 
el pogányságát és vette fel a szent keresztséget s 
a missionak jelenleg is 200 katechumenusa van. 
Legjobban áll a missio ügye Indiában. Ott kiváló 
gondot fordítanak az iskolákra is, különösen a le- 
ányiskolákra, a melyek vezetésére európai diakonis- 
sák is kiküldettek. Az igazgató jelentésében kie
melve, hogy az európai diakonissák kiküldetése 
költséggel jár s hogy az intézet pénzforrása e te
kintetben nem igen bő, nyomban a gyűlés folyama 
alatt egy magát megneveztetni nem akaró hallgató 
1000 márkát adományozott e czélra. Leglassabban 
halad elő a missio Afrikában, a hol a fő nehézsé
get az okozza, hogy kevés nagyobb nyelvhatárral 
bíró néptörzs van. Az egyesület bevétele az elmúlt 
évben 374,000 márka volt, kiadása 356,000 márka.

Az évi jelentés után több missionarius ünne
pélyes kiküldetése következett. A kiküldöttek között 
v.olt Johansson svéd lelkész és Lány cseh gaz- 
dász is, a ki a gazdászat terén van hivatva a mis
sio érdekében működni.

Tárgyalva lettek a missio egylet körébe tarto
zó missio egyletek indítványai is. így a szászorszá
gi missio egylet azon inditványnyal lépett fel, hogy 
az Indiába menő missionariusok működésűk hely
színén szenteltessenek fel, miután már ott legalább 
is két évig működtek és vizsgáztak azon nyelvből 
is, amelyen szándékoznak az evangeliomot hirdetni. 
Az egyesület, gondolkozási időt kivánva e részben 
több követ, a végleges határozatot a jövő évre ha
lasztotta.

Ajánljuk e missio egyletet hazai ev. gyüleke
zeteink pártfogásába.

-------»£4-------

KÜLFÖLD.
Kyriarcliak a külföldön. Az agráriusok nép- 

szeretete furcsa világításban tűnik fel egy németor
szági ev. lelkész eseténél. A konzervatív agrár párt
nak buzgó tagja volt a már élemedett kom Kock, 
trieglaffi ev. lelkész. Felkérték őt, hogy a greinfen- 
bergi konzervatív körben tartson felolvasást a soci- 
ális kérdésről, nevezetesen arról, mi volna a teendő, 
hogy a földmivelők megóvassanak a socialdemok- 
rneia veszélyeitől. Kock csak többszöri felszólításra 
vállalkozott e feladatra. Felolvasásában kíméletesen 
felsorolta a birtokos osztály túlkapásait, mire már 
felolvasása közben egy gőgös junker közbeszólása
ival zavarta őt. A közönség a felolvasás után élénk

tapssal adott elégtételt a durván megtámadott lel
késznek, Pár nap múlva bevádolták őt az agrárius 
nagy urak a konsistóriumnál, a hol elmozdittatását 
kérelmezték, a kormánynál, a hol sürgették, hogy 
az iskolafelügyelettől megfosztassék, az államügyész- 
nélpedig becsületsértéssel vádolták őt. A konsistorium 
más egyházba helyezte át Kock lelkészt, reményel
ve, hogy ott megszűnik a junkerek által ellene" in
dított gyíilölködési hajsza. De az meg nem szűnt, 
sőt a császárnál is vádaskodtak ellene, a honnan a 
kabinet iroda utján arról lettek értesítve, hogy az 
ügyet az egyházi bíróság már elintézte. A gőgös 
gentry sehogy sem tudta elviselni, hogy a közvé
lemény az üldözött lelkészt pártfogásába vette s 
hogy az, az ő nagyúri kegyük visszahóditása ked
véért, nem volt hajlandó eltérni az igazságtól, Ha
mis híreket kezdtek róla terjeszteni, különösen azt, 
hogy a császár is rosszalja Kock eljárását. A ha
mis hírek a császári leirat valódi tartalmának köz-' 
lése által elvesztették erejüket. Kock lelkészt min
denünnen biztatják a kitartásra és további küzde
lemre, ő azonban megelégelve a politikai szerep
lés babérait, új egyházának szenteli összes erejét,, 
a támadásokra nem válaszol és erősen hallgat !

Rósz jövendölés. A tudósok elbizakodottsá
gáról tesz tanúságot Voltaire egy nyilatkozata, me
lyet 1778-ban egy nagy hallgatóság előtt, kezében 
tartva a bibliát tett a bibliáról azt mondván : „Ez 
egykor dicső könyv..volt, de már átélte legszebb 
napjait, A mennyei Üdvözítőről szóló kijelentéseiben 
ma már senki sem hisz. Nem Istennek kijelentése 
ez. Otven év múlva semmit sem fog a világ róla 
hallani.“ Ma már helyre igazíthatjuk a hires tu
dós tévedését. Voltaire idejében k. b. 50 nyelven 
olvasták a bibliát, holott ma már 300 nyelvre le 
van az fordítva s csak a britt és külföldi bibliatársu
lat az elmúlt évben négy millió példánynál többet 
adott el. Hát bizony nem feledkeztünk meg még 
sem arról a könyvről, de Voltaire neve lassan még
is csak feledésbe megy.

Az ev. lengyelek sorsa Poroszországban.
Múltkori számunkban közlött szomorú adatokat 
még a következő adatokkal bővítjük. Két év előtt 
egy sziléziai papi értekezlet memorandumot terjesz
tett fel az egyházi főhatósághoz, a melyben kifej
té, hogy mily felette káros hatású az, miszerint a 
gyermekek német nyelven tanulják a vallást és né
metül lesznek konfirmálva. A tudatlanság és hitet
lenség hódit ez által az ifjúságban. Az egyházi fő
hatóságot arra kérték, hogy e barbarismusnak ves
sen véget és könyörüljön a szegény lengyel népen. 
A válasz az volt, miszerint „magasabb állami te
kintetek“ tiltják ezúttal a legkissebb engedményt 
is. Ez is szomorú bizonyítéka annak, mily sanyarú 
helyzetbe jut egyházunk, ha az álllam eszközének 
tekinti magát, ha az evangeliom, az Istenországa 
érdekeit alárendeli a múló politika, a korszellem hang
zatos frázisainak. Aróm. katli. .egyház legtöbb eset
ben rosszul alkalmazza azon mondást: „inkább kell 
Istennek engedelmeskedni, mint az embereknek“; 
de egyházunk meg tulságig, egészen a szégyen! etes- 
ségig, megy a gyávaságban és a világ hatalma előtt- 
való megliunyászkodásban. Még utálatosabb a meg- 
hunyászkodás, ha rugója az anyagi érdek. Mi csak



105

•énekeljük, de nem követjük reformátorunk hatal
mas énekének ama végszavait:

Nehmen sie uns den
Leib, (Jut, Khr, Kind und Woih,
Las fuhren dahin.
Sie haben» kein (Jovinu,
Das Reich muss uns doch bleiben.

Nem segítvén a német egyházi főhatóság a 
szegény lengyelek sorsán, a nép az önsegélyhez fo
lyamodik. Az „Ostpreussisches Kirchenhlatt“ mór 

•is megrémülve ml hirt a szokták gyors terjedéséről. 
A lengyel ev. nép között nagyon terjed a stundis- 
ták és methodisták szektája. A stundisták egészen 
sajátos szektája keletkezett. A nép „gromudku- 
rok“-nak nevezi őket. A nevezett egyházi lap, ép úgy 
a lipcsei „Allgem. ev. lutli Kirehenzeitung“ is, azt 
ajánlja, hogy az ev. lengyelek között működni 
szándékozó theolognsoknak nyujtassék több alkalom 
a lengyel nyelv elsajátítására. Eddig a .‘1 évi theo- 
logiai tanfolyamon 180 órán át hallgathatják a thoo 
logusok a lengyel nyelvet s azonfelül a königshorgi 
seminariumban két éven át képeztetnek a lengyel 

f nyelvben. (Tehát e részben ott ma is sokkal töb- 
. bet tesznek mint nálunk). A nevezett lap azt java
solja, hogy külön lengyel scininárium állíttassák fel 
azon tbeolognsok számára, a kik lengyel gyüleke
zetekbe szándékoznak jutni.

Jelenleg a lelkészek, különösen lel küszködésük 
első éveiben, nagyon gyarló módon bírják a len- 

•gyel nyelvet. Az egyházi beszéd nyelvezete minden 
kritikán aluli. A szegény lengyel nép türelmes, és 
ha a beszédben néhány szentiiási idézet és ének
vers helyesen van előadva a többi gyarlóságot el
nézi* azzal vigasztalódva : „on sie jeszeze nauczy po 
polsku.“ (Majd megtanul még lengyelül.)

Mi őszinte részvéttel viseltetünk a szegény el
nyomott lengyel ev. nép iránt Különösen fájó ér
zéssel telik el szívünk, a midőn a német protested- , 
tismus nagyszerű müveit látjuk a hit és szeretet 
mezején — hisz nekünk is adott szeretetének kin
csei 1 öl — s e  mellett mm veszi észre azt a sze- 

, jenesét len testvért, a ki ott fekszik lélholtan, meg- 
rabolva mindenétől az országúton. Az ev. lengyel 
nép ezen mostoha és könyörtelen I ánásmód követ
keztében már na is nines« nyahb fokon áll. mint 
katholikus vérei. A helyzet valódi képét feltáró 
„Przyjr.ciel Ludu" ekként sóhajt fel: rmnesen-e már 
ma egyetlen egy független és áldozatra kész léi fin i 
sem Poroszországban, a ki akként sóhajtana fel az I 
Üdvözítővel : „sajnálkozom e sokaságon.“

Anglia. A liberális lovassági törvény ellen 
újabban nagy az elh nhntás, amennyiben egy nagy 
párt követeli a házasság egyházi felbonthatlansá- 
gát. Az anglikán tanUnhuryi éisek palotájában 
május hó 15-én titkos ülést tartottak, melyen részt 
vett az egész püspöki kar és 153 küldötte a lelké
szeknek. Egyhar gulag elhatározták, hegy a jelzett 
iránybf n mozgalmat indítanak A glom es téri püspök 
a ielső házi an azon inditványnyal lépett fel, hogy ‘ 
az elválasztott házasfél« kiöl megtagadható legyen 
az egjliózi esketés és hegy az e gyháznak joga van 
a polgári tői vény utján kötött házasságot éivéiiy- 
telenn« k nyilvánítani. Az jndilványta felső házban 

- csekély többséggel elfogadták. Félnek azonban, 
liegy az alsó ház nem fogja megszavazni ez indít

ványt és igy az eddigi visszaélések tovább fognak 
burjánozni s a szépirodalomban tovább fognak ter
jedni azon regények, melyek dicsőítik a „szabad 
szerelmet.“ Fsak nem régen történt, hogy egy Mac 
Kunná nevű ur 8-ik házasságát bontotta fel törvé
nyesen. 8-ik neje? volt az ő első neje is. Időköz
ben 6 nővel esküdött meg, a nőnek meg volt már 
3 férje. Csak helyeselni lehet, hogy az ilyen dol
guk előfordulván, az anglikán egyház egynázilag is 
védekezni akar a keresztyén menogamia törvénye
sen megengedett polygamiává való fajulásn ellen. 
Nekünk is most már jogunk volna a házasságügyet 
az evangélium alapján egyházilag rendezni — mert 
a házasság egyházi érvényét illetőleg nem vagyunk, 
az állami törvényhez kötve. Az anglikán püspökök 
nem tartották azt leereszkedésnek, hogy lelkúsztár- 
saikkal ez ügyben tanácskozzanak s azokkal egyér
telműkig járjanak el.

Fraiicziaors7iigr. A Protestantismus helyzete 
Franczinorszngbnn nem igen irigylésre méltó, jü- 
vőjo pedig nagyon is veszélyeztetett. Az ultramon- 
tanismus és a radikális hitetlenek egyaránt gyűlö
lik az: A közös védelem ezéljából tervezték az 
úgynevezett protestáns kongressust, melyre mind
két prot. felekezet követeket küldve tanácskozott 
volna a közös védelem főbb pontjairól. A határo
zatok nem lettek volna kényszerítő paragrapkusok, 
hanem csak jóakaró tanácsok, de a franezia pro
testánsok még az ily jellegű „egyetemes gyűlést“ 
seni fogadlak el.

A reformátusok között már régen fennáll az a 
vagy. hogy az orthodox és a liberális irány férfiúi egy
máshoz közeledjenek. Fz irányban u liberálisok 
tették meg az első lépést.

A prot. lelkészek száma, szemben a róni. katli. 
szerzetesrendek óriás számával, elenyészőleg cse
kély. Jelenleg 638 református és 62 evangélikus 
lelkészi állomás van. A lelkészi fisetések a követ
kezők : Foszt. Párizsban 3000 frank, más városok- 
btn frank, II oszt. i< « O frank. III oszt. 1800
frank. Egészben uz állam a prot. lelkészi állomá
sokra 1,3‘0,000 frankot ad.

Ezzel szemben a rom. katli. egyház nagyon 
is bő pénzforrásokkal rendelkezik. Magában a pá
rizsi püspökségben a 76,000 növendékkel biró 
szabad katholikus népiskolákra 2,8000,000 frankot 
adnak évenként. A rendes róni katli. papságon ki
vid van ott liUO eongregatio 30,000 taggal, ehhez 
jönnek még „missionariusok“ czimén: 8500 áklo- 
zár, 33,600 apáeza és 8600 szerzetes. A szerzetes 
rendek tagjai körülbelől 2 millió gyermeket oktatnak 
a szabad róni. kaili. felekezeti iskolákban. Némely 
vidéken a telekezetnélküli iskolában is az oktatás 
katholikus szellemben történik. Máshol a feleke- 
zetnélküliség egészen az atheismusba csap. Van
nak tanitók, a kik következetesen Isten nevét so
hasem említik.

Egyes magasabb testületekben még mindig 
igen erős az antikristianus irány. így hatalmas ez 
irány a párizsi várositanácsban, úgyszintén újab
ban a seinedepartement-i egyetemes tanácsban 
(Com-i il génenul). A cempui nicnház igazgatója, 
Robin, a kormány áltál elmozdittatott állasától, 
mert a gycimekeket arra tanította, hogy nincs Is
ten és a hazafiság felett gúnyolódott. A seinede
partement-i egyetemes tanács ebben a kormány-
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tényben klerikális beavatkozást vélt látni és azért
4000 frank nyugdijat szavazott meg Robin részére.

Párizsban egy „Civil keresztelés és atheiszti- 
kus propaganda“ nevezetű társaság alakult, mely a 
keresztyén rítus majmolásával pótolni kívánja azt. 
Nem régen a konfirmáczió helyett ifjúsági ünnepet 
akartak ülni — s ez alkalommal fényes menettel 
indultak volna a szabadba, ha a résztvevők nem 
jelentkeztek volna oly elenyészőleg csekély szám
ban, hogy a zenészekkel együtt nem voltak töb
ben 60-nál. 8 napra e kirándulás után a „népház
ban“ az iíjak atheistákká avattatnak. „Polgári ke
resztelés“ nem fog ez eszme nálunk is hódítani ? 
Nem lenne ez még hatalmasabb eszköz az egysé
gesítésre mint a polgári anyakönyv, hülönösen, ha 
általánosan kötelezőnek mondatnék ki ? 1

---- <»-«- ------

BELFÖLD.

f
S á r k á n y  Janos .

1820— 1895.

A szarvasi ágost. hitv. evangélikus egyhá
zat és vele a békési egyházmegyét, nem kü
lönben a kiterjedt nagynevű ároni családok 
egyikét, érzékeny veszteség érte Sárkány János 
lelkész és kiérdemült főesperesnek, a múlt hó 
18-án bekövetkezett halálával.

Az Uregyháza és a hazai közélet benne 
egy sokra hivatott, tetterős, kiváló munkást 
vesztett. Egyház és tanügy. papözvegyek és ár
vák szent érdekei körül buzogva, nem minden
napi tevékenységet fejtve ki, állásának becsü
lést, nevének diszt szerzett.

Egyházmegyéje határain túl a bányai egy
házkerület és egyetem munkaerejét és komoly 
férfias jellemét ismerve és méltányolva nem 
egyszer fontos természetű bizalmi küldetéssel 
tisztelte meg, a melyeknek ő mindenkor becsü
lettel megfelelt. Halála ép azért mindenfelé a 
veszteség fájó érzetét költötte fel. Született 1820. 
nov. 12-én Duna-Egyházán. Szülei : Sárkány Sá
muel lelkész és Klementisz Apolonia voltak. Isko- ! 
Iáit Sár-Szent-Lőrinczen, Aszódon, Selmeczen és i 
Pozsonyban végezte. Ez utóbbi helyen a theo- ■ 
fogiát hallgatva, a gr. Zay családnál nevelős- 
ködött is.

Némethonból, hol a jénai egyetemen töl
tött egy évet, haza érkezve, édesatyja, akkor 
már pilisi lelkész, oldala mellett kezdé meg lel- 
készi működését, miután 1845-ben május 7-én 
Selmeczen segédlelkészszé lön felszentelve.

Alig egy-két havi itt működés után már is

a tekintélyes kiskőrösi egyház hívja meg ren
des lelkészül. Kiskőrösi parochiája csakhamar 
egy megelégedett, boldog fiatal házaspár fészke 
lett, amennyiben a csomádi lelkész szép lelkű 
és műveltségű leányát, Esztergályi Amáliát, nyerte 
el feleségül, a kivel az Ur kiváló kegyelmének, 
33 évig tartó ritka zavartalan boldog házas 
élet tiszta örömeit köszönheték

Kiskőrösi lelkészkedése idejéből megemlí
tésre méltó irodalmi tény, hogy koszorús köl
tőnk, Petőfi (Petrovics) Sándor, születési helyé
nek sokáig vitatott kérdését a kiskőrösi evang. 
egyház anyakönyvi kivonatának közzé tételével 
véglegesen eldöntötte.

16 évi eredményes kiskőrösi lelkészkedését 
1861-ben az aszódival váltja fel. I tt  is 7 éven 
át legeltette híven az U r nyáját. 1868-ban a 
szarvasi egyház — nagynevű lelkészének Haviar 
Dánielnek elhalálozásával — helyét Sárkány 
Jánossal tölti be.

Ez időtől fogva Achim Adám lelkésztársával, 
majd hivatali utódjával az esperesi székben, a 
magyarhoni egyházegyetem ez első rangú Sio- 
nának emelésére szentelte életét.

Lelkészi pályáján a közegyháznak is kivá
ló szolgálatokat tett. A pesti egyházmegyét előbb 
mint egyik körlelkésze, majd mint főesperes, 
— a bányai egyházkerületet mint egyházi jegy
ző s gyámintézeti elnök szolgálja A békési egy
házmegyében a püspökké választott dr. Szebe- 
rényi Gusztáv esperesi utódja lett. Ez állásától 
hat évi lelkiismeretes szolgálat után vált meg 
1878-ban. Az egyházmegyei számvevőszék el
nökségét a főgymnasiumnál haláláig körülte
kintő gondossággal, szakértelemmel viselte.

A bányai egyházkerületi özvegy-árva in
tézet első alapszabályait is ő dolgozta ki.

Az Ur által meglátogatva nem egyszer 
ürité a keserű pohárt. 1879-ben szeretett nejé
ben valódi ő rangyalát,— 1885-ben szépkészült- 
ségü Jenő tanárfiát, 1891-ben egyetlen leányát 
Irmát, Szlujka Mihálynét, vesztette el.

E gy év óta teljesen munkaképtelenné tette 
súlyos természetű betegsége, melyet türelemmel, 
megadással, Istenben bizó lélekkel viselt. I tt 
betegágyánál folyt le nem régen még a meg
ható jelenet, a neki jól eső ováczió, melyet hű 
collegája Achim Adám esperes szerzett 50 éves 
lelkészi működésének fordulója alkalmából. A 
városi és egyházi elöljáróságon, tanitói karon 
kivül számos barátja és tisztelője jelent meg 
nála ez alkalomból, a kiktől érezve közeli ha
lálát — szívélyesen elbúcsúzott. „A mit 50 éven 
keresztül" — úgymond a köréje gyűlt tisztel
gőknek — mint lelkész prédikáltam, lelkem 
egész mélyéből hiszem és vallom, igyekeztem 
hitem szerint élni s Istenben vetett hittel nyu



godtan várom halálomat, mely már soká nem 
késhet.

Nem is késett ! Junius 18-án 75 éves ko
rában szenvedéseitől megváltotta.

Temetése 20-án délután 3 érakor folyt le 
a zsúfolási megtöltött nagy templomban a hol 
ravatala felett az egyházmegye két jegyzője 
Gajdács Pál tótkomlósi lelkész tét, alóli rótt ma
gyar halotti beszédet tartott, inig a mély gyász
ba vont papiakon s a temetőben Reviczky 
László kondorosi lelkész imádkozott.

Legyen emléke áldott, de ébresztőnk is, 
hogy :

Tartsunk ki az Ur szolgálatába. 
Munkálkodjunk mit? tart nappalunk ; 
így jutunk békesség birtokába,
Nem furdal vád hogyha meghalunk :
Áldott legyen itt emlékünk 
S nála biztos örökségünk !

P - cs S —a.

Az evangéliumi Ige tudományának főoltára.
Ily ezimmel lesz illetve a magyarhoni ág. h. ov. 
egyház egyetem theologiai akadémiája azon igazga
tói körlevélben, melyet a novezett akadémia érte
sítőjében az uj igazgató, I)r. Masznyik Endre, in
téz a magyarhoni ág. h. ov. kér. egyház összes 
gyülekezeteihez. Miután e beszéd nem csak a tho- 
logiai hallgatókhoz, hanoin a gyülokezet tagjaihoz 
is szól s bizonyos irányelveket is képvisel, szabad 
legyen azokhoz —sineira etstudio —nekünk is hoz
zászólni. Azt hisszük, hogy nem végzünk felesleges 
munkát, ha az egyházunkat mozgató nehéz kérdé
sek tisztázásához mi is készülünk hozzájárulni/ és 
még a tudomány „főoltára mellől“ hangoztatott né
zetek bírálatától sem rettoniink vissza.

Sajnálattal vesszük tudomásul, hogy a bibliai 
positivismus hangsúlyozása mellett nincs egy szó
val sem omlités téve n confessionális alapról, amoly 
megadja egyházunk sajátos jellegét és létjogát. A 
gyülekezőtök érdeke az, hogy confessionális alapon 
álló theologiai tanintézetet tartsanak fenn ; mert 
külömben küldhotnék theologusaikat a budapesti, ko
lozsvári ref. theologiai intézőtökbe is, amelyek szin
tén a bibliai positivismus álláspontján állanak.

Egyházunk nehéz kérdéséhez — a nyelvkér
déshez is hozza szól az igazgatói boszéd. Nagyon 
sajnáljuk, ki kell jelentenünk, hogy ezen nehéz 
kérdés tisztázásához egy cseppot sem járulnak hoz
zá az ovangcliomi Ige tudománj’ának főoltára mel
lől hangoztatott szavak ; mert azok nagyon homá
lyosak és egymással teljesen ellentmondók. Han
goztatva van nem egy igaz elv, do ezt nyomban 
agyonütik a reá következő korszerű frázisok. Leg
nagyobb baj a rettenotes ellenmondás. A szerző is 
iszonyatos rákfenének nevezi egyházunkban a nem
zetiségi kérdést s erős a meggyőződése, hogy o 
kérdés evangeliom ellenes és azt tényleg evan- 
geliomellenes elemek tartják napirenden. Nyom
ban ez állítás után néhány sorral lejebb elösmori 
azt, a mit a jogaikért küzdők zászlóikra Írtak: „Az 
anyanyelv joga magával az ovangyoliomi protos- 
tantismussal vele született jog. Ki e jogot a gyü
lekezettől elveszi, az elvette attól az ovangeliomot/

E kijelentés homlokegyenest ellonkozik azzal, a 
mit az igazgató ur fentebb mondott, mert o kije
lentés szerint nem követ el ovangoliom ellenos dol
got, a ki az anyanyelv jogát védi, lévén az : „az 
ovangcliomi protostantismussal volo születott jog / 
És őzen „evangeliomi protostantismussal velő szü
letett jog“ alánján küzdők talán még som evangé
lium ellenes öleinek akkor, a midőn népük nyel
vét művelik, a midőn arra törokesznek, hogy né
pük jövendő lolkészoi és tanítói bírják a nép nyel
vét. Ezen követelésük nem méltánytalan akkor, a 
midőn összes felekozeti középiskoláinkban, melyek
nek fenntartásához ők is hozzájárulnak, gyülekeze
teik nyelve m é g  m i n t  t a n t á r g y  sem 
udatik elő.

„A hazafiság nincs nyolvhoz kötve, csak a 
hazához.“ Ez is régen hangoztatott tiszta igazság, 
ezért mondotta már báró Eötvös József azon jolon- 
tőségteljos szavakat : „Mindon akadály melyet az 
egyes nemzetiségek kifejlődésének elébe gördítünk: 
azon mértékben, melyben czélboz vezet, c hazat leg
szebb reményeitől fosztja meg.'1 (ü. Eötvös J. „A 
nemzetiségi kérdés- Pest, 1865 40 I.). „A hazafi
ság nincs nyelvhoz kötve“ kótsorral e kijelentés 
után semmivé, üres szólammá teszi e kijelentést 
azon állítással: „s ki a hazát, az kell, hogy sze- 

j rosso, ismerje, tudja a haza nyolvót is /  Ez azután 
u valósággal aczélontúl lövés. Századokon át a latiu 
nyolv volt az államnyelv, vagy is a hazanyelv s ak
kor csak a kiváltságosok egy részo tudta a latin 
grammatika és syntaxis szabályait. A török és ta
tár elleni harezban, védve az édes hazának hata
rait százezren és százezren haltak ol, anélkül, hogy 
csak az olső declinatio nominativusát is tudtak 
volna — azok talán nem voltak hazafiak ? nem 
voltak jobb hazafiak, mint azok, a kik félre vonul
va, biztos odúban, Írtak és szavaltak gyönyörű la
tin ódákat ?!

A hazanyelv is anyanyolv — ez ismét oly 
axióma, a mely új világraszóló felfedezésként tű
nik fel. Az anyanyelv az, amelyro az anya tanított
- és annuk holyos ismereto alapján vagyunk ké
pesek holyesen elsajátítani az állam hivatalos nyel
vét és más nyelveket, molyok lehetővé teszik azt, 
hogy más emberekkel is érintkezzünk, hogy isme
reteinket bővítsük.

A hazaszorotot velünk szülotott szeretet, ép 
úgy mint szüléink, kedveseink . szeretető is. Krisz
tus sirt Jeruzsálem fölött és az Üdvözítő ezon tényét 
hozza fel az evangéliumi Ige tudományának főol
tára mellől hangoztatott igazgatói boszéd a divatos 
hazaszeretet védelméro. Krisztus nem tartotta szük
ségesnek, hogy bonünket hazafiasságra tanítson; 
mórt tudta, hogy a haza szoretotet Iston szivünkbe 
oltotta, ő ezen érzést, mint minden természetes ér
zést, az evangéliummal megszentelni igyokozott. 
Krisztus sirt Jeruzsálom felett, pedig Jeruzsálem 
minden lakója kifogástalan hazafi volt, az akkori 

! fogalmak szerint, rajongott nomzoto és hazája sza
badságáért. Nőm e szorotet hiánya fölött sirt az 
Üdvözítő, hanoin affélét, hogy a szeretőt túlzó, 
exclusiv volt, hogy ennek rendoltok alá mindent
— még az isten igéjét is, elfoledték és rosszúl ma
gyarázták az ó-test. azon parancsát: szeresd fele
barátodat mint ton magadat, miután a zolotisnms 
tetőpontján csak a zsidót tartották felebarátjuknak
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s azon vakhitben voltak, hogy Isten csak az ő szá
mukra teremtette a világot.
I Alapjában téves az igazgatói beszéd, azon ki
jelentése is: „A reformácziő pedig nemzeti egyhá
zakat teremtett s nemzeti egyház a miénk is.“ A 
reformáczió tényleg számos országos egyházat te
remtett s ezek között, van némely nemzeti egyház 
is, a mennyiben egy nyelvű nemzet alkotja az or
szágos egyházat, mint például Dániában.

A mi egyházunk csakis országos (Landeskir
che) egyháznak nevezhető és mihelyt egyesek nem
zeti egyházzá óhajtják azt tenni, előáll a nemze
tiségi kérdés, mely nem fog megszűnni semmiféle 
arányosítás, szétszakítás daczára mindaddig, mig le 
nem mondunk arról a tendentiáról, hogy a három 
■nyelvű egyházat nemzeti egyházzá tegyük. Az orszá
gos törvény nem rendelkezik az egyházak nyelvére 
vonatkozólag, sőte tekintetben az ország, törvény tel
jes szabagságot biztosit a felekezetnek. A rém. kath. 
egyház hivatalos nyelve a latin. A gör. kel. egy
ház hivatalos nyelve a román és szerb. Az erdé
lyi ág. h. ev. egyház hivatalos njmlve a német. A 
ref. egyház hivatalos nyelve a magyar, A mi hiva
talos egyházi nyelvünkre vonatkozólag még a zsi
nat sem mert intézkedni és e tekintetben res
pektálta a történeti alapot s nem tette egyházunkat 
nemzeti egyházzá, hanem meghagyta annak, a mi 
volt, magyarhoni országos háromnyelvű egyháznak.

Az 1868-iki egyetemes gyűlés pedig elösmer- 
te az egyházgyülekezetek három nyelvét teljesen 
egyenjogúnak. Hogy egyházi testületeink érint
kezési nyelvűi az államnyelvét választják, az, ameny- 
nyiben e nyelvet legtöbben értjük, természetes. Ép 
ítélőképességgel biró ember nem is vádolhatja egy
házunkat azzal, hogy mi az államnyelv iránt legkis- 
sebb ellenszenvvel viseltetnénk. A „nemzeti“ egy
ház fogalmáról le kell mondani s nyelvtekintetben 
a legnagyobb méltányosságnak kell uralkodni egy
házunkban s az erőszaknak még csak puszta ár
nyékától is őrizkedni — akkor igen is béke lesz 
egyházunkban.

Eltekintve az ellenmondásoktól az igazgatói 
beszéd azon szavait: „Mi a nyelveket mindig szük
séges eszköznek tartottuk s azért egyházunk gya
korlati érdekét tartva szem előtt, a tót és német 
nyelv ápolására különös súlyt fektettünk s ezentúl 
még nagyobb súlyt fogunk fektetni“ jól megjegyez
zük. A múlttal ezúttal nem fog!ajkozunk s bevár
juk azon férfias Ígéret beváltását. Örömmel vesszük 
tudomásúl azt is, a mit a beszéd az evangeliomi 
alapon álló irányok kilátásba helyezett képviselte- 
téseről szól, bár azt hiszszük, tekintve az utolsó 
tanárválasztást is, hogy az nagjmn akadémikus ér
tékű. Igazat adunk abban is, hogy a magyar theol. 
irodalom nagyon el van hanyagolva s hogy azok, 
a kik magyar nemzeti irányban óhajtanak működ
ni az egyházban, fordítsák munkásságuk irányát 
azon elhanyagolt térre, igyekezzenek minélelőbb 
jó magyar bibliafordítással és énekes könyvel meg
ajándékozni az ev. magyar közönséget,-

* *
*

A beszterczebányai ág. h. ev. egyház jelen
tése az 1894-ik évről újból tanúságot tesz ezen 
egyház virágzó életéről. A jelentés bevezető sza
vai megemlítik azt, hogy az új egyházpolitikai tör

vények nehéz megpróbáltatásnak teszik ki egyhá
zunkat. Mindenki lamentál most már post festa, 
ha pedig annak idején férfiasán védjük az egyhá
zi érdeket, másként állnának a dolgok. Lám aróm. 
kath. opponáltak, azok legalább az 1868-ik Lili. t. 
ez. eltörlését vívták ki, Megemlékezik a jelentés 
arról is, hogy kicsibe nem múlt, miszerint az ará
nyosítás következtében a zólyomi esperesség is ki 
nem lett ragadva a régi kötelékből, s hogy ez be 
nem következett, az nagy részt az esperesség zsinati 
követei nemes buzgóJkodásának köszönhető. Bizony 
nem egy esperesség hálát adhat az Úrnak, hogy az 
arányosítás által belbékéje fel nem zavartatott ; 
mert hisz az új térkép még furcsább is lehetett 
volna. Az egyház az elmúlt évben számos ünne
pélyt tartott. Kossuth Lajos emlékére magyar és 
tót nyelven gyász istentiszteletet tartottak. Az egy
ház gyűléstermében leleplezték b. Radvánszky An
tal arczképét. Gusztáv Adolf 300 éves emlékét is
teni tisztelettel megünnepelték.

jéz algymnasiumnak új épületet emelnek, me
lyek költségeihez a filiák is önként 600 írttal hoz
zájárultak. Az egyház népiskolái is kitünően van
nak szervezve, amennyiben 230 növendéket hat ta
nító oktat.

Az egyház számos alapítvánnyal rendelke
zik. Dicséretre méltó, hogy a városi pénztár is 
egyházi és oktatási célokra 7347 frt 58 krt. adott. 
Egyes hivek is szépen adakoztak, jó példával jár
ván elő maga a világi felügyelő, Stadler Tofor, a 
ki egyházi adó czimón 100 frtot adott. Egyházunk 
ezen szép történeti múlttal biró egyházközsége vi
rágozzék továbbra is a keresztjén hit és szere- 
tetben !

Egyházkerületi gyűlés. E hó 2-án az újon
nan arányosított dunáninneni egyházkerület Po
zsonyban rendkívüli közgyűlést tartott, a melynek 
egyedüli tárgyát az újonnan választott felügyelő (A 
„Vasárnapi Újságban“ már „föleliigyclönek“ czime- 
zi életirója), Laszkáry Gyula, beiktatása képezte. 
Az ünnepély iránt nagy érdeklődéssel viseltet
tünk ; mert azt hittük, hogy egyik vagy másik ol
dalról helyes szavakat is hallhatunk, melyek talán 
kerületünk nehéz helyzetében a kibontakozás útját 
jelezhetik. Fájdalom,, csalódtunk. Az egyházi ügyek 

I elintézése ez alkalommal is teljesen a régi kerék- 
1 vágásban haladt, a mely meggyőzött bennünket 

azon szomorú valóságról, hogy bizonyos körökben 
i sejtelmével sem bírnak annak, hogy hányat ütött 
i az óra. Külsőleg az ünnepély lefolyása fényes volt, 
j (sok szép díszruhát láttunk); de a lényeg az nagyon 
| is szegényes. Egyházi jellege — eltekintve a püs

pöki beszédtől — csak annyiban volt az egész ün
nepélynek, hogy az a templomban folyt le. A sok 
éljenkiáltást másutt is lehetett volna rendezni, ar
ra nem volt okvetlen szükség az Úr házában. De
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hát persze nálunk hiába keresünk egyházias érzel
met és egyházias érzéket . . .

Pontban reggeli 9-kor a nagy templomban 
összegyűltünk. Egy rövid énekvors eléneklése után 
Händel esperes az oltár elé lépett. Beszédjének gon
dolatmeneté az „előre*4 jelszó körül forgott. Csak
hogy ez az „előre“ jelszó nem jelezte a menny fe
lé vezető irányt, hanem a világba vezető szé
les utat.

A szokásos formaságok között Baltik püspök 
megnyitotta a gyűlést. A trencséni, nyitrai és lip
tói esperesség nem képviseltette magát. A választási 
jegyzőkönyv felolvasása után a törvényesen meg
választott uj felügyelőt a gyűlésbe hívták, mire 
megkezdődött a beiktatás. Baltik püspök az oltár 
elől kenetteljes beszédet tartott, mire a felügyelő 
letette esküjét.

Az újonnan választott felügyelő megtartotta 
programmbeszédjét, melynek hallatára még nagyobb 
volt csalódásunk, mert tulajdonképen nem állott az 
másból mint a szokásos frázisok és üres jelszavak 
választékából, a melyeket minden alkalommal nagy 
bőségben van alkalmunk hallani. Figyelemre mél
tó Laszkáry beszédjének azon passusa, a melyben 
hangsúlyozta, hogy a világi elem tartotta fenn e g y 
házunkat. Mint evangélikus férfiú tudhatta volna, 
hogy a mi egyházunk nem köszöni létét a „kegyel
mes uraknak“, hanem az Ur kegyelmének, a mely 
a szentségekben és az Istenigéjében mint egyedül 
biztos alap létezik. Erre aztán a kerület „kegyel
mes ura* Dr. Láng üdvözölte az uj felügyelőt. Be
szédje tulajdonképen nem volt más, mint az uj fe
lügyelő beszédjének professoros körülírása. Különö
sen szépen hangzott azon kijelentése, hogy csak 
azok tudnak igazán élni a szabadsággal, akik min
den ellenszegülés nélkül alávetik magukat a több
ség határozatának.* (Persze nem volna érdemes fe
szegetni, hogy hát a régi kerület többségével szem
ben miért nem állott ez axióma ?)

A papság nevében igen melegen üdvözölte az 
uj felügyelőt Raab esperes, csak kár, hogy nem 
hangsúlyozta eléggé a különleges egyházi érdeket.

*) I)r. Láng beszédjének igen érdekes a kővetkező rész
lete . „A protestáns szellem ebben az országban nem lehet 
jnás, mint magyar nemzeli szellem. Abban az értelemben 
hogy az a magyar nemzeti szellem, midőn nyelvében magyar, 
szellemébe felvegye az ország minden nyelvű lakóiunk szel
leméből azt. a mi a kiilömböző fajokban jó és dicséretes, hogy 
igy teremtsünk egy magasabb nemzeti culturát Így alk"that- 
juk meg nem uzt a nemzeti fogalmat., mely elválaszt, hanem 
azt, a mely egyesit."

Kz épen oly bölcs beszéd, mintha a római pápa azt 
mondja : „kér. felekezetek, logyetek mindnyájan az egyedül 
üdvözítő egyház tagjai, — így többé nem lesz köztem és köz
ietek semmi a mi olválaszszon, bizonyára nem lesz többé fe
lekezeti súrlódás.“ Bizony nem szükséges oly túl mélységes 
tudomány még az egyetemi kathedrában sem !

A dunántúli kerület nevében Radó, az egyházegye- 
ierti nevében'pedig báró Prónay tartotta az üdvöz
lő beszédet.

Minden beszédből kiéleztük, hogy egyházunk
ban je len log a világi elem tartja a gyeplőt. A ky- 
riarehiu imprúl-napra hatalmasabbá lesz. Ez az 
eredménye azon visszaélésnek, amelyet űztek egy
házunkban az „egyetemes papság“ nagyon is sub- 
tilis fogalmával. Ezen urak közül sokan nem tekin
tik az egyházat isteni intézménynek, hanem csak 
valami kulturtényezőnck, a minő például a színház 
stb. Egyházi ügyek iránt érdeklődnek mert azok 
tervezeteikbe beilleszthetők. Az egyházi életnek lé
nyeges része, az reájuk nézve túlhaladott álláspont, 
az legfeljebb szeretetre méltó, régi korba illő, rajon
gás, semmi más.

O kedves Urunk, küldj férfiakat hozzánk, a 
kik igazi férfiak, a kik a régi Arndtal azt tartják :

Wer ist óin Mann ?
Der beten kann.

Egy szemtanú.

„A lelkész vasárnapin“ szerzője Főt. Rocholl 
superintondens úr a fordítási engedélyt megadta, a 
miért ez úton is kőszünetünket fejezzük ki. A mű. 
német nyelven „Des Pfarrers Sonntag“ czim alatt. 
Meyer K. kiadásában Hannoverben megjelent és 
60 pf-ért kapható.

N y i l a t k o z a t .

Alulírottak az igazság érdekében kijelentjük, 
hogy az „Ev. Egyh. Szemle“ f. é. májusi számában 
foglalt „Legújabb testamentum“ ez. közleményének 
ezen szavai: „a theologia dékánja ad audiendum 
verbum magához idézte a theologia akadémia né
metajkú hallgatóit, mivel az egyik positiv irányú 
buzgó lelkésszel sűrűbben érintkeznek“ — a valódi 
tényállást ferde világításba helyezik.

A tényállás ugyanis a következő: Tisztelendő 
Schmidt K. .1. úr, a pozsonyi ág. h. ev. egyházköz
ség egyik lelkésze már évek óta u. n. „jour i i \“-et 
tart azon theol. hallgatókkal, a kik őt e czélból 
önként megkeresik, tkeologiai, közelebb bibliai tár
gyú kérdések megbeszélése végett. E tényről \ t .  
Dr. Masznyik Endre igazgató úr értesülvén, alulirt 
hallgatóktól a theol. törvények 83. es 84. §-a alap
ján barátságos értekezés formájában a nevezett össze
jövetelek mibenlétéről felvilágosítást kért, melynek 
megadása után kijelentvén, hogy bármely s igy 
hát a positiv iránynyal való megismerkedés is kí
vánatos lévén a theologusra nézve, a nevezett összesS zerk .
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jöveteleken való részvételre az engedélyt készség
gel megadta.

Kelt Pozsonyban 1895. évi május hó 23-án.
Kotsch Mihály, Albrecht Géza, Beyer Theo- 

phil, Railing Húgó, Palic János, Zimmermann János, 
Hildebrandt Kr.

Az erdélyi részekben lévő ág. h. ev. orszá
gos egyház múlt évi gyűlési jegyzőkönyvei ta
núságot tesznek azon kitűnő egyházkormányzat
ról, melyben ott egyházunk részesül, A gyűlési 
jegyzőkönyvek czime : „Verhandlungen der sie
benzehnten Landeskirchen Versammlung 1894. 
Herausgegeben vom Landeskonsistorium der 
evang. Landeskirche A. B in den siebenbür- 
gischen Landesteilen Ungarns.“ E  jegyzőkönyv 
azután a következő részekre oszlik : 1. Protokoll 
der siebenzehnten Landeskirchenversammlung 
als Organes des Kirchenr*-gimentes. (1—711.). II. 
Protokoll der siebenzehnten Landeskirchenver
sammlung als Organes der Gesetzgebung Mind
két részhez külön okmánytár van csatolva. E l
ütnek e jegyzkönyvek a mieinktől abban is, 
hogy nem tartalmazzák csak a száraz határoza
tot, hanem úgyszólván az egész határozat létre
jöttét tárgyalják s igy helyet foglalnak a jegy
zőkönyvben azon ellenérvek is, a melyek egyik 
másik inditvány ellen felhozattak. A gyüleke
zetek e jegyzőkönyvekből meggyőződhetnek ar
ról, hogy az egyházkormányzat komoly kezek
ben van letéve, hogy az önkénynek még csak 
árnyéka sem nyer hatalmat, hogy minden 
egyes tárgy jól előkészítve és megfontolva ke
rül a gyűlés elé s igy az ötletek szerint való 
kormányzás ki van zárva. Szóval, azon orszá
gos egyház ügyeit a legreálisabb elem vezeti. 
Az ember nagy érdekkel olvassa apró és contra 
nézeteket s örömmel tapasztalja, hogy azon üres 
és bombasztikus szószátyárság, am ely am i gyűlé
seink legtöbbjén az uralkodó, ott nem létezik. 
E gy szóval konstatálhatjuk, hogy egyházunk e 
részében a legnagyobb rend és pontosság ural
kodik. Az erdélyi szász nép nem lehet eléggé 
hálás hű vezéreinek az egyházi téren !

Ezen kicsiny országos egyház anyagi vi
szonyai a legrendezettebbek. Jelenleg nagy 
gondot fordítanak az országos egyház tanitó- 
képzőintézetére. Az erdélyi országos ág h. ev. 
egyház három főgymnasiumot, egy alreáliskolát 
és négy algymnasiumot tart fenn saját erejéből. 
Az utolsó években néhány magyarnyelvű ág. 
h. ev. egyházgyülekezet — állítólag nyelvi 
elnyomatás miatt — kivált az országos egyház kö
telékéből és arányosság szempontjából a tiszai 
.kerülethez lett csatolva. Nem tudjuk elérték-e 
szivük óhaját s nem bánták e meg az elválást!

Szerkesztői üzenetek.
P. J . B. M indkét esetben m egkaptam  a levelet. A mi 

felhasználható azt közlöm. A főesperesi levél fordítósát m eg
kaptam .

Sz. P . H, E  szám ban tárgyhalm az m iatt nem  közölhet
tem az érdekes dolgokat. íg y  is egy rovatot ki kellett h agy 
nom. E zentú l is kérem  közrem űködésedet.

K. J .  B. Hogy lapom iránya a közgyűléseken is m eg
valósuljon, m agam  is szeretném , de az nem 'tőlem  függ, hogy 
egyes k.yriarchák hatalm a m egtörjön, m indnyájunk közös, el
szánt, tudatos m unkássága szükséges ahhoz.

Ilíiusági. Magam is helyeslem  azon indítványt, hogy az 
egyház szigorúan járjon  el azokkal szem ben, a k ik  daczára 
annak, hogy egyházi hivatalnokok, a felekozeti iskola ellen 
izgatnak. En m ég kibőviteném  az indítványt azzal, hogy nem 
csak lelkész és tanítóval szem ben alkalm aznám  a m egtorló in
tézkedést, hanem  azokkal a v ilág iakkal szem beni?, a k ik  tisz
teletbeli egyházi h ivatalt viselnek és m agukat egyházfentartó 
és egyházszabaditó elemne< képzelik . Az inditvány elfogadása 
esetén, egész terjedelm ében közlöm azt.

N. hí. Sz. E gyeseknek, k ik  nagy  vagyonnal rendelkez
nek, csekélyke adom ányait egyik  vagy  m ásik egyházi czólra 
jelezn i, azt m agasztalni nem  szándékom  s azt hiszem , hogy 
az ellenkezővel az illetőknek sem tennék nagy szolgálatott. 
Az illető adom ánya épen annyi, m intha én egy fél fillért do
bok az u tszéli koldusnak.

D u n án tú li. T érszüke m iatt e szám ban nem  je lenhe
tett m eg. T udósításait az ottani gyűléseket illetőleg kérem.

M A. Sv. Az Ígért tudósítást kérem . Azon ne tessék  
m egütközni, hogy a levelezők neveit nem közlöm. Az „Allgom. 
Ev. L uth . K irchenzeitung" czikkiró inak nevét nem szokta kö
zölni. Az én m unkatársa im  nem  félnek a ny ilvánosság tó l; de 
ón nem  akarom  esetleges kellem etlenségeknek k itenn i őket.

hí. N. P. Szívesen hely t adnék az enyhe ítéletnek, de ez eset
ben nem  tehetem . N agyon is elhiszem , hogy egyesek sz ívük
ben nem  oly tú lzók m int szavaikban, de akkor m ég inkább meg- 
róvást érdem elnek, hogy  nem  ^meggyőződés szerin t beszélnek. 
E lég  sajnos, hogy sokan ez egyházat p iacznak tekintik , a h o l 
m indenfélét össze lehet fecsegni és az illető m ég tapsokat is 
n y e r badarságaiért.

B. S. D. A nekrológot m egkaptam , köszönöm . A jövő 
szám ban m eg fog jelenni. E zentúl is kérem  közrem űkö
désedet.

K. B. D. A m últ félévből az első szám hiányzik  — s 
igy  csak a 2-ik szám tól kezdve küldtem  el a példányokat.

S z A w s  k i w f é m !

Féléves előfizetőinket kérjük, szíveskedjenek elő
fizetésüket megújítani. Jelen számmal kezdődvén a 
2-ik félév, újból belépő előfizetőinknek a 7-ik 
számmal szolgálunk. Egyes számok postai szétkül
déssel 17 krért kaphatók. Ha egyes számok 
kimaradnának, kérem azt alólirott szerkesztő és ki
adónak idejekorán jelenteni. Az augusztusi szám 
kivételesen augusztus 25-én fog megjelenni.

B.-Csaba, 1895 . ju/ius 20.

Szeberényi Lajos Zs.
ev. lelkész.

NYOMATOTT B.-CSABÁN, PO VÁ ZSA Y  T EST V ÉR E K N É L  1895.
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Első évfolyam. S. Szám. /{.-Csaba 1895. Augusztus.

E gjliiifegyelem .
Törvényhozó testü’et ritkán hozott létre 

felületesebb és hézagosabb művet mint a uii 
legutolsó zsinatunk, a melynek törvényei a héza
gosság és feltlletességpéldányképéül szolgálhatnak

Nem hiába hangoztatták sokan, az immár 
sírban nyugvó jeleseink közűi, hogy a zsinat 
odáztassék el; mert korunk, egyházi állapo
taink nem alkalmasak maradandó, józan, üdvös 
mű létrehozására. A felszínen úszó egyházi és 
világi szereplők nagyrészt ujonczok, és még na
gyobb baj, hogy nem csak a kor szülöttei, 
hanem a kor szellemét ek is rabjai. Szemtanúk 
állítják, hogy egyházunk szellemi szegénysége 
sehol sem volt szembeiünőbb, világosabb mint 
éjjen a közel lefolyt zsinaton. A világiak között 
volt egy két kitűnő jogász. Az ő igazi műkö
désük tere nem a theologia, nem az eg\ ház, 
épen azért nem csodálkozunk, ha Ők, nem lévén 
ösmerősek az egyházi élettel, fő súlyt helyeztek 
a dolgok jogi oldalára — és szellemi fölényük
kel a hatalmat nem csak a zsinaton tartották 
kezükben, hanem azt a későbbi időre nézve is 
biztosították. A lelkészi követek nagy részénél 
érezhető volt a szellemi ajándékok elhanyagolt
sága. Erezhető volt, hogy a lelkészi követek 
többsége nem szokott rendszeres agymunkát 
végezni. Lelkesedettség csak akkor volt, mi
dőn az anyag, a kenyér került szóba. A 
szellemi fölény — nem lévén az egyháziak kö
zött egyetlen egy kimagasló, határozott egyéni
ség sem, a világiak részén volt. Ok mindent 
keresztül vittek s megalkották a kyriarchikus

paragraphusok egész légióját. Világi férfiú volt 
az, a ki nyíltan fel mert lépni azon nézet ellen, 
mely szerint egyházunk fő feladata az, hogy 
legyen az á'larn eszköze. Az egyházi férfiak 
hallgattak, nyíltan fellépni azon pogány nézet 
ellen nem mertek. Ok már csak akkor tap
soltak, a midőn biztosak voltak, hogy a „világ“ 
tapsukat rósz néven nem veszi.

A zsinat felületes, hézagos munkájá
nak oka az, hogy tárgyai nem voltak kel
lően előkészítve, nem voltak alaj)osan tanul
mányozva. A gondos tanulmány hiánya oko
zója azután annak, hogy a zsinati követek be
szédei nagyrészt n un állottak magasabb szín
vonalon, mint a minőn állani s/.oktak valamelyj
községi kéj)' iselőtestületi gyűlés vezérszónokai
nak szónoklatai.

A legégetőbb, a legnehezebb kérdések nem 
is tárgyaltattak. Ki volt adva a jelszó: csak 
vázat alkotni, az egyetemes gyűlést törvényes 
alapra helyezni, közjjonti végrehajtó hatalmat 
létesíteni. A legfontosabb kérdések a szabály
rendeletek útjára tereitettek. így a lelkészvá- 
lasztás fontos kérdésében is a zsinat a szabály
rendeletek útjára tért s alkalmat adott a fur
csaságok kodifikálására (a minőben a tiszai ke
rület remekét már volt alkalmunk e lap hasáb
jain is bemutatni). E részben újat csak annyiban 
terem tett , hogy ezentúl a lelkészválasztás ügye 
is az ikerelnökségre van bízva.

Egy lényeges dolognak még csak árnyékát 
sem találjuk a zsinati törvényekben s ez a szo
rosabb értelemben vett egyházfegyeleni (Kir-

Előfizetési á r :
Egész évro . . .  2 írt 
Fél évre . , 1 Irt

Felelős szorkesztő és kiadó: 
S Z E B E R E N Y I  L A J O S  ZS

Air. h. p v . lelkész B.-Csabán.

A lap szellemi és anyagi 
részét illotG közlemények 
a szorkesztű és kiadóhoz 

intézendők
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chenzucht.) Az egyház fegyelem szükségét egy
házunk symbolikus könyvei is elismerik, annak 
alapjai már az evangeliomban is fellelhetők j 
(Mát 18, 15— 17) Az őskeresztyén egyházban, 
az oly egyháztagok, a kik megintés daczára 
sem hagytak fel botrányos életükkel, a kik hi
tüket megtagadták, ki lettek zárva az egyház
ból. A középkori egyház az egyházfegyelmet 
nagyrészt a pápaság világi hatalmának növe
lésére használta. A reformátorok az egyházfe
gyelem szügségét elismerték s a lelkészre és 
gyülekezetre bizták azon jogot és köteleles- 
séget: inpios, quorum nóta est impietas, ex- 
cludere a communione ecclesiae. A római egy
ház és egyházunk között az egyházfegyelem 
tekintetében abban áll a külömbség, hogy egy
házunk csak az egyházból, az egyházi közös
ségből zárja ki botrányt okozó tagjait, mig a 
római egyház átok alá helyezi azokat s igy 
üdvösségük felett is határoz.

Az egyházfegyelem gyakorlása ev. szem
pontból csak szellemi büntetéssel, szellemi esz
közökkel van egybekötve, mig a római egyház 
világi eszközökkel hajtotta azt végre s innen 
származott az eretnekek üldözése, börtönbe ve
tése, máglyája.

Egyházunk is megtartotta kezdetben a 
római egyház hagyományát. A németországi 
konsistoriumok a 17. század elején börtönnel 
büntették a kryptokalvinismussal vádoltakat. Az 
egybázfegyelmetkérlelhetetlenül, katliolikus szel
lemben gyakorolta Kálvin János is Géniben, 
a mint általában a kalvinismus nagyobb súlyt 
fektetett az egyházfegyelemre

Evangélikus szempontból csak is az egy
házból való kizárás, Úrvacsora szentsége élve
zetének megvonása, egyházi tisztségek visele
tének megtagadása tekinthető az egyházfegyelem 
büntető eszközeinek. Az egyházfegyelem gya
korlása Luther szerint is élső sorban a lelkész 
kezeiben van letéve. (Dr. J . Köstlin „Luthers 
Lehre von der K irche“ Gotha 1868. 158 1.)

A külföldi országos egyházak egyházkor
mányzói törvényeiben helyet foglal az egyház
fegyelem is. Azok, a kik az egyházzal, az evan- 
geliommal szemben ellenséges állást foglalnak 
el, a kik házasságukat meg nem kötik egyhá- 
zilag, a kik gyermekeiket a keresztséghez nem 
viszik, első sorban meg lesznek intve a lelkész

által s ha e megintés nem használ: akkor egy
háztanácsban részt nem vehetnek, egyházi vá
lasztó jogot nem gyakorolhatnak, keresztszülők 
nem lehetnek, egyh ízilag el nem temettetnek. 
Az egyházfegyelem által sujtottak, vagy hoz
zátartozóik, felfolyamodással élhetnek a maga
sabb egyh ízi hatóságikhoz. Vannak Németor
szágban is egyesek, a kik egyházunk ottani 
váltságos helyzetében sürgetik az egyházfegye
lem szigorúbb alkalmazását, időleges kizárását 
a hittagadóknak és botrányos élelmeknek. (Dr. 
G ebhard: „Zur bäueJichen Glaubens und Sit
tenlehre. Gotha 1895. 863. 1.)

Hazai ors/ágos egyházunk a múltban gya
korolta az egyházfegyelmet. Némely kisebb fa
lusi gyülekezetekben a békétlenkedő házasfelek 
a presbytérium elé lettek idézve. A házasfelek 
hirdetésénél a „becsületes“ jelző el lett hagyva 
azoknál, a kik botrányt okoztak a gyű'ékezet
ben. Az öngyilkosok felett, nem lett tartva ha
lotti beszéd A nagyvárosokban, vagy oly gyü
lekezetekben, a melyek élén „felvflágosúlt“, 
„modern“ pap állott, az egyházfegyelem utolsó 
maradványai is eloszlottak. Az egyház lemon
dott az önvédelem utolsó eszközeiről is. Nem 
csak, hogy ki nem zárta azokat kebeléből, a 
kik életükkel és szavaikkal botrányt okoztak 
a gyülekezetben — hanem sok esetben az ily 
egyének uralma alá helyezte a gyülekezet 
kormányzását s általuk, ikerelnökségbe he
lyezve őket, lehetetlenné tette a lelkészre 
nézve is az egyli ázfegy elem gyakorlását.
Voltak és vannak egyházunknak olyan in
spektorai is, a kik évek hosszú során át
részt nem vettek sem istentiszteleteinken, sem /
az U r asztalához nem járúltak, sőt még az is 
megtörténik, hogy az inspektor úr még akkor 
sem megy az istentiszletre, a midőn az ikerelnök
ség az istentisztelet végeztével egyházi gyűlést 
hirdetett. Az istentisztelet végeztével vonúl be 
alkalmazottainak seregével, hogy azokkal sza
porítsa szavazóinak számát, maga pedig A ezesse 
a lelkészszel egyetértői eg az U r egyházának 
ügyeit. A dolgok ilyen menete alaposan meg
ingatja a hívők szivében azon nézetet, hogy 
egyházunk nem politikai társulat, hanem üdv
intézmény. A dolgok ilyetén menete igazolja 
egyesek azon nézetét, miszerint rendezett egy
ház körében még egyházfiak sem lehetnének az
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ily férfiak, a kik az istentisztelet inint oly ki
váló tisztelettel viseltetnek.

Lanvhasábunk és egyházi érzékünk hiányá
nak nem lehet kirívóbb bizonyítéka mint azon 
körülmény, hogy csak a közel múltban is egyik 
tekintélyesebb esperességünk felügyelője oly 
férfiú volt, a ki reversálist adott a rém. kath. 
papnak, mely szerint gyermekeit róni. kath. 
vallásban lógja neveltetni. Ily állapotot egyet
len ev. országos egyházban sem tűrnének — 
az ily állapot egyházunk szomorú állapotának 
legszégyenteljesebb bizonyítéka!

Az új egyházpolitikai törvények életbelép
tetésétől csak néhány nap választ el. Egyházi- 
lag végzetesekké válhatnak azok reánk nézve 
is Sokkal nagyobb pusztításokat okozhatnak 
egyházi életünkben, mint okoztak a külföldön 
— aliol szemben azokkal hivatásának magasla
tán álló, bithű, ügybuzgó papság állott, a hol a 
nép nem vethette a lelkészek szemére azon el- 
vitázhatlan igazságot: „a ti püspökeiteket illeti 
a dioösség első sorban, hogy ezen törvények 
a felső házban kei észtül mentek !* — Az új kor
szak eseményei ma még beláthatlanok. De az 
tény, hogy nekünk gondoskodnunk kell, hogy 
azok, a kik egyházi kötelességeiket elhanyagol
ják, egyházfegyelmileg is sujfussanak.

A gyermekek vallásáról szóló törvény, a 
midőn műveltjeink nagy része vegyes házas
ságra lép, a legkárosabb hatású lehet egyhá
zunkra. Nekünk gondoskodnunk kell arról, hogy 
oly egyháztag, a ki gyermekeit nem saját val
lásában nevelteti, egyházunkban semminemű 
tisztet ne viselhessen.

Vannak, a kik azzal érvelnek az egyház- 
fegyelem ellen, hogy az egyháziegyelem szigorú 
alkalmazása megapasztja híveink számát. Egy
házunk nehéz időknek néz elé. A számbeli nö
vekvés nem biztos jele az egyház virágzásának. 
A számbeli apadás nem bizonyítéka az egyház 
pusztulásának. A kicsiny bárka, mely gondozva 
van, melynek falai épek, melynek kormányosa 
éber, legénysége munkás, biztosabban halad 
még a háborgó tengeren is, mint az a nagy 
hajó, melyen nincs gond, fegyelem, éberség, 
melynek vezetői vihar közben is gondtalanül 
mulatnak a hajó éttermében, nem ügyelnek arra, 
hogy a hajó alapjának léke idejekorán betömessék.

Az egyházfegyelem szükségét, még — ko

runk legliberálisabb theologusai is elismerik, 
azért I ipsius is azt mondja: Die Verweigerung 
der kirchlichen Ehrenrechte ein nothwendiges 
Schutzmittel »*er kirchlichen Ordnung bleibt, 
auf dessen Handhabung eine Kirche zu keiner 
Zeit wird völlig verzichten können (Dogmatik 
Braunschweig 187ik 802. I.) Egyházunk — ha 
már zsinati törvényei nem intézkedtek gyü- 
lekezeti és esperességi szabályrendeletei utján 
kell, h'-gy gondoskodjék az egyházfegyelem 
gyakorlásáról.

Azok, a kik a gyülekezetnek erkölcstelen 
életmódjukkal közbotrányt okoznak, érezzék, 
hogy az egyház nem helyesli életmódjukat, hogy 
az iránt közönynyel nem viseltetik.

Azok. a kik az egyház üdveszközeit meg
vetik, érezzék, hogy az egyház nem tekinti «Let 
olyanoknak, a kik az egyház kormányzásába 
befolyhatnak s megvonja tőlük az egy ház vigaszát.

Jól tudjuk azt, hogy az egyház szolgáinak 
fő feladata az evangélium hirdetése, a szentsé
gek kiszolgáltatása, a lelkek hű gondozása. 
Ezen hivatásunk lelkiismeretes teljesítése ke
vesbíteni fogja az egy házfegy el mi esetek számlát.

' De ezen hivatásunk teljesítésének egyik kelléke 
az, hogy újból alkalmazásba vegyük egyházunk 
az«»n teljesen elhanyogolt eszközét: az egyliáz- 

i fegyelmet.
Midőn pedig arról van szó, hogy az egy

ház kormányzásban a világi elem is — törvé
nyeink értelmében, részt vegyen törekedjünk 
arra, hogv csak is az egyházias érzületű világi 
elem— tekintet nélkül politikai álláspontjára — 
vegyen részt abban. Azok pedig, kik szakítot
tak az egyházias, a keresztyén világnézettel, 
kiknél nem a vallás, nem az Istenországa, ha
nem a politika a fő, bármely politikai táborhoz 
tartoznak is, kíméljék meg egyházunkat kétes 
értékű munkájoktól, s kíméljük meg őket mi is 
a kétszínű szereptől.

Alföldi.
---------•>*«---------

A lelkész vasárnapja.
Irta :

Koeholl R., güttingai superinteiidens.
A szorzó által engedélyezett fordítás.

Folytatás.

Evvel a vasárnap ünnepi fele elmúlt, követ
kezik az ünnepnélküli. Elérkezett a lelkész számára
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is a nyugalom ideje. A család együtt van. A házi 
asszony is el volt foglalva. Az ebéd, igaz, egyszerű 
volt, nehogy visszatartsa a templomba menéstűi, — 
ám dolga mégis volt. A betegekről is meg kellett 
emlékeznie, a kik ma különös igényt tarthatnak 
a ház konyhájára. De a délután nyugalma össze
hozza mindnyáját — a szobában vagy az almafa 
alatt, vagy a kerti lugasban. A lelkész most egé
szen családjáé. És övéi közt ő az ünneplő gyüle
kezetének lelke : az ő nyugalma áthat emerre, az 
ő nyugalma által nyeri ez az ünnephez szükséges 
nyugalmat.

Joggal kívánhatjuk, hogy azon lelkész, a ki 
szivén hordja, hogy- gyülekezete a vasárnapot meg
ülje, e napon a községet és annak határát szükség
telenül el ne hagyja. Ha utazik, ha ellátogat a kö
zeli városba, vagy lelkésztársakhoz, vagy közeli 
földbirtokosokhoz, ha erdőbe rándul — egyszers
mind gyülekezetének is elviszi vasárnapja felét A he
lyett, hogy a csendes megünneplésben jó példával 
előljárna, ő plántálja gyülekezetébe a nyugtalan 
lótás-futást mezőre, városba, s megfosztja az ün
nepi napot dicsétől. Mert akaratlanul is lelkésze 
után igazodik az egyház. Az ő eljárása, az ő szo
kásának komoly állandósága mélyen vésődik be az 
egész nemzedék szivébe. Ha ő lót-fut, úgy hívei is 
sietnek a sokfelé kínálkozó élvezet után s ezzel 
meggyalázzák a szent napot-

Ha ő otthon van, példát mutat arra, miképen 
kell pihenni a tova rohanó időben. Az első esetben 
ront, az utóbbiban épít.

Azért tanácsos, lehetőleg a házban és kertben 
maradni. A városi lelkész szombaton tegye meg a 
sétát övéivel, hogy vasárnapon biztosan otthon le
hessen. A falusi lelkész, ha szombat este lehetet
len volt a lent vág}' a vetést stb. megtekintenie, 
tegye meg vasárnap, de szorítkozzék csupán a leg
szükségesebbre. Tudja a gyülekezet bizonyosan azt, 
hogy a lelkész vasárnap mindig és mindenki szá
mára otthon van. Tanácsos az is, hogy csak a leg
szükségesebb beteglátogatásokat tegyük, a többit ha
lasszuk hétköznapra. Mert a község gyermekei, a 
kik szolgálnak mint cselédek vagy szolgák és 
erre a napra hazajöttek látogatóba a gyári munkás, 
a ki ma ünnepel, a napszámosné, a ki csak ma tud 
illően öltözködni, mind biztosan otthon találja lelki
atyját, mind meggyőződjék arról, hogy az ő lelki 
atyjuk nem teszi magát a világgal egyenlővé. O 
magának pedig e megszorítás csakhamar nem lesz 
terhére, hanem örömére és a régi költővel (Hart
mann von der Aue) vidám szívvel fogja vallani: 

Die Welt lacht mich betrüglich an 
Und winket m ir;
Oft bin ich als ein dummer Mann 
Gefolget ihr.
Dem Wege bin ich manchen Tag 
Gelaufen nach;
Da Niemand Stätte finden mag,
Da eilt ich nach ;
Nun hilft mir, Herre Christ —
Das mir Gefährlich ist,
Dass ich mich dem entsage
Mit deinem Zeichen, das ich trage. —

Ha a belső örömnek más forrása nem is volna, 
a legtöbb esetben a család veszi körül az asztalt 
és örül, hogy e délutánon osztatlanul és hosszabban 
látja körében a családatyát. A beszélgetés, felolva

sás vagy előadása valami jó könyvnek, avagy ko
molyabb zenének összetartja a családtagokat azon 
vidám békében, a mely az Isten ajándéka.

Hiszen nem bűn, ha vasárnapon is kötünk 
vagy himzünk, a mi egyházunk sohasem magya
rázta a harmadik parancsolatot oly szűkkeblűén. 
De nincsen ellenére az evang. szabadságnak, ha 
komoly nők a nap tiszteletére kezüket is pihente
tik és a szokatlan által, a szorgalmas kezeknek rá 
parancsolt nyugalom által,,ismételten arra emlékez
tetik magukat, hogy az Úr köztük van. Ha király 
lép be a szobába, megkívánja a tiszteletet, hogy 
azok, a kik fogadják, félre tegyék a munkát, mert 
meg kell hajolni előtte és szavára készen állani. 
Ép úgy illő, hogy a család áhitatos nyugalomban 
töltse a napot, mindig készen állván annak foga
dására, és különös imádatára, a ki köztünk vagyon. 
Az asszonyok, igaz, megkímélik magukat a kíntól, 
melyet a kezek pihentetése okoz, avval, hogy e na
pon a szegényeknek és a pogány gyülekezeteknek 
kötnek. Szép az, de más napon is elvégezhető. 
Szebb és lélekemelőbb a kezek pihenése. A ki a pap
iakba jön, nem tudja, hogy a szegények számára 
dolgoznak és nem kéréséiből. De a teljes pihenés 
építőleg hat reá. — Azonban eltekintve attól, 
hogy a mi házunk komoly magatartásával sem si
kerülne bizonyságot tennünk a mi borzasztó vasár
nap-szegő népünk előtt, már csak a saját házunk 
kedvéért is örülni fogunk, ha azt vasárnapi dísz
ben is látjuk.

Hiába, a csekélység sem jelentéktelen. Nagy 
és kicsiny mutassa azt az egy és ugyanazon szelle
met, mely az egészet áthatja. Ép oly kicsinyesnek 
mondhatná valaki, ha a lelkész azt kívánja, hogy 
vasárnapon a zongorán ne játszanak táncz darabot. 
Ha Isten szelleme van a házban, lassan magától elma
rad az. Igaz. De sohasem él valamenynyi családtag
ban oly élénken e gondolat, hogy nem volna szükség 
egy vezető, intéző szóra, egy biztos, minden egyes 
fölött álló, de minden egyest emelő r e n d  feláll- 
litására.

Épp oly kicsinyesnek lehetne mondani, ha a 
lelkész felnőtt fiainak sokat megtilt, a mit hétköz
napon megenged nekik, és mégis, ily apróságok na
gyon jellemzőek

S a papiak az egyház és gyülekezet-é is, a 
kik lakják, kettős felelőséggel tartoznak, mert 
messze el világít a papiak élete,

Borzasztó és a gyülekezet véneinek bosszúsá
gául és megbotránkozásául szolgál, a falu legé
nyeinek pedig bátorító például, ha a papiakban a 
felnőtt fiúk lármát csapnak, mint egykor Éli fiai.

Még inkább kicsinyesnek mondhatná valaki, 
ha a lelkész, nem mondom a háziasszony, leányai 
ruházatára ügyel ; mert a háziasszony rendszerint 
hamar elhagyja a divatot, hisz ő a férfi segítő társa. 
De a papiak fényljék nemcsak illem, hanem egy
szerűség által is. Bizony igaz, hogy nem egy papi 
házban a leányok hiúságban és fényűzésben az apa 
fejére nőttek. Az ellenség nagy, a hiúság mélyen 
befészkelt, vasárnapon pedig leginkább merészkedik 
fejét kidugni, mert e nap jobb ruhát,kíván. Kí
vánja, azonban csak Isten dicsőségére. És e nap a 
zárt együttlét, a nyugalom, az áhitat, minden has
son közre, hogy lássék az asszonyok tiszta élete a 
félelemben „kiknek ékessége ne legyen külső, mely 
vagyon a haj fonásban, arany viselésben vagy szép 
kelme felöltésében, hanem a szívben elrejtett ember,
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a szelíd és csendes lélek állandósimában, ez kedves 
az Isten előtt“. (I. Pél. 3.) A hű lelkésznek a va- j 
sárnap segítségére lesz, hegy házát ez irányban 
is jó rendben tartsa.

Ha filiák vannak, már nehezebb lesz az. Ezek 
távol tartják a házi urat a háztól. Hazajővén sokszor 
egy egy í'unktiő várja még s a délután szótdarabolta- 
tik. Gyorsan ebédel, hogy idejekorán érkezzék a ke
reszteléshez, vagy a betegágyas inegáldásához. A 
papiakban az idő múlik, a család központ nélkül 
maradva, künynyen széthull. Segíteni kell a bajon.

He lehet venni azt a szokást, hogy ilyenkor 
a felnőttek felelnek, a levelekre, melyek a hót fo
lyamán érkeztek. Üdvözlet küldése a távolba, él
mények közlése, áldást kívánás, buzdító szó : jól 
illik a naphoz. Meglátogatunk özvegyeket és árvá
kat szenvedésükben, komoly igéket jó magként el
hintünk. Bátran tehetjük hát ily esetekben vasár
nap délután azt, mire a hétköznap rendje nem igen 
hagy időt.

De a gyermekekről is kell gondoskodni, a 
míg maguk nem tudnak foglalkozást keresni. Se
gítsen a képes biblia, a mely csak vasárnap kerül 
elő a szekrényből. A min az apák a hit szemével 
csügtek, járjon fel és alá azon a gyermek ör
vendő tekintete. Legalkalmasabb a régi német mes
terek kedves egy ügy űs égé, a kik gyermeki vallá
sossággal férkőznek a kicsinyek szivébe. Senki sem 
fog gyermekeinek kezébe adni egy Dóré rajzaival 
diszitett bibliát. — Ha a képes biblia már ki nem 
elégít, akkor hát adjuk oda a mappát vagy az al
bumot, a melyben különböző minőségű, de mindig 
csak jó képek foglaltatnak. Magától értetődik, liogv 
Richter Lajos képeinek hiányozniok nem szabad. 
— Sebőn Márton, Neuerer, Overbeck, Schnorr, 
Yeith, Steinle és Pfannschmidt müvei igen olcsón 
kaphatók. Csak okos körültekintésre, állandó érdek
lődésre van szükség és csekély pénzért nagyon 
jót szerezhetünk.

Ha ily gyűjtemény birtokába jöttünk, azt csak 
vasárnapon kell előmutatni és lényegesen fogja 
emelni a nap ünnepies színezetét, erős gátjául fog 
szolgálni a lomhaságban és ostobaságban való té
velygésnek.

Bizony nagy felelősséget viselnek a Krisztus 
szolgái házukban és házukkal éppen vasárnapon, 
a mikor tulajdonképpeni hivatásukat kell teljesíte
niük t. i. a prédikácziával hatni. Igaza volt Spe- 
nernek, midőn panaszkodott a romlás fölött, a mely 
a papságtól és tegyük hozzá, — a papi házakból 
ered „mert, úgymond, a mi lomhaságunk és okta
lanságunk által, a mi szenvedélyeink és világi éle
tünk rósz példája által annyian elvesznek — 
aligha nem többen, mint a mennyien mások hite 
által megtartatnak.“ — Hova tovább dolgosabb 
lesz népünk, azért mind hathatósabban kell neki 
az ünnep komoly megszentelését prédikálni, — de 
a predikáczió hiábavaló marad, ha a papi ház azt 
meg nem magyarázza.

Sokat beszéltem a komolyságról. Értem a ko
moly alaphangulatot, a mely belülről fejleszt, alakit 
mindent. Nem zavarja ez a víg nevetést és nem 
gátolja a gyermeki játékot. Nem ellenzi az öröm
től sugárzó szemeket és áhitatos vagy friss dalokat 
a virágzó hársfa alatt. Nem zavarja az ártatlan 
csevegést és tréfát, sem a fiatalság fürge mozgását 
a jégen didergő hidegben. A szent nap ezen ürö
mébe, a mely azért oly bénső, mert az örökkévaló

ság hajnalpírja ragyogja be, elmerülnek a hét gond- 
i jai, el, a megélhetés gondjai is.

Es ez nem a legkisebb büszkesége és nemes
sége a papságnak, hogy szegénységet sőt kiáltó 
szükséget elvisel panasz nélkül. Arnd, a eellei fő 

. superin tendons, mondja Ostorodéban tarló: t prédi
kációjában : „Most már, sajnos, a legszükségesebbje 
is hiányzik az Ige szolgáinak, és a szentekről any- 
nyira leszedték az arany ruhát, hogy alig hngytak 
meg rajtuk egv-egy rongyos kabátot.“ Es azóta a 
helyzet jobbra nem változott.

Soriver Stendal ban tartott búcsú beszédében 
azt mondta: „Isten áldjon meg titekeket, én ellen
ségeim és megbántóim, köszönöm nektek, hogy 
sokszor kergettetek Istenemhez.“ Sok hű és igény
telen hatáskörű lelkész mondhatja és mondja ezt. 
S a nyugalmas örömteli vásárnál) elfelejt ni véle 
szükségét, el az ő késedelmező bérlőit, el az ellen
séges bírót, vagy a korcsmárost, mert elveszi min
den keserűségét az édes nyugalom.

Hány fáradt és sokat gyötört lelkész a kert- 
: ben ülve és fáradhatatlan méheinek munkáját szem

lélve, az oltárnál nyert belső békét újból megerő
síti szivében a jövő minden üldözésével szemben.

Lehetetlen, hogy a lelkész maga ne örüljön 
c napnak. Ha lehet, maga köré gyűjti este a kon- 
firmállakat rövid ájtntosságra a papiakban, vagy a 
templomban, vagy a papiak kertjében, ossz tartván 
akként a kis nyáját. E sorok Írója tíz év óta teszi 
ezt. A vasárnap est órája felejhetlenné lett ez által. 
A lenyugvó nap pírja besugározta a keresztre fe
szített képét az oltáron. Isten szent lelke új tüzet 
gyújtott a gyermekek lelkében, a melyek ekként 
mélyebben hatoltak az írásba, jobban ismerkedtek 
meg egyházunk rendjével, hitvallásával és kultu
szával, mint a mint az a rendes katechisátio alkal
mával lehetséges.

Ekként előkészítjük azt, a mit Luther az is
tentisztelet rendjéről szóló iratában kívánt: az esti 
istentiszteletet.

Gazdag napimunkára tekint immár vissza a 
lelkész. Mialatt a vacsorát készítik, esetleg szobá
jában magánosán jár fel s alá. Talán olvas vallásos 
könyvből, talán dolgozgat a jövő vasárnapi predi- 
káczióján, talán — mert hiszen annyiféle a szük
séglet, valami jó életrajz vagy természettudományi 
mű után nyúl. Gyakran megesik, hogy a tisztán 
lelkiekkel való foglalkozás után ennek ellentéte 
után vágyakozunk. Világtörténet, útleírás, rovartan
nal foglalkozunk. De minden beleolvad a medita- 
tióba és bevonódik ünnnepi fénynyel.

A nap leáldozott az est beállott, nyugalomra 
készülnek a papiakban.

Seriver, Harms is, térdelve esti imát mondott 
övéivel. A forma nem lényeges. Sooner. Löhe is, a 
nap bezártával elénekelte övéivel a : \\ acliet auf 
ruft uns die Stimme, der Wächter sehr hoch auf 
der Zinne, wach auf, du Stadt Jeruzalem! — Kiki 
tegyen tetszése szerint. Csak el ne hagyjuk soha 
ezt az órát. Akár van vendég a háznál, akár nincs 
a megszokott rend mindig fentartassék. Minél töb
ben énekelnek, annál szebb az ének, annál hango
sabb a bizonyságtétel, annál jobban fénylik a vi
lágosság a sötétségben.

Nyugalomra tért már minden. A családatya 
talán még egyszer bezárta sötét házát, avagy ab
lakot nyitott és a csöndes éjbe tekintett. A szem 
bejárja a sötét várost avagy csöndes falut és szív--
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“bői békeüdvözletet mond mindnyájának. Messziről 
hangzik az éjen át a patak zúgása, vagy egy ma
jorban a kutya ugatása, vagy a vasút füttye. A 
gondolatok szerető üdvözlettel vagy aggódó gonddal 
sietnek egyik másik házba — a pásztor szeme 
nyugszik a nyájon, hogy átadja azt annak, a ki 
egyedül mondhatja magáról: „Én vagyok ama jó 
pásztor.“

A mit az egyház completoriumnak*) nevezett, 
arra szolgált, hogy a nap vallási életét össze fog
lalja és befejezze. S a pap, miként a napot meg
kezdte, úgy be is zárja az Úrnak szeme előtt. — 
Ha szüksége van szoros rendre, hogy szállongó 
gondolatait vaiami adotthoz kösse, ott van a „Mag
nificat“ mellett Simeon dicséneke s a Gloria — a 
nap legméltóbb befejezéséül.

S evvel végzünk mi is. Visszatekintünk gon
dolatban a csendes papiakra, a mint elterül a hold
fényben avagy sötétségben, beárnyalva fáktól, me
lyeknek koronáját gyöngéd éjjeli szellő, vagy haragos 
hózivatar járja át beárnyalva a temlom tornyától, 
melynek üregiből a bagoly egyhangú kiáltása 
hangzik, megemlékezünk a ház apraja — nagyjá
rói, a kik mind imádkoznak, mielőtt lámpát oltanak 
szobácskájukban: „Breit aus die Flügel beide, o 
Jesu meine Freude und nimm dein Küchlein ein“ s 
ime halljuk a magános pásztort még imádkozni, 
vele imádkozik a szentek közössége az egész föld 
kerekségén:

„Mostan bocsásd el a te szolgádat Uram békes
séggel a te beszéded szerint, mert látták az én 
szemeim a te üdvösségedet, melyet készítettél min
den népeknek szemeik előtt; a pogánynépeknek 
megvilágosittatásokra való világosságot és a te né
pednek az Israelnek dicsőségét.

Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és 
Szt. léleknek, miként vala kezdetben, úgy legyen 
most és mindörökkön örökké ! Amen.

H. K.

— — —  — i — h é —  ■ —

IRODALOM.
„Anyag és szellem.“ Bölcsészet-csillagászati 

tanulmány, Kármán P á l: Budapest 1895. Ára frt,
Szerző e műben ismerteti a különféle vallások, 

valamint a keresztyén hitczikkektői eltérő külön
böző bölcseleti irányok alapitóinak tanait Istenről, 
a világról és az emberről; igy szintén a csillagá
szatnak és a természetbuvárlatnak a biblia némely 
állításaitól eltérőhypothesiséit a világegyetemről és 
a naprendszerről, mely vélekedésekkel szemben a 
szerző a biblia álláspontját védi.

E munka érdekes olvasmány és beható ta
nulmányra vall, s a menynyiben vannak, kik ol
vassák ugyan Flanmiariont, de a keresztyén hit
tant vagy a bibliát soha sem veszik kezökbe ; 
a menynyiben a „bölcsészek“ találgatása hova-to
vább szélesebb körben elterjednek a nélkül, hogy 
azok megczáfolásával hozzá férhetne az egyház a 
divatos eszmék által elkábitottakhoz; föltéve, hogy

*) Az ó-egyház napszaki im ádságainak (hóra) utolsója, 
v ag y is  éjjeli im ádság.

e füzet az ilyen megtántorodottakhoz eljutna, a 
menynyiben a védekezés elég ügyes, jó szolgá
laton tenne. Szóval a törekvés, a czél nemes és mél
tánylandó.

Azonban tekintetbe véve, hogy azok előtt, kik 
hivatásuk szerint theologusok, mindezen hypotlie- 
sisok nagyon ismeretesek, ezek számára kár volt 
azon hitellenes elmefuttatásokat ily terjedelemben 
lenyomatni. Inkább az ellenérveket kellett volna 
teljesebben felsorolni, kifejteni. A menynyiben meg 
a közönség jelentékeny része azon ábrándokat nem 
ismeri, felesleges, hogy egyházias irányú könyv 
terjeszsze az ily es vélekedéseket, kivált midőn nem 
tudhatja az ember, hogy esetleg ily módon nem 
tántorít-e meg némelyeket hitében, holott megszi
lárdítani akarta.

Végre, hogy maga a szerző is a biblia tanain 
túl menő hypothesisekbe bocsátkozik (jv. o. 123— 
125 lap), tehát a biztos alapról letérve a találga
tások lejtőjére lép, az sehogy sem helyeselhető.

Zsilinszky Mihály: „A Horváth-Szlavonorszá- 
gi Protestáns Egyházak Kérdéséhez.“ Budapest, 
1895 Különlenyomat gyanánt kiadja: a Prot. Egyh, 
és Isk Lap Szerkesztősége.

A „Prot. Egyh. és Isk. Lap“ szerkesztősége a 
múlt évi zajos egyetemes gyűlés után felkérte 
Zsilinszky Mihály egyházmegyei felügyelő urat, 
hogy a felmerült tárgyalások alkalmából ismertes
se meg lapjának olvasóit az oly éles vitára okot 
szolgáltató horvát-szlavón egyházi kérdés lénye
gével. Az előszóban közölve van a jeles szerzőnek 
a szerkesztőséghez intézett levele, melyből térszüke 
miatt csak a következő részletetközöljük : „Nem ti
tok Ön előtt, Naoytiszt, úr, hogy én újabb időben 
aggódom egyházunk jövője felett.

De aggodalmam tárgyát nem a Protestantis
mus vallásos eszméi képezik. Ezek most is azon 
fényben ragyognak, a melyben a Megváltó isteni 
leikéből kisugároztak. Még az úgynevezett egyház- 
politikai kérdések kapcsán felszínre került nehéz
ségek sem kedvetlenitenek el ; hiszen én reméltem, 
hogy nemsokára azok is el fognak múlni. Erős 
megg> őződésem, hogy az igazság — bár nem küz
delem nélkül — győzni fog. Egyházunknak egész 
múltja nem egyéb erős küzdelemnél a vallás és 
erkölcs nagy eszmeiért. A Történelem bizonyítja, 
hogy ama küzdelmek alatt nagy erények és nagy 
szenvedélyek mozgatták az emberek cselekvését.

Ma, kevés eszményi törekvés mellett sok az 
alant járó önzés ; kevés tényleges hazafiság mellett 
sok a szóbeli hazafiaskodás ; kevés szeretet mellett 
soka gyűlölködés és az együttműködést lehetetlen
né tevő gyanúsítás. Ezek pedig nem alkotó, hanem 
romboló elemek. A szenvedély erőt kezd venni a 
józanságon, a harag a nyugodt okosságon. Ebben 
látom én a veszedelmet: ezért aggódom egyházunk 
jövője felett.

Ez az állapot teszi nehézzé, hogy ne mond
jam : lehetetlenné a horvát-szlavón prot. egyhá
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zak ügyinek rendezését is. Az evangélikusok össze
kuszálták nzt is a nenzetiségi kérdéssél, mely eli
degeníti egymástól a szeretőt vallásának kővetőit. 
Szerencsések önök az ov. ref. egyházban, mely nőm 
ismeri és nem érzi a tostvérhareznak legfájdalma
sabb pusztításait

Igaz, hogy a kérdés mogoldását az a közjogi 
viszony is nehezíti, melybon Magyarország a hor- 
vát-szlavon tartományokkal áll ; de az a nehéz
ség is el volna hárítható egy kis jóakarattal és 
őszinteséggel. Hiszen a felvilágosodás békítő szel
leme ott is érvényesíti hatalmát, ahol azelőtt mág
lyát raktak az úgynevezett „eretnekek“ elpusz
títására.

Sok baj van Horvátországban is ; de való
színűnek tartom, hogy az ottani ov. egyházak ren
dezésének akadálya miközöttünk Magyarorszá
gon van“

A kérdés oly alaposan van tárgyalva e műben 
s oly érdekesen és hűen van megvilágítva a törté
neti háttér, hogy a fentneverott lap szerkesztősége 
alkalmat adott a tudós szerzőnek arra, hogy szo- 
gény egyhnztör'énclmi irodalmunkat egy igazán ér
tékes monogrnphiával gazdagítsa. Ismerve az ő 
nagy hivatalos elfoglaltságát igazán csodálkozunk, 
miként jutott ideje a nagy adathalmazt oly logi
kus rendben csoportosítani, és az egész nehéz kér
dés világos történelmi vázlatát adni.

A műből egyes részleteket közöltünk. Ez al
kalommal közöljük a gondosan szerkesztett tanul
mány végszavait, melyeket az egész mű végered
ményének és nz ügy végmegoldásánál a szerző vé
leményének és javaslatának tekinthetünk. A mű 
végszavai a következők : „Azóta is többször fel
hangzott az illető egyházak panasza ; többször fo
lyamodtak az anyaogyházhoz, sőt a zsinathoz is, 
de eredmény nélkül. A gyűléseken erőt vett az 
örökös gyanú ; a politika ellenséggé tette a jó ba
rátokat s bekövetkezett az, a mi a szenvcdélyes- 
ségnek rendes következése : a szakadás !

Mi tehát ily körülmények között a teendő ?
Nézetem szerint nem más, mint a nemzeti

ségi harezok megszüntetésével, higgadtan mérle
gelni a helyzotet, és az ev. egyház érdeke szem
pontjából visszatérni az 18G9-iki egyetemes gyűlés 
azon bölcs határozatához, mely azt mondja : „A 
h o r v á t-s z 1 a v ó n d a 1 m á t o r s z á g i m i- 
n i s t e r i u m  k e r e s t e s s é k  inog az i r á n t :  
m é l t ó z t a t n ó k  a k k é n t  r e n d e l k e z 
ni» h o g y  az  o t t a n i  t e r ü l o t e n  l e vő  
p r o t e s t á n s  e g y h á z a k  os  p o r e s s  é- 
g i l e g  s z o r v o z k o d h e s s e n o k ,  s m i n t  
i l y e n e k ,  e g y h á z i  t e k i n t o t b o n ,  a 
m a g y a r  p r o t e s t á n s  e g y h á z i  h a- 
ó s á g o  k k a l  é r i n t k o z h o s s o n o k . “

Egyedül ez képes kivezetni a hínárból, mely
be a vak szenvedély sodort bennünket.

Ez a határozat összehasonlítva a legutóbbi 
egyetemes gyűlés határozatával, mutatja legtisz
tábban, hova tóvelyogtünk ol a tárgy valódi érde
métől és mennyi puskaport fogyasztottunk el ha
szontalanul önmagunk ollen ! Ez a határozat, me
lyet a mi saját főhatóságunk ezelőtt ‘J6 évvel nyu
godt kedélyhangulattal, a gyanakodás mérgétől 
ment bölcs előrelátással hozott, ma is m ‘gfelel a 
helyzetnek.

Nekünk nem lobot feladatunk akadályozni és 
tiltani, hanem inkább előmozdítani azt, hogy a 
horvát-szlavón tartományban levő prot. egyházak 
a magyarhoni prot. egyház vódszárnyai alatt, az 
ottani törvényeknek mogfelelőleg külön egyház
megyékké szervezkedjenek, s ezzel is előmozdítsák 
az evangélium alapján reformált protosláns keresz
tyén unyaszontegyháznak felvirágzását.

Ezt követeli a józan hazafiság, ezt a keresz
tyéni testvériség ; ezt a szabadság és haladás esz
méje cgyiránt“

Nézetünk szerint, ha másként nőm lehet, elő
keli mozdítani a horvát cv. egyház teljes önállósí
tását ; mert fontosabb a bifeyysey mint az egyház 
szervezeti egység A szollemi kapocs megmarad
hat az egyházszervezeti különválás mellett is. 
A fő dolog az ovangeliom és az ottani egyházak 
érdeke és nem a mi politikai terveink, eszméink 
— és amint a legutolsó egyetemes gyűlés mutatja: 
a mi türelmetlenségünk és szenvedólyességünk.

Sz.

Pukánszky Béla „Héber Nyelvtan.“ Pozsony, 
1895. A szerző snjátja. Ára 2 frt. 294 1.

A Luthor társaság tette lehetővé anyagi tá
mogatásával o jeles mü megjelenését. Pukánszky, 
a pozsonyi theologíui akadémián a héber nyelv és 
ó-tostamentomi irásmagyarázat jeles tanára és ko
moly szerény tudósa o művel gazdagította irodal
munkat Már 1888-ban megjelent héber olvasó
könyve, a mely a tudományos kritika részéről ak
kor elismerésben részesült.

A héber nyolv ismerete arra nézve, a ki a 
tbeologiai tudománynyal alaposan óhajt foglalkozni, 
szinte elongcdhetlon követelmény. A héber nyelv 
nem dicsekcdhotik oly terjedelmes irodalommal, 
mint a minővel dicsekedhetik az újabb nagy nem
zőtök nyelve, és mégis hatásában óriási. A ó-testa- 
mentomi héber nyelv megszűnt élő nyelvnek lenni, 
és mégis a mig élő nyelvek lösznek, a keresztyén- 
ség mindég kiváló figyelemmel fog foglalkozni o 
nyelvvel, a molyon hirdette ogykoron mennyei Üd
vözítőnk is örök evangéliumát.

A szerző előszavában, mint szerény és komoly 
tudóshoz illő, önmagáról nem beszél, liánom a 
czólról, melynek érdokóbon irta művét. Czólja az 
volt, hogy o művel is előmozdítsa a szentiratok bo-
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ható, komoty, alapos tanulmányozását. Elösmerjük 
a nyelvtudomány fontosságát; de nem tagadjuk
azt sem, hogy hivatkozással a nyelvtudományra, 
hallhatjuk épen napjainkban a legképtelenebb hy- 
pothesiseket az ó-testamentomra vonatkozólag. E 
hypothesisek merészsége inditotta a szintén nagy 
tudós Strack berlini tanárt, a napokban tartott fel
olvasása közben, azon jelentőségteljes szavakra, 
melyeket a lelkészekhez intézett : „Meine Herren, 
lassen sie sich durch die Wissenschaft nicht im
ponieren !“

A jeles héber nyelvtant ajánljuk olvasóink 
figyelmébe. Theologiai ifjúságunk használja áldás
sal e vezérfonalat s nyerjen minél alaposabb kép
zettséget a keresztyénség szent nyelvében, a héber 
nyelvben s felfegyverkezve ez ismereteszközzel, a 
Szent Lélek segélyre hivása mellett, mélyedjen el 
az ó és uj szövetségben foglalt Istenigéjében.

Sz.

Kraus Emil. „Friedrich Meyer, Pfarrer und 
Rektor der Diakonissen in Neuendettelsau. Ein Le
bensbild. Gütersloh, 1895. 0. Bertelsmann. Ara 4 
m. kötve 4 m. 80 pf.

Hogy a szigorú, confessiohoz hű, hitalapon álló 
élet mily gazdaggá és kedvessé fejlődhetik, az nyil
vánvalóvá lesz, ka ezen széles alapon tárgyalt élet
rajzát olvassuk a megboldogult neuendettelsaui di- 
akoniszsza rektornak, Meyer Frigyesnek. A confes
siohoz való ragaszkodásnak, nem szabad holt for
mává válnia, hanem bizonyságául kell szolgálnia 
az Istentől eredő életnek, a mely élet eredetileg 
adva van a szent Írásban. Kraus, a ki Meyernek 
személyes barátja volt és maga is hű hitvalló, (mi
vel az uniónak ellenszegült, állásától meg lett 
fosztva, családjával egy parasztházban talált me
nedéket) kitünően érti leirni a kegyelem hatását, 
Meyer szellemére, annélkül, hogy tagadná, misze
rint a kegyelem hatásának elsajátítása nem való
sult meg küzdelem és esés nélkül. Az igazság és 
történeti hűség teszik igazán becsessé az életrajzot. 
Tömjénezést, magasztalást hiába keresnénk benne, 
a mi nekünk szinte szokatlan, mert hiszen nálunk 
megszokott dolog az, hogy a dicséret és tömjéne- 
zésnek nincs vége hossza még oly egyénekkel 
szemben is, a kik azt a legtávolabbról sem érdem
lik meg. Az életrajz iró alázatos lélekkel tesz ar
ról tanúságot, miként fejlődött a bűnből és kegye
lemből oly nemes élet, a minő volt a mű hősének 
élete. De nem csak a kegyelem nyilvánulásokban, 
küzdelmekben és szenvedésekben gazdag élet tá
rul e műben szemeink elé, hanem egyszersmind be
tekintést nyerünk azon diakoniszsza anyaház mű
ködésébe, életébe, a mely a szellem erős Lőhe alko
tása lévén, ma is első iljmemű intézete lutheránus 
egyházunknak.

Óhajtandó lenne, hogy e mű minden evangé

likus papiakban bemenetelt találjon, abból az igaz 
lutheranns szellemet megismerjük és szeressük, és 
végre valahára a „halott orthodoxia“ és „katholi- 
kus diakoniszsza ügy“ bamba meséitől megsza- 
badúljunk.

Schmidt K. J.

Meusel Carl Dr. phil. „Kirchliches Handle
xikon.“ Leipzig, Verlag von Justus Naumann. 42 
Leiferung. Ara 1 m.

A kinek a Herzog-féle reál encyklopaedia túl 
terjedelmes és drága, a Perthes-féle és a Holtzmann 
és Zöpfel-féle theol. lexikon pedig túl rövid és 
futólagos, annak igen ajánlhatjuk a Meusel-féle 
egyházi kézi lexikont, a melynek 4‘2-ik füzete előt
tünk fekszik. Az egész egyházi életet és tant felölelő 
jelesen és alaposan Írott czikkeket foglal magában 
e mű és pedig szilárd luth. confessionális alapon 

, tárgyalva azokat. A műnek eddig I—IV-ik kötetig 
befejezett része csinosan kiállítva jelent meg s kö
tetenként Ízlésesen bekötve 12 márka 25 frt-ért 

| szerezhető meg. Kívánjuk, hogy e jeles mű kö
rünkben is minél számosabb vevőre akadjon.

Schmidt K- J.

-------- -------------

F E L E K E Z E T I ISKOLA.
Tanítóképzésünk. E lap 5-ik számában szó- 

lottunk tanítóképzőink ügyéről. Simko Endre, az 
eperjesi ev. tanító képző tanára, e tárgygyal behatóan 
foglalkozik s egy kis. füzetben előterjeszti javasla
tát arra nézve, miként lehetne tanítóképzőink 
ügyét előmozdítani. (A füzet czíme : „Tanítókép
zésünk. Vonatkozással a magyarhoni ág. hitv- 
evangélikusok tanítóképzésére.“ Eperjes 1895. 8.)

A vallás és közoktatásügyi minisztérium je
lentése szerint, a mi felekezeti tanítóképzőink nem 
felelnek meg a törvényes igényeknek és hiányosan 
vannak szervezve. Simko szerint a miniszternek 
igaza van. mivel tanítóképzésünk messze elmaradt 
közép és felsőbb iskoláink fejlődése mögött. Az öt 
ág. h. ev. tanítóképző között a soproni felel meg 
leginkább a kor kívánalmainak; de a soproni ta
nítóképző 11 tanára közül is csak kettő tartozik 
szorosan a képző-intézethez. Felső-Lövőn csak 3 
osztályból áll a tanítóképző-intézet s annak 11 
tanára valamennyi bejáró, óraadó tanár. A sel- 
meczi tanítóképző-intézet a lyceummal van össze
kapcsolva. Ez utóbbi intézet növendékei hetenként 
egyetlen egyszer tanítottak az Amann-féle isko
lában. Szarvason is ekként van berendezve a ta.ni- 
tóképző-intézet. Az eperjesi tanítóképző-intézet 
szintén csak három osztálylyal bir s gyakorló is
kolával nem bir. Az összes tanitó-képezdékben az 
elmúlt évben 169 növendék volt.
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Siinkü oinlitutt füzotóbon azt ajánlja, hogy az 
öt hiányos helyett áll itassák fel két egyotomcs jel
legű tanitóképezde. Minden esetre heljres lenne, 
tekintve már a növendékek számát is, egyesíteni 
az erőket és két kitűnően felszerelt, eonfessionális 
alapon álló tanító kepozdét állítani fel.

A tanító kópozdo egyik l e g f o n t o s a b b  
ügye egyházunknak. A felekezeti középiskolát 
szükséges dolognak tartjuk ; de azért nem helye
selhetjük, hogy azokra sokkal többet áldozzunk, 
mint az egyház létének alapföltételeire : a feleke
zeti tanitóképezde és theológiai intézeteinkre.

Felekezeti népiskoláinkat nem adjuk ki egy 
könnyen kezeinkből és ismerve, hogy felsőbb kö
reinkben mily gyenge védelemben részesülünk ott, 
a hol egyházi érdekeink védelméről van szó, előre 
is elkészülünk ide lent a küzdelemre.

Felekezeti iskoláink, ha nem akarjuk azt’ 
hogy csak névleg legyenek a felekezet intézetei 
fejlesztésének elengedhctlen követelménye az, hogy 
legyenek kitünően berendezett tanítóképző-intéze
teink.

Hogy azonban ez intézőtök megfeleljenek fel
adatuknak, ahhoz nem elegendő a nagyszerű épü
let, szertár, könyvtár, gyakorló iskola, sok tanár 
s jól kamatozó alaptőkék. Felekezeti tanitóképez- 
déink csak akkor felelnek meg hivatásuknak, ha 
tanárai az egyház buzgó tagjai, nőin lelkesednek 
az uuióért, vallásos szellem árad ki tanításukból 
és magán életükből. Neküuk felekezeti tanitókó- 
pezdéinkben nem szabad kevesebbet adni, mint a 
mi)(t az állami tanitóképezdék nyújtanak növendé
keiknek, hanoin többet. Tanítói állomásaink igen 
sok helyen levitái állomások is ; ezért nekünk nem 
csak jeles tanítókat, hanem buzgón működő levi
tákat is kell képeznünk. A vallási tantárgyaknak 
szelesebb alapot kellene vetni.

Simkó a két képezdo felállításánál egyházunk 
nyelvi szükségeire is óhajt tokintettel lenni, umeay- 
nyiben az egyik képezdében a magyar nyelv mel
lett a tót, a másikban a német nyelvre óhajtana 
súlyt fektetni. E tekintetben szerintünk az lenne 
a helyes, ha a tanitóképezdék oly helyen állítat
nának fel, a hol azon nyelveket tisztán beszélik. 
Különösnek tűnik fel, hogy a tanár úr mintegy 
félve szólzárjelbon, a tót és német nyelvről s ide
gen nyelveknek czimozi azokat, holott hazai ág. 
h. ev. egyházunk, amint a boldog emlékű Székács 
is elnevezte, háromnyelvű egyház s igy midőn hí
veink t ö b b s é g é n e k  nyelvéről szólunk, ily ki
tételektől őrizkedjünk.

A füzotke szerzőjének köszönettel tartozunk, 
hogy oz ügygyei komolyan és behatóan foglalko
zott. Foglalkozzunk mi is ez ügygyei alaposan 
s ragadjunk meg minden alkalmat, amelynél ez 
ügy előmenetelén lendíthetnénk. A közelgő espo- 
xességi gyűléseken hozzuk szóba ez ügyöt. Gyüle

kezeteink is áldozatra készek, ha arról van szó, 
hogy hithű és népüket szerető tanítókat kap
janak.

Érdekes kérvény. Dr. Jáger tanár és 800 
társa kérvényt nyújtottak be a würtombergi kópvi- 
selőkaniRrálioz, melyben szorgalmazzák, hogy az 
iskolában feladott házi dolgozatok szüntetessenek 
bo. A képviselőkamara bizottsága, melynek elnöke 
n demokrata Dr. Hnrtranf reáliskolái tanár volt, 
azt javasolta, hogy az iskolában feladott házi dol
gozatok mindenesetre korlátozandók, de végkép 
meg nem szüntethetők. A bizottság javasolja, hogy 
a vallásoktatás emlékclcndő anyaga szőkébb hatá
rok közé szórhassák, daczára annak, hogy a libe-

I ralison is aranykorában, 1874-ben, már egyszer a 
vallási tananyagot meglehetősen megnyirbálták. 
A képviselő kamara nem fogadta el ezen javasla
tot a eentrumpárl azon indokolása alapján, hogy 
a vallási tananyag meghatározása az egyház bel 

j ügye A népiskolai házi feladványokra fordítandó idő 
pontosan meg lett szabva. A középiskolák házi föl - 

 ̂ adványuira az 1893-iki rendelőt által kijelölt idő 
még inkább korlátozva lett.

A vallási tananyag sokak szemében, a kik a 
„haladás“ lelkes barátai, szálkát képez. Az iskola 
munkájából sokat leront a kor gonosz szelleme. 
Minő pusztasug barátai azok, a kik az iskola val
lásoktatását minden áron redukálni szeretnék ?

-- ->••<-------

KÜLjVJISSIO,
Afrika. Ilogy a keresztyénség mily erővel és 

kincsesei bi. hitvnllóiban, annak egyik tanúsága a 
keresztyénség jelenlegi állása Ugandában. Ez or
szágban csak néhány évvel ezelőtt is egész sora a 
missionariusoknnk vértanúi halált szenvedett. A 
vértanúk verő jó földet áztatott meg. Ma már a po
gányság a vesztes fél, és Krisztus evangéliuma be
vonulást tart ez országba is.

Az ország fővárosából, Mengo-ból a közeli 
összes tartományokba elhatott a keresztyénség. A 
missio o helyen önmaga fedezi költségeit. A három 
európai missionáruson kívül 85 állomáson 131 ben- 
szülött evangélista és tanító működik. A tartomá
nyokban ma már 200 épülőt áll istentiszteleti és 
oktatási czólokra, a melyekbe vasárnaponként 2UOUO 
hívő gyülekezik. Hétköznapi istentiszteleteken is 
részt vesz k. b. 4000 személy (a főváros kivételével). 
Az utolsó évben 800 felnőtt vette fel u szent ke- 
resztségot, és jelenleg 1500 katechumcnus áll ok
tatás alatt. A megkereszteltek között van egy né
hány mohumedánus is. A missio nem várt sikerei
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arra indították az angol egyházi missiót, hogy 
uiabb jeles erőket küldött a kuzdtérre. Az utolsó 
időben 14 uj missionariust küldtek Ugandába, a 
kik között 5 nő is van, és ezek az első missioná- 
riusnők e munkatéren. Angliában megtörténik, 
hogy az államegyház egyik-másik papja, lelkesedve 
a missio szent ügyéért, odahagyja rendes lelkészi 
állomását, biztos, fényes jövedelmét: missionáriussá 
lesz. így lett néhány évvel ezelőtt Mackay lelkész 
is missionáriussá, a ki aztán Ugandában vértanúi 
halállal múlt ki.

A római kath. missio is mozog ez országban. 
Legújabban a pápa külön angol püspököt nevezett 
ki Uganda részére.

A keresztyénség hódításokat tesz Afrika éb
redni kezdő népei között s uj világot teremt azon 
részeken is, a hol a pogányság és mohamedanis- 
mus fogva tartották a népeket. Európában meg 
sokan a régi hittől elszakadnak, a pogányság és 
a materialismus karjaiba vetik magukat, mintha 
Afrika szelleme rajtunk állana bosszút azért, hogy 
a keresztyén nap sugarai behatottak abba a sötét
ségbe is.

BEL.MISS 10.
Az egyleti mulatságok korlátozása. Az élv

vágy elhatalmasodása korunk nagyon elterjedt be
tegsége, sok tekintetben okozója az erkölcsi elziil- 
lésnek, a sociális nyomornak. Németországban a 
gyülekezési jog széles alapokra van fektetve. Se
hol sem virágzik annyira az egyleti élet mint épen 
ottan. A legkisebb város is csak úgy hemzseg a 
sok „Verein“-tól. Ennek meg van a sötét háttere 
is abban, hogy az egyletek ünnepélyeket tartva s 
azokat mulatságokkal egybekötve, a közönség örö
kös mulatozási lázzal izgattatik. A mulatozás bű
nös az esetben, ha mi az által rendes hivatásunk 
teendőitől elvonatunk, és a komolyabb világnézet 
alapjait lerontjuk.

Az örökös egyleti mulatozás következményei 
már jelentkeznek a müveit külföldön. A munkától 
— a physikai munkától, irtózik mindenki, és lené
zéssel viseltetik az iránt. Részegnek lenni, azt a 
közönség nem tekinti oly szégyennek, mintha va
laki maga tisztítja a csizmáját.

fiz egyletek szép, ideális czélokat Írnak 
zászlajukra, de az csak puszta czim marad, a fődo
log az eszem-iszom, a mulatozás. Az ideális czélok 
helyett ez egyletek a materialistikus világnézet ter- 
jésztőivé váltak.

Az egyleti mulatozás csak külsőleg viseli a 
zártkörűség jellegét. Az ártatlan mulatozásból er
kölcsrontó tivornya lett.

Ezen mulatozások erkölcsrendőri felügyeletét 
sürgetik a belmissiói egyletek. Igen helyesen jegyzi 
meg egy belmissiói lap,hogy az erkölcsrendőrség e te
kintetben csak akkor működhetik áldásosán, ha a 
társadalom józan körei erkölcsi öntudattal bírnak, 
és ig.y az erkölcsrendőrség működését megértik, 
méltányolni tudják.

A belmissio egyletei és intézetei Ném etor
szágban évenként jelentést tesznek működé
sükről a központi bizottságnak. E jelentések sok 
érdekes és tanulságos dolgot tartalmaznak. A 
wiesbadeni vallásos iratokat terjesztő egylet 29 
évi fennálása után szép eredményeket mutathat, 
fel. 1892-ben 175,000 vallásos iratot árusitott 
el „Deutscher Hausfreund“ czimükalendárium
ból évenként 50,000 példányt terjesztett el. 
„Barmherziger Samariter“ czimü lapja 6600 
példányban jelen meg — A brémai kivándor
lókat gondozó egyesület igen áldásosán műkö
dik. New-Yorkban és Baltimoreban lelkészeket 
alkalmaz, a kiknek egyedüli gondjuk az anya
giakban és lelkiekben támogatni a kivándorló
kat. A társulat által a kivándorlók számára 
szerkesztett! „Ratgeber für Auswanderer“ czimü 
mü 12 kiadást ért. A társulat Brémában külön 
irodát tart fenn, a melynek feladata a kiván
dorlóknak tájékozást, esetleg útbaigazitást nyúj
tani. — A würtembergi biblia társulat az í 89 3-ik 
évben örvendetes munkásságot fejtett ki, lu0,250 
darab szentirat, biblia, uj testamentom, egyes 
szentirás rész adatott el. 16,007 uj házaspárok 
számára kiadott úgy nevezett „Traubibel“ lett 
elárusítva.

Az akadémiai missio egyesületek szama
Németországban az elmúlt évben 7-ről 12-re 
emelkedett. Újabban ezen missio egyletek nem 
csak a kül, hanem a belmissióval is foglalkoz
nak, sőt némely helyen kiterjesztik figyelmüket 
a sociális kérdésre is. Ez egyesületek tagjai 
együttesen megtekintik a belmissio nagyszerűbb 
alkotásait is, a látottakat és tapasztaltakat meg
beszélik. Vajha a mi theologiai ifjúságunk is 
érdeklődnék a missio szent ügye iránt s már* 
az által is úttörője lenne egy nemesebb, ideáli- 
sabb iránynak egyházunkban.

Az iszákosság elleni küzdelemben a dán 
rendőrség igen erélyesen jár el. Ha valakit az 
utczán részegen találnak, azt kocsira téve a  
rendőrséghez kisérik s ott tartják őt, mig ki 
nem józanodik. Másnap aztán azt kutatják, hogy 
hol élvezte utoljára az italt. A korcsmáros kö
teles a szállítási költséget megtéríteni, a költ-



gégét pt'dig készakarva nagyra szabják Ha az 
eset ismétlődik, bezárják a korcsmát.

---------> .<---------

K Ü L F Ö L D .
A pápa esni hatatlansága proklainúlAsnmik a 

múlt hónapban volt 25 éves jubileuma. A prok- 
lamálást megelőző tanácskozások igen jellemzőek. 
A poitiersi püspök azt mondta e tanácskozá
sok alkalmával: „A pápának csalhatatlannak 
kell lennie; mert Péter apostol is lepel lefelé 
lett keresztle feszítve. A lej viselte az egész 
test terhét. így a pápa mint az egyház teje 
viseli az egész egyházat. E szerint az a csal
hatatlan, a ki a terhet viseli, és nem a teher, me
lyet viselnek.“ A szicíliai püspök hivatkozott 
egy kijentésre, melylyel svtíz Mária a püspök 
honfitársait megajándékozta. E szerint, a midőn 
Péter az ein«» szioiliai keresztyén gyülekezet
nek azt prédikálta, hogy ő csalhatatlan, a hívek 
nem akarták elhinni. A gyülekezet megkér«.ezte 
szűz Máriát, hogy hallott e már valamit az 
apostol csalhafatlanságáról. Erre Máiia azzal 
válaszolt : „mindenesetre, hiszen emlékszem arra, 
a midőn fiam ezen kiváltságot Péterre ruházta1*. 
Ily gyermek mesék között született azon tan, 1 
mely ma már a római katholicizmus körén 
helül nem talál ellenzésre.

A socialisták és a ve Has. Dániában a so- l 
cialdemokraták nem foglalnak el ellenséges 
állást a keresztyénséggel szemben, míg Német
országban a párt remekel a gyalázatosabbnál 
gyalázatosabb kifabadásokban a vallással szem
ben. Csak nem régen az ó-testamentomi történe
tet gúnyolta a német birodalmi gyűlésen az 
egyik socialdemokrata szónok annélkül, hogy 
istenkáromló beszédében meg lett volna akasztva. 
A múlt hónapban Täuscher socialista állott a 
stuttgarti esküdtszék előtt istenkáromlással vá- 
doltatva, mivel a „Schwill» Tagwacht-“ban a 
világosság és a sötét: ég fiai ezimű czikkben a 
többek között azt irta : „Az ördög az egyedüli 
tisztességes személy" az egész keresztyén myfilo
lógiában.“ A vádlott- azzal védekezett, hogy a 
nevezett czikkben nem értette a keresztyén egy
házat és annak tanát, hanem csak a keresztyén 
mytliológiát. A socialisták, úgymond, a vallást 
magán ügynek tartják, épen azért vallásos tar
talmú és a vallásra vonatkozó czikkeket nem 
is vesznek fel lapjaikba Az államügyész kimu
tatta a védelem tarthatatlanságát és bebizonyí
totta, hogy a czikk tényleg botrányt idézett

elő, a keresztyény tudatot mélyen sérti, és ha 
a vádlott érvei helyesek lennének is, kétségbe 
vonja, hogy lapjának olvasói oly „lúl felvilá
gosul’“ elemek hímének, a kik a szerkeszti) 
szellemében értelmeznék a botránykoztató s/a- 
vakut. Az esküdtszék három hónapi börtönre 
és a nevezett czikket tartalmazó lapok elkob
zására Ítélte Taiiscbert.

Németország. A fakultativ halottégotes tár
sulata Stuttgartban a zsidó kultusz főhatósághoz 
fordult azon kérelemmel, hogy a nevezett hatóság 
utasítást adjon a rabbinusoknak arra nézve, hogy 
miként működjenek közre a haloitégetésnél. A kul
tusz főhatóság egyetértve a rabbinusokkal akként 
határozott, hogy a haloitégetésnél n rabbinusok 
szertartást nem végezhetnek, mert a halottnak el
éget cső vallási szempontból meg nem engedhető. 
Az elégetett halott hamvainak eltemetése vallási 
kötelesség 8 annál ugyanazon imák mondandók el, 
mint bármely más temetésnél. Az elégetett halott 
hamvai rituális koporsóba teendők. A halotti be
széd tartása a rabbinus belátásától függ. Őrizked
jék a gyászolók megsértésétől és minden czélzás- 
tól, do egyszersmind beszédjében ne adjon tám
pontot arra nézve, mintha az izraelita vallás meg
engedné a halottégetést —

A róni. kath. püspökök állásáról az egyház 
korén belül igen érdekesen ir az „Alig. Zeit.“. A 
püspökök hatalma o lap szerint ma már egészen 
meg van törve. A mai egyházpolitikában egészen 
más tényezők léptek fel és oly hatalomra tettek, 
szeit, melytől rettegnek a püspöki irodákban. Ez a 
két uj tényező: a katholikus néppárt és az ultia- 
irontán sajtó. Ez uj hatalommal szemben, a politi
kai téren n r.r semmit sem jelent a püspökség, és 
egyházi téren is maholnap meghátrál az utóbbi. A 
franczia megszokta egy század óta csak az eske- 
tésnél és temetésnél igénybe venni papját, a né
met ultraniontánok pedig csak arra használják a 
püspököt, hogy az ő gyűléseiket megáldja és igent 
mondjon ama, a mit a szerkesztői szobában a bi
zottság elhatározott. Jaj annak a püspöknek, a ki 
a dolgok ezen uj rendével nincs megelégedve ! Az 
úgy járna mint a bambergi érsek, a kinek palotá
ját a „jóérzelnúí“ elemek sárral megdobálták, vagy 
úgy járna mint Köp bibornok, a kiről, midőn egy 
apokrif nyilatkozata a centrumul agatartására nézve 
a Bismarck ünnepélyt illetőleg elterjedt, egy délné
met ultramontán lap azt irta: „az olyan embertől 
más vagy egyáltalán jobb dolog nem is várható.“

„Állam és egyház“ ily czim ahitt a „Deutsch 
Ev. Kirchcnzt“ 27-ik száma Stöcker tollából czikk- 
sorozatot közöl, melybon az iró azt mondja : Első 
sorban is protestálunk azon állítás ellen, mintha mi 
vak fanatismustól surkalva azzal vádolnánk a libe-
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ralismust, hogy az minden rosznak okozója az egy
házban és államban, és épen úgy gyűlöljük a kö
zéppártokat is, daczára annak, hogy azok Bey- 
lag szerint magukban foglalják népünk legjobb er
kölcsi és szellemi erőit. Nem a gyűlölet az, a mely 
bennünket a liberalismus és a középpártok ellen
ségévé tesz, hanem az a tudat, hogy a liberalis
mus oka a német nép vallási hanyatlásának és a 
reformáczió egyháza befolyás nélküli helyzetének, 
sokkal inkább okozója e bajnak mint a sociálde- 
mokracia. A liberalismus előtt a positiv keresz- 
tyénség mindég veres posztót képez, a melynek 
láttára az azonnal dühbe jön.“ Mi is azon nézetben 
vagyunk, hogy a liberalismus divatos fogalma nem 
azonosítható a protestantismussal. Á mai divatos li
beralismus forrása nem a protestantismusban kere
sendő s vele egyházunk, ha csak nem kíván letérni 
az evangeliom által kijelölt alapról, szövetségre 
nem léphet, ha pedig a hangzatos frázisok kísérté
seinek nem tud ellentállni, majd keserűen fogja ta
pasztalni, hogy rajta is beteljesedett az a mondás : 
a mór megtette kötelességét, a mór mehet ! —

Schleswig-Holstein egyházi statisztikája az 
1894-ik évről a következő : az evangélikusok száma 
e német tartományban 1,188,308. Az egyházi vá
lasztók száma 189,938, ezek közül az egyházi vá
lasztásoknál szavazott 14,2 .9 egyháztag. 41,050 
szülött közül megkeresztelve lett 37,900 gyermek 
— tehát 3000 gyermek nem részesült a keresztség 
szentségében. 10,190 polgári házasságból egyházilag 
esketve lett 9586 Egyházi szertartással végzett te
metés 19,046 esetben volt, mig 2708 esetben az egy
ház mellőzve lett. Úrvacsorához járult 347,022 lé
lek. Konfirmáltak száma : 24,763. Az ág. h. ev. 
egyházba tért 43. róni. kath. 5 zsidó, kiás keresz
tyén íelekezctbe lépett 18. Felekezet nélkülivé 
lett 54. —

Hessen-Nassau egyik kerületének ev. gyüleke
zetében meghalt egy socialdemokrata neje, amely i 
nő életében avval tetszelgett, önmagának, hogy a ' 
hitet és vallást ócsárolta, és az által sokakat meg
botránkoztatott. A férj nejét egyházilag kívánta el- 
temettetni, de a lelkész, tekintettel a nő magavise
letére, megtagadta azt, A munkás a konsistorium- 
hoz fordult azzal, hogy a lelkész hivatalos köteles
ségét tagadta meg vele szemben, a ki az egyház
nak még tényleg tagja. A konsistórium igazat adott 
a lelkésznek, a mivel azt tanúsította, hogy az evan
gélikus egyház is képes még egyházfegyelmet gya
korolni. —

Hessen-Nassauban jelenleg új énekes könyvet 
hoznak be a gyülekezetbe, amelyet az egyházi ha
tóság ad ki, gondosan kijavítva a régi énekeskönyv
ben a rntionnlismus pusztításait. Az új. énekes könyv 
behozatalánál minden erőszakot kerülnek. Mielőtt 
az énekeskönyvet a gyülekezetbe behoznák, joga 
van az ellen bármely gyülekezeti tagnak felszólam-

lani és ha csak egy felszólamló is akad, az énekes- 
könyv behozatala késedelmet szenved, mivel az 
egyházi hatóság kiváló gondot fordít arra, hogy a 
behozatal a gyülekezet egyértelműsége alapján tör
ténjék. Bizonyára helyes intézkedés ez s látjuk, 
hogy ott is, a hol azzal nem kérkednek, hogy az 
egyházban minden jog a gyülekezettől ered, minden 
erőszakosságtól — igen helyesen, őrizkednek.

Svajcz franczia részében észrevelietőleg erő
södik a róm. kath. egyház nem a protestánsok át
térése által, hanem inkább az által, hogy a róm. 
kath. egyház szétszórtan élő tagjait kiválóan gon
dozza, A hol a híveknek csak kis serege is gyűl 
egybe, ott a róm. kath. egyház templomot építtet, 
és lelkészt alkalmaz. A csak néhány év előtt ala
pított freiburgi egyetemnek 70 tanára van, kik kö
zül sokan európai hírnek örvendenek. Mit szóljunk 
a mi diasporánkról, nem is képzeljük, mily nagy 
tömege híveinknek vész el az intoleráns és lélek
halász róm. kath. papság munkája folytán ! — Az 
üdvhadsereg Svajczban is fészkelődik. A szekta tag
jai várva várják a fő generális, Booth, megérkezé
sét Angliából. Az üdvhadsereg .tisztjeit csak nem 
régen is a nép kővel és sárral megdobálta. Basel- 
ben és Bernben az üdvhadsereg czéljaira külön nagy 
termeket emelt.

Spanyolország. A róm. kath, istenitisztelet 
ügyében a valenciai érsek pásztói-levelet intézett 
a klérushoz. Nevezett körlevélben az érsek szem
rehányást tesz, hogy sok lelkész a szószéken szó- 
noklási productiót végez. A politika, az irodalom, a 
a művészetről beszél, nem igyekszik egy
szerűen az Isten igéjét nyújtani, sőt az Isten igéjét 
csak eszközül használja arra, hogy mint jeles szó
nokot magasztalják és emlegessék. Nagyon rosz- 
szalja az érsek azt is, hogy némely templomban 
az egyházi ének egészen operetteszerű. Ez egy
házi énekről azt mondja, a „Köln. Volkszeitung“ 
tudósítója, hogy az az áhitat és ima szellemével 
merőben ellentétes, frivol és elegáns emberek nagy 
tömegét csábitja a templomba, de semmiesetre sem 
építő hatású. Némely falusi szegényebb templom
ban orgona helyett verklit alkalmaznak, a melyen 
aztán eljátszanak nem igen egyházias jellegű nép
dalokat. A katholicismus nem fajult volna ide, ha 
ez ország nem tette volna tönkre a protesrantismust* 
Spanyolország elérte a hitegységet lerontva min
den egyéni sajátosságot — a teljes egység ott meg 
van — egység a hitben, a nyelvben és e nép a 
müveit népek között semmi szerepet sem játszik. 
A dicső múlt csak emlék. A jelen a sivár egy
ség jelenje.

Olaszország. A péterfillér évről-évre apadó
ban van, a mi felett már a pápa is aggódni kezd*



A Vatikánban o»y bizottságot hívtak egybe, mely
nek föladata az apadás valódi okát kutatni. Abban 
állapodtak meg, hogy az apadás oka az, miszerint 
a hívek más czélokra való adományok által igen 
igény bo vannak véve. Ellett határozva, hogy' a püs
pökök figyeljenek arra, miszerint a kegyes adomá
nyok rendeltetési helyükre érkezzenek. Már koráb
ban is felhivattak a püspökök arra, hogy a péter- 
fillér ügyében buzgóságra intsék a híveket.

Amerika. A római egyház nagy buzgalom
mal csinál ügyének propagandát. A clevelandi püs
pökségben egy év óta nyilvános felolvasások által 
kísérletet tesznek protestánsok, zsidók és atheisták 
megnyerésére. A mozgalom élén hires szónokok és 
missionáriusok állanak. Most pedig egy, úldozárok- 
ból álló társulat van keletkezőben, melynek fela
data lesz minden téren kivetni a római hálót. Cle
velandiam lesz ezen áldozárok otthona, aiiul Horst 
püspök főhatósága alatt fognak állani. A prediká- 
eziokat templomokban és nyilvános termekben fog
ják tartani. A hallgatók a beszéd után kérdéseket 
is intézhetnek. —

A szektáknál divatos szabad imák sok vissza
élésre adnak alkalmat. így a los-angelesi szektá- 
rius prédikátor ekként imádkozott a nyilvános isten
tiszteleten : „Uram, légy irgalmas a los-angeles vá
rosi könyvtárosnőuek, tisztidsad meg őt minden bűn
től és tedd hivatalának méltó birtokosául.“ A könyv
tárosnő panaszt emelt az illető imádkozó ellen rá
galmazás cziinén és a bíróság, helyt adva kérelmé
nek, megbüntette a vádlottat.

Dánia. E kicsiny, majdnem teljesen luthe
ránus ország egyházi ügyei érdekelhetnek ben
nünket. Ilusvét másod ünnepén két új püspök 
lett felszentelve Koppenhága fő templomában. 
A seelandi püspök Fog, hajlott koránál fogva, 
márc/.iusban megvált állásától. Helyére a posi
tiv körök örömére l)r. Rördam lett kinevezve. 
Az újonnan kinevezett püspök mély tudományos
sága és kiváló szónoki képessége által tűnik 
ki s lelkiismeretessége és igazságszeretete foly
tán az országos egyház széles köreinek rokon- 
szenvét bírja. Férfiú az, a ki a püspökségben 
nem hiúságának kielégítését keresi, hanem az 
Istentől neki juttatott tehetség érvénvesitését. 
egyháza szent czéljai érdekében.

Márezius 11-ikén halt meg Dánia legöre
gebb püspöke a 90 éves Balsler. A paps.tg ál
talános óhajára Götzsciie V. lelkész lett püs
pökké kinevezve.

A roskildei kanonok májusban elhalálozott. 
Helyet ily minőségben nem óhajtják többé be
tölteni. hamm ez lenne a seelandi püspökség 
székhelye, amennyiben az eddigi seelandi püs
pökség két részre osztatnék. A jelenlegi seelandi

püspök főhatósága alá kizárólag Koppenhága 
tartoznék és érseki czímet nyerne.

Junius 18 —20-ig tartatott meg Koldingban 
a hetedik egyházi konferencia.

Ezen úgynevezett „Betncsda“ konferenciá
ban lelkészek és positiviránya világiak vesznek 
részt, hogy a positiv irány óhajait megbeszél
jék, másrészt pedig az országos egyház három 
irányzata („Egyházipárt— Grundtvigianusok — 
Belmissio) kozott közös érintkezési pontokat lé
tesítsenek. Diniában egyetlen egy .liberális* 
lelkész sincsen. A megbeszélendő kérdések el
seje az volt, hogy a koufirmácziónál a konfir
mandusok fogadalmat tegyenek-e, vagv pedig 
csak hitvallást. A nézetek e részben igen elté
rők valáuak. A résztvevők nagv része azon (illá
ján; k is kifejezést adott, hogy a konfirináezioi 
oktatás és a konfirmálás között hosszabb idő 
legyen, mint eddig á falánosul bevett szokás 
volt. Szóba jött továbbá az egyház viszonya 
a social is kérdéshez. Az előadó gondolat me
nete a következő volt : „Az egyház ne oldja 
meg a sociális kérdést, hanem tartsa ébren a 
társadalom lelkiismeretét Ezt nem cselekedte 
mindenkor az egyház. Az egyháznak nincs so
ciális program inja és épen azért egvik vagy má
sik társadalmi rendnek elítélése a keresztyénség 
nevében keresztyénellenes d log. Az egyház 
e részben vétkezett, a mitől a jövőben őrizked
nie kell.“ A tárgyalás nagyon nyugodt hangu
latban folyt le. A tárgyalásban részt vett két 
socialdcnmkrata vezér is, Linderberg F. és 
Simdbo. Ez kissé különösnek tűnhetik fel azok 
előtt, a kik előtt a d in viszonyokkal ismeretlenek. 
A socialdemokrata vezér, Linderberg F., hatá
rozottan positiv irányú és egvházát szerető fér
fin Az értekezletet Rördam püspök kitűnő ér
tekezése zárta be, a melyben azon kisértéstől 
óvta a hallgatóságot, mely korunkban sok he- 

! lyen azon nézetben nyer kifejezést, mintha az 
igaz keresztyénség épen most szállott volna le 

i földünkre. Grundtvig énekének azon szavaira 
emlékeztette a hallgatóságot „Uram, add, h'*bry 

! a kegyes atyák nyomdokain, a te arezod fenyé- 
| ben járjunk.*
i

Anglia. Ez évben lesz Angliában 50 éve 
annak, hogy az utolsó párbaj előfordult. 50 
éve annak, hogy Seton hadnagy Hawkes had
nagyot, párpajban agyonlőtte. Az illető Franczia- 
országba menekült, mert Angliában már akkor 
a katonai törvény sem engedte meg a párbajt. 
A társadalom ott az ököljog ezen maradványát 
alaposan kiirtotta.

Érdekes dolgokat irt Szabó Aladár az an
gol egyházi és politikai életről. Azt állítja, hogy
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a kettő egymással összefügg, A keresztyén ac- 
tiv munkában a világiak ép úgy részt vesznek, 
mint a papok. A hívek még a püspöki egyház
ban sem játszanak passiv szerepet. Azt állitja 
továbbá, hogy az angol népképviselet és nép
uralom a szé legnemesebb értelmében való> ág 
Ja j annak a képviselőnek, a ki meg nem en
gedett eszközökkel harczol. Jaj annak a kép
viselőnek, a ki nem úgy szavaz, mint a hogy 
választóinak Ígérte. Jaj annak a képviselőnek, 
a ki a családi élet törvényei ellen vét. Sir 
Charles Dilke nem lehetett többé miniszter, 
m ihelyt házasságtöréssel vádolhatták őt. Szabó 
állítása szerint arról, hogy a kormány ígérgetés, 
hatalmi eszközök igénybevétele által mestersé
ges többséget alkosson, egyátahban szó nem 
lehet Angliában.

Francziaország. Az államiskolák növendé
keinek száma 1886—1892-ig 223,000 növendékkel 
apadt, mert a lakosság nagy része ma már nem 
küldi gyermekeit ezen iskolákba, amelyekben a 
vallás nem tanittatik. A katholikusok nagy áldo
zattal íentartják felekezeti iskoláikat, melyeknek, 
növendékei Francziaország tanköteleseinek egy 
ötödét képezik. Állami részről mindent elkövetnek, 
hogy az állami iskolák növendékeinek számát 
emeljék. Poincaré vallásközoktatásügyi miniszter 
körlevelet intézett az összes iskolaszékekhez, mely
ben többek között azt mondja : „Az állam 500 mil
liót fordított iskolai épületekre, 120 milliót fizet a 
tanítóknak, ez összegért sokkal többet vár a köz
társaság a népiskolától, mint épen azt, hogy nö
vendékei megtanuljanak olvasni; annak azon nem
zeti műhelynek kell lennie, amelyben a jövő Fran
cziaország kovácsoltassék, a melyből a polgárok, 
munkások, katonák nagy tömege kerüljön ki, a 
kik harmincz év múlva a haza jövőjét tartsák ke
zükben.“ Az iskolaszéki tagok gondoskodjanak, hogy 
az iskolák látogatottak legyenek. Az iskolai pénz
tárak legyenek hathatós eszközök arra nézve, hogy 
a lakosság ez iskolák felvirágzásán közreműköd
jék. •— Kérdés, váljon ezen eszközök a vallástalan 
iskolák bukását képesek lesznek-e feltartóztatni?

------—s- *i-------

BELFÖLD.
M agatartásunk a jövőben. Az egyházpoliti

kai törvények életbeléptetésétől már csak néhány 
hét választ el.

Sokan aggódva néznek a jövő elé. Egyházi 
elöljáróinktól hivatalosan még semmi utasítást 
sem kaptunk. Az uniált miskolczi püspöki érte
kezlet hírlapikig közölt javaslata előttünk fekszik- 
Maga a javaslat is elárulja az aggodalmat a jövő 
korszakkal szemben. Telve van jóakaró tanácscsal, 
a  belmissio ajánlgatásával. Az eljárásra vonatkozó

utasítások igen hézagosak. A házassági előleges 
hirdetés elmaradna s helyébe lépne az utólagos 
hirdetés, a mely azonban a javasolt formában tel- 

] jescn felesleges és azt senki sem fogja kívánni ! 
i Ha az egyházi esketést nymbuszától nem akarjuk 

megfosztani, meg kell az előleges hirdetést, ha 
csak egyszer is, tartani. A hirdetésnél hangsúlyo
zandó, úgy a mint ág. h. ev. egyházaink egy né
melyikében eddig is szokásban volt, miszerint 
keresztyen házasságba lépni szándékoznak az illető 
jegyesek. Az esketés a templomi hirdetés és a pol
gári házasság kötésről szóló tanúsítvány előmuta- 
tása után történnék meg. A törvénynek ekként ele
get tennénk s az eddigi rendet nem bolygatnánk. 
Nem tartjuk elfogadhatónak a püspöki javaslat 
azon részét, mely szerint a keresztyének és nem 
keresztyének esketése templomunkban végrehajtható, 
a mennyiben az ellenkezik egyházunk közfelfogá
sával s részben előmozdítaná a felekezetnélküli- 
séget.

Nem helyeselhetjük a püspöki javaslat azon 
részét sem, mely a lelkészeket arra hívja fel, mi
szerint halotti szertartást vágezzenek ott, a hol a 
más felekezet lelkésze azt megtagadná — nem he
lyeselhetjük más egyház egyház-fegyelmének ekként 
való lazítását. A javaslat nem eléggé egy házias és 
nagyobb súly van abban fektetve az állami érdek
re, mint egyházunk és vallásos népünk érdekeire, s 
mintha egy politikai párt sugalmai valósultak meg 
volna abban ! E tárgyról jövő számunkban részle
tesen szólunk. Eszmecsere s megbeszélés végett itt 
közöljük egyik lelkésztársunk javaslatát, melyben 
ha van is, a mivel teljesen egyet nem értünk, van 
azonban hasznos, jó mag is s látszik, hogy az ille
tő komolyan gondolkozott a tárgyról :

I. Az 1894. évi XNXI. t.-cz. az egyházi há
zasságot vallás-erkölcsi jellegétől meg nem foszt
hatván, igen természetes, hogy a házasságkötés 
terén egyházilag ezentúl is minden a maga tradi- 
tionális alakjában és lényegében érintetlenül fenn
áll, mert meg sem változtatható ; ehhez képest az 
eljegyzés, szószéki hirdetés, e k e t é s és m e g á i -  
d á s, az agendai formula szigorú tartásával, ezen
túl is olyképen eszközlendő, mint azelőtt.

Ií. Ebből kifolyólag a lelkészek szigorúan el- 
tiltatnak a polgári házasságkötésre vonatkozó (va
lamint a többi úgynevezett egyházpolitikai) tör
vénynek a szószékről való kihirdetésétől, mert az 
tisztán a házasság polgári vonatkozású viszonyait 
érintvén, egyházi támogatásra nem szorul, s köny- 
nyen arra a felfogásra vezetne, hogy az egyházi es
ketés ezentúl felesleges.

III. Minden lelkész hivatásából folyó szent 
kötelességének tartsa rámutatni, hogy a házasság 
vallási szempontbói csak akkor teljes, és csak ak
kor felel meg tökéletesen az egyház álláspont
jának, ha egyházilag is megköttetik.

IY. Aki azt tenni vonakodik, az a vallást semmi
be sem veszi és az egyház parancsainak nem enge
delmeskedik, mint ilyen tehát semmiféle egyházi 
hivatalra, tisztségre nem választható.

V. Az egyházi házasság megkötésére az egyes 
egyházközségekben meghatározott időt, a polgári 
házasság-kötésre kijelölendő napra és órára való 
tekintettel megváltoztatni nem szabad, sőt inkább 

i oda kell hatni, hogy az előbbi időpont legyen ha- 
I tározó, mivel az egyházközségekben fennálló eddigi



reminek meg bolygatása túlságosan lekötve tartaná 
az amúgy is túlterhelt lelkészeket.

VI. A háromszori kihirdetésről szóló bizonyít
vány, az elbocsájtó és egyéb anyakönyvi okmá
nyok ezentúl is a lolkészi hivataltól lesznek be
szerzendők. Ugyanez áll a confirmátio és felekezeti 
iskolába való felvétel alkalmából beszerzendő egy
házi kereszt, anyák, kivonatokra nézve is.

VII. A csak polgárikig kötött házasságból 
származó gyermekek keresztelési adatainak bejegy
zésekor az egyházi anyakönyv „Jegyzet** rovatába 
ez Írandó : „Szülői c s a k  polgárikig léptek házas
ságra.** Erre a jegyzetre nyilvántartási szempontból 
van szükség.

VIII. Az egyházi és nem egyházi házassági 
jellegből származható, esetleg a templom szentelt 
helyiségében kitörésre jirhato gúnyolódások kike
rülése czéljából felhntalmaztatnak a lelkészek, hogy 
ott, a hol azt szükségesnek fogják találni, az egy
házi házasságból származó gyermekeket, a többi
ektől elkülönítve, előbb keresztelhessék es az egy
háziing megesketett egyházkelő asszony avatását, 
a töld itől elkülönítve, előbb végezhessék.

Erre az utasításra a béko szempontjából van 
szükség.

IX. A csak polgárilag köiött házasságban élő 
és békétlenkedő házastársak békitése nem tartozik 
a lelkész kü’ün kötelességeihez.

A soproni felső ev. egyházmegye július 24-én 
tartotta rendes közgyűlését S o p r o n  ban.  Heg
gel 8-kor gyám intéző ti. istentisztelet volt, melyen a 
szt. beszédet So l e z  Ödön ágfalvai lelkész tartotta 
Máté 14, 14—lö felett. Az ofl’ertórimn 77 frt 45 kr. 
volt. — A gyűlést dr. S c h r e i n e r  K. esperességi 
felügyelő nyitotta meg, beszédében kiemelve, hogy 
a lelkészeknek az uj viszonyok között különösen 
a vnliástanitásra, lelkipásztorkodásra és belmissióra 
kell az eddiginél nagyobb gondot fordítaniuk. Igaz 
szavak. — csak azt kellett volna még hozzájuk 
csatolni, hogy a v i l á g i a k  is jobbun támogassák 
ezentúl a lelkészeket egy  h á z  me n t ő  munkássá
gukban. He n n er esperes évi jelentéséből ölöm
mel győződtünk meg, hogy esperességünk valn- 
menynyi anyu és leány községében mindenek éke
sen és jó rendben folynak, kivéve K a h o l  d o t és 
F e l s  ő-l* é t e r f á t mely községeinket a tavasz- 
szal eg}' felhőszakadás teljesen elpusztította s me
lyekre nézve kimondatott, hogy tagjai ez évre fel
mentetnek nz egyházi adóviselés terhe alól. — A 
számvevőszék jelentése alapján kitűnt, hogy köz
ségeink mintaszámadást vezetnek, hogy Sopronban 
egy kegyes özvegy diakoniszsza intézetre 8, tomp- 
lomfűtésre 4 ezer forintot adományozott, hogy Ag- 
fulva nz új iskoláját még terhelő 1500 frtnyi tarto
zását törölte. Balf zilált pénzügyeit rendezte, Vep- 
perd házat és telket, szerzett, stb. Az esperessóg 
költségvetése 500 forintban lett megállapítva s ki
mondatott, hogy adókulcsát valamennyi község, 
még ez éven a zsinati törvények 252. és 255. 
alapján rendezze. — Az iskolai bizottság jelentése 
szerint iskoláink mindenütt kitűnőek s a gyerme
kek iskoláztatása is kevés kívánni valót lnigy hát
ra. Mcgállapittattak a szükséges tanszerek, melyek 
minden iskola részére okvetlen beszerzendők, a tan
könyvek, melyeket minden iskolába be ke l l  ve
zetni és a tananyag mely mindenütt feltétlenül ta
nítandó. Kimondatott, hogy Magyarország története

ezentúl német s helyette a természetrajz magyar 
nyelven taníttassák. — A lolkészi értek« zlot, a 
m ú l t  évi  o s p. g y ű l é s  m e g h a g y á s a  
fo 1 y t á  n, valamennyi esperességi gyülekezet ré
szére, egységes l i t u r g i á i  t e r v e z e t t ő l  
lépett a gyűlés elé, melyet az biztosan el is foga
dott volna, ha Poszvék igazgató úr azon — sze
rintünk téves, nézetének nem ad vala kifejezést, 
hogy a liturgia rendezésűhez csak a zsinatnak van 
joga. (?) Ezáltal ezen fontos ügy egy évre ismét 
elodáztatott, de c s a k  egy cvr o,  mert száz 
évig mi lelkészek, kik csak a „formát“ akarjuk 
egységesíteni s nem a „tant“ bolygatni, senki ked
véért som várhatunk! — A közalaphoz körülbolől 
771 fit 1>2 krral fog esperességünk évenként já
rulni, segélyre ezen alapból legfeljebb B a 1 f szorulna. 
„A dunántúli ág. hi tv. ev. kor. egyházkerület rend
szabályai és utasításai** ez. javaslatot a gyülekeze
tek általában elfogadták s az esp. gyűlés a Jelkészi 
értekezlet által benyújtott észrevételekkel határozta 
el azokat a kerülethez felterjeszteni. — A jövő évi 
közgyűlés Koszton lesz. Addig is óvja Isten egy
házmegyénket !

Uj tlteologiai tanszék Sopronban A dunán
túli egyházkerület iskolai nagybizottságu ez évi 
rendes gyűlésén, tekintettel egy korábbi egyházke
rületi gyűlési határozaira és arra, hogy az idei na
gyobb államsegélyből ezen czélra is utalványoznak 
1500 Irtot, elhatározta, hogy a soproni theol. inté
zeten egy uj theologiai, még pedig e g y h á z- 
t ö r t ó n e t i  tanszéket létesít s azt cgyelőro -4 
évre, KUK) frtnyi fizetésű segódtanárral tölti be. A 
kiirt pályázat alapján négyen folyamodtak ezen ál
lásért s az iskolai nagybizottság július 20 án Sop- 

j ronban tartott rendkívüli gyűlésén, túlnyomó szó
többséggel II o 1 c z h a ni ni e r Jánost választotta 
meg az említett tanszékre segédtanárrá. Holczham- 
mer Sopronban, majd Jenán végezte a thoologiát 
kitűnő sikerrel s theologus korában — amennyire 
az a mi határozott irány nélküli theol. intézetein
ken megítélhető — látszólag positiv, confessionális 
alapon állott. Azóta nevelősködött, majd a kolozs
vári egyetemen beiratkozott a történelmi szakra, 
hol e tavaszszal jeles vizsgát is tett s épen a doc- 
torálus elnyerésére készült, midőn az egyház leg- 
fon'osabb intézetéhez tanárrá választotta Az egy
házkerület szép reményüket fűz ezen fiatal tanára 
működéséhez, — működése azonban csak úgy lesz 
Istenországára nézve üdvös, ha a Szt.-Lélek által 
vezéreltetve, megmarad azon sziklaalapon, melyen 
tlieológus korában állott s el nem téved a h i t e t -  
1 e n (u. n. modern) h i 11 u d o in á n y útvesz
tőiben.

A  ~ ̂ Feliéi* Sámuel meghalt. A soproni lycc- 
umnak mély gyásza van, amennyiben az l ’r magá
hoz szólította egyik hű szolgáját, Fehér Sámuel 
főgymn. tanárt- Fehér Sámuel Iglón született 1834- 
ben. a theologiát Sopronban és Jénán végezte s 
1 Hői) óta, tehát 3(> éven át Sopronban mint tanár 
lelkesen és önfeláldozóan működött O még a régi 
gárdából való volt, kinek szivében a haza és cgy- 
házszt retet lángja egyenlő melegséggel lobogott s 
ki mindkettőnek derék, lelkes, áldozatra kész fiá
kat igyekezett nevelni. Azért szerették és beesül
ték mindenütt, azért érte halálával oly nehezen pó-
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iolható veszteség soproni főiskoláinkat. Áldás le
gyen emlékezetén.

Vaskó Gyula az egyetemes theologiai aka
démia tanára hosszas szenvedés után meghalt Po
zsonyban a múlt hónap 29-én, ahol nagy részvét 
mellett julius 31-én eltemették. A megboldogult 17 
éven át tanárkodott a thcologián. Emléke mint ne- 
messzivü, szerény, jó lelkű tanárnak emléke él ta
nítványainak szivében.

Olvasóink figyelmébe ajánljuk Schmidt K.
J. pozsonyi lelkész ur azon értesítését, mely sze
rint a würtembergi Luther-társulat Völter gross- 
mgersheimi lelkész által nagyobb egyházi népirat 
küldeményt juttatott a nevezett lelkész úrhoz, me
lyek valamely hazai egyházi jótékonyczél javára 
elárusitandók. A nevezett lelkész urnái (Pozsony, 

apáczapálya 24 sz.) kaphatók :
Völter : „Konkordienjubelbüchlein . . . .  10 kr.
Völter : „Wünschet Jerusalem Glück . . . .  50 kr.
Mindkét mű a külföldön számos vevőre talált 

és mint igen jeles népszerű mű a legmelegebben 
ajánlható német gyülekezeteink figyelmébe és párt
fogasába. Egyszerre megrendelt 10 példány után 
egy ingyen példány jár. Nagyobb megrendelések 
bérmentve küldetnek,

Föesperes választás Nógrádban. Az esp. 
elnökség mandátuma ez idén járván le, június hó 
27-én tartott közgyűlésen lemondott az egész tisz
tikar. Az új elnökség választása érdekében a moz
galom, nagy örömükre a nyomdatulajdonosoknak, 

mert nálunk ily alkalommal sok nyomda festék 
szokot elfogyni, — immáron megindult. Némelyek 
a volt főesperes urat, nagyt. Svehla Jánost, daczára 
ama határozott kijelentésének, hogy a főesperesi 
hivatalt, melyet 15 évig buzgó odaadással viselt, 
előre haladott kora miatt jövőben már elfogadni 
nem hajlandó, akarják újból megválasztani; mások 
pedig, a szügyi lelkész ur, nagyt. Vladár Viktor volt 
esp. pénztárnok, gyámintézeti elnök, alesperes körül 
csoportosulnak, benne remélvén feltalálni ama fér
fiút, aki a bekövetkezendő nehéz napokban ismert 
buzgalmával s erélyével mint utód, legjobban fogja 
betöltem e nehéz, felelőségterhes hivatalt. A kerületi 
felügyelőnek megválasztott mélt, Laszkáry Gyula 
ur helyére, mint esp. felügyelő ns. Beniczky Árpád 
ur, országgyűlési képviselő, fog megválasztatni.

Pozsony. A ref. egyház megalakult P o 
zsonyban. A prot. Egyh. és Iskola lap követ
kező megjegyzést fűz ez eseményhez: „ A po
zsonyi reíormátusság gyülekezeti organizációját 
elismeréssel regisztráljuk. Súlyt fektetünk arra, 
hogy református egyházunk evangéliumi hit

magyarsága a nagy határvárosban is tért fog
laljon s az ágost. evangélikus testvéregyházzal 
karöltve vivat, crescat, fJoreat, “ Ugyanazon lap 
nyomán közölhetjük, hogy a pozsonyi ág. h. ev. 
egyház a keletkező ref egyháznak, ref. isten
tisztelet tartása czéljából, ideiglenesen átengedte 
kis templomát. A tolerancia, melyet egyházunk 
e részben tanusit igazán párját ritkitó. Kiván
csiak vagyunk, váljon a debrec/eni ref. egyház 
szintén oly készséggel ajánlotta fel ideiglenesen 
nagy vagy kis templomát az ott alakuló ág. h. 
ev. egyháznak ? Lelkésztársaink leköteleznének, 
ha tudósitanának arról, váljon volt-e egyátalán 
eset arra, hogy a múltban vagy jelenben a ref. 
egyház ideiglenesen átengedte templomait ág. 
h. ev. istentisztelet tartására? — Ha igy hala
dunk, talán nem sokára a miskolczi főpapi con- 
ferenciára meghivott, de azon részt nem vett 
unitáriusoknak is felajánlhatjuk ideiglenesen 
templomainkat s ők remélhetőleg ezen meghí
vásuknak eleget is tesznek.

Történeti emlékül. A közel lefolyt zsinat egyik 
kiváló eseményét képezte Km éti liptói esperes be
széde, melyben azon javaslat ellen küzdött, mely 
szerint az egyházi bíróság oly politikai vétségek 
felett is bíráskodjék, melyekre a politikai bíróság 
felmentő Ítéletet hozott. Beszédjében reá mutatott 
azon szerencsétlenek helyzetére, a kik egyházunk 
legújabb korszakának politikai elitéltjei. Rámuta
tott az 50 évi lelkészkedés után hivatalától meg
fosztott oroszlámosi lelkész Mostyenán esetére, 
a ki a legnagyobb nyomornak volt kitéve. A beszéd 
végeztével egyetemes felügyelőnk, báró Prónay 
Dezső, a nevezett esperesnek 400 forintot adott át 
a szerencsétlen lelkész gondozójának kezeihez való 
juttatás végett, kifejezve azt, miszerint ő Mostye
nán elitéltetését nem helyeselte s abba be nem 
folyt.

Szerkesztői üzenetek.
K. J. L íra . H a a lapszám okat nem tetszik időre m eg

kapni, kérem  szíveskedjék  azt \e lem  tudatni. A hiányzó szá
m ot elküldtem  sorai vételekor.

Sch. E. A. L. Levél m egy legközelebb.
Dunántúli N agyon köszönöm a szives tudósitást. A lap  

belföld rovatába szánt közlem ényeket kérem  14-éig, a többi 
rovatoa szálltakat 10-éig kérem  elküldeni.

N ógrád i. Közlem ényeit ezentúl is kérem .
P. S. S'/, A selm eczi lyceum értesítőjének reám  és la 

pom ra vonatkozó m egjegyzése nem  hoz k i sodrom bó1, legfel
jebb arról g y ő m e g ,  hogy az egykor oly virágzó középisko- 

j Iában m a m ár sok dolog m ásként áll s azon értesítői meg- 
1 jegyzés is arról tanúskodik, hogy az értesítő összeállításánál 

az igazgatónak a pedellus is segíteni szokott.tisztasága, erkölcsi puritanizmus és tősgyökeres
NYOMATOTT B.-CSABÁN, POYÁZSAY T ESTV ÉR EK  KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1895.
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A lap szellemi és anyagi 
rés/ét illető közlemények 
a szerkesztő és kiadóhoz 

intézendők

9. szám. B.- Csaba IS fi 5. Szeptember

Uj korsiak.
E hó végén lezárjuk anyakönyveinket, 

miután az október 1-én életije lépő állami 
anyakönyvvezetésről szóló törvény szerint többé 
e hazában lelkész anyakönyv vezető nem lehet. 
Az új egyházpolitikai törvények közül három 
néhány nap múlva életbe lép — egyházunkra 

korszak következik
Ki hitte volna csak pár év előtt is, hogy 

a modern liberalismus ily nagy hódításokat fog 
tenni hazánkban — és rövid két évi harcz után 
mi is nyomasztó új viszonyok közé jutunk A 
katlioliku8 klérus volt első sorban az új álla
potok előidézője, okozója. Az 1SG8. L il i .  f -ez. 
rendelkezéseit dogmaellenesnek találták a ime 
elbizakodottságuk, gőgjük most már azt érte 
el, hogy nem csak az elkeresztelt gyermekeket 
nem szabad többé anyakönyvezniük államilag, 
banem egyáltalában kimondatott: „pap anya
könyvvezető nem lehet.“ A katholicismus nagy 
megaláztatása történeti intő példa azok számára, 
akik a politikai és egyházi életben határtalan 
felfuvalkodottság, elbizakodottság és gőg rabjai.

Az új törvények létrehozásában oroszlán 
része van a protestantiémusnak. Mi is örökös 
„gravamenekkel“ járultunk az államhatalom elé, 
panaszolva a róni. kath. plébánosok lélekhalá- 
szatát. Ha tudtuk volna a következményeket, 
bizony el kellett volna némulnunk ; mert hi
szen panaszainkkal nem a törvény megtartását, 
hanem annak megváltoztatását és eltörlését ér
tük el. El lehetünk készülve arra, hogy a lélek

halászat —  a reversálisok boldog kora, megin
dul az egész vonalon — és most már nem 
csak néhány gyermeket vesztünk, hanem az 
anyát vagy atyát is ; mert ezek is örök ostrom
nak lesznek kitéve.

Voltak közöttünk olyanok is, a kik azért 
lelkesedtek az új egyházpolitikai törvényekért ; 
mert hát legalább ekként a római katholicis
mus hatalma meg lesz törve hazánkban. Arra 
persze nem gondoltak, hogy ha nem egyenlő 
erejű emberekre egyenlően nehéz terhet raknak, 
az esetben az erős megérzi ugyan a terhet, sőt 
tahin nyög is alatta, de a gyenge menthetet
lenül el vész, összeroskad a teher alatt. Okul
hattak volna a kültüldi példákon. Németország
ban, hol pedig a kath. klérus korántsem oly 
gazdag és tekintélyes állású mint hazánkban, a 
hol a prof. egyház az állammal szoros kapcso
latban van, a róni. kath. egyház hatalma meg 
nem tört, sőt ijesztően emelkedőben van. A rom. 
kath. püspökök elszenvedték a börtönt, a szám
kivetést. Az ő tekintélyükön a világi hatalom 
csorbát nem ejthet. A világ leghatalmasabb 
politikusa elzarándokolt Canossába. A májusi 
törvények vissza lettek vonva. A túlnyomókig 
protestáns állam ítélő bíróul egy vitás gyar
matügyben a pápát hívta fel. A kath. római hatá
rozottan ultramontán centrumpárt képezi az 
egyik politikai nagy hatalmat a reformáció 
bölcsőjében. A katholicismus hódításairól ez or
szágban ki tudja minő meglepetéseket hoz a jövő ?

A prot. egyház ott hiábatörekszik arra, hogy 
az államtól független állásba jusson. Nem egy
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panaszló szót hallunk a reformáció bölcsőjéből, 
hogy a néperkölcs (Volksitte) veszendőben, az egy
házi« sság még a falvakon is hanyatlóban van s 
az új kor réme, a társadalmi felforgatók ha
talma, a socialdemokratia, emelkedőben van. Ez 
utóbbiak már ma is a törvényhozásban tekin
télyes pártot képeznek és készséggel szövet
keznek még az ultrámontanismussal is (a je
zsuitákat kitiltó törvény eltörlését készséggel 
megszavazták).

A katholikus egyház hatalmát az új egy
házpolitikai törvények meg nem törik, sőt ha 
az idő jelei nem csalnak, növelni fogják. Hart- 
mannak igaza van, midőn azt mondja : „ d i e  
r ö m i s c h  k a t h o l i s c h e  K i r c h e  h a t  
d i e  z w e i  g r ö s s t e n  M ä c h t e :  d a s  r e l i 
g i ö s e  G e f ü h l ,  u n d  d i e  D u m m h e i  t."

Az utóbbi hatalmi eszközt mi igénybe 
nem veszsziik, az első pedig erősen veszendőben 
v an ; mert úgy nálunk, mint a testvér reformá
tus egyházban, a politikai érzés uralkodik a 
vallási érzés felett. A ki csak kissé figyelmesen 
nézi egyházi állapotainkat, lehetetlen, hogy 
észre ne vegye azon szomorú jelenségeket.

A római kath. egyház hatalmát az állami 
törvények meg nem törik — sőt amint fentebb 
kim utattuk növelik azt. Nálunk meg a róm. 
katli. egyház viszonya szemben az állammal 
egészen más mint a külföldön. Nálunk a tör
vényhozás a polgári házasságot illetőleg tekin
tettel volt a róm. kath. egyházra, a házassági 
törvény 25. és a 123 §. (utolsó bekezdés) pa- 
ragraphusai arra való tekintettel hozattak meg. 
A gyermekek vallásáról szóló törvény pedig 
határozott concessio szemben a róm. katholicis- 
inussal.

Az óriási vagyonnal rendelkező egyház 
jajkiáltásai kiváló figyelemben részesülnek s 
maholnap létesül a kongrua — mig a mi fe
lekezetűnk anyagi arányosabb segélyezésére 
van még elég idő — előbb a színházak, a ban
károk tulajdonát képező gyárak, anyagi segé
lyezése képezi az állam gondozásának kiváló 
tárgyát.

Voltak ismét olyanok, a kik elejétől fogva 
belátták azt, hogy egyházunk a gyengébb fél, 
belátták, hogy nem a róm. kath. egyháznak, 
hanem egyházunknak volna oka panaszra és

aggodalomra ; de hát, úgymond, mi nem csak 
az egyháznak vagyunk tagjai, hanem az állam
nak is és ez utóbbinak érdeke kívánja azt  ̂
hogy az új törvények létre hozassanak. A „salus 
rei publicae suprema lex esto“ elve pogány elv^ 
a keresztyén ember föltétien elvül azt el nem 
fogadhatja. Az állami rend és törvénynek a 
keresztyén — még ha annak törvényei igazság
talanok lennének is — töltétlenűl aláveti ön
magát és pedig nem csak a büntetéstől való 
félelemből, hanem lelkiismeret szerint is (Róm 1 3.) 
Mi az adott törvény ellen sem titokban, sem 
nyíltan nem agitálunk, hanem annak végre
hajtását lehetőségig előmozdítjuk. Azok, a kik 
a „salus reipublicae suprema lex esto“ elvét 
vallják — vallják pogány szellemben, igen 
könnyen tévedhetnek is ; mert gyakran az, a 
mit mint államérdeket állítanak fel egyesek, 
tulajdonképen nem az állam és annak öszsz- 
lakossága, hanem csak is egy politikai párt 
érdeke. Épen azért nem szabad divatos frázisok, 
nagy hangú szavak után indúlni, hanem min
den oldalról komolyan meg kell fontolni, hogy vál
jon csakugyan a „salus reipublicae“ az, a mit, 
egyesek olyanúl állítanak. Mi eleitől fogva 
nem csak egyházi, de állami érdekből is elle
neztük a jelen törvények létrejövetelét; mert 
meggyőződésünk yolt az, hogy az „állam
érdek,“ a „felekezeti béke létesítése“ csak üres 
frázisok valának; mert hiszen kevesebb harczba, 
kevesebb izgalomba került volna a fennálló 
1868. L i l i .  t-czikk végrehajtása és nem kellett 
volna azoknak engedményt adni, a kik a haza 
bölcse, Deák Ferencz, befolyásával létrejött, 
fennálló, szentesített törvény ellen izgattak. A  
felekezeti békét — látjuk, miként hozták létre 
annak hangoztatói —  hiszen hazánk minden 
pontján látjuk a felekezeti gyűlölködés előcsa- 
tározását s hogy mi fog következni ez után — 
adja Isten, hogy szomorú sejtelmeink ne telje
sedjenek. Németországban az egyházpolitikai 
törvények a felekezeti ellentéteket nem szün
tették m eg ; mert hiszen azok ma ott sokkal 
élesebbek, mint valaha voltak és a mi a leg- 
sajnosabb, halljuk az ultrám ontani smus győzelmi 
kiáltását.

Népünk vállaira új teher nehezedik és 
az eddigi egyszerű eljárás complikáltabbá tété



tik — és hogy jobb és pontosabb lcsze-e az 
eddiginél, az a jövő nagy kérdőjelét képezi. A 
nehézségek, félreértések nnír most is mutatkoz
nak. Meggyőződésünk a/, hogy ez intézmény 
külön jól fizetett hivatalnoki kar nélkül jó rend
ben fönn nem tartható. Németországban külön 
hivatalokat állítottak fel s daczára ennek ott is 
sok a hiány — s egy államhivatalnok, igen 
jellemzően, azt felelte kormányunk küldöttjének : 
„tehát önök Magyarországon az állami anya
könyvvezetést, a polgári házasságot szeretnék 
bevezetni — mi meg attól szabadulni szeret
nénk.“

De eltekintve mindezektől, már az eddig 
történt dolgok sem látszanak bizouvitékot szol
gáltatni arra nézve, hogy ez esetben csakugyan 
a „salus rei puhlicae“ elve alkalmaztatott-e, a 
mennyiben a két éven át tartó izgalomban nem 
egy szó, nem egy tüntetés az egyház, vallás 
és különösen a keresztyénség ellenségeinek sza
porította számát és magában a hivő népben is 
a kétely a tekintély iránti tiszteletet meg in
gatta s az államra épen nem üdvös indulatok 
tűz ét felgerjesztette.

Világi férfiúink közül többen a törvények 
ellen szavaztak és szóltak — nem tekintve ar
ra, hogy e magatartásukért a tömeg nem lenz 
elismerő és feléjük is hangzik az a vád, hogy 
szavaik nem lehelik az igaz protestáns liberá
lisamat. Ezen férfiak elhangzott szavai értéke
sek egyházunk jövő történetíróira nézve kü
lönösen pedig a tiszai kerület világi elnökének 
szavai. Főrendü püspökeink e részben szomorú 
szerepnek valának osztályrészesei A református 
püspököket befolyásolta a világi elem. A mi 
püspökeink nem követték egyetemes felügye
lőnket, a kinek voltak aggályai és azoknak 
nyíltan mert is kifejezést adni — sőt egyikük 
a liberalismus előharczosaként szerepelt s nem 
annyira rapszodikus beszédeiért, mint inkább 
vakmerő magatartásáért — a mennyiben még a 
felekezet nélküliséget is egész határozottsággal 
megszavazta — hónapokon keresztül a sajtó 
ünnepeltje volt. A világ fiai is csodálkoztak e 
magatartáson — és szivükben még azok sem 
vették volna rósz néven püspökeink ellenkező 
magatartását. De hát erről már kár j-beszélni, mi 
őket, sem híveik e magaviseletükért kérdőre

nem void atjuk, majd felelnek ama legfőbb 
pásztor Ítélő széke előtt; mert hisz a mily hő
siesen küzdöttek az államérdek zászlaja alatt 
ép oly hősiességet kellett volna tanusitaniok az 
egyházi érdek szolgálatában és mindent elkö
vetni az 18GS. L ili. t.-cz. mg változtatása ellen. 
De ők az ellen nem tettek semmit sem, sem 
szavukat, sem szavazatukat, nem emelték fel az 
ellen.

Sokan hangoztatták, hogy elvétetvén az 
anyakönyvezés tőlünk, annál több időnk lesz 
foglalkozni a lelkiekkel. Kis egyházközségekben 
az anyakönyv nem adott sok munkát a lelké
szeknek és azok azt vezették hűen, lelkiisme
retesen. De hát ezentúl is vezetjük anvakönv- 
veinket — sőt még külön családkönyvet is, sőt 
az új törvények folytán irodai munkánk nem 
fog apadni, hanem növekedni.

Az új korszak beköszönt s néhány évtized 
múlva minden kötelék, mely bennünket a vi
lági hivatalokhoz fűzött, elszakad — félszázad 
múlva nem igen adunk ki többé hivatalos 
anyakönyvi kivonatokat. Szegény ev. lelkész 
utódaink megfogják érezni e jövedelem csökke
nést.

Egy egyházat sem találnak az új egyház- 
politikai törvények oly készületlenül mint épen 
a mi szegény ág. h. ev. egyházunkat, mert hi
szen ma mi a legszerencsétlenebb állapotban 
vagyunk — a legkétségbeejtőbb helyzetben. 
Gőzerővel megalkottak egy törvénykodexet, 
melynek legtöbb paragraphusa félreérthető, 
keresztül vitele már is nehéz, szinte legyőzhet- 
len akadályokba ütközik. A zsinat nélkül, mely 
pedig anyagilag is sokba került, egyházunk 
sokkal jobb helyzetben lenne. Testvérliarcz dúl 
az egyházban és ekkor keilend majd megküz- 
denünk a két legnagyobb ellenséggel; az ultra- 
montanismus és materialisinussal. Mi pedig még 
védelmi harezot sem folytathatunk ; mert hiszen 
fő fegyverünk a hitbuzgó vallásos meggyőző
dés nincs kellő rendben. Hangzatos frázisok, a 
minő „az igazi protestáns liberalismus- „a prot. 
szeretet vallása" stb. egyesek kezében fegyverül 
tekintetnek — de azok nem helyettesítik a 
hitet, a mely hegyeket mozgat meg, a szeretet, 
a mely örökké megmarad.

Mi az új korszakban nehéz időknek né
zünk elébe. Igyekezzünk megtartani azt, a mink
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van Mi liódító háborúra nem készülhetünk. 
Saját táborunkban igyekezzünk a kyriarchiát és 
prókátor ura1 mat megtörni. A kyriarchiának 
nem csak a zsinnti törvények okozói, hanem a 
lelkésú kar jellemgyengesége is A világnak tet
szeni, az árral úszni, ez nagyon sok lelkész jel
szava, a ki nem gondolja meg, hogy az Ur 
szolgájának fogalma nem tévesztendő össze az 
„urak szolgája“ fogalmával. Mi nem áhítozunk 
ezimek és hyerarchikus hatalom után. Az evan
gélikus lelkésznek csak egy ambitiója lehet és 
ez függetlensége és tántoríthatatlan hit hűsége.

Komor sejtelmek között indulunk az új 
korszak elé. Néhány nap .múlva, ha Isten is 
úgy akarja, átlépjük határait. Igyekezzünk 
helyreállítani a bel békét — hivő népünkkel, 
egyházunkat és vallásunkat szerető műveltjeink
kel építsük az omladozó Sión falait s buzgó 
imában forduljunk az Úrhoz, könyörögve, fo
hászkodva azt az őskeresztyén szent sóhajt : 
Kyrie eleison. —

Conservativ.
-- _g_ --

Az uj törvények rövid ismertetése és az egyhá
zi intézkedések.

Az okt. 1-ével életbelépő uj törvények, me
lyek a házasság jogról, gyermekek vallásáról, az 
állami anya könyvvezetésről szólnak (1894, X X X I, 
XXXII., XXX11I)., ismertetését megígértük múlt 
számunkban. A hívek, különösen falu helyen, első 
sorban felvilágosítás és tanácsért a lelkészhez for
dulnak. A dunáninneni és bányai ág. h. ev. kerü
letek utasításaikba felvetlék az eddig is szokásos 
egyházi házassági eljegyzést, minden eddig szoká
sos ünnepélyességével egyetemben, és e tekintet
ben, igen helyesen, eltértek a miskolczi püspöki 
értekezlet javaslatától. Igen kívánatos, hogy hí
veink, mielőtt az állami anyakönyvezed) előtt je
lentkeznek, jelentkezzenek lelkészüknél, a mi kü
lönösen fontos a gyermekek vallásáról szóló tör
vényre való tekintettel. A jegyesek felvilágosítására 
nézve is felette szükséges, hogy úgy a törvényt, 
mint az azt életbelóptető utasításokat főbb pontja
iban ismerjük.

Házasságot 18 éven aluli férfi és 16 éven 
aluli nő nem köthet — mindkét esetben azonban 
az igazságügyminiszter felmentést adhat (7. §). 
Kiskorú, tehát az, a ki 24-ik évét még be nem 
töltötte, nem léphet házasságra törvényes képvi
selőjének beleegyezése nélkül, ha pedig a törvényes 
képviselő nem a szülő, szükséges ennek is a be
leegyezése.

A házasság bontó és tiltó akadályok nagy 
részt megegyeznek az eddig nálunk érvényben lé
vő törvénynyel. Lényeges külömbség, hogy a 
sóyorságban lóvök köthetnek házasságot, mig eddig

csak dispensatióval tehették azt. Testvér testvéré
nek vérszerinti leszármazójával csak az esetben 
köthet házasságot, ha az igazságügyi miniszter fel
terjesztésére a király engedilyt adott. Unokatestvé
rek az esetben léphetnek házasságra, ha erre az 
igazságügyminiszter engedélyt adott. Lényeges el
térés az eddigi gyakorlattól az is, hogy az özvegy 
nő özvegysége 10 hónapja után kelhet csak házas
ságra az esetben ha ezen időn beiül nem szült 
gyermeket. Az igazságügyminiszter felmentést ad
hat. A falvakon sok ily felmentő kérvényre lesz 
szükség — az ügyvedek éz jegyzőknek új kérvény 
szerkesztési alkalom.

A hirdetésre a házasságkötésre jogosált anya- 
könyvezetőnél kell jelentkezni. Kérelmezhetik pe
dig azt vagy maguk a házasulandók, vagy törvé
nyes képviselőik, vagy e czélra különösen meg
hatalmazottak által. Az anyakönyvezed) köteles ar
ról meggyőződést szerezni, hogy az előterjesztett 
kérelem mindkét házasuló valódi akaratának meg
felel. A kérelmezők előterjesztik okmányaikat. 
Első sorban a születési bizonyítványokat, melyek e 
czélra bélyegmentesen állitandók ki. Ha e bizo
nyítványok nyelvét az anyakönyvvezető nem bírja, 
vagy kellően nem érti, a hiteles fordítást saját költ• 
ségén a fél tartozik beszerezni.

A kiskorú köteles igazolni a szülő és törvé
nyes képviselő (ha t. i. nem a szülő gyermekének 
gyámja) beleegyezését. Történik pedig ez az által, 
hogy a nevezettek vagy szémélyesen megjelentek 
az anykönyvvezető előtt és ott a beleegyezési nyi
latkozatot aláírják, vagy saját kezűleg irt beleegye
zési nyilatkozatot adnak a kiskorúaknak. Ha a 
szülő és törvényes képviselő nem jönne az anyakönyv
vezetőhöz, sem sajátkezüleg kiállított beleegyezési 
nyilatkozatot nem adna a kiskorúnak — ez esetben 
d í j m e n t e s e n  kiállítja a beleegyezési nyilat
kozatot az anyakönyvvezető és azt a törvényes kép
viselő és szülő (atja, annak nem létében az anya) 
két tanú előttemezése, mellett aláírhatja. Ha a 
szülő vagy törvényes képviselő beleegyezése kife
jezetten visszavonatik : a kihirdetés, illetőleg a 
házasság megkötése meg nem történhetik Ha pe
dig a szülő, vagy törvényes képviselő a beleegye
zést megtagadná, az esetben a kiskorúnak kérel
mét díjmentesen köteles az anyakönyvvezető a 
gyámhatósághoz felterjeszteni, a mely gyámható
ság a törvény 10. §-a szerint köteles kizárólag a 
kiskorúnak érdekét figyelembe venni. A hirdetést 
az anyakönyvvezető, ha nincs akadály, moly utób
bi esetben az illetőket felvilágosítani tartozik, el
rendelni és ez elrendelésről a felek kérelmére 
díjmentesen tanúsítványt adni tartozik. 24 óven alóli 
nagykorúnak nincs szüksége a törvényes képviselő, 
szülő jóváhagyásra, annak sem, a ki gyámhatóságilag 
nagykorusitva lett, sem annak a nőnek, a Ki nagy
korúságát házasság által szerezte meg (kivételt csak 
azon nagykorusitott egyén képez, a ki 18 ik évé
nek betöltése után az atyának, illetőleg a gyám
nak gy imhatóságilag jóváhagyott beleegyezésével 
önálló ipart űz.)

A? anyakönyvvezető a kihirdetést késedelem 
nélkül köteles foganatosítani. A kihirdetés, ha a 
házasulok mindketten egy községben laknak há
rom hónap óta, csak azon helyen történik, ha pe
dig utolsó lakhelyükön még három hónap óta nem 
tartózkodnak, akkor az utolsó és utolsó előtti lak
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bolyén foganatosítandó a kihirdetés. Ha az anya- 
könyvvezető előtt nem köztudomású, hogy a há
zasulok már 3 hónapja tartózkodnak azon helyen, 
melyen a kihirdetés oszközlondő, kívánhatja a fe
lektől, hogy azok hatósági bizonyítvány nyal tanu- 
gitsák azt. A kihirdetés rendezett tanácsú, törvény
hatósági joggal felruházott városban csak kifüg
gesztés áltál oszközlondő, ellenbon kis és nagy 
községbon élő szóval is foganatosítandó és pedig 
a kifüggesztés és levétel közötti 14 nap alatt két 
egymás után következő vasárnapon A kifüggesz
tés előtti és a lóvéiéi utáni hirdetés nőm érvényos. 
Ha az anyakönyvezető az okmányokból arról győ
ződnék meg, hogy a kifüggesztés nem tartott 14 
napig, köteles a hiányzó napokon való kifüggesz
tést olrendelni, ha pedig egyáltalán nőm állapít
ható meg, hány napig tartott a kifüggesztés, az 
egész hirdetést köteles újból elrendelni.

Házasságkötés kihirdotés nélkül is eszközöl
hető, ha a házasulók igazolják, hogy a törvény- 
hatóság első tisztviselőjétől, vagy a belugyminisz- 
tertől adott hirdetés alól való fölmentes kezde
tétől egy év még el nem tolt. Az egyik házas
félnek közel halállal fenyegető betegsége esetén a 
lelkész eszközölheti u házasságkötést, ha a közeli 
halált az orvos bizonyítja és ha a beteg még esz
méleténél van, de ez esetben is a legnagyobb lel
kiismeretességgel meg kell győződni arról, hogy 
házasságbontó akadály fenn nem forog-o.

A kihirdetés alóli felmentés esetén a házas
ságkötés azonnal eszközölhető, hirdetés esetén 
pedig csak is a hirdetés eltelte után három nap 
elmúltával. Az utasítás szerint az anyakönyvvezotő- 
nek jogában áll a helyi viszonyokhoz képest he
tenként legalább egy, esetleg azonban több napot 
meghatározni, a melyen a házasság megkötésénél 
közreműködik, de szabadságában áll ezen napokon 
kívül is tisztében eljárni. A házasság kötés idejé
nek megállapításánál a polgári tisztviselőnek köte
lessége különös gondot fordítani arra, hogy a ha
saló feleknek módjukban legyen, még házasságuk 
megkötésének napján a házasságkötésre vonatkozó 
vallási kötelességüknek eleget tenni.

A házasságkötés akként történik, hogy a háza
sulandókhoz hét tanú jelenlétében az anyakönyvve
zető azon kérdést intézi : kijelenti-e Ön (N. N.). 
hogy az itt jelenlevő N. N. cl házasságot köt? 
Igenlő válasz esetén a polgári tisztviselő következő 
kijelentéssel eszközli a házasság megkötését: „Én 
tenát Önöket ezen egybehangzó kijelentésük alap
ján a törvény értelmében házastársaknak nyilvání
tom.“ A kérdés és kijelentés mindég magyar nyel
ven történik, ha a házasúlandók nem tudnak ma
gyarul, úgy tolmács alkalmaztatik, vagy ha az il
lető tisziviselő birja a házasúlók nyelvét magyar 
nyelvű fenti kijelentéseit azok anyanyelvén ismétli.

A házasságkötésnél tanukul alkalmazhatók a 
miniszteri utasítás szerint oly egyének, a kik 
16-ik évüket már betöltötték és a házasságkötés 
cselekményét megérteni képesek. (?) Tanuk lehetnek 
nők is. A házasság megkötéséről szóló jegyzőkönyv 
két példányban az összes megjelentek által alá
írandó. A polgári tisztviselő köteles a házasság 
megkötéséről a házasfeleknek bélyeg és díjmentes 
tanúsítványt azonnal egy példányban kiszolgáltatni 
és pedig akkor is ha azt nem kérik a jelek.

A házasságkötésnél a polgári tisztviselőnek 
nem szabad oly magatartást tanúsítania, mely a 
házasságkötést az egyházi szertartás utánzatának 
tüntetné fel, köteles a házasság megkötése után a 
házasulokut figyelmeztetni, hogy a házasságnak 
előtte történt megkötésével vallási kötelességeiknek 
még eleget nem tettek.

Azon lelkész, ki ezen tanúsítvány előmutatása 
nélkül egyházi elkötést végez, vétséget követ e! és 
ezer koronáig terjedhető pénzbüntetéssel bünteten
dő; ismétlés esetében a cselekmény két hónapig 
terjedhető fogházzal és ezer koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendő Ha pedig kiderül, hogy 
a házasság a polgári tisztviselő előtt előzőleg meg
köttetett: a cselekmény mint kihágás háromszáz 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 
(128. §.)

A 144. §. szerint, ha a felek igazolják, hogy 
a kihirdetés a házast ági törvény hatályba lépte 
előtt a korábbi jogszabályoknak megfelelően meg
történt. a kihirdetés utolsó napjától számított egy 
óv ol tol to «dött újabb kihirdetés nem szükséges.

A miskolezi javaslat és a dunáninneni utasítás, 
úgyszintén a bányakerületi határozat szerint az egy
házi esketés egészen az eddigi agendai formula sze
rint oszközlondő. A két utóbbi a kihirdetés eddigi 
módját fentartotta, úgyszintén az egyházi esk. anya
könyv eddigi rovatait is, csak hogy ezentúl a hir
detési rovatba felveendő a megkötésről szóló tanú
sítvány száma és kelte. Kitérés annyiban van az 
eddigi gyakorlattól, amennyiben a miskolezi javas- 
hit és a bánynkorületi határozat szerint keresztyén 
nem keresztyénnel is egyházilag esketendő, inig a 
dunáninneni utasítás szerint e s k e t i" — ismerve az 
egyházunkban uralkodó „igazi protestáns liberális— 
mus leheletét“ e részben bizonyára a miskolezi ja
vaslat el fog fogadtatni, csak hogy a miskolezi ja
vaslat elfelejtett esketési formuláiét adni; mert ed
digi agendai formuldréinkban mindenütt benn van 
a szentháromság, már pedig azt a lelkész semmine
mű gyűlési határozatra el nem hagyhatja, mert hit
elei dolgok felett gyűléseink nem határozhatnak

Az 1894. XXXII. törvényezikk szól n gyerme
kek vallásáról. Kzen törvény 1 §-a szerint a bevett 
vagy lörvénvesen elismert vallásfelekezethez tartozó 
vegyes vallása házasulok, házasságuk megkötése 
elolt egyszersmindenkorra megegyezhetnek arra néz
ve, hogy gyermekeik valamennyien az atya vagy 
az anya vallását kövessék, illetőleg abban neveltes
senek A megegyezés csak akkor érvényes, ha kir. 
közjegyző, kir. járásbiró, polgármester vagy főszol
gabíró előtt a megállapított alakszerűségek mellett 
jön létre. A fél köteles vagy maga megjelenni, vagy 
meghatalmaz ttját küldheti el, a kinek meghatal
mazása közjegyzőileg vagy biróilag hitelesítve van 
és mely meghatalmazásban ki van fejezve, hogy az 
apa vagy anya vallását kövessék a gyermekek. Ha 
megegyezés a házasság megkötése előtt létre nem 
jön, akkor a gyermekek szülőik vallását követik, 
illetve abban neveltetnek, a mennyiben ez a vallás 
a bevettek, vagy törvényesen elismertek közé tar
tozik.

A létrejött megegyezés csak az esetben vál
toztatható meg, ha a szülők egyike a másikának 
vallására tér át és igy egy vallásuakká lesznek a 
házastársak. Ez esetben a 7 éven alóli gyermekek 
követik fiteüleik vallását, ha a szülék ebbéli kíván-



132

ságukat azon hatóságok előtt, a melyeknél a megegye
zés szokott történni, bejelentik, illetőleg az ott kije
lölt eljárás végre hajtatik. A 7 éven felüli gyerme
kek, melyek a 18 éves kort el nem érték, szintén 
követhetik szüleik vallását, de csak is az 1868. 
Lili. t. -ez. 3—8. §-a megtartása mellett t. i. ha 
kétszer jelentkeznek saját lelkészüknél kéttanu je
lenlétében stb. Ez utóbbi esetben szükséges a gyám
hatóság beleegyezése is. Ugyan ez áll azon szülők 
gyermekeire nézve is, a kik vegyes vallásnak lé
vén születendő gyermekeikre nézve megegyezést 
nem kötöttek, de későbben áttérés által egy vallá- 
suakká lettek. De csak az esetben, ha az anya az 
atya vallására tér és megfordítva — egy harmadik 
vallásra térés esetén e törvény nem alkalmazható.

A törvénytelen gyermek anyja vallását követi, 
ha pedig az anya vallását megváltoztatja a 7-ik 
életévet még be nem töltött gyermek anyját uj 
vallásába követi. Ha a gyermek törvényesítve lett, 
vagy az apa által elismertetett és 7-ik évét még 
he nem töltötte, a törvényesités vagy elismerés után 
6 hónap alatt az atya kijelentett kívánságára az 
atya vallását követi, de csak azon esetben, ha az 
atya vallása a bevettek vagy törvényesen elismer
tek közé tartozik. A törvénynyel ellenkező szerző
dés, téritvény, rendelkezés érvénytelen és semmi 
joghatálylyal sem bir. A törvény életbe léptetése 
előtt kötött házasságokra nézve az a törvényhatá
rozata marad érvényben, a mely a házasság kötése 
idejében hatályban volt,

Ezen törvény életbeléptetése esetén nagyon 
nehéz lesz helyzetünk — különösen erre való te
kintettel ajánlja a miskolezi javaslat a családköny
vek létesítését. Ez okból nagyon kívánatos, hogy a 
házasúlandók, még a polgári tisztviselőnél való 
megjelenés előtt, jelentkezzenek a lelkésznél, a ki 
nekik e részben is útbaigazítást adhat. A dunánin- 
neni utasítás 5. §. szerint nem eskethetők oly je
gyesek, kik a polgári házasság megkötése előtt 
gyermekeiket más, nem ág. h. ev. egyháznak adták 
át. A bányakerületben egyesek ez utóbbi esetben 
és ha a házasok egyházilag nem eskettetnek, egy
házfegyelmet kívántak gyakorolni, — de kissebb- 
ségben maradván, indítványuk ellett vetve — s hi
hetőleg az „igazi protestáns liberalismust lehelő“ 
egyetemes gyűlés is ez állásponton marad.*)

Lényeges ez uj törvénynél az, hogy 
nem korlátozza a lelkész keresztelési jogát.

Az állami anyakönyvekről szóló 1894. XXXIII. 
t.-cz. 33. §-a szerint az anyakönyvbe az anyakönyv
vezetőnek felügyelete mellett bárki díjtalanul bete
kinthet. Ez intézkedés annyiban fontos a lelkészekre 
nézve, amennyiben annak alapján nyilvántarthatják 
azon szülőket, a kik esetleg gyermekeiket a kereszt- 
ség szentségében nem részesítik és azon házaspá
rokat, a melyek egyházilag esketve nem lettek s 
a z o k a t ,  k i k  g y e r m e k e i k e t  má s  v a l
l á s n a k  e n g e d t é k  át.

Statisztikai adatokat az állam részére ez év
ben^ utoljára szolgáltatunk és pedig az 1895. jan. 1. 
1895. szept. 30-ig terjedő időre nézve. A bányake
rületi közgyűlésen kérdés tétetett az iránt, mi tör
ténjék azon gyermekekkel, melyek okt. 1-je előtt

*) M egeshetik tehát, hogy lesznek oly egyházi tisz tv i
selők is, a k ik  gyerm ekeiket idegen vallásnak  engedik  át 
egyházunk diszére és dicsőségére, csakhogy hangozta thassuk  
.azt az üres fráz is t: „a. p ro testáns egyház a szeretet egyháza.“

születtek, de kereszteléshez csak okt 1-je után 
hozattak, a midőn mi már, le lóvén zárva anya
könyveink nem anyakönyvezhetjük, de a törvény 
érteimében az állami anyakönyvvezető sem anya
könyvelheti azt. E részben ellett határozva, hogy 
felterjesztés tétetik a minisztériumhoz.

A születési eset legkésőbb a születéstől szá
mított egy hét alatt jelentendő be. A határidő a 
születés napját követő napon kezdődik és ezen ha
táridőbe a vasár- és ünnepnapok is beszámíttatnak. 
A bejelentés kötelezettsége ünnepnapokon sem 
szünetel. A halva szülöttek másnap, ha az nem a 
vasárnap, bejelentendők, de vasárnap is bejelenthetők.

A születés bejelentésére fokozatosan a követ
kező sorrend szerint kötelesek a következők : 
a) a törvényes a tya; b) a születésnél közre
működött bába ; c) a szülésnél segédkezett orvos ; 
d) mindazok, kik a születésnél jelen voltak; e) az 
a kinek lakásában a születés történt f) az anya 
mihelyt erre már képes. A sorrendet oknélkül át
ugrani nem szabad. Híveinket a keresztelés alkal
mával figyelmeztetnünk kell, hogy uj szülötteik be
jelentését el ne mulaszszák és a törvény által elő
irt határidőt és sorrendet betartsák ; mert külöm- 
ben súlyos büntetésnek és kellemetlenségeknek, 
esetleg költségnek is kiteszik önmagukat.

Ha a gyermeket a keresztelés előtt jelenükbe 
az állami anyakönyvvezetőnél, az esetben az az ott 
bevezetett utónévről dij nélkül tanúsítványt ad, ha 
pedig előbb kereszteltetett meg, kérheti a kereszte
lési bizonylatot. A keresztelés előtt bejelentett 
gyermek utónevét, ha az a bejelentés alatt még 
megállapítva nem volt 2 hónap alatt a szülő, vagy 
gyám pótolni köteles. A törvény 44. §-a szerint 
senki sem viselhet más családi és utónevet, mint a 
melyek születési anyakönyvébe be vannak jegyezve. 
Ez intézkedés folytán igen lényeges az, hogy a 
szülék ne jelentsenek be más utónevet az anya
könyvvezetőnél mint a melyet nyert a gyermek a 
szent keresztségénél.

Minden haláleset, legkésőbb a legközeleb
bi hétköznapon az illetékes anyakönyvvezető
nél bejelentendő. A bejelentésre kötelesek foko
zatosan : 1) a családfő ; 2) a családtagok ; 3) a
kinek lakásán a haláleset történt ; 4) a háztulajdo
nos, ha a házban lakik. A halott el nem temethető 
addig, a mig az anyakönyvvezetőnél bejelentve nem 
lett. Az anyakönyvvezető a halottvizsgálati bizo
nyítványt köteles a hiv. pecsét ráütésével és a be
jelentés megtörténtének tanúsítványa rávezetésével 
a bejelentőnek visszaadni — ha a halottvizsgálati 
bizonyítvány bármely okból felmutatható nem volt, 
akkor köteles a bejegyzéssel egyidejűleg a bejegy
zés megtörténtéről szóló tanúsítványt adni a beje
lentőnek. A temetésre kivételesen a községi elöljá
róság engedélyt adhat.

A miskolezi javaslat szerint az ev. lelkész kö
teles más vallású halottat is eltemetni, ha két ta
nú által aláirt bizonyítványa van affelől, hogy az 
illetőt saját lelkésze eltemetni nem akarja. A du- 
náninneni utasitás és a bányakerületi határozat 
szerint a lelkészre ez nincs kötelezőleg kimondva.

A bányakerület határozott arról is, hogy fel- 
terjesztés tétessék, miszerint egyházi szükségletre 
egyházi anyakönyveinkből, 1895. okt 1-étől, bó- 
lyegmentes bizonylatok legyenek adhatók — a mi 
természetes is, a mennyiben e nemű bizonylataink 
közokirat jellegével nem bírnak.
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Egyházunk ezentúl is vezetni óhajtja anya
könyveit, miután ezt az egyház érdeke megkívánia. 
Az okt. 1-ig vezetett anyakönyvek közokirat jelle
güket megtartják, azokból a lolkész kívánatra ezen
túl is az eddig szokásos feltételek mellett kivona
tot adni köteles és azok meg tagadása esetén (>00 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel sujtátik.

A lelkész vozot tehát azontúl : keresztelési, 
eskotési, temetési, konfirmácziói, betörési, kitérési 
anyakönyveket és család könyvet. A bányakerü
let javaslata szerint a család könyv vezetése nem 
lenne kütelczőlcg kimondva, habar annak létesítése 
és vezetése igen kívánatos lenne.

Az eddig vezetett anyakönyvek rovatai ma
radnának a régiek. Eltérés csak annyiban volna, 
hogy az eskotési anyakönyv hirdetési rovatába ve
zettetnék a polgári házasságkötés kelte és az arról 
szóló tanúsítvány száma. A keresztelési anyu
könyvbe a halva szülöttek nem vezettetnének be.
A halotti anyakönyv észrevétel rovatába pedig be
vezettetnék az anyakönyvvezetőnek a bejelentésről 
szóló tanúsítványa, esetleg a községi engedély.

Nagy kár, hogy egyházunk az utasiiásokról 
még a törvény életbeléptetése előtt nem gondosko
dott. Igaza van abban a Erőt. Egyh. és Isk. Lap 
czikkezőjének, Révész Kálmánnak, hogy a leiké- | 
széknek szükségük lett volna részletes, egészen az ( 
aprólékosságokra is kiterjedő utasításra. Arra a 
belmissioi programúira, a melyet valószínűleg Mit- 
rovics tollából tartalmaz a miskolczi javaslat, nem 
volt szükség, a mennyiben a professor ur bármely 
egyházi lapban közölhette volna belnrissioi fejte
getéseit a püspöki kar ellenjegyzése nélkül is.

A javaslatban nincsen szó arról, váljon lel
készeink egyáltalában említést tegyenek-e a szó
széken az új törvények életbeléptetéséről. Múlt szá
munkban egyik lelkész társunk javasolta, hogy azok
ról egyáltalaban ne tegyünk említést szószekeinken.

E közlemény Írója ogészon más véleményben 
van. Nálunk az alföldön már hetek óta hirdeti a 
politikai hatóság az új törvényeket. Híveink nem 
egy helyen — félreértve a hirdetést, tódultak a 
papiakra, aggódva kérdezték : mi lesz hát ? Meg
nyugtatásul talán hirűl adhatnánk a szószékről is 
azt — hogy az új törvények egyházi és vallásos 
kötelességeink gyakorlásában érintetlenül hagyja'; 
egyházunkat, abban nem gátolják hívein kel, hogy 
egyházi szokásaink, vallásos szertartásaink sértet
lenül ezentúl is fennálljanak — s hogy minden ov. 
hivő egyháza és vallása iránti kötelességének ezen
túl még buzgóbban és oda adóbban tegyen eleget. 
Külön gyülekezeti imában fordúlhatnánk a Minden
hatóhoz. hogy szegény egyházunkat el ne hagyja 
s kegyelmével és irgalmával a Szont-Lélek gazdag 
ajándékaival oltalmazza. A egyházi házassági el
jegyzéseket minden megszakitus nélkül folytathat
juk - akiknek eskotése már októberre esik, azo
kat figyelmeztetjük, hogy oskotésük a polgári há
zasságkötés előtt meg nőm történhetik. Nokunk 
evangélikusoknak, arra kell törekednünk, hogy né
pünk az állami törvényeket lelkiismerot szerint is 
megtartsa — de nem kevésbé arra is, hogy egy
házához, vallásához hű maradjon és annak kegy
szereit, intézkedéseit meg ne vesse. Az utánjárás, 
a törődés ezentúl sokkal több lesz, de jól esett szi
vemnek egy egyszerű földmíves azon kijelentése : 
„hála Istennők, ha csak azt, a mi eddig volt, meg

tarthatjuk, ha a törvény még ezen felül többet is 
kiván. azt. mert muszáj, szintén mogcselekedjük.“

Sz.
----------- 1— l-----------

I R O D A L O M .
Krupee István : „Adalékok a Luther káté 

magyarhoni irodalmának történetéhez.“ Budapest 
1805. 81 14. lap. Ára 20 kr.

A pozsonyi ág. h. ev. egyetemes theol. aka
démia m. tanára irta e füzetkót, melyben a pozsonyi 
könyvtárban eszközölt kutatásai alapján 12 régi 
hazai magyar, német, tót káté czimét adja, röviden 
ismertetvo a káté keletkezésének történelmét.

Mielőtt az adatok felsorolásához látna hozzá 
a szerző pár sorban szól a Luther kátéról, annak 
nagy becséről és értékéről az egyházi életre. E 
kátéról elmondhatjuk a szerzővel, hogy az a sym- 
bolumok gyöngye. E káté megérdemli azt, hogy 
minden evangélikus hivő elejétől végig könyvnél- 
kul is tudja és naponként forgassa. Az evungéliom 
kincsei nagyszerűen vannak az evangélikus egyház 
ezen drága ékszeróbo foglalva. Kicsiny és nagy 
egyaránt erősítheti vole lelkét, szivét. A műveltség 
legmagasabb és legalacsonyabb fokán állók nagy 
áldással használhatják o kis bibliát. Mig népünk 
e könyvhöz ragaszkodik, addig ne féltsük egyhá
zunkat 1 Csak ha e könyvet a világiasság viharja 
kiragadja — akkor aztán meg lehet csinálni az 
uniót — meglohot csinálni mindent!

Lőhet a szerző túlzónak mondja. Oh bár csak 
adna az isteni kegyelem egy pár ilyen túlzót egy
házunknak, tán akkor nem volna oly nyomasztó 
a frázisok uralma és sikeresen küzdhotnénk az 
ollen, hogy egyházunk ne legyen politikai clubbá 
— tán akkor a liberalismus túltengéso nem tenné 
oly sivárrá egyházunkat. Lőlio, ha sokan túlzónak 
tartják, sokat alkotott — nem volt hasonló azon 
pásztorokhoz, a kik a világ rabjai és legalázatosabb 
szolgái, kik a szenvedéstől, megaláztatástól ir
tóznak s az ünnepoltütés után sóvárognak, 
ideáljuk nem az erősen álló tölgy, liánom a napra
forgó ! Tiszteljük azért a szilád jellemű Lőhét s 
kérjük nz Urat, hogy ilyen férfiakat küldjön szo
rongatott és szenvedő egyházába.

Tóvosen fordítja a szerző Lőho azon szavait 
„gebotet werden kann“ azzal : „imádható“. Nem 
kívánta Lőlio a Luther káté imádását, hanoin oly 
kitűnőnek mondja szövegét, —hogy a hivő imádsá
gul használhatja, mádkozhatja azt, a mivel mi is 
tokéletosen egyet értünk.

Fr. II. R. Frank „Geschielito und Kritik dor 
neueren Theologie insbesondoro dor systematischen 
seit Schleiermacher,“ Aus dom Nachlass des Vor-
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fassers herausgegeben von P. Schaarschmidt. Er
langen und Leipzig. A. DeicherLsche Yernlagsbuch. 
Nachf. 1894. 850 1.

Az egykor híres erlangeni tanár hátrahagyott 
művét bírjuk a fentjelzett könyvben. Hazánkban 
igen kedvelt mű volt a magyarra is lefordított 
„Adalékok a legújabb theologia történetéhez“ czí- 
mű munkája Schvartz-nak. Mennyivel kedvesebb 
és áldásosabb olvasmány Frank műve, a ki nem 
híve azon destructiv iránynak, melyet képviselt az 
egykor a német prot. egyházban működő gothai su
perintended, a ki még utolsó tettével is azt igye
kezett bebizonyítani, miszerint teljesen szakított a 
keresztyén hagyománynyal és közfelfogással, a mi
dőn végrendeletében meghagyta, hogy holttestét 
égessék el.

Frank nem szól az ellentétes irányról oly meg- 
vetőleg és kicsinylőleg mint Schwartz. Mily nagy 
hangon szólották egykor a „modern“ és „specula- 
tiv“ theologia emberei, mily merészen szakítottak 
a hagyományos egyházi tannal és a hivő gyüleke
zeti élettel. Ma már Németországban a gothai su- 
perintendes által képviselt irány a túlhaladott ál
láspontok közé tartozik.

Frank művének beosztása és tartalma a kö
vetkező. A bevezetésben szól a tárgyalás rendsze
réről, a reformáczióról és annak subjectivismusáról 
az orthodoxia korszakáról, az újabb philosophia és 
a pietisinus subjectivismusáról és végre a forradal
mi korszakról (Kant, Fichte, Schelling, Hegel). Az 
első részben tárgyalja Schleiermacher theológiáját, 
a másodikban a Schleiermacher által indított the- 
ológiai irányt, a harmadikban az újabb, különösen 
a monistikus philosophia által meghatározott theo- 
lógiát. a negyedikben az egyház hitéhez visszatért 
theológiát, az utolsó részben szól a legújabb theo
logia irányról, az úgy nevezett Ritschl- féle iskola 
alapítójáról és nevezetesebb képviselőiről.

A bevezetésben magáévá teszi Reuter azon 
nézetét., hogy csak a keresztyén, a ki teljes szivé
ből az, irhát és adhat egyháztörténelmet; mert 
arra nézve, a ki kivűl áll, a keresztyén egyház 
története szükségszerűen utálatos és ellenszenves 
torzképpé íajúl.

Igen helyesen jegyzi meg szerzőnk a katho- 
licismusról, hogy nála elv az egyéni meggyőződés 
felett gyakorolt erőszak és a sacrificio deli’ intelle- 
to valóságos érdemet képez (14. 1.). A Protestan
tismus lényege pedig a következőben van kifejez
ve : Azelőtt az igaz és legmagassabb keresztyén tö
kéletességnek azt tartották, ha a keresztyén el
hagyja a világot és szerzetesi, „angyalokhoz ha
sonló" életet folytat. Ezzel szemben Luther kimu
tatta, miszerint a keresztyén kötelesség épen ab
ban áll, hogy az istenes és épen azért önmaga fe
lett uralkodó egyéniség Isten világában szolgálatot

teljesít és keresztyén jelleméről bizonyságot tesz a 
világ és az emberi társadalom minden viszonyában 
és helyzetében.“ — Az egyházról és a tlieologiáról 
azt mondja : „Az egyház fejlődése egy pontján sem 
tökéletes és a theologia még kevésbé a^.“ (24.)

A jelenleg Németországban az egyetemeken 
nagy hatalomra szert tett Ritschl-féle iskolával be
hatóan foglalkozik és pedig tárgyilagosan, nem oly 
szenvedélyességgel és gúnynyal, mint azt vele 
szemben Ritschl többször teszi. Nézetünk szerint 
teljesen igaza van Franknak, midőn azt mondja ; 
„A Ritschl-féle theologiai iskola a gyakorlati élet
ben semmit sem teremtett — prédikálnak ugyan a 
„történelmi Krisztusról,“ a szeretet Istenéről, az Is
tenben vetett bizalomról, igyekeznek az egyházi 
tanhoz simulni, de eredeti és termékeny fejlődést 
hiába keresünk náluk.“ Ritschl azon főtörekvése is, 
mely szerint a theologiát teljesen elválasztani 
óhajtja a methaphysikától, nem volt keresztül vi
hető. A metaphysikai kérdések elől a hivő el nem 
zárkózhatik, a hivő gyülekezet teljesen nem nélkü
lözheti azokat. Ritschl-nek az őskerestyénségre, a 
katholicismus fejlődésére vonatkozó kutatásai érté
kesek s ő bizonyára nenj hibáztatható mindazért a 
rombolásért, melyet iskolájának szélső elemei újabb 
időben az egyházi tanban véghez vittek. A Ritschl- 
féle iskola újabb hódításai meglepők, meglepeté
sünket azonban alaposan szétoszlatja Frank azon 
megjegyzése : „Alle Kraft des Irthums besteht in 
den Wahrheitselementen, die ersieh angeeignet hat 
und die er missbraucht.“ (348.)

Sz.

Felhívás. A „formula concordiae“ vagyis egy
házunk symbolikus könyvei, melyek magukban 
foglalják az egyház hitvallását, tót fordításban, 
kéziratban, készen állanak.

Az ágostai hitvallás, mely már régen le lett 
forditva, szövege újból át lett nézve, az ágostai hit
vallás védelme általam lett lefordítva és már nyom
tatásban is megjelent, a kis káté változatlanul meg
marad, a nagy káté és a „formula concordiae“ tót 
fordításával elkészültem.

Sok lelkészi és esperesi teendőm mellett dol
goztam e lényeges, szükséges és hasznos művön.

Időnkben minden oldalról, felülről és alulról 
professori kathedrákban, vallási tankönyvekben, 
hírlapokban és más nyomtatványokban gonoszúl és 
ravaszul a tiszta és igaz evangalikus tan elnyomá
sára törekednek.

Az igaz és tiszta tan- és hitvallás legjobban 
önmaga védi meg önmagát, ha evangélikus tót né
pünk kezében lesz. Népünktől függ, hogy kezében 
legyen e tan, ha lehetővé teszi annak kiadását.

A némethoni „Gottes Kasten“ meg Ígérte a 
támogatást. A Zpevnik bizottsághoz és a Luther 

j társasághoz segélyért folyamodtam; legtöbb támo-



gatást várok kedves ág. h. ev. tót egyházainktól, 
nem kevésbé lelkészeink, tanítóink és egyházaink 
barátai részéről.

Minden tót ág. h. cv. egyháznak könyvtárá
ban, minden lelkésznek és tanítónak asztalán kel
lene lennie ezen könyvnek. Mindenki, ki egyházát 
szereti, a biblia után e könyvet kell, hogy háza leg
becsesebb kincséül tekintse.

Csak úgy, ha a lelkészek és tanítók, ha az 
egyes hívők legalább 800—1000 példányban meg
rendelik e müvet, ha a „Gottes-Kasten,“ Zpevnik 
bizottság és Luther-társaság segélyüket meg nem 
vonják, lesz lehetséges egyházunk hitvallási köny
veinek teljes kiadása.

Ily minden oldalú támogatás mellett a mii az 
18M-ik év végéig a hívők kezében lehet.

A mii biblikus tót fordításban készen áll és az 
úgynevezett svabach hetükkel fog nyomattatni

Jelentkezéseket elfogad a szerző s e lap szer
kesztője is.

Brezova, 1893. szept. L-én.
L e l  k a . J á nos ,

ov főespercs.

Ajánljuk olvasóinknak figyelmébe e felhívást, 
tót gyülekezeteink hiterősitéséro szolgáljon e mű. 
Vajha magyar gyülekezeteink lelkipásztorai, taná
raink gondoskodnának symbolikus könyveink ma
gyar fordításáról is. A mint értesülünk a Luther- 
társaság legközelebb kiadja az ágostai hitvallás ma
gyar fordítását. Német gyülekezeteink bírhatják a 
külföldön megjelent kitűnő kiadásokat. Egyik leg
jobb és aránylag elég olcsó ily kiadás a következő : 
„Die symbolischen Bücher der evangelisch — lu
therischen Kirche“ Besorgt von .J. T. Müller. 
Stuttgart 1848.

------------ 1— l---------

F E L E K E Z E T I  i ISKOLA.
A felsölövöi ág. h. ev. tanintézetekről (taní

tóképző intézet, 6 osztályú gymnasium, reális
kola) ez évben örömértesitő jelent meg, mivel 
az intézet ez évben ünnepelte 60 éves fennál
lásának jubileumát.

Az értesítő elején elég terjedelmesen kö
zölve van az intézetek 50 éves fennállásának 
története. Felső-Lövő, vasmegyei faluban fenn
álló és jelenleg is virágzó intézetek alapítója 
a buzgó, liithtí lelkész: Wimmer Theofil Ágos
ton. 1791-ben Becsben született. Nélkülözések 
és szenvedések között töltötte már gyermek 
korát is. Hazánkba jött, itt végezte tanulmá
nyait. Előbb tanárrá, majd későbben lelkészszé 
lett Felső-Lövőn. Ez utóbbi helyen apostoli 
buzgalommal működött és a kicsiny gyüleke

zetnek igazi értelemben lelki pásztora volt. Mű
ködési tere nem csak gyülekezete, hanem or
szágos egyházunk egész területe volt. Bibliákat 
és vallásos iratokat terjesztett országos egyhá
zunk három nyelvén Midőn lS45-ben a sop
roni kerületi gyűlésen bejelentette, hogy' F-Lö
vőn tanítóképző intézetet állít s két előre von
ták, hogy honnan veszi az intézet fenntartásá
hoz szükséges pénzt, azzal felelt : „az Ur Jé 
zus Krisztus még nem mondott csődő;.4* Az 
1848-49-iki szahadságharezban élénk részt vett, 
a miért hazájából menekülni volt kénytelen 

és 1863-ban számkivetéséből hazatérőben 
meghalt Bécsben

Az intézet ezen 1894-95-íki értesítője ki
váló értékkel bir és sok, hazai egyházunk tör
ténelmére nézve becses adatot tartalmaz.

A szarvasi fögymiiasiuiu ez évi értesítője tar
talmazza egyházunk ezen középiskolájának tör
ténelmét, melyet szakavatott tollal megirt az 

i intézet jeles igazgatója, Benka Gyula. A tő- 
gvmnasium 18u2-ben Mező-Berényben lett ala- 

! pitva, különösen azért e békésmegyei mező- 
! városkában, mivel itt a lakosság háromnyelvű 
, lévén, ekként véltek az intézet alapitói h írom- 
i nyelvű országos egyházunknak alkalmas mun

kásokat nevelni.
Az intézet 1834-ben át lett vive Szarvas

ra, mivel a szarvasi róm. kath. földes urak 
(gróf Bolza József, gróf Battyány Istvánná, 
gróf Mitrovszky Vilmosné, gróf Eszterházy An
tónia; 300 hold földet adományoztak a szar
vasi ág. h. ev főgymnasiumnak. Mindenesetre 
párját ritkitó vallási türelmességről tesz tanúbi
zonyságot e nemes tett. Az absolut korszakban 

! a békési es peresség összes egyházai nagyo bb 
alapitványokkal járultak az intézet fenntartásá
hoz, minek folytán meglehetős terhet viselnek 
mind e mai napig, a midőn saját iskoláik is 
óriási áldozatokat kívánnak. A b.-csabai egyház 
egymaga ma is 1000 frttal járul hozzá a szar
vasi főiskola fenntartásához. Újabban ezen főis
kola is állami segélyért folyamodott s az erre 
vonatkozó szerződés már alá is lett Írva.

Az egész értesítő az egyház ezen virágzó 
intézetének, mely tanítóképző intézettel van 
egybekapcsolva, helyes vezetéséről tesz tanúbi
zonyságot Az intézet élén egyházát szerető s 
kiváló theologiai képzettséggel is biró férfiú áll. 
Szerény megjegyzésünk van csak arra nézve, 
hogy talán még sem helyes, ha a vallásoktatás 
oly tanárokra is bízatik, egyes esetekben, kik 
theologiát sohasem végeztek.
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A selmeczbíinyai ág. liitv. ev. lyceum
értesítőjét közzé teszi Jezsovics Károly igazgató 
tanúi*. Az értesítő elején Vitális István tanár ér
tekezik a Tisza vízválasztójáról. Az egyes tanárok 
nevei alatt, felsorol vak mindazon társulatok, me
lyeknek a tanárok tagjai, (le a Luther társaságot 
e társulatok sorában lilába keressük. Az igaz
gató ur következő tiszteletbeli és egyleti tag
sággal rendelkezik : a telmeczbányai törvény- 
hatósági bizottság megválasztott tagja, a m 
kir. természettudományi társulat alapitó tag
ja, az országos tanáregyesület, a helybe
li természettudományi egyesület, a felvidéki 
közművelődési egyesület tagja. — Nézetünk 
szerint felesleges ezen egyletek felsorolása; 
mert hiszen ahhoz, hogy valaki az ilyen egy
letnek tagja legyen, nem szükséges kiváló tu
dománnyal birni — azokba mindenki beléphet, 
a kinek pénze van. Az értesitő jónak találta a 
23-ik lapon velünk, lapunkkal is foglalkozni, 
de mi az ily támadásokkal szemben más vá
laszt nem tartunk sem alkalmasnak, sem mél
tónak, mint épen azt, melyet múltkori számunk 
szerkesztői üzeneteiben megadtunk

Az igazgatói jelentésében arról tesz emlí 
tést, hogy egyes tanárok már évek óta azután 
epednek, hogy állami intézetbe juthassanak. Az 
államsegély nem segitett s egy némely inté
zetünk azon sorsra ju t, hogy az állami közép
iskolák tanárainak váró termévé lesz.

Bizonyos mrgas hang vonul át az egész 
értesitőn. Az iskola dicső múltjánál még szebb 
jövőt remél az igazgató ur, midőn arról meg
emlékezve, hogy a főiskola más kerülethez tar
tozik, ekként szól : „Mindenesetre nevezetes 
momentum a lyceum történetében ; ha eddig 
volt missiója a felföldön, ezentúl e missiónak 
még nagyobb a jelentősége s nem csekély té
nyezőképen kell szerepelnie, s fog is szerepelni, 
hogy az arány ositás czélja megvalósuljon.“ 
Bizony nem kis erő túlbecsülésre vall e ny i
latkozat és önkéntelenül is eszünkbe hozza azon 
mondást: „parturiunt monies, nascitur ridicu- 
lus mus.“ Azután az ábrázoló mértan és ma- 
themetika országos hirű tanára „arányo
sításnak nevezi a mi egyházi arányosítá
sunkat. ! A püspök urnák adott válasz is túl 
erős önbizalomról tesz tanúbizonyságot és a 
dunáninneni kerület ily védbástyát nyerve most 
már nyugodtan énekelheti : „Lieb's Vaterland, 
mag’s ruhig sein/4

------ i—I------

KÜLFÖLD.
A róni. katli. egyházra jellemző, hogy egy 

németországi bucsujáró helyen (Gősweinstein Müg

gendorf mellett) jegyeket árulnak a paradicsom- 
kertjébe való utazáshoz, a mely jegyeken a követ
kező szöveg olvasható: „Indulás: bármely órában. 
Érkezés: ha az Isten akarja. I osztály (gyorsvonat) ár
tatlanság, vértanuság és követése az cvangeliomi ta
nácsoknak a rend, szűziesség és engedelmessógnok.
II. osztály (közvetlen vonat) Bünbánat, bizalom Isten
ben, a jó cselekedetek hü teljesítése, ima, bojt, 
alamizsna osztás. III osztály (közönséges vonat.) az 
Isten és az egyház parancsainak megtartása és 
hivatásunk kötelességeinek- teljesítése. IV osz
tály (ritkán közlekedik) Megtérés a halálos ágyon. 
Jegyzet. 1. Menet-térti jegyek nem adatnak. 2, 
Kéj vonatok nem közlekednek. 3. Kis gyermekek, a 
melyek még értelmük használatához nem jutottak, 
nem fizetnek, ha csak a katholikus egyház ölében 
vaunak. 4. Az utasok kéretnek, hogy a jó csele
kedeteken kívül más úti podgyászt ne vigyenek 
magukkal, ha csak le nem akarnak késni a vo
natról s nem akarják, hogy az utolsó előtti állo
máson (tisztító tűz) kellemetlen késedelmet szen
vedjenek, miután ott a jó cselekedeteken kívül min
den más úti podgyászt le kell rakni. 5. Az egész 
vonalon és minden állomáson felvétetnek utasok.
6. Minden jegyen rajt kell lennie a megszentelő 
kegyelemnek. 7. Menet közben minden utas az al
sóbb osztályból átmehet a felsőbb osztályokba, mig 
megfordítva az átszállás életveszélyes és épen 
azért meg is van tiltva.*“ Ily játékot azzal, a mi 
szent, enged meg a róm. kath. egyház — történ
nék csak nálunk ilyesmi, még a világi lapok is 
nagy hangon hirdetnék gyarlóságainkat.!

Belgium. Az uj népiskolatörvény az egész 
ország liberális köreit nagyon felbőszítette, mivel 
szerintük az kiszolgáltatja az iskolát a papoknak. 
Utczai csoportosulásokat rendeznek és azzal fenye
gető dznek, hogy a király trónjába fog kerülni, ha 
az uj „rósz“ törvényt szentesíti. Brüssel külváro
sának, St, Gillesnek, iskolaszék! elnöke azzal fejezte 
be beszédjét: „Az hiszem, hogy St. Gilles-nek be
csületére fog válni, ha a szülők felmentik gyerme
keiket a vallásoktatás alól. Nem mintha mi a val
lás ellenségei volnánk, de mert azt liiszszük, hogy 
a vallást a templomban, a tudományt pedig az is
kolában kell tanítani.“ Az uj belga iskolai törvény 
főbb pontjai a következők : „a községek vezetik a 
községi iskolákat; a községtanács határozza meg 
az iskolák és tanítók szám át; a községi iskola és 
tanítói állomás megszüntetéséhez szükséges a ki
rály jóváhagyása. A népoktatás anyagát képezi : 
vallás és erkölcstan ; olvasás, Írás, számtan, a fran- 
czia, flamm és német nyelv elemei a helyi szük
séghez képest, földrajz, hazai történelem, egészség
tan, rajz, ének, torna, a leányok számára női kézi
munka, a fiuk számára a gazdászat elemei. A köz
ségek bővíthetik a tananyagot. Az oktatás nyelve 
a íiam községekben fiam nyelven, a vallon közsé
gekben bedig franczia nyelven történik. A lelké
szek vagy az általuk megbízott tanítók a tanítás 
kezdetén vagy végén, naponként egy órában, tanít
ják a vallást, A szülők felmenthetik gyermekeiket 
a vallásoktatás alól. A szabad iskolák államsegély
ben részesülnek.“ A Liberalismus lovagjait az uj is
kolai törvény azon észszerű intézkedése bosszantja, 
hogy ezentúl a gyermekek anyanyelve lesz az ok
tatás nyelve — mert a liberalismus Európa szerte 
a nyelv erőszakolásban leli kedvtelését. De külö-



nősen fél az uj törvény nzon intézkedésétől, hogy a 
felekezeti iskolák is államsegélyben részesülnek ; 
mert ezáltal veszélyeztetve látja a felekezet nélküli 
iskolák létét. A belgiumi f< jleményeket jó lesz ná
lunk is megszivlelni — még nincs késő !

-------------------- 1-  -5-------------

B E L F Ö L D .
A békési evnng egyházmegye aug. hó 20— 

22. napjain tartotta meg köze villásét íot-h omlóson 
az egyházi és világi tagok szokatlan élénk érdeklő
dése mellett.

Az érdeklődés nagyon érthető volt. Dönteni 
kellett végkép az évek óta függőben tartott kér
dést illetőleg : miként történjék meg az egyházme
gyének több egyházmegyévé felosztása ? Mindenki 
tagja kívánt lenni annak az utolsó közgyűlésnek, 
mely eddig hazai egyházunk legnagyobb egyház
megyéjét képviselte s maga mondja ki, hogy mint 
egységes testület létezni megszűnik s több egyház
megyévé alakul át a zsinati törvények alapján is

Korszakot alkotó közgyűlés volt tehát. Adja 
Isten, hogy határozatai Isten országának, a ! azai
— főleg alföldi — Protestantismusnak megerősíté
sére, az evangyéliomi valláserkölcsi élet fellendü
lésére vezessenek.

Aug 20-/1 a nz egyházmegyei népiskolai szék 
tárgyalásainak volt szentelve. A jegyzőkönyv kon
statálja a komoly mogszivlclésre méltó tényt, hogy 
a nem képesített segédtanítók száma szaporodott 
azon oknál fogva, mert vagy nem voltak kaphatók 
okleveles tanítok (legenda számiján, vagy az illető is
kola még csak a keletkezés stádiumában. (Jrvende- 
tes adeeánusi relátiókban constatált nemes verseny, 
melyet egyesek és egyletek adományaikkal az isk. 
évben, de különösen a közvizsgák alkalmával, tanú
sítanak a tanügy s annak eredménye iránt.

A közgyűlés aug. 21-ikén gyámintézeti isteni 
tisztelettel vette kezdetét. Az alkalmi szónoklatot 
a pitvarosi egyház fiatal lelkésze Sa//uh/ dános tar
totta dán. cv. 11, 1—6. alapján. A beteg Lázárban 
a beteg egyházat tünteté fel ; két nővére jelle
mében az alkalmas külső és belső gyógy
szereket arra, hogy a beteg meggyógyuljon. Mária 
hitereje. Mártim szeretetteljes munkássága gyógyít
ják meg a beteg egyházat. Kár, hogy az előadás 
nem volt nyugodt, biztos s igy a hatás se teljes !

A világi elnöki székben sajnosán, nélkülöznünk 
kellő Zsilinszky Mihály ő méltóságát, kit államtit
kári szorgos teendői tartottak távol. Szép levele igy 
is megtette a hatást. Óhajtottam volna — úgymond
— személyesen elbúcsúzni azoktól, a kiknek bizal
mára és barátságára, mint az ország legnagyobb 
ev. esperességének, felügyelője, valóban büszke lehet
tem. Es mindenek felett óhajtottam volna keresztelő 
örömatyja lenni azon uj esperességeknek, melyek a 
régiből születve, új reménnyel indulnak útn k, hogy 
az ágost. hitvallás szerint magyarázott evaugyélium- 
nak buzgó apostolai, a Protestant ismusnak fáradha
tatlan bajnokai és egyúttal a haza kultúrájának és 
vallás-erkölcsi felüdülésének szolgái legyenek.

Majd igy folytatja: I)e ha megszűnünk is 
egy nagy esperesség lenni, szabadjon reméllenem, 
hogy azért nem szűnünk meg jó evangélikusok lenni. 
Egész életemben — úgymond — az egyesítés az

| együvé tartozás és egy célra való törekvés szelle- 
i mének ápolója kívántam lenni, mert csak abban 

látom egyházam és hazám felmaradásának, és fel
virágoztatásának biztosítékát. Az a szellem, az az 
irány, mely a nyelvek és vallások különfélcségéből 
okot kovácsol és ürügyet keres a gyűlöletre, — az 
a szellem, mely nem a szív nemes érzi! nőire és a 
tettek önzetlenségére fekteti a súlyt, hanem üres jel
szavak után indul, — az a szellem, mely nem azt 
keresi, a mi egyesit, hanem azt bolygatja, a mi el
választ és ellenfelekké teszen : nem az én szelle
mem, nem az én irányom Ezt sem az igazi keresz
tény. sem a valódi hazafisággai összegyeztetni nem 
tudom. Mert e pillanatban nincs főbb óhajtásom 
mint az, hogy midőn a mi szén és nagy esperessé- 
giink több fiatal esperességgé lesz : maradjon meg- 
közöttünk a lelkek és szivek egysége . . .

A nagy hatású levelet a jkönyv hozza. A f !- 
ügyelői szék elfoglalására a törvény értelmében 
//ász Sánáor — a legidősb egyházi felügyelő — 
hivatván fel, , vezette a tárgyalásokat.

Achím Aáám esperes ur gondosan összeállított 
évi jelentéséből csak a következők legyenek meg
említve : Alberti 4 ezer forintos új paplakot épített; 
Arád összes alapjai csaknem kétezer forintnyi évi 
szaporulat mellett 23,600 forintra emelkedtek; 
Dán hegyesen az épülő templomra 12 ezer forint 
gyűlt he a hívektől, //.-('soha iskolahely vételre, uj 
iskola építésre s épületeinek egyéb ja vitái sátra 13337 
forintot fordított. A m ed gyesi pusztát megvevő tár
saság az egyháznak 10 kát. hold szántóföldet ado
mányozott. Szarvast egyház néhai Czíglédszki Adáun 
és neje révén 6056 forintnyi hagyományhoz jutott. 
Yarxándon Hús András és nejt* kegyes lelkek mint
egy 10 ezer forintra menő vagyonukat végrendeleti- 
leg az egyháznak adományozták. Példák a melye
ken az utókor /s /eilányo/hat, lelkesülhet.

A közgyűlésnek két napot igénybe vett tár
gyalásainak során volt nem egy dolog, a mi öröm
mel töltött el, felemelt, megnyugtatott a jövő iránt, 
de nem egy komor jelenség is.

Ilyen volt az első határozat is.
Haviftr Dantei orsz. gyűlési képviselő s a szar

vasi egyház érdemes felügyelője — ugyanis — a 
nagylak/ lelkész választásról szálló esperesi jelen
tést nemcsak nem veszi tudomásul, de annak 
megsemmisítését indítványozza. Nevezett egy
ház tudvalevőleg egy jobb és egy gyengébb 
javadalmu lelkészi állással bir. Az első, halálozás 
által megürülvén, erre az egyházközség a gyön
gébb javadalmu parochia lelkészét léptette elő 
presbyteriuma által egyhangúlag. A presbyterium 
ez egyhangú határozatának őszinteségéről később 
a jelenvolt esperes személyesen is meggyőződött.

Ilogy a presbyterium egyhangú határozata 
mennyire a közegyházó is volt, mutatja, hogy a 
presbyterium ez eljárása ellen az egyház közönség 
soraiból egyetlen panaszló sem akadt. Haviár az egy- 
liázalkotmányba ütközőnek találja a követett eljá
rást, a mennyiben a 44. szakasz értelmében arra 
az egyházközségi közgyűlés és nem a presbyterium 
az illetékes. fAzt \ azonban az érdemes felügyelő is 
beismeri, hogy?előléptetésről a zsinati alkotmány 
nem tud. Legalább is kérdéses tehát minősithető-e 
választásnak a tény, a mikor egy hálás egyházköz-
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ség évtizedeken át ismert, becsült a jobb javadalmu
lelkésszel egyenlőn terhelt gyöngébb javadalmu 
lelkészét — alkalom nyilván rá — a jobb javada
lom paroehiájába tesz ?

Ám a nagylaki egyház az előléptetett lelkész 
paroehiáját is betöltötte.. A candidatiónális gyűlése
ket maga az esperes, a választó közgyűlést pedig
— mint esperesi helyettes s megbizott — Koi'en 
Pál csabai lelkész vezette. Szarvas érdemes kép
viselője törvénybe ütközőnek találta a végrehajtott 
papválasztást is, a mennyiben a zsinati törvények 
68. szakasza értelmében a lelkészt választó közgyű
lést — az egyházmegye képviseletében — csak is 
egyházi elnök vezette ; e forma hiba alapján meg
semmisítendőnek is indítványozta a panasszal egy
általában meg nem támadott papválasztást.

És a közgyűlés minden további tekintet, meg
fontolás nélkül elfogadván az indítványt*) meg sem
misítvén az eljárásokat, esperesét a nagylaki egy- 1 
házban új választás, illetve válásztások eszközlé
sére utasítja.

A tárgyalások második kiemelkedő pontját a 
több egyházmegyévé alakulásra vonatkozó határozat 
képezte. A tavali közgyűlés által kiküldött bizott
ságnak immár az egyházközségek gyűlésein is tár
gyalt javaslata megkönnyítette a tárgyalást. Ennek 
alapján az eddig egységes békési egyházmegye há
rom, nevezetesen Békési, Arad-békési, Csanád-csong- 
rádi egyházmegyékre szakad egészen a javaslatban 
megjelölt egyházközségekkel. — Sajnos, hogy több 
egyházközség ama komoly óhaja, mely szerint a 
békési esperességbe osztott Tótkomlós 8800 leiké
vel, a lélekszámra s vagyoni helyzetre legkisebb, 
csongrádcsanádi esperességhez csatoltassék, figyel
men kívül maradt.

A három új egyházmegye, igy legalább is — 
minden igaz ok nélkül — szembeszökőleg egyen
lőtlen verseny, pályatársakul kerül ki (az első 54, 
a másik 39, a harmadik 18 ezer lélekkel) a lelki- 
épitésnek és nevelésnek nemcsak magasztos, de 
felette nagy áldozatokkal járó szent munkájára ! — 
Különben éltet a remény, hogy az utolsók, elsőkké 
lesznek, lesznek ha azokká avatja, tömöríti s mind
végig háboritlan egyetértésben megőrzi a világot 
meggyőző, a szeretet által cselekvő hit !

Az egyházmegye szarvasi fögymnásiumdnak 
élete nevezetes fordulóba jutott. A patronatus és 
állam közt kötött szerződés értelmében az állam 
13 ezer forint évi segélylyel járuland a főiskola 
fenntartásához. Az államsegély lehetővé teszi, hogy 
a tanárok, fizetéseik — a megállapított sorrendben
— fokozatosan emeltetvén, ezentúl nyugodtan fel
adatuknak éljenek — annál inkább, "hogy az állami 
nyugdíjintézetbe való belépésük is nemcsak meg
egyengetve, de a közgyűlés által meg is köny- 
nyitve lett.

A tanító képző tovább fejlesztésének ideje is 
nagyon elérkezett. Azonban az elodázhatatlanná 
vált — tényleg el is fogadott, gyakorló iskolával 
való ellátása a tervbe vett internatus berendezése 
és fenntartása könnyen elképzelhetőleg oly anyagi

*) Az indítvány ellen egyedül Petrovícs Soma szentesi 
lelkész szólalt fel.

áldozatokat követel, melyek a fenntartó egyházme
gyét, annak erejét haladják s szükségessé teszik, 
mikép ez intézet fokonkénti önállósítására s cél
szerűbb tervezésére való törékvésében a fenntartó 
esperességet a bányai egyházkerület is ne csak er
kölcsileg, vagy a zenetanár fizetését képező 800 fo
rintnak állandósítása, hanem meszebb menő segé
lyezésben is részesítse. A bányai egyházkerületnek, 
ha már a főiskolát nem, legalább a szarvasi tanító
képzőt kellene egész magáévá fogadnia s fejlesztenie 
annyira, a mint azt közegyházunk szent érdeke s a 
napról napra mind komolyabban jelentkező tanitó- 
hiány sürgetőleg követeli.

A közgyűlés változatos egyéb tárgyai között 
megnyugvással s a jövő iránt szép reményekkel 
töltenek el főleg a beterjesztett s nagyobb részt 
megerősítést is nyert uj lelkészt és tani tói hiványok. 
Mig a felföldön itt-ott a reformáció első idejére 
visszanyúló, nagy múltú gyülekezeteknek akárhánya 
annyira alászállott és száll, hogy létök szinte kér
déses : addig alföldünkön nehány év alatt újabb 
és újabb filiák, anyagyülekezetek állanak elő fejlő
désre képes jövővel. Egyház-megyénk területén 
Kondoros, Medgyesegyháza után Puszta - Földvár, 
Nagy-Szénás lép az anyásitás útjára s követi maholnap 
P -Szenttormya. A h-m -vásárhelyi pusztai lakosok 
szinte birnak az anyaegyházzá alakulás feltételei
vel. Az uj fiók-egyház, Szapári liget, rendes vallás
oktatót nyer. Pitvaros, Csorvás, T.-Komlós uj ta
nítói állásokat szerveznek. A szarvasi egyház a sző
lőbeli s tanyai iskolák hiványait 25—25 hektoliter 
búza fizetéssel emeli. Ugyan ez egyház a Sárkány
i g  papi állomás megüresedésének incidenséből 2 
lelkészi állást tervez. Sajnosán a régi papi fizetés 
eltörlése, 2—2 ezer frtnyi uj papi fizetés 2—2 száz 
frt káplántartási dij megállapítása mellett. Nincs 
azonban kizárva, hogy ugyan az egyház ez uj papi 
fizetéseket is később méltányosan ne emelje.

Hát az isteni kegyelem megsegítő erejének, a 
fejlődésre képességnek ilyen s ennyi felemelő, há
lára hangoló jelenségei azok, a melyek biztatnak, 
hogy ha a szívesen látó t.-komlósi egyházkebelé
ben megtartott, ez utolsó közgyűlésen háromfelé 
válnak is el utaink, az Ur áldó keze a különvált 
utakon sem hagy el, azontúl is velünk marad. Irá- 
nyozónk azonban kell, hogy ne a világ, hanem [az 
ő lelke legyen. Ámen.

P e t r o  v i  c s  S o m a .

A tiszai egyházkerület augusztus 20-22 
napjain tartotta közgyűlését Debreczenben. Ha 
egyházunk gyűléseinek czélja a látványosság, 
úgy a tiszai kerület ezen közgyűlése e tekintet
ben nagyszerű eredményeket mutathat fel. F é
nyes fogadtatás a vasútnál—püspöki lemondás 
párosulva megdöbbenéssel és szűnni nem akaró 
éljenzéssel, pompás barnket, amelyen az a csoda 
is megtörtént, hogy rém. kath. püspök is részt 
vett rajta s végre kirándulás a hortobágyi 
pusztára, mindmegannyi megragadó jelenet ! A 
püspök úr az új egyházpolitikai törvényekről 
a következő szavakban emlékezett meg : „van-e 
okunky jogunk zúgolódásra, mikor a Krisztus egy-Szerk.
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házáuak lényege, szelleme vitetik át az állami intéz - 
mé/n/ekbe és közéletbe ?u Bizony nagyon leköte
lezett volna a püspök úr, ha megmagyarázta, 
volna, hogv miben helyezi ő a Krisztus egy
házának szellemét és lényegét ; mert mi abban, 
hogv lelkész ezentúl anyakönyv vezető nem le
het, e lényeget sehogy sem vagyunk képesek 
felfedezni. Ha Krisztus egyházának lényege átvi
tetett az állami intézményekbe, mi jelentősége van 
hát még akkor az egyháznak, ha az állam úgy is 
megadja azt, a mi Krisztus egyházának szelleme és 
lényegét képezi ? Jellemző, hogy a midőn minden 
kerület hiányosnak és hézagosnak találta az un iáit 
miskolezi püspöki értekezlet javaslatát a tiszai 
kerület ragaszkodva a .verbális inspirációhoz“ 
elfogadta azt minden változtatás nélkül. A gyű
lés történeti momentuma volt a püspöki lemon
dás. A püspök ur lemondását azzal indokolta, 
hogy annak idején a zsinat elé terjesztette azon 
javaslatát, hogy az egyház főbb tiszviselőinek 
minden fokozaton 0— \ Z év közt újra válasz
tása mondassák ki a törvényben, úgy szintén 
az is, hogy az egyetemes elnökségben nem a 
legidősebb, hanem a 4 püspök közül, az összes 
egyházak és tanodák szavazata által többségében 
külön e végre fölhatalmazott egyik püspök fog
laljon helyet mindenkor. Ez a javaslat nem 
lett elfogadva. Majd későbben a múlt évi zsi
nati bizottságban azzal lépett fel, hogy az új 
törvény a bizalom újulva nyilvánulását köve
teli meg, mondassák ki a több tisztviselőknek 
minden fokozaton most új választása a törvény
ben. Ezen indítvány is mellőzve lett Majd a 
következő érdekes kijelentést teszi a püspök 
ú r : „elnémultam tehát, annak kijelentésével 
azonban, hogy az legkevésbé sem erőtleniti 
szilárd meggyőződésemet, azt én zsinati törvé
nyek nélkül is magam törvényének vallom s mint 
ilyen majd annak idején önmagámon végre 
is hajtom.“ A jegyzőkönyv erre megörökíti a 
lemondás hatását egy oly dicshymnuszban, a 
minőnek párját egyházunk múltjában hiába 
keressük s a mely a jövőben alkotandó dics- 
hymnuszok remek, örökértékü példányképét ké
pezi. A jegyzőkönyvi pont szórúl-szóra ezt tárt
aim.zza: „A közgyűlés e lemondó nyilatkozat 
megdöbbentő hatása alatt a fájdalom és lelkese
dés kitörő nyilatkozatai közt felállva fejezi ki 
határtalan bizalmát és ragaszkodását szeretett 
főpásztora iránt, kinek egyházkormányzói pél- 
dányszerűen ragyogó tehetségei és nagy érde
mei, kötelessége teljesítésében vezércsillagként 
tündöklő apostoli lángbuzgalma, az egyház rep- 
rezentálása körűi általánosan elismert sikerei egy
házkerületünket oly őszinte és osztatlan elisme
résre, tiszteletre és szeretetre ragadták, hogy 
ennek körében nincs oly lelek, melyet e lemon

dási szándék lesújtó fájdalommal ne érintene . 
kéri azért válni készülő főpásztorát : ne bontsa1 
meg a h ó d o l a t  és ragaszkodás renáilhel/en 
kősziklán nyugvó e szövetségét, hanem marad
jon meg azon magaslaton, melyen nemcsak a 
mi egyházkerületünknek, de a hazai egyetemes 
egyházunknak is büszkesége.

Minthogy azonban az ilyetén bizalom tűn
tető ismétlődése után is püspök úr annak kijelen
tése mellett, hogy nem talán pillanatnyi elhir- 
telenkedés, hanem Jákobszerü hosszú tusako
dás következtében tette meg e lépést, s hogy 
e ténví részéről befezettnek tekinteni a férfiú 
becsület és következeteség parancsolja — lemon
dását megingathatlanúl fentartja : világi elnök 
u r a pillanat hatásából még fel nem ocsúdott, a 
közgyűlést 5 perezre fel függeszti.“ E jegyző- 
könyvi dicshymnuszt olvasva valóban mi is fájó 
szívvel felsóhajt link : o tempóra, o mores ! Hi
szen ez már valóságos emherimádáa. A hizel- 
gés minő kitűnő iskoláján kellett annak átmen- 
nie, a kinek tolla ilyesmit megfogalmazni ké
pes ? Újból nem mondhatunk egyebet : tristis- 
sirna facies ! A gyűlés további leírásával felha
gyunk ............................. s lélekben felkeressük
mi is a hortobágyi puszta magányát, hol a 
puszta egyszerű fiaiban még talán fellelhető az 
egyszerűség, őszinteség, nyíltság és természet- 
szerűség ? !

Tiszaparti.
A diináninneni kerület közgyűlése a múlt 

hó 21. és 2í-én tartatott Pozsonyban. Tanácskozá
sai e gyűlésnek lényegileg nem mutattak uj ké
pet, daczára annak, hogy bizonyos helyről nagyon 
is gyakran és nagyon is erősen szeretik hangsú
lyozni a kerülőt újjászületését. A régi szellem na
gyon is megnyilatkozott, amennyiben elhatározták, 
hogy a trencséni és nyitrai esperességek e'lon tür- 
vényszókileg eljárnak és az uj egyházpolitikai tör
vényekkel szemben a lelkészeknek adott utasítá
sokban lehetővé tették a zsidó keresztyén házas
ságok egyházi esketését. A püspök ur heves ellen
zése daczára megmaradtak az utóbbi határozatnál, 
mely valóságos gúnyt képoz szemben az eg.vházias 
érzülettel és hagyománynyal. A többi közigazga
tási kérdések tárgyalása kevés érdekkel bir.

A gyűlést megelőzte a lelkészi értekezlet, 
amelynek kiváló tárgyát képezte a miskolezi uni
óit püspöki értekezlet javaslata, mely felett sok
szor élénk vita folyt. Nagyon kívánatos lenne, 
hogy e lelkészi értekezletekbe, melyek igen szük
ségesek, több rend és kenettoljosség hozassék és 
hogy annak ötletszerű jellege megszűnjék. A püs
pök ur idejekorán az egyes tárgyakhoz előadókat 
nevezhetne ki, a kik a tárgyakat alaposan előké
szítenék. Minden ilyen lelkészi értekezlet imával 
és énekkel volna megn}Titandó s bezárandó, az ér
demleges tárgyalást pedig bibliai elmélkedés előz
hetné meg.

Az egész kerületi gyűlés nélkülözött minden 
lendületességot. Az ily lelkileg szegény ülések után 
újból is az a kérdés merül föl lolkünkben : mire
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való is c zaj? Minden lelki épülést nélkülöző ezen 
üléseknek nincs semmi értelme. Mert a közigazga
tási dolgokat ellehetne másként is sokkal olcsób
ban, egyszerűbben és sokkal jobban is végezni.

Végezetül meg keli említenem, hogy a kerü
leti gyámintézet 21-én tartotta isteni tiszteletét, mely 
alkalommal Ritter pozsonmegyei esperes prédikált, 
épületes beszédjének alapjául véve az Aroni áldást. 
Az Aroni áldás három része kapcsolatba lett hoz
va az apostoli hitvallással E beszéd, melynél több 
luther. határozottság lett volna kívánatos, volt a 
Jegörvendetesebb jelenség egyházi szervezetünk 
ezen nem örvendetes nyilvánulásában.

Szemtanú.

A bányai egyházkerület aug. hó 28 án tar
totta közgyűlését. Rövid istenitisztelet után, melyen 
kizárólag a gyűlés tagjai vetlek részt, megkezdő
dött a közgyűlés a püspök ur évi jelentésével, 
melyben beszámolt a műit év szomorú és örven
detes eseményeiről. Azután kiküldettek a külön
böző bizottságok és meglett állapítva, miszerint 
következő napon a kerületi közgyűlés szünetelni 
fog, helyette a kerületi gyámintézet tartja közgyű
lését. A kerületi gyámintézet egyházi elnöke szin
tén részletes jelentést terjesztett elő — megemlé
kezvén a gyámintézet elhúnyt világi elnökéről, 
Földváry Mihályról. Az újonnan megválasztott vi
lági elnök br Radvánszky János elfoglalta elnöki 
székét szép és egyházias beszéd kíséretében. Egy
háziak és világiak melegen érdeklődtek a gyám
intézet ügyei iránt — kifejezve és helyeselve azon 
elvet, miszerint a gyámintézet jótékony intézmény, 
és ép azért nem ösmerí hivatását a fegyelmezés
ben és büntetésben.

Aug. 30-án újból folytatva lett a kerületi köz
gyűlés A gyűlés újonnan megválasztott jegyzője 
Scholcz Gusztáv felolvassa magyar fordításban a 
turóczi esperesség levelét, melyet annak elnöksége 
Mudron Pál és Horváth József Írtak alá, mely sze
rint még a zsinati törvény sincs feljogosítva arra, 
hogy az egyházmegye autonómiájához hozzányúl
jon s eljöttnek látják az időt arra, hogy inkább az 
Istennek, mintáz embereknek engedelmeskedjenek. 
Kijelentik, hogy a túróezi esperesség a bányakerü
lethez való csatolását el nem ismeri s az ellen a. 
jobban értesített, királyhoz felebboz, egyúttal kije
lenti, hogy a dunáninneni kerülethez való vissza
csatolásához ragaszkodik. Az e tárgyban kiküldött 
bizottság a következő indítványt tette :

Mondja ki az egyházkerület :
1. Hivatalból megsemmisíti a túróezi egyház

megye határozatát. 2. Az egyházkerület jogaihoz, 
a melyek törvényben biztosítva vannak, ragaszko
dik és engedelmességet követel. 3. Az engedelmes
ség megtagadását a zsinati törvény értelmében 
egyházi vétségnek minősiti. 4. Az egyházi vétség 
elkövetésével a határozatot kihirdető elnökséget 
vádolja. 5. Ennek következtében Mudron Pál és 
Horváth József esperes ellen elrendeli az egyház
kerületi törvényszék összehívását. 6. A püspököt 
pedig utasítja arra, hogy ügyészt rendeljen ki s az 
egyházkerületi törvényszéket rövid időn hívja 
össze.

Ez indítvány elhangzása után e lap szerkesz- 
lője kijelentette, miszerint nincs szándékában tör
vénytelenséget védeni, a törvény előtt meghajlik, 
a/.t megtartja. Három éve annak, hogy e teremben

I megáétetett a szerencsétlen javaslat a dunáninneni 
kerület felosztása iránt. Azóta megindult az áldát- 
lan testvérharcz az egyházban, pedig a belharcz a 
legátkosabb, legveszedelmesebb és legelszomoritóbb, 
mert abban testvér testvér ellen fordítja fegyverét. 
Tövényre hivatkozik a többség, törvényié a ki
sebbség.

A kerület egyrésze nem kíván a kerülethez 
tartozni, a szentesített törvénynek ellenszegül. Ha 
a törvényt magat tekintjük az semmiképen sem 
indokolható, sem egyházilag, sem közigazgatásilag 

csak egyetlen egy indoka lehet és ez a politika, 
már pedig politikát vinni be az egyházba mindég 
végzotszerű. Az újonnan hozzánk csatolt esperes
ség szigetet képez más kerületekben. A szóló a 
bizottság indítványához csak az esetben csatlakoz
hatnék, ha egyidejűleg kimondaná a kerület, mi
szerint fel terjesztést tesz az eg}retemes gyűléshez, 
hogy az arányositási törvény revízió alá vétes
sék és a túróezi esperesség már előzetesen 
a dunáninneni kerülethez csatoltassék. A legjobb 
emberek is alkothatnak rósz törvényeket s ha ar
ról győződnek meg azok, a kik kezében a hatalom 
van, hogy valamely törvény rósz s hogy magában 
a törvényben van az ellenszegülés csírája, okosan 
cselekednek, ha a törvényt nem erőszakolják, ha
nem igyekeznek azt törvényes utón megváltoztat
ni. A szóló azon kifejezése „rósz törvény“ elnöki 
rendreutasítást vont maga után. A közgyűlés a fel
szólaló indítványa és szavazata ellenében elfogadta 
a bizottság javaslatát egészében, minden hozzáadás 
nélkül. Nem helyeseJhetji k a turóczi esperesség 
magatartását, nem helyeselhetjük a tényleges tör
vénynek való ellenszegülést — hisz ezzel épen 
azok malmára hajtják a vizet, kiket nem vezet az 
egyházszeretet, hanem a politikai harcz sikeres 
megoldása, kik égnek a vágytól, hogy ügyességü
ket és sikereiket a hálás világ előtt bemutassák. 
Az egyháznak pedig nem lesz haszna, sem a val
lásos életnek a meginduló pörökböl, — legfeljebb 
a fővárosi prókátoroknak lesz költségszámlájuk. A 
törvény utján maradva, biztosan remélhető, hogy a 
szerencsétlen arányositási törvény rövid életű lesz, 
s hogy a közegyház fogja kívánni az abban fog
lalt aránytalanságok megszüntetését. Most még 
csak elszigetelten állnak azok, a kik az egyházi 
érdeket a politikai érdek leié helyezik ; de bizunk 
az igazság győzelmében, bizunk abban, hogy egy
házunk önmagához visszatéri

A horvát-szlavon egyházakkal szemben eny
hébb volt a bizottsági javaslat, melyet a közgyűlés 
szintén elfogadott — de az is bizonyos, hogy a 
dolgokat ott is igy nem rendezzük. Az egyházpo
litikai törvényekkel szemben követendő magatar
tásunkra vonatkozó gyűlési határozatokról más he
lyen szólottunk.

A békési esperesség felosztása az esperességi 
megállapodás szerint el lett fogadva.

A lelkészválasztási szabályrendelet megalko
tása bizottságra lett bízva s igy e fontos ügy egy 
évig megint rendezetlen állapotban marad. A fo
lyó ügyek elintézése után a gyűlés be lett re- 
kesztve.

Dunántúl most a p ü s p ö k v á l a s z t á s  
kérdése tartja izugalomban a kedélyeket. K a r- 
s a y az augusztus 12—14-ig N a g y-K a n i z s á n 
tartott kerületi gyűlésre irásbelileg benyújtotta vég-
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leges és visszavonhat itlan lemondását s igy fájó | 
szívvel bár do bele kellett nyugodni a megváltoz- 
hatatlanba! Meghatóan nyilvánult az iránta való 
szeretői és ragaszkodás a lemondó levél felolvasá
sa után. A gyűlés egyhangúlag elhatározta, hogy 
érdemeit jegyzőkönyvében megörökíti; — hogy
hozzá Győrbe deputaciót küld, mely az egyház ér
dekében 29 évi püspöksége alatt kifejteti páratlan 
munkásságát megköszönje s a hívek múlhatatlan 
szeretőiéről és hálájáról biztosítsa; — s hogy élto 
fogytáig évi 500 frtnyi tiszteletdijat biztosit részé
re. — K a r s a  y a magyar protestáns püspökök 
igazi mintaképe volt, ki az ő patriarchiális egysze
rűségével. szeretetreméltó, barátságos modorával, 
egészséges humorával mindenki tiszteletét ki tudta 
vívni s a kin lelkésztnrsai úgy, mint az egyház vi
lági tagjai valóban gyermeki ragaszkodással csiig- 
tek. Nem volt benne egy szemernyi büszkeség s 
még nyoma sem ama bizonyos hierarchikus fölény- 
érzetnek : valódi „primus inter pares," — amellett 
pártatlan, igazságszerető, mélyen vallásos kedély, 
valóban Isten tetszése szerinti férfiú ! Lemondásá
val olyan ür támadt, melyet nehéz lesz betölteni. 
— Az uj választás szeptember havára lett kitűzve 
s október elején bontják majd fel a szavazatokat. 
Komoly jelöltekül csak G y u r á t z veszprémi es
peres, jeles pásztor, kér. gyámintézeti elnök és fá- 
radhatlnn főjegyző s P o s z v é k  soproni theol. 
igazgató tekinthetők Mivel a lelkészek azon elv 
után indulnak, hogy mint 4<iO év óta mindég, úgy 
a püspök most is tényleges „p a p" legyen, G y ti* 
r a c z megválasztás i valószínű. ó

Felső leányiskola Kőszegen Mint valaraeny- 
nyi kerület, úgy dunáutul is régen vágyódik már 
egy felső leányiskola után. Az idei kerületi gyűlé
sen ezen ügy l á t s z ó l a g  egy lépéssel közo- 
lobb jutott a megvalósuláshoz. A kőszegi gyüleke
zet 1O.000 frtot s az építéshez szükséges telek fe
lét ingyen ajánlotta fel a kerületnek, azonkívül 
50,000 frtot kölcsön 4',V o'Os kamatra. Kőszeg vá
rosa pedig néhány 100,000 tégla és sok más épí
tési anyag ingyen szállítására kötelezte magát. S 
mivel a kerület maga is rendelkezik ezen czélra 
felhasználható 10,000 frttal, neki lelkesedett s bi
zottságot küldött ki, hogy a már bemutatott terv
rajzok alapjáu, 100 benlukó növendék számára al
kalmas épület felálitásáról oly módon gondoskod
jék. hogy az 100,000 frtnál többe ne kerüljön s az 
intézet legkésőbb 1897 98. tanév kezdetén a hasz
nálatnak átadható legyen. K szerint 80.(HX) frtnyi 
adósság csinálása mellett szánta rá magát a kerü
let ezen kedvencz eszméje megvalósítására, a mi 
tekintve uzt, hogy a soproni lvceum agyonfoltozga- 
tása után is maradt vagy 40,000 frtnyi fedezésre vá
ró — hiány : valóban nagy merészségre vall. Úgy 
latszik elfeledték, hogy az adósságot vissza is kell 
fizetni, — de miből és hogyan V Vagy ama nagy 
urak példáját akarja a kerület követni, kik nyak
ra főre addig csinálnak adósságot mig hitelük tart 
s becsületük einem pusztul “? No feledjük, hogy 
válság esetén a kerület nem röpíthet golyót a fe
jébe, mint azok, miáltal azt hiszik, hogy minden ki 
van egyenlítve sjóvá van tévő!.......... *) ^  y

*) 1 udósitónkkal nem értünk toljoson egyet. Iiraz, hogy 
egyosek könnyelmű adósságot csinálnak s ebben a testületek 
is követik az egyetek példáját, du ez esetben nem látjuk be
igazolva a könnyelmű adósság csinálést ; mórt az intornátus

Lelkészválasztás. A nagylaki egyházban, 
melynek lolkészátholyozését és lolkószválasztását a 
békési esperosség törvényes formahibák miatt meg
semmisítette, a lolkészáthelyezés és lelkészválasz- 
lás f. hó 15-én ment végbe. Az egyházi lclkészvá- 
lasztó közgyűlésen elnököltek: Szebcrényi Lajos 
Zs. lelkész mint az osp. megbízottja és I)r Zsilin
szky Lndro medgyos egyházi felügyelő mint az 
esp. felügyelő megbízottja. A templom, dnczám a 
nagy munkaidőnek zsúfolásig megtelt. \  világi fe
lügyelő megnyitó beszédében kifejtette, hogy meg
bízójának szellemében is a legtávolabbról som 
óhajtja a gyülekezet legszentebb jogát, a szabad 
lelkészválasztást, korlátozni, de más részt a törvény
tisztelet kívánja, hogy az uj zsinati törvény intéz
kedései megtartassanak s röviden olőadja az espe
rosség határozata folytán szükségessé váll teendő
ket. Az egyházi elnök azon kérdésére, helyben 
hagyja-e a közgyűlés a presbytérium azon határo
zatát, miszerint ilrdlicska Karoly lelkész ur áthe
lyeztessék az elhunyt lelkész teljes javadalmába, a 
közgyűlés az áthelyezést egyhangúlag elhatározta. 
Az áthelyezés után a megüresedett lelkészi állo
másra jelöltek névsorát olvasta fel az egyházi el
nök, mire o gy h a n g u I a g újból is B >or La
jos krajnai lelkész urat választotta meg u gyüle
kezet — lelkes bizalmának okképen adva tanujelét. 
A múlt választás ellenpártja részt vett a gyűlésen, 
ez alkalommal a már egyszer megválasztott lelkész 
mellett foglalva állást, alkotmányos érzületének 
ekkópon is szépen adva kifejezést. A közgyűlés a 
legszebb rendben szétoszlott — s a gyülekezet bó- 
kéjo he lyre állott. Az újonnan választott lelkészt 
uj működési terén az Ür áldása kisórjo. — A ki* 
rályfalvi egyház (zólyomi csp.) Zsolticzky Sámuel 
aszódi segédlelkészt választotta rendes lelkészéül- -  
A szarvasi egyház nem rég elhunyt lelkésze Sár
kány dános helyéro a lolkészjelölö gyűlést a múlt 
hét folyamán tartotta. .Jelölve lettek az egvház ré
széről: Plaesko István sáros ó-falusi lelkész. Bezzeg
S. szarvasi s. lelkész ; az esp. részéről : Cziukot- 
szky Márton alberti lelkész os B.ikay Péter ocso- 
vai lelkész.

Halálozás. Folyó hó 13-án elszendenVt az Ur
ban Sloboda Pál vrboczi lelkész 79 éves korában. 
A megboldogult egyike volt a loejelesebb ogyházi 
szónokoknak, s mint Ilii pásztornak emléke gyüle
kezetében áldott lesz Az Ur magához szólította 
fáradt munkását, ő adjon hű szolgájának nyugalmat 
a sírban és ölök üdvességet szent országában.

Püspök választás. Három heti interregnum 
után a tiszai egyházkerület, visszavonhatlnnul le
mondó püspökét, mélt. Zclenka Pál miskolezi lel
készt, újból püspöknek megválasztotta. A szava
zatok f. hó l*2-én Kassán lettek felbontva, moly 
alkalommal 301 szavazatból a lemondott püspök 
ur 297 szavazatot kapott.

A bizalom emo nagyszerű megnyilatkozása 
még szebb lett volna, ha a választás nőm folyik ie 
oljr óriási gyorsasággal. Egyháztörténetünkben nincs

jövedelmező lösz,. De meg már hiába, olyan kort élünk, hogy 
az adósság többó nem szégyen, mint rógonto volt s uia már 
adó-ság nélkül scni vagyont szerezni, som valami nagyobb 
alkotást létrehozni nem lehet.

Szerk.
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példa arra, hogy a megüresedett püspöki szék há
rom hét alatt botöltotett volna. Ezen gyorsaság a 
tiszai kerület kitűnő közigazgatásáról tesz tanúsá
got. A választás komolyságát veszélyezteti az oly 
feihivás, a minőt a kishonti egyházmegyei elnök
ség nevében Glauf Pál főesperes intézett az egy
házakhoz. A nevezett feihivás a következőképen 
hangzik : „Nemes egyházközségek stb ! A mai na
pon itt Debreczenben kezdetét vett egyházkerületi 
közgyűlésünkön mélt. és főtiszt. Zelenka Pál püs
pök ur ezen állásáról lemondott és ezen elhatáro
zása mellett ostromló kéréseink daczára állhatato
san meg is maradt, minek folytán az egyházkerü
let azon kényszer helyzetben van, hogy a püspök 
választást meg kell ejtenie.

A választás szabadságának minden korláto
zása nélkül rendithetlenül meg lóvén alólirt egy
házmegyei elnökség győződve a felől, hogy az 
összes egyházaknak szavazatai egytől egyig ismét a 
püspöki hivatalát eddig is oly fényes eredmény
nyel, apostoli buzgalommal és páratlan rátermett
séggel viselt eddigi püspökünkre méltóságos ésfőtisz- 
telctű Zelenka Pál urra fognak esni, mmt a kivel 
szemben e magas hivatalt nem is volna ember, a ki 
elvállalná s másrészt biztatván minket annak re
ménye, hogy az egyházaknak, illetve tanodáknak 
ilyetén egyhangú bizalma előtt ő méltósága is meg 
fog hajolni s újból elfoglalja a kiválóan fényes te
hetségeinek annyira megfelelő püspöki állást: na
gyon kívánatosnak látta a kerületi gyűlés azt, 
hogy a kitűnő vezérférfiut mentői előbb újra ügye
inek ólén láthassa s ennélfogva az uj választás 
mentői előbb ejtessék meg.“ E körlevél szerint a 
gyülekezetek sept. 8-ig kénytelenek voltak a vá
lasztást megejteni. Két heti gondolkozási idő sem 
jutott a gyülekezetnek, de erre nem is volt szük
ség, mert a kerületi gyűlés és egyházmegyei elnökség 
gondolkozott a gyülekezetek helyett is. Minő naiv 
az egyházmegyei elnökség azon kijelentése is, hogy 
a választást nem kivánja korlátozni, midőn nyom
ban e kijelentés után hozzáteszi, hogy az egész 
kerületben nincs is ember a ki a hivatalos jelölt
tel szemben a püspöki állást elvállalná. Vagy lehet 
e nagyobb korlátozása a szabad választásnak, ha 
a gyülekezeteket azzal fenyegetik meg : szabadon 
választhattok ; de azt előre megmondjuk, hogy N. 
N. kivül más ez állást el nem vállalja? Az ilyen 
korlátlan választási szabadságra csak azzal a régi 
közmondással válaszolhatunk : nesze semmi, fogd 
meg jó l!!

Válasz. Lapunk 8-ik számában tett felhívás
ra Nt. Draskóczy Lajos h.-m-vásárhelyi lelkész ur 
szives volt a következő sorokat intézni a szerkesz

mában tótnyclvcn. A hívek, a felsőbb vidékről szár
mazott — többnyire iparos tanonczokból itt felnö
vekedett s letelepült egyénekből állottak. A keresz
telést, temetést és esketést a helybeli ref. lelki 
pásztorok végezték.“ A reformátusok mai napig ily 
evangyéliomi lelkülettel vannak irántunk „tótok“ 
iránt. Mindenben készséggel segítenek, templom
jukat, az én időmben is, többször szívesen idead
ták. Kéretlenül nyújtanak adományokat. A tetemes 
városi segítséget is az ő szavazatuk szerezte meg 
nekünk.“

Felette örülünk, hogy ez adat birtokába ju
tottunk — manapság ritkaság a vallási és nyelvi 
tolerancia ilyen tünete és megszégyenítik az egy
nyelvű ref. testvéreink háromnyelvű országos egy
házunkat.

Szerkesztői üzenetek.

Szálka Gy. Köszönöm a szives m egem lékezést. Az 
igazság  és m éltányosság védelm ében nem  tágítunk.

B. G. A k iván t szám okat elküldtem .
—gy. C zikkeidet várom , m iért hallgatsz ?
M. S. T érszűke m iatt a jövő szám ra m arad. Köszönöm, 

a figyelm et.
D r. K. J .  I). A könyvism ertetés a jövő szám ban jön. 

A lap azon része m ár készen  állott.
K ishon ti, A küldött dolgokért fogadja köszönetünket. 

Az igaz, hogy p á rjá t ritk itó  fényes állapotok vannak ottan. 
Az önök kerü le té t bátran  ellehetne nevezni a fényes ünnepé
lyek kerületének. É s igazán apostoli állapotok vannak  o tta n ; 
m ert a zsidó lapok tudósításai és az egyházi d icshym nuszok 
u tán  azt ke ll következtetnünk, hogy ott m indenütt v irágzik  
az egyházi élet ? K érem  továbbra is tudósításait.

D n n án tú li. íg é r t közlem ényét a jövő szám ba várom s 
az eddigieket köszönöm.

K. G. N agy.-Szeben. A lappéldányokat elküldtem . Az 
1 és 4-ik szám  m ár hiányzik . H a Is ten  éltet jövőre több pél
dányban nyom atjuk a lapot.

A. M. Sz. A je len tést m egkaptam , nem sokára közlöm . 
A hoi’vátországi ág. h. ev, egyház ügyeirő l közlem ényt k é r
tem  és várok.

N. N. N ézeteinket illetőleg m ég kerü letünkben  sem 
á llu n k  elszigetelten. Az arányositási törvényt a legtöbb egy- 
házias érzü letű  em ber szerencsétlennek nevezi, annak rev í
ziója nem  késh e tik . A terrorism us óriási — de hát ez sem 
ta rt örökké — az egyház m ajd  m eg m enekül oly elem ektől, 
m elyek azt dicsőségük és em elkedésük eszközének ta r tják  1

tőséghez: „Boldogult édes Atyja, 1877. jun. 11, és 
12-dikén tartotta egyházamban a canonszerü láto
gatást. Az erről felvett jegyzőkönyv első lapján ez 
á l l : ,,a) A mostani hodmező-vásáihelyi ág. hitv. 
ev. anyaegyház 1795 előtt a tót.-komlósi anyaegy
háznak volt leánygyülekezete; évenként kétszer 
szolgált a tótkomlósi lelkész, a mikor az Ur asz
talát is kiszolgáltatta a helv. hitvallásuak templo

ÖL& c'Coĵ i&ete$z>et faátoá'fé'héa levő ke t 

k ézjü k , szíveskedjenek k ö te le ze ttje in k n ek  

eichet tenni.

NYOMATOTT B.-CSABÁN, POYAZSAY TESTVÉREK KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1895.



EVANGÉLIKUS

EGYHÁZI SZEMLE.
M EG JE LEN  H A V O N K É N T  EGYSZER

Reformáció ünnepén.
Mily csodálatos az. hogy Isten a látszólag 

legjelentéktelenebb dolgot is saját és szent egy
házának czéljaira használja té l!

Ki bírt volna csak sejtelmével is annak az 
L r 15 J 7-ik esztendejének október 31 én, hogy 
az a 95 tétel, melyet az ágoslon rendű Lutner 
Márton a wiftembergi v;irt< mplom ajtajára sze
gezett, lesz indító oka és első lépése azon mii
nek, melynek végczélja nem más, mint Krisz
tus egyházának megújulása és visszatérése apos
toli tisztaságához.

Luther maga sem birt még csak sejtelmé
vel sem a gazdag jövőnek. Ha a szellemi lát
hatatlan háttért emberi szem láthatta volna, 
úgy előtűnt volna lelki szemeink előtt Mihály 
őrangyal alakja, a ki ott állott az igénytelen 
szerzetes mögött, s azt kezénél fogva vezette. 
Mint minden harcz e világon, úgy a reíormá- 
czió is a szellemek harcza volt, mely a látha
tatlan világból a látható világba lett átültetve. 
A sátán betört Krisztus egyházába : az Ur el
küldte az ő seregeit, melyek fényes fegyvere
ikkel megkezdték a harezot, melyet aztán az 
emberek által kivívtak és győzelemre juttattak. 
Külsőleg nem volt ebből semmi sem látható. 
Ellenkezőleg! Egészen másként lett eszközölve 
a reformáczió, mint azt, az emberek képzelték. 
Isten egészen másként, gyakran sokszor sok
kal egyszerűbben, engedi történni a dolgokat, 
mint mi emberek azt gondoljuk. Az egyházi

! reformáczió magas állású theoretikns barátai, 
akik nagy ékesszólással hirdették a reformáczió 
szükségét „in cnpite et membris," azt hitték? 
hogy a reformáczió egykor a pápa, vagy vala
mely zsinat által nagyszerűen lesz megoldva s 
minden ellenállás nélkül az egyházban végre
hajtva. Isten akközben egy igénytelen szerze
test biz meg e mű végrehajtásával « A refor- 
máczió praktikus előharezosai azt hitték, hogy 
mindenek előtt az egyház külsőségei, a papság, 
a ceremóniák lesznek megjavitandók és minden 
botráukoztató dologtól megtiszfitandók; mert 
reájok nézve ebben állóit a reformáczió. Csak- 
hogy az, a mi mindenekelőtt megjavítandó : a 
tan. Isten mindég a lényegre helyezi a fősulyt, 
s az egyház lényegét a tan képezi és nem az 
egyházszervezet, vagy bármi más. \  aljon a pa
pok nősek-e vagy nőtlenek, váljon a misét né
metül énekelik-e vagy latinul, az egyelőre egé
szen közönyös. De az már nem közönyös, vál
jon a helyes üdvutat ismerik-e, melyet Isten 
nekünk szent Igéjében megmutatott, s melyet 
az egyháznak minden embernek meg kell mu
tatnia Vissza az Igéhez, vissza a keresztről szó
ló Igéhez, vissza azon ismerethez, hogy csak 
Krisztus érdeme és igazsága, elsajátítva a hit 
által, biztosítja számunkra a megbocsátás béké
jét, az üdvösséget, az örök életet. Igen, vissza az 
Igéhez, melynek kezdete, közepe és vége a 
Krisztus! Ez volt a lutheri reformáczió jelszava. 
Vissza az Igéhez! de nem azért, hogy azzal 
egyházakat csiszoljanak, nem is azért, hogy' azt, 
mint uj törvényt a világra erőszakolják, hanem

Előfizetési ár :
Egész évre . . . 2 frt 
Fél évre . . 1 frt

Felelős szerkesztő és kiadó : 
S Z E B E R E N Y I  L A J O S  ZS

Ag. h. ov. lelkész H.•Csabán.

A lap szellemi és anyagi 
részét illető közlemények 
a szerkesztő és kiadóhoz 

intézendők
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hogy azzal a sziveket üdvözítsék. Szemben a re
formáczió előhírnökeivel e józanság által bizo
nyult be a lutheri reformáczió valódi reformá- 
cziónak, s mivel Isten czéljaival és utaival egy
behangzó volt, lett egyszersmind eredményessé. 
Ne feledjük el azt a lutheri reformáczió egyhá
zéban. A reformáczió nem akart mást visszaadni 
a keresztyénségnek, mint a „sola fide“ (egye
dül a hit által) drága kincsét. Mind az, a mit 
ezenkívül a reformáczió szabaditó hatásáról 
szavalnak és regélnek, nem egyéb történetha- 
misitásnál, nem egyéb álomnál. A lutheránu
sok hagyjanak fel egyszersmindenkorra azzal, 
hogy a reformácziót vonatkozásba hozzák a 
mélységből eredő forradalommal. E kettőnek 
egymáshoz nincs semmi köze. A ki megszaba
dult a közkeletűvé lett liberális frázis uralma 
alól, a ki a világtörténet eseményeit az Isten 
Igéjének fényénél szemlélni megtanulta, az tud
ja, hogy a forradalom mind azzal, a mi meg
előzte és követte, nem egyéb, mint a sötétség tá
madása épen a reformáczió által győzedelmessé 
lett isteni világosság ellen.

A forradalom ördögi majmolása a reformá- 
cziónak és annak gyűlöletes ellentéte. Maga 
Róma sem küzdött dühösebben a minden em
beri érdemet eltaposó evangélium ellen, mint a 
felvilágosodás forradalma. Egyházunk jegyezze 
meg ezt magának. Ha tényleg örököse és hor
dozója akar lenni annak, a mi a reformáczió 
által vissza lett adva a világnak, úgy nincs 
más teendője, minthogy a „sola fide"-hez ra
gaszkodjék. Ez az ő isteni hivatása. Ha e hi
vatást betölti, úgy megtette mind azt, a mit e 
szegény világban megcselekednie kellett. Az 
egyház nem azzal tesz szolgálatot a világnak, 
ha számára kényelmessé teszi az életet, hanem 
ha annak üdvösségére szolgál. A lutheri hitval
lás egyházát ne fogják be bárminemű fantaz- 
mák kocsijába. Eleget tesz, ha hitvallása által 
arról tanúskodik: nincs senki másban üdvösség, 
mint a Jézusban, a kinek vére által bírjuk meg
váltásunkat, btíneiuknek bocsánatát. A mig e 
hitvallásnál marad, sem a pápa, sem a világ 
semminemű hatalma nem teheti vitássá létét ; 
mert ez állásponton a keresztyénségnek, a vi
lágnak kovásza leszen, — de csak mig ez ál
lásponton marad.

Szükséges ezen, a lutheránusokra nézve

magától értetődő, dolgokról épen a reformáczió 
ünnepén megemlékeznünk. Mrgas hangú frázi
sokat, tévesztő jelszavakat ez ünnepen, fájdalom, 
még a templomokban is lehet hallani — mig a 
reformáczió lényegéről sokan nagy bölcsen hall
gatnak. Es épen a reformáczióval szemben 
nagy kárt vallunk, ha annak lényegét és czél- 
já t illetőleg nem vagyunk tisztában. Az Ur 
adja nékünk az ő szellemét, hogy e részben 
tisztult és egyértelmű nézetünk legyen. Akkor 
fogjuk csak igazán ünnepelni ez ünnepet, ak
kor leszünk csak valóban hálásak az Ur iránt 
a reformáczióért, s akkor fogjuk csak nem 
pusztán szokásból, hanem az isteni kegyelem 
tapasztalata alapján, meggyőződésből énekelni 
L u therre l: Erős várunk a mi Istenünk.

Schmidt K. J.

Kierkegaard S.
1813-1855.

I.
A kis Dánia, ezen majdnem kizárólag luthe

ránus ország, szellemélete gazdag. A tudomány és 
műveltség virágzik-ez érdekes félszigeten, melynek 
összes lakóinak száma nem haladja meg a kétmil
liót. A nyelvhatár szűk és mégis a tudomány oly 
behatóan van tárgyalva és felkarolva, hogy e kis 
nemzet tudománya értékkel bir a nagy nemzetekre 
nézve is. Hogy mily gazdag e kis ország és nem
zet szellemélete, azt mutatja azon külső körülmény 
is, hogy magában e kis ország fővárosában, Kop
penhágában, több könyvkereskedés van, mint ha
zánk egész területén. (Kivéve Budapestet.)

Egyházilag is igen érdekes e kis ország. Egy
házunk a reformáczió idejében vert már ott erős 
gyökereket, megtartva a régi püspöki szervezetet. 
Dánia ev. püspöki székén ült, csak a közelmúltban 
is, a keresztyénség egyik legnagyobb tudósa, Mar- 
tensen, kinek theologia művei Németországban is 
nagy elterjedtségnek örvendenek. Megkisérlették 
ott is egyesek, elragadva a danomaniától (Grund- 
vig) nemzetivé tenni a protestantismust, nemzetivé 
tenni a theologiát — de ezen kisérlet csak ez or
szág szűk határai között maradt; mig azok, kik 
korunk eme betegségének ellenálltak, tudományuk
kal szolgáltak hűségesen az egész keresztyénség
nek.

A kül- és belmissió terén hatalmas alkotáso
kat mutathat ez egyház, daczára annak, hogy az 
egyház mindeddig függő viszonya az államtól bé- 
nitólag hat a hitéletre.

Újabban a róm. katholicismus és a szekták 
közül az irvingianismus hódításokat tesz a legmaga
sabb körökben és a legalacsonyabb néposztályban.
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Csak nőm rég is az ország leggazdagabb földbir
tokosa, Holstein-Ledreborg gróf, katholikussá lett. 
A római propaganda, nem minden eredmény nélkül 
bocsátja le hálóját. Evenként körülbelöl 200 át tér
tet mutathat fel. E propaganda működését ellen
súlyozandó irta Marten sen „A katbolicismus és 
Protestantismus" czíniü művét, mely németre is le 
ett fordítva, mely a jelenkor egyik legbeesesebb 

polemikus műve (Martensen „Katbolicismus und 
Protestantismus. Gütersloh. Bertolsman’s Verlag.) 
A magas arisztokraczia tagjaira vonzó a katholikus 
kultusz fénye. Az alacsonyabb néposztálynál pedig 
a térítés eszközeiben nem igen válogatós a római 
propaganda. De ezen külső eredmények miatt nincs 
mit féltenünk a dán nrotestantismust; mert a hit
élet élénk, a papság buzgó s a barcz a katholikus 
propagandával s a szektákkal erősíti, élesíti az 
evangélikus hitbuzgóságot.

A keresztyén ellenes, materialisztikus irány
nak különösen a fővárosi sajtóban számos képvi
selője van. Legveszedelmesebb ezek között a jeles i 
tollú, zsidó származású Brandes, a kinek irodalom- 
történeti művei mindmegannyi leplezett támadást 
foglalnak magukban a keresztyén szellem és világ
nézet ellen. Elég sajnos, hogy Európa több nem
zeténél, igy különösen a cseheknél, kiváló előszere
tetben részesül ez a tudós reformzsidó. Martensen 
ethikájában (Martensen „Christliche Ethik“ II., J 
127.) és önéletírásában is behatóan foglalkozik ez 
iránynyal s igen meggyőzően kimutatja, miszerint 
a liberalismus köpönyege alatt küzdő ez iránynak 
czélja nem más, mint hogy a keresztyénség kiir- 
tassék és mindenekelőtt kiszorittassék a nyilvános 
életből. (Dr. Martensen „Aus meinem Leben. Leip
zig Reuther’s Verlag 1884. III. 12t).) Martensen 
jóslata s megfigyelése, ha korunk eseményeit né
mely országban megfigyeljük, sajnoson valónak bi
zonyult be, és még szomorúbb a dolognál az, hogy 
ezen irány leglelkesebb eszközeit a magukat „ke
resztyéneknek“ vallók közül toborzza.

A dán Protestantismus egyik tüneniényszerü 
alakja azon férfin, kiről szólni óhajtunk jelen czikk- 
sorozatunk nyomán. Komoly keresztyén jellem és 
gondolkozó Kierkegaard (olvasd Kjerkegór), kinek 
művei, ha az azokban foglalt elvekkel mindenben 
nem is értünk egyet, kiváló figyelmet érdemelnek. 
Müvei csak újabban lettek németre fordítva s e 
fordítás lehetővé teszi az azokkal való foglalkozást 
arra nézve is, ki a dán nyelvet nem érti. Gondolat
meneté, irálya olyannyira sajátságos, hogy az ő 
művei nem képezhetnek könnyű olvasmányt s erős 
gondolkozást kívánnak olvasóiktól. A keresztyén 
Individualismus ezen leglelkesebb apostola az ő irá
lyában is erős kifejezést ad individualismusának. 
Elveiben túlhajtott, kritikájában gyakran túl éles 
és kíméletlen, az egyházról nézetei tévesek és egy
oldalúak, mindezen ellenszenves vonásai ellenére 
rokonszenvünket nem tagadhatjuk meg tőle külö
nösen ott, a hol a hit gazdag titkait tárja elénk — 
ott, a hol mély és őszinte igazság szeretető sugár
zik felénk.

Kierkegaard Sőrén született 1813. Május 5-én 
Koppenhágában jómódú polgár szüléktől. Szülei 
oly jó módban éltek, hogy az anyagi szükséggel a 
fiúnak sohasem kellett küzdenie, s anyagi jómódja 
tette lehetővé az általa későbben kifejtett gazdag 
irodalmi munkásságot.

Atyja szigorú, vallásos ember volt. Mivel K.

idősebb fitestvórét egy játékközben bekövetkezett 
baleset folytán elvesztette, atyja kiválóan őrizte 
legkissebb gyermekét Sőrent. Ezen aggódó atyai 
szeretet elrabolta K. gyermekkorát, és elősegítette 
a gyermek korai fejlettségét. () nem látta gyer
mekkorában sem a kis Jézust ott a betlehemi já
szolban, körülvéve az áhitatos és örvendő pászto
roktól s őrizve az angyalok seregétől. Neki már 
zsenge gyermekkorában azt az Üdvözítőt mutatták, 
kit az emberek keresztre feszítettek, s a keresztre- 
feszités élénk ecsetelése mély nyomokat hagyott az 
ifjú lelkében. (A. Barthold „S. Kierkegaards Per
sönlichkeit in ihrer Verwirklichung der Ideale.“ 
Gütersloh 188b. 5. 1.) Maga beszéli el, hogy gyer
mekkorában olyannak képzelte Istent, mint a ki 
hasonló háziorvosukhoz, a ki kedves ember, mégis 
félős hozzá közeledni, mert fájdalmat okozhat.

Az atya búskomorsága hatott a fiúra is. Az 
élet reá nézve, amint maga visszaemlékezni képes, 
teher volt. A gyönge szervezetű testben erős lélek 
lakozott Mint ifjútól atyja megkívánta, hogy szor
galmasan látogassa az istenitiszteletet. Atyja meg- 
lúgadtatta vele, hogy a keresztyenséghez mindvé
gig hű marad. Atyjának vélt örömöt okozni azáltal 
is, hogy befejezve gvmnasiumi tanulmányait theo- 
logussá lett. Theologiai tanulmányait befejezve 
visszavonult a magán életbe, lelkészszé nem lett. s 
irodalmi tevékenysége által vélt a keresztyénség 
ügyének szolgálni.

A negyvenes években Koppenhága legkedvel
tebb egyházi szónoka volt, Mynster püspök, a theo
logiai kathedrán pedig nagy befolyása volt Myns
ter veiének, a későbbi püspöknek, Martensennek.

Kierkegaard atyja különösen tisztelte és sze
rette Mynstert hallgatni, a ki elragadó egyházi be
szédei által nem egyszer mélyen meghatotta hall
gatóságát. Az apa előszeretetében osztozott a fiú 
is, de későbben ellentétben látta a szónokot az em
berrel, s különösen kifogásolta azt, hogy Mynster 
inkább a kedélyre és érzelemre, s nem az akaratra 
hat- A keresztyénség szerinte ez állásponton in
kább csak mint érzelgős és múló érzelem nyilvánul 
s nem jut az igazi alapra, a hit alapjára.

Atyját 2b éves korában vesztette el, s egészen 
eddig, nehogy az atyja iránti szeretet ellen vétsen, 
atyja előtt sohasem nyilatkozott MynstcrrŐl, sőt z 
atya halála után sem említi műveiben Mynster ne
vét, daezára annak, hogy nem egy művében az ál
tala képviselt irány ellen küzd — ekképen óhajtva 
megőrizni a kegyelet érzelmét atyja iránt.

A hit nehéz kérdéseiről gondolkozva, mindig 
mélyebben hatol be a hit titkaiba. Szerinte fő az, 
hogy az egyes mint egyes legyen igaz viszonyban 
szemben Istennel, szemben Krisztussal, akként le
gyen keresztyén egyéniséggé. Mynster és Marten
sen is arra törekednek, hogy a keresztyén világné
zetet. védelmezzék, holott annak csak méltóságát, 
fenségét sértjük, ha azon nézetben vagyunk, hogy 
az a mi védelmünkre szorul. Martensen érthetővé 
akarja tenni a keresztyónséget, s azt összeegyez
tetni az emberivel, a humánussal, holott a keresz
tyénség lényege épen a paradoxonban, az észfelet
tiben van.

Kierkegaard úgy találta, hogy Mynster viszo
nya a keresztyénséghez csak aesztetikus, s hogy 
épen ennek következtében igehirdetése életével el
lentétben áll. Sokan a keresztyénséget csak látszó
lag, a theoriában fogadják el, csak is a tanban
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kívánnak igazhitüek lenni s nem egyszersmind az 
életben is. Erre vonatkozólag mondta a nem rég 
elhunyt Kliefoth : legyünk ne csak igazhivők, ha
nem igazán hívők.

Mynster elragadóan tudott szónokolni a ke
resztyén hit erejéről, s mélyen meghatotta hallga
tóit, midőn kijelentette, hogy a keresztyén hit igaz
ságaiért kész mindenét, életét, vérét feláldozni, -— 
de azért, midőn az egyházi ellenzék kiválóan erős 
ellentétet fejtett ki, nagy okossággal kitudta ke
rülni a komoly összeütközést, és állását mindég 
sértetlenül fenn tudta tartani. Midőn egy szegény 
kandidátus alkalmazása megakadályozásáról volt 
szó, akkor latba tudta vetni püspöki tekintélyét, de 
midőn életbevágóbb dolgokról volt szó, akkor nagy 
bölcsen alkalmazkodni tudott a viszonyokhoz. Kier- 
kegaardot, különösen egy püspöknél, felette bántotta 
ez a kompromissumokat kereső egyéniség. A ki an
nak a Megváltónak szolgája, ki feltétlen viszony
ban volt a mennyei Atyához, annál különösen szem
betűnő, ha e viszony nem Istennel, hanem a világ
gal szemben létezik, ha annak tapsait mosolyát ke
resi az, kinek épen feladata tanúskodni arról a hit
ről, mely által legyőzzük a világot önmagunkban 
és önmagunkon kívül !

Kierkegaard azonban túlságosan szigorú úgy 
Mynsterrel, mint Martensennel szemben, amennyi
ben azok hatással voltak még reá nézve is azon 
irányban, hogy talán épen általok indíttatva, ő is 
elmélyedt a hit titkaiban. Martensen dogmatikája 
és etliikája által sokat tett a keresztyén hitnézet 
terjesztésében és megerősítésében.

Az evangélikus egyház egyik követelménye 
szemben a hívővel, hogy az, individuális, személyes 
viszonyba jöjjön az Úrral. Az egyház üdv eszkö
zeivel, igéjével és szentségeivel épen ezen indivi
duális viszonyt akarja létrehozni az egyesben, a 
hívőben — anélkül Kierkegaard sem jutott volna 
az általa is legmagasabb álláspontnak elismert ke
resztyén hit álláspontjára-

Első a hitre vonatkozó műve Kierkegaardnak, 
melyet nagyrészt Mynster és Martensen ellen irt, 
annélkül, hogy azok nevével a műben csak egy
szer is találkoznánk, az, melynek czimét Ján. 11, 
4-ből, veszi: „A halálra való betegség.“ (Németül 
„Die Krankheit sum Tode. Eine christlich psycho
logische Entwicklung zur Erbaung und Erweckung 
von Sőrén Kierkegaard. Übersetzt von A. Bärthold. 
Halle 1881. 151 1.) A mű először „Klimacus“ álne
vű szerzővel jelent meg s K. csak mint kiadó szerepel.

Urunk, midőn a halott Lázárhoz hívják azt 
mondja: „Az a betegség nem halálra, hanem Isten 
dicsőségére való, hogy az Istennek fia dicsőítessék 
általa." A halál emberileg szólva az utolsó, s em
berileg szólva csak addig van remény, mig élet 
van. De keresztyénileg szólva a halál nem az utol
só, az csak egy csekély esemény a végtelen élet
ben, s keresztyén értelemben sokkal több remény 
van a halálban, mint emberi értelemben az életben, 
még ha erőtől és egészségtől duzzad is az. Az iga
zi halálra való betegség az, melynek okozója a bűn.

Az orvosok azt állítják, hogy alig van ember, 
a ki bizonyos mértékben beteg ne volna. K. sze
rint alig van ember, a ki ne volna bizonyos mér
tékig kétségbeesett. E betegség lehetősége az em
bernél, annak előnyét képezi szemben az álattal. 
Figyelmesnek lenni e betegségre, az képezi a ke
resztyén előnyét szemben a természeti emberrel;

meggyógyulni e betegségből, az a kéresztyén üd
vözülése. Hogy miként jö létre a minden emberrel 
adott kétségbeesés, azt K. a következőképen adja 
elő. Az ember „énje“ tudatos összetétele a véges
ség és végtelenségnek. Csak a véges és végtelen 
egyesülése által lehet az ember „énje“ azzá, a mi
nek lennie kellett. A helyes fejlődés abban áll, hogy 
a végesség felemelkedik a végtelenhez, és a végte
len be lesz vezetve és ki lesz fejezve a végesben. 
Ha az ember énjében e kettő közűi csak az egyik 
érvényesül, akkor beáll a kétségbeesés. A kétségbe
esés formájára nézve kétféle lehet. Az első alakja 
a kétségbeesésnek, midőn az ember „énjében“ a 
végesség hiányzik, ez a fantasztikus álláspont. Az 
ember elveszti önmagát. Ez elvesztés egészen csend
ben megy végbe. Mig azt, ha valaki karját, lábát, 
néhány forintot vészit el, mindenki észreveszi : ad
dig azt, hogy önmagát vesztette el, nagyon kevés 
ember veszi észre. Nagyon kevesen tudják mérle
gelni azon óriási veszteséget, a midőn egy egyéni
ség veszett el. A második alakja a kétségbeesés
nek az, a midőn az ember énjében hiányzik a vég
telen rész. Az ember ez állásponton a helyett, hogy 
egyéniséggé fejlődnék, puszta számmá lesz, elvesz
tette eredetiségét, szellemi értelemben meg lett 
fosztva férfiasságától. Az ember ez állásponton túl 
merész dolognak képzeli azzá lenni, a mi a való
ságban, s azért inkább olyan lesz mint a többi : 
puszta szám a tömegben. Az ember ez állásponton 
minden földi előnyt megnyerhet, de elveszti azon 
múló nyereség mellett személyiségét és önmagát — 
a valóságban tehát mindent elvesztett!

A kétségbeesés viszonya az öntadathoz le
het kétféle : tudatos és öntudatlan. Ilyen tudat
lan azon kétségbeesés, a mely nem tudja önmagá
ról, hogy valójában az. Ez állásponton az ember 
pusztán aesztetikus viszonyban van a végtelenhez. 
Sokat beszél és ír a végtelenről, anélkül, hogy énje 
a valóságban a végtelenben bírna alappal. Itt ezé- 
loz K. a spekulativ tlieologiára, a midőn a követ
kező hasonlattal él. Egy tudós nagyszerű épületet, 
rendszert emel, a mely rendszer az egész létet 
és a világtörténelmet is magában foglalja, ha azon
ban az ő egyéni életét tekintjük, nagy meglepeté
sünkre észreveszszük, hogy ő maga nem lakik e 
nagyszerű palotában, hanem meghúzódik a palota 
melletti gazdasági épületben, vagy az udvaron levő 
kutyabódéban, vagy a portás szobájában. Ha az 
ember ezen tudósokat életük nagy ellenmondására 
figyelmezteti, azok e figyelmeztetést rósz néven ve
szik, mert náluk fő a rendszer és nem saját egyé
niségük. A kétségbeesés ez állásponton pogányság. 
A keresztyénség körén belől létező pogányság sok
kal veszedelmesebb, mint az antik pogányság volt; 
mert a hit leple alatt viszi be a keresztyénségbe a 
hitetlenséget.

A kétségbeesés bűn, bűn akkor is, a midőn 
az ember Isten előtt nem akar kétségbeesett lenni, 
daczára annak, hogy a valóságban kétségbe esett, 
vagy ha az ember isten előtt kétségbeesett akar ma
radni. A bűn engedetlenség szemben Istennel. A bűn 
tehát positió és nem negatió. Az orthodoxia igen 
helyesen látta azt, hogy az egész keresztyénség 
tarthatatlan, ha a bűnt negative határozzák meg, 
azért igen helyesen az orthodoxia kiélesiti azt, hogy 
az Isten kijelentése szükséges, amely a bünbeesett 
embert arra tanítsa, mi a bűn. A bűn ellentéte 
nem az erény, hanem a hit. Az igazi keresztyén
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ellentét a hit és bűn között van. A keresztyéninek 
ismérvei az absurd, a paradox, a megbotránkozás 
lehetősége, A ki a keresztyénséget érthetővé akar
ja tenni, az sohasem hitt abban, mert ha hisz a 
keresztyén, akkor hitének lelkesedése nem védelem, 
hanem* támadás és győzelem. A keresztyénség lé
nyege nem az, hogy azt felfogni képesek legyünk, 
hanem hogy higyjünk abban. A keresztyénségnek 
szüksége van SÓkratesre, a ki figyelmeztesse az 
embereket, hogy ismerjék önmagukat, ismerjék 
egyéniségüket, és úgy nem a keresztyén ismerethez, 
hanem a hithez eljuthassanak.

A hivő mindég feltétlenül cselekszi a jót, mert 
ő az Istenember által szintén feltétlen viszonyban 
van Istennel szemben. A hivő, a ki a jónak követ
kezetességében nyugszik és életét helyezi abban, 
végtelenül fél a legkissebb bűntől is ; mert neki 
végtelen sok a veszteni valója, ő a bűn által el
veszthet mindent, elvesztheti a végtelent, elveszthe
ti önmagát. A naiv, gyerekes embereknek nines 
„egész* elveszteni valójuk ; mert ők mindég csak 
„egyes“ dolgokat veszthetnek, vagy nyerhetnek.

A keresztyénség képviselői e szerint nem a 
professorok, kik azt intellektuálisan kifejezik, ha
nem a confessorok, a hitvallók, a kik azt életük
kel tanúsítják-

(Folyt, köv.)

Contenlus-Yentiis.
Egyházkorm inyzatunk gépezete a gyűlé

sek terén befejezte zakatolását. Szerte e hazá
ban, északon és délen, keleten és nyugaton 
tartattak esperességi és kerületi gyűléseink, s 
végre megszólalt a legfőbb fórum: az egyete
mes gyűlés is. Annak ajtai is bezáródtak, s 
megint csendes a budapesti ev. fogymnasiuni nagy 
terme!

Számtalan gyűlési jegyzőkönyv hagyta el 
a sajtót, benne látva napvilágot ezer és ezef 
határozat és végzés. Egyházunk hajója újból fel
szedi a horgonyokat, ki feszitik rajta a vitorlá
kat, s az idők tengerén tovább evez és ta 
lsn még könnyebben evezne, ha a sok határo
zat súlyától sokszor zátonyra nem kerülne a 
hajó! A zajos gyűlési termek ajtai bezáródnak, 
s a gyűlési tagok elszélednek a szélrózsa min
den irányában. Azután majd leérkezve a vas
kos jegyzőkönyvek a gyülekezetekhez, ott fel
olvastatnak a gyülekezetei érdeklő határozatok, 
hozatnak ott is uj határozatok, és esetleges fel
iratok szerkesztetnek, szabályrendeletek alkot
tatnak és módosíttatnak.

Conventus-ventus, ezen régi közmondás, fáj

dalom, alkalmazható gyűléseinkre is A gyűlé
sek és határozatok tengerében elvész egyhá
zunk, általuk sok esetben csorbul hitéletünk. 
Az egyház elvilágiasodása leginkább észlelhető 
gyűléseinken. Sok esetben gyűléseink gyüleke
zeteink el világi ásod ásának előmozdítói.

A presbyteriális egyházszervezet egvik ve
szedelme az, a mi az egyházi téren sokkal ve
szedelmesebb mint a politikai téren : a pártu
ralom és annak mindennemű kinövései. Ez a 
párturalorn megvan. Hatása észlelhető egyliáz- 
kormányzatunk minden fokozatán.

A presbyteriális egyház-szervezet egvik ve
szedelme ások beszéd és a beszédnek, a szónok
iásnak túlságos értéke. „A szavak a tetteknek 
koporsói/ mily sok esetben alkalmazható e 
szellemes mondás a gyüléstermeinkben nagy 
lelkesedéssel és hévvel előadott szavakra és 
beszedekre!

A presbyteriális egyházszervezet egyik 
ékessége, hogy a hol e szervezet épségben van, 
ott minden hatalom a gyülekezettől ered, ott 
a gyülekezet tagjai egyházszeretet által vezé
relve részt vesznek az egy házkormán vzatban. 
Az anyagi áldozatot sziveden meghozzák ; mert 
ismerik egyházuk szükségét. Az egyház érde
keit minden téren védelmezik, érvényesítik; 
mert tudják, hogy az egvház jólétéért mind
nyájan egyenlően felelősek leszünk majdan az 
l ’r itélőszéke előtt is.

A conventus-ventus forrása sok esetben 
már a gyülekezetben kereshető. A legtöbb 
gyülekezet nem fordít kiváló gondot arra, hogy 
az esperességi gyűlésre küldendő követeit jól 
megvnlaszsza — küld oda oly egyéneket is, a 
kik esetleg lehetnek igen kitűnő szónokok, de 
a kik az egyházi élet iránt egy csepp érzék
kel sem bírnak. Az ily harezra kész, szó ügyes 
esperességi követ azután vezérszerepet visz, és 
szóáradatával dominálja az egész gyűlést.

Az esperességi gyűlés tárgyai sok helyen 
nincsenek kellőleg előkészítve. Van sok tárgy, 
melynek helyes elintézése gondos tanulmányt 
igényel, a mely tanulmány nélkül jó határozat 
nem is hozható. A tanulmány elhanyagolása 
okozza azután azt, hogy az esperességi gyűlés 
jegyzőkönyvei számos oly határozatot tartalmaz
nak, a melyek sohasem lettek végrehajtva. Már 
pedig jobb inkább semmit sem határozni, mint
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oly határozatot hozni, a mely örökké a papi
roson m arad; mert az ilyen papiros határoza
tok semmiképen sem emelik az egyházkormány
zó testület tekintélyét.

A kerületi gyűlések vezérszónokai is leg
többen olyanok, a kik az egyházi életben csak 
ez alkalommal vesznek, részt. Ott is a legrit
kább esetben vannak kellőleg a tárgyak elő
készítve és tanulmányozva. A legfontosabb tár
gyak kiadatnak egyes bizottságoknak vélemé
nyezés végett — s pár óra alatt el lesz döntve 
oly dolog, a mely kihatással bir egyes gyü
lekezetek egész életére

Az egyetemes gyűlések „élénk helyesléssel“ 
hozott határozatairól már szólottunk. Ott már 
teljesen érvényre jutott az egyházunk minden 
terén elhatalmasodó kyriarchia. A főváros ügy
védi körei viszik ott a vezérszerepet. Mély jo 
gi ismereteik, tanácsaik és véleményeik sok
szor értékesek is lehetnek, de az egyházi élet 
vidéki képét, gyülekezeteink hitéletét, ev. népe
inket nem ösmerik.

Gyűléseink egyházkormányzati végzései ál- 
dásthozók lehetnének gyülekezeteink hitéletére 
is, ha azok létrehozásában nem a párttaktika 
működne közre, hanem az önzetlen egyházsze
retet, a jog, az igazság, a méltányosság.

A „conventus-ventus“ közmondás alkal
mazásának lehetőségét nem semmisítik meg a 
paragraphusok, a gyűlések házszabályai, azt 
egyedül a gyüléstagok ügy bűze alma és egy- 
házszeretete változtathatja meg.

Hányszor volt alkalmunk az utolsó évek
ben a gyűlésekről hazatérő követekkel be
szélni, a kik szomorú, levert arczczal, elegikus 
hangon adtak számot a gyűléseken létrejött 
erőszakos határozatokról, szomorú jelenetekről. 
Ok is a gyűlés tagjai voltak, de a zajban jobb
nak találták a hallgatást —  a szavazásnál pe
dig távoztak a gyűlés teremből. íg y  lett azu
tán a komolyabb, egyháziasabb elem mindin
kább és inkább a háttérbe szoritva. íg y  lett 
aztán a szenvedély, az extasis, sok esetben az 
önkény gyűlés termeink egyedüli urává.

Nagy bűnt követ el az, a ki az igazság 
érdekében még akkor is, ha biztosan tudja, hogy 
szava olyan lesz mint az elhangzó szó a pusz
tában, fel nem emeli szavát, nem érvényesíti 

• i gyháztörvényhozói jogát — s követi az ótes-

támentomi próféta által emlitett „néma kutya“ 
példáját.

Conventus-ventus. A conventusnak egy ál
ló esztendőre vége van — a ventus még egy 
ideig tart. Az egyház hajója halad, oh bár csak 
haladna, kifeszitve a hitbuzgóság vitorláit, a 
béke, a hit kikötője felé, daczára azon sok, hi
ábavaló tehernek, melylyel az elmúlt egyházi 
közigazgatási évben is megterhelték.

* **

IRODALOM.
Dr. G. Loesche : „Johann Mathesius.“ Ein 

Lebens und Sittenbild aus der Reformationszeit.“ 
Gotha. Verlag von Fr. A. Perthes 1895. 2. k.

E lap dicséretre méltó nyiltsággal és bátor
sággal az ősök hitéért kiván küzdeni*) mindenne
mű erjesztő és bomlasztó újabb bölcsesség ellen. 
E czélra nagyon fontos épp a reform ácziónak s ki
váló alakjainak tüzetes ismerete. Mint dolgoznak 
c téren német hitsorsosaink, mutatja többi közű 
hogy külön egylet áll fenn a reformáczió története 
tanulmányozása s terjesztése czéljából. A legkivá
lóbb egyéniség, Luther Márton maga, folytonos és 
sokoldalú búvár!at tárgya. Ki ne tudná mennyi vi
tás kérdés fűződik személyéhez, elveihez, iratai
hoz ? De arra is irányul e törekvés, hogy a kor és 
munkatársak is folyton javuló megvilágítást nyer
jenek, mely törekvés jogosult és szükséges voltá
ról ugyan felesleges lenne értekeznem. A t. olvasó 
figyelmét felhivom a műre, melynek czime e sorok 
elején áll, mint a melyet a kritika egyhangúan je
les műnek ismert el, s mely Luther barátainak 
becses adományt képez.

Mathesius, joachimsthali pap, Luther tanítvá
nya, Melanehthon barátja volt. Pródikácziói tették 
híressé, különösen azok, melyeket Lutherről tartott, 
a legújabb időkig újból lettek kiadva. (A Reclam- 
féle Univ. Bibliothekban is.) A szerző előszavában 
jelentőségét következőkben találja. Math. Joachim
sthal reformátora, a csehországi lutheránusok leg
vonzóbb jelleme, Comenius mellett az osztrák Pro
testantismus főalakja, a csehországi német iroda
lom legnevezetesebb művelője, a reformáczió hit
szónoklatának kiváló typusa, korának egyik leg
ékesebben szóló prédikátora, genialis postillator, 
századokon át keresett és szeretett iró az építő iro
dalom terén, Luthernek első szótérdemlő biogra-

*) K öszönjük a bókot, bárcsak igazán m egérdem elhet
nénk  azt. Szerk.
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pliusa, tanítványa, asztaltársa és kozol barátja. —
E pontok bizonyságot tesznek róla, hogy Math, 
bár nevéhez nem fűződnek korszakalkotó harczok 
és eredmények, a lutheránus világ hálás figyelmét 
bőven kiérdemelte. Sokoldalú búvárlatok után ala
pos és szép munkát végzett a tudós szerző, mely
ről remélhetőleg nálunk is sokan fognak tudomást 
szerezni.

Miután Math, életpályája nem nagyon válto
zatos, s művei meglehetősen egyszerűek, helyesel
hető, hogy az é l e t r a j z o t  a művek ismerteté
sétől elválasztja. Az előbbi három főrészre oszlik:
I Lehr. u. Wanderjahre, II. Las Rektorat im Joa
chimsthal 1532—154t). III. Die Meisterjahre 1540— 
1565. Az első rész tanulságos képét nyújtja az ezen 
korbeli oktatásnak általában, az olvasó főórdeko 
azonban természetesen a Wittenbergaról szóló sza
kaszra összpontosul. A szorző — mint az elős7Óban 
mondja — öntudatosan — a magok nyelvén szó
laltatja meg a forrásokat, s ez koronként megragadó 
részleteket toremt Ilyenek általán azon részletek, 
melyekben a Lutherrel való együttlétről van szó. A 
keretet állandóan a szó legtágabb értelmében nyújt
ja a szerző a kor történetének felmutatásával, s az 
egész anyag felett biztossággal uralkodik. — A 
m ű v e k k ö z ű l :  először az 1551-ben behozott K i r- 
c h e n-S c h u l  u. S p i t a l  o r d n u n g o t  mél
tatja 12 pontban; aztán pedig a p r é d i k á c z i ó -  
kat. Két szempontot érvényesít: analytikust. — 
tárgyi szempontok szerint csoportosítja a beszédek 
anyagát; ez mindenesetre az érdekesebb; a syn- 
thetikust, bírálja theologiai szempontból, méltatja a 
formát, nyelvet és stílust. Mivel mindon Ítéletnél a 
kor teljes ismerete segített a szerzőnek : a refor- 
mácziókorbeli prédikálás módról fölötte tanulságos 
ismertetést nyújt. — Math, műveinek 3-ik csoport
ját, a k ö l t e m é n y e k e t  szerző sokra nem be
csüli. — A mellékletben Mathesius levelezéso fog
laltatik, benne többi közt becses levelek Mclanch- 
thontól és Melanchthonhoz Math, védelme Kordin- 
királyhoz, s végül egy szigorú pontossággal készí
tett bibliographiai jegyzék.

Egyetlen, a mit tán kifogásolhatni, a műnek 
túlságos terjedelme ; a szerző czéljával függ össze, 
kimerítő élet- és jellemképnt adni a reformáczió 
idejéből. Az olvasó, ki szeretettel csiigg Luther 
személyén, megszereti itt jellemzett tanítványát; 
az evangélikus prédikátor pedig élvezettel nézi és 
látja, mint prédikáltak, mikor még az isten igéje 
első és fő mozgatója volt a világnak. A körülmény, 
hogy szerző a jénai facultásnak ajánlja, senkit se 
tarthat vissza a műtől, moly korunk pártküzdelmei 
felett áll.

Ajánljuk melegen (nagy terjedelme miatt) kü
lönösen a könyvtáraknak, így pl. a remélhetőleg 
alakítandó esperességi könyvtáraknak. K. J.

Sámuel K urz: „Gottlieb August Wimmer 
weil evang. Pfarrer A. C. in Oberschützen.“ Buda
pest. Selbstverlag des Verfassers. 1895. 77 1. 
Ára 40 kr.

A hires felső lövői lelkész és lehet mondani 
olső magyarhoni belmissionárius rövid életrajzát 
adja a szerző. Mindon tollvonásából kisugárzik a 
hála azon férfiú iránt, a ki az első ev. tanitóképoz- 
dét alapította, s a kinek tanintézetében nyerte ké- 
peztotését a tudós szerző is, ki jelenleg a buda
pesti ág. h. ov. egyház buzgó és jeles tanítója

Rövidnek joleztom az életrajzot; mert hiszen 
oly tettekben gazdag élet, a minő volt Wimrner 
élete, alapos leírása kötőtöket foglalhat el. A tudós 
szerző előszavában is kijelenti, hogy müvével első 
sorban a felső-lövői egyház híveinek és kedves 
földiéinek óhajtott szolgálni.

Istenben gazdag élettel biró férfiú, Wimmer, 
élete nagyon tanulságosan van ecsetolve. Látjuk, 
hogy az igazi nagy szellem miként tör előre da- 
czara a mostoha viszonyoknak. A szegény árva fiú. 
kidobva a nagy világba, nem pusztul el. Isten gond
viselő karja csodálatosan vezérli őt, a szegény és 
elhagyatott lelkei. () pedig hálás marad toljes éle
tében Istennek ; mert feláldozza életét a szegélyek
nek és elhagyottaknak. Működési köre nem csak 
az a kis falu, melyet világhírűvé tott, hanem úgy 
szólván az egész miivoU világ. Joles tanítókat ké
pezni s általuk nevelni az ov. népot, ez képezi szi
ve vágyát. A könyvek-könyvét, a bibliát buzgón 
terjeszti hazai országos egyházunk három nyel
vén.

Szükségünk van az ily egyházi férfiak élet
rajzára épen a jelenkorban, hogy lássuk azt, mi
szerint az igazi nagyság nem beszél magáról, és 
nem beszéltet magáról. Azok a férfiak, vezéreink 
a múltban, nem szerették azt, ha mások őkot di
csőítik ; mert bírtak azon keresztyén alázatosság
én!, melyről Seriver azt mondja, hogy az a jónak 
cselekvésekor nem látja önmagát. Az olyan férfi
aknál, a minő Wimmer volt, az „én“ teljesen hát
térbe szorul, és a Krisztus őszinto szeretető foglal
ja el annak helyét.

Kár, hogy a műben nincs ‘ előadva az, a mi 
bennünket különösön érdekelne : Wimmer vallásos 
fejlődéso ; mert hiszen az nyilvánvaló, hogy küz
delem és koroszt nélkül ő sem jutott a hithűség 
azon magas fokához.

A kedvesen Írott életrajzot, mely legközelebb 
magyar nyelven is meg fog jelenni, ajánljuk olva
sóink figyelmébe.

Sz.

Uj egyházi lapok. A Luther társaság szep
tember 15-ikén megindította a régóta tervozett 
evangélikus néplapot „Evangélikus Családi lap“ 
czimmel. A lap szerkesztője Bereczky Sándor bu
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dapesti hitoktató. A szerkesztő előszavában kifejti 
a programmot, mely szerint a lap a Luthertársa- 
.ság hivatalos lapja leend, másrészt ellensúlyozni 
kívánván a nem keresztyénirányú lapok hatását a 
belrnissio hathatós eszköze kíván lenni. Üdvözö
lünk minden irodalmi vállalatot, melynek czólja a 
keresztyén világnézet terjesztése és egyházunk 
tagjaiban a hitbuzgóság terjesztése. Nézetünk sze
rint, ha egy keresztyén néplap valódi czélját el
akarja érni, és a keresztyénellenes lapok romboló 
munkájának gátat akar vetni : annak nem csak 
havonként többször kell megjelennie, de bővebb tar
talommal is kell rendelkeznie. Jó volna hazai nép
lapjainknak követni a „Stuttgarter Sontagsblatt“ 
példáját. Az újonnan megindított lap nem is olyan 
olcsó, ha terjedelemben nem lesz nagyobb mint a 
mutatványszám. Evenként csak 10 szám jelenik 
meg egy Ívnyi terjedelemmel. Ezzel szemben a re
formátus „Kis Tűkör“ h e t e n k é n t  jelenik meg 
képekkel és előfizetési ára egész évre 2 frt. A 
„Hajnal“ czímű Joelmissiói lap szintén csak tíz
szer jelenik meg, de emellett valóságos füzete

iket ad. A lap tartalma válogatott, de azon czikkel, 
melyben Horváth Sándor megszerettetni óhajtja a 
polgári házasságot a néppel, nem értünk egyet, 
sem nem hisszük, hogy azzal czólt érne; mert hi
ába minden nép conservativ érzelmű s az az újítá
sokba nehezen törődik belé. Németországban a fa
lusi nép még ma sem hiszi, hogy a polgári házas
ság intézménye soká fog tartani. A szerző szerint 
a polgári anyakönyvezetésről és a gyermekek vallá
sáról szoló törvényekkel könnyű lesz megbarátkoz
ni. Népünk az előbbenivel sem fog olyan könnyen 
barátkozni, az utóbbit meg a vegyes házasság
ban élők meg fogják érezni. Egészen téves az is
mertetés azon állítása, hogy ezentúl nem egy, de 
két eskü köti eg}Tmáshoz az új házasokat: a pol
gári eskü és az egyházi eskü. Az új törvény a 
polgári házasságot házasság kötésnek nevezi és 
nem esketésnek — esketós ezentúl is csak egy 
lesz, t i. a templomban. A polgári házasság csak 
a házasság földi, világi, jogi oldalát illeti, mié az 
egyházi esketós az erkölcsi, a vallási, az isteni ol
dalt. Mig az emberi nem bűnbe nem esett, elég 
volt csak a mennyei oldal is. Mi protestánsok min
dég elismertük, hogy a házasság világi, földi, jogi 
részét joga és kötelessége az államnak rendezni, 
de meggyőződésünk az, hogy azt a külföldi for
radalmakban született polgári házasság nélkül is 
megcselekedheti.

— Békésen szintén szept. 1-ével uj vallásos 
néplap indult meg, melynek czime: „Evangyó- 
lista,“ az ottani ref. lelkész, Kecskeméti Ferencz, 
szerkesztése alatt. E lap havonkint kétszer jelenik 
meg s előfizetési ára 1 frt. A lap 2-ik számának 
vuzérczikke „Evangyéliomot a gyermekeknek és if
jaknak" czim alatt az ifjúságnak vallásos szellem

ben való neveltetése fontosságáról értekezik, kie
melve azt az iskolai év elején, hogy a nevelés 
czélja keresztyén jellemeket nevelni. Ma, a midőn 
már felekezeti iskoláink czélját is minden másban, 
csak nem a keresztyén jellemképzésben, a keresz
tyén szellem terjesztésben vélik sokan felelni: üd
vözölünk olyan hangot, a minőt az „Evangyélista“ 
pendít meg. —

A pozsonyi „Egyház és Iskola“ szerkesztését 
hir szerint az uj évvel Veres József orosházi lel
kész veszi át. Pozsonyban pedig Fürst János lel
kész elnöklete alatt tanárok és lelkészekből alakult 
bizottság szintén uj egyházi lapot szándékozik 
megindítani. A két utóbbi lap iránya liberális lesz.

Magyar B ibliatársulat következő jelentését 
vettük : Van szerencsénk tudtára adni a t. közön
ségnek, hogy Magyar Bibliatársulatunk immár 
tényleg megkezdto működését. Az eredetiből szár
mazott magyar bibliafordítás csak egy létezik : és 
az a Kámori bibliafordítása. Ezt bírjuk és terjeszt
jük, Van egész bibliánk t. i. ó- és ujtestamentom 
együtt, azonkívül Apokrifusaink is külön. Mindkét 
könyv egyenlő nagyságú, tehát mindkettő egy 
könyvbe kötethető. Kérjük pártoló taggá lépni be. 
A pártolótag kap egy bibliát, melynek árát évi 3 
részletben fizetheti, vagyis minden 4-dik hóban 
egy-egy részletet. Az Apokrifusok külön nem kap
hatók. A pártolótag semmit sem fizet többé, de 
pártolótag marad holta napjáig. Kap évi vagy eset
leg havi Értesítőt ingyen. Őrködik a társulat fö
lött, előmozdítja és tanácsával támogatja. Egész 
bibliánk 3-fóle van : 1. Közönséges 3 frt (4 havi 
részletekben egy-egy forint.) 2. Finom 3 frt 60 kr. 
(4 havi részletekben 1 frt 20 kr.) 3. Díszpéldány 
10 frt (egyszerre fizetendő.) Azonkívül Apokrifusok 
1 frt (4 havi részletekben 38 kr, 33 kr, 34 kr). A 
bibliának egyes részeit is külön-külön nyomatjuk 
32-ed rét alakban. Épen most^adtuk ki Márk Evan- 
gyóliomát, ára 10 kr. Kiki megrendelhet annyit, a 
mennyi tetszik : a terjesztőnek négy-négy kr. jár 
egy-egy példányért. Egyébiránt nálunk akármely 
nyelvű biblia is megrendelhető. Á politika termé
szetesen ki van zárva. Társulatunk ethikai elvből 
indulva, óhajtja, hogy kiadványai lehetőleg min
den körökben terjesztessenek. Ha ezen eszme alap
ján hazánkban valahol hasonló czélt követő társu
latok létesülnének, tanácsunkkal és nyomtatvá
nyainkkal örömest támogatjuk. A magyar bibliatár
sulat és kiadóhivatala : török-kanizsai Schulpe 
György, Kámori Sámuel, Drodtleff Rezső.

FE L E K E Z E T I ISKOLA.
Soproni Lyceum, államilag segélyezett fő- 

gymnasium és bölcsészet theologiai főiskola értesi-



151

tőjét, az 1894/95-iki tanévről, közzé teszik : Poszvók 
Sándor lyeeumi és Gombocz Miklós főgym- 
nasiumi igazgató. Az értesítő elején szó van a ly- 
ceum új épületének felszentolési ünnepélyéről, mely 
ünnepély az eseményhez méltó fénynyel es lelke
sült hangulatban folyt le. Közölve van egész terje
delmében a lyceum igazgatójának alkalmi egyházi 
boszéde, melyben kifejti, miszerint az evangélium 
egyháza megadta Istennek, ami Istené, s a császár
nak, a mi a császáré, megadta az államnak, ami 
az államé, a tudománynak, ami a tudományé. Ön
magának csak az erkölcsi, csak a vallási világot 
tartotta fent. Az egyház egyedüli czélja Isten orszá
gának terjesztése. Isten országának eszköze a tudo
mány. A tudomány volt bölcsője a protestantismus- 
nak. Az evangéliumi szellem nem alkotott oly kül
ső egyházat, mely az egész világra kiterjedne. A 
hit köteléke fűzi egymáshoz a külömböző országok 
evangéliomi híveit. A Protestantismus csak nemzeti 
egyházakat alkotott, mindenütt az államban a nem
zethez simul, egybeolvad vele, azért a valódi evan
géliumi tudomány csak nemzeti lehet. Majd szól 
az egységes nevelés szükségéről. Az egységes ne
velés felé haladva, fejleszteni kell az értelmet, mi
vel ni a szivet, és szilárdítani az akaratot. Régi ala
pon áll az épület - a szónok hő óhaja, hogy e 
régi alapon álló tij épületben lakozzék a régi val
lásos kegyelet és pedig az uj tudomány és erköl- 
csiség erejében. Ha a régi buzgóság, az evangeli- 
omi buzgóság, támad fel az uj épületben, akkor 
nincs mitől félteni annak jövőjét.

Az egész beszédben egy szóval sem lett em
lítve a confcssionális alap. Arra nézve volna szintén 
szerény megjegyzésünk, ami külömben nagyon 
gyakran és sok felöl lesz állítva, mintha a Protes
tantismus bölcsője a tudomány lenne. A tudomány 
sohasem hozta volna létre a reformácziót Erasmus 
nagyobb tudós volt mint Luther*), maga Leo pápa 
is kedvelte a tudományokat, de azért az ő tudomá
nyuk sohasem ringatta volna bölcsőjében a refor
mácziót. A tudomány hatalmas eszköze volt a pro- 
testantisniusnak, de csak az a tudomány, mely a 
hittel, az Isteni kijelentésben vetett hittel, nem ál
lott ellentétben, s a mely nem tért el Pál apostol 
azon jelszavától: „ami ismeretünk rész szerint vuló-

Nem fogadhatjuk el a beszéd azon részét sem, 
mely a Protestantismus nemzeti egyház alkotó ere
jéről szól. A protestantismusnak egyetemes jeliego 
abban áll, hogy nem csak nemzeti egyházakat al
kotott, hanem oly országos egyházakat, melyok 
nemzeti alap nélkül is a hazához hűek maradni 
tudtak. így hazai ág. h. ev. egyházunk nem nem
zeti egyház, hanem háromn}Tclvű magyarhoni or
szágos egyház — ilyennek kell azt tekintenünk, 
ha az evangeliomi alapról letérni nem akarunk, s 
nem akarjuk azt, hogy az egyház az állam puszta 
eszközévé sülyedjen, s úgy no adja még azt is, a 
mi az Istené, a császárnak ! Azon nézőt sem fogad
ható el, hogy a valódi evangeliomi tudomány c s a k 
n e mz e t i  lehet, mert az igazi tudomány az a 
nemzeti korlátok felé emelkedik. A költészet, a 
szépirodalom, annak, ha igazán czéljának meg akar 
felelni, nemzetinek kell lennie.

A templomi istenitisztolet után a kerület mog-
•) Luther szemben Erasmussal és azokkal, a kik nagy 

tudom Ányos aparátussal akartAk megdöntőin u roformáezió 
müvét, mondja drasztikusan : »Die Vernunft leuchtet wie Drock 
in der Lampe."

bízottjai, beszédek kíséretében, átvették a körűiét 
intézetének új épületét, mely hihetőleg, régi jó hir- 
novének megfelelően, lészen a jövőben is egyházunk 
áldást hozó veteményes kertje.

A főgymnasium növendékeinek száma az el
múlt iskolai évben 382 volt, ezek között 324 ág.h.ev.

A theologia főiskolában 3 rendes tanár műkö
dött. E theologiai intézet a tanárok kicsiny száma 
daczára is megőrizte jó hírnevét. A theologusok 
száma 15 volt. Az első tanfolyamban 3, a második
ban 7, a harmadikban 5. Ila igy fog apadni theo- 
logusaink száma, egyházunk a logszomorubb hely
zetbe jön. Egyik oka a theologusok csekély létszá
mának az is, hogy egyetemes egyházunk minden 
mással törődik, csak azzal nem, hogy végre vaní
liára a lelkészválasztás ügyo szabályoztassék. Az 
alföldén, hol aránylag kevés az egyházak száma, 
vannak 8—10 éves sogédlelkészeink, mig más vidé
keken ulig hagyja cl a theologus az iskolát, rendes 
leik őszi állomást kap, anuéikul, hogy u gyakorlati 
lelkészkedósben csak némi képzést is kapna. Magá
ban a békési esporességben a legfiatalabb segédlel
kész 3 évo segédlelkószkcdik ; vannak aztán 5—11 
év óta scgédlclkészkcdők is.

A rozsnyói ág. h. ev. kerületi fő g y m n a 
sium értesítőjét közzé teszi Oravccz Mihály igazgató. 
Az értesítő elején Polonyi Károly megemlékezik az 
intézőt elhunyt igazgatójáról, Hajcsi Sándorról, 
Schuster Altród tanár értekezik a direct módszer
ről a német nyelvi oktatásnál. Ez intézetben is 
berendezték a szerencsétlen görögpótló tanfolyamul.

Örömmel voszszük tudomásul, hogy gond lett 
fordiva az ifjúság valláserkölcsi nevelésére is. Két
szer járult az ifjúság a tanári karral együtt az L*r- 
vaesorához. A téli hónapokban a főgymnásium nagy 
termében tartottak ifjúsági istenitiszteletet, mely
nél a szent beszédeket Oi avecz Mihály igazgató és 
Krausz Lajos tanár tartották. Igen dicséretre mél
tó az is, hogy az ifjúság körében gyűjtést eszközöl
tek a kerületi árvaház és az esperességi gyámin
tézet javára.

Az intézet növendékeinek száma 191 volt, 
ezek közül ág. h. ev. 91.

A kézsnuirki lyceum 1894,95. tanévről szóló 
értesítőjét közli Zvarinyi Sándor igazgató. Votisky 
Károly Palcsó István tanár emlékezetének szentel 
néhány lapot. Ez intézetben van magyar és német 
önképzőkör. A reformáczio emlékünnepén Zvarinyi 
Sándor igazgató-tanár tartotta az emlékreszédet, az 
értesítő szavai szerint megismertette az ifjúsággal 
ama hatalmas szellemi forradalom születésnapjának a 
modern culturára s társadalmi viszonyokra és intéz
ményekre gyakorlott rendivüli fontosságát. Az in
tézet növendékeinek száma i:90volt, ezek közül ág. 
h. ev. 127.

KÜLMISSIO.
Orvosok a missio szolgálatában. IJjabbidő

ben több hittérítő társulat orvosokat alkalmaz a 
térítés munka mezején, igy abáseli missio egy
let is orvos missionárusokat. alkalmaz különösen 
Afrikában. Orvosok, kik nem csak nagy gond
dal és szorgalommal elsajátítják az orvosi tudó-
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mányt, de a kik e mellett lángoló szeretettel 
viseltetnek Istenországa ügyei iránt, küldetnek 
az afrikai négerekhez A testileg beteg ember 
lelke, meg lévén törve gőgje és büszkesége, 
fogékonyabb a Krisztusban kijelentett örömhír 
iránt.

Egy szemtanú borzasztónak festi le a beteg 
afrikai négerek henszülött orvosainak gyógy
módját Betegeiket a legkinzóbb szerekkel gyöt
rik, s ha a szegény betegek e gyógymód daczára 
meggyógyulnak, akkor meg a lelketlen kuruzs- 
lók oly nagy gyógy dijat követelnek, hogy a 
szegény néger anyagilag megy tönkre.

A missio által alkalmazott orvosok tisztán 
a felebaráti szeretet • által vezérelve kezelik 
betegeiket. Nagy szükség van ily szellemű 
és lelkületű s amellett komoly és alapos tudo- 
m ányu orvosokra Afrikában, a hol a fajtalan
ság és iszákosság egész népfajokat tesz nyomo
rékká, a hol a himlő egész vidékeket tesz nép- 
telenekké.

A baseli missioi egylet saját missionáriusa- 
ira való tekintettel is orvosmissionárusokat küld 
Afrikába, mivel a kedvezőtlen éghajlat gyilkos- 
hatású az európai emberre nézve.

China. A keresztyének üldözése e szeren
csétlen országban még folyton tart. Május végén 
Szetschuen tartományban az összes evangélikus 
és katholikus missioi állomások részint lerom
boltattak, részint nagy veszélyben forognak. A 
katholikus püspök futásközben meg lett sebesitve. 
Az evangélikus missionariusok oltalmat találtak 
a mandarinok házaiban. Fukieng tartományban 
a keresztyéneket lemészárolták. A „Times“ je
lentése szerint Stewart missionáriust nejével és 
gyermekével lakásán megégették, öt nőt lánd. 
zsával ledöftek, s a gyermekeket is megsebezték. 
A keresztyének helyzete egész Chínában felette 
bizonytalan, amennyiben az egész ország a|leg- 
veszedelmessebb forrongásban van.

A hatóság e szerencsétlen országban gyenge 
A tunya mandarinok saját hasznukat keresik. 
A  régi épület oszlopai recsegnek.

Madagaskar. A francziák azzal indokolták 
hóditó hadjáratukat a többi között Madagaskar 
ellen, hogy a kultúrát kivánják terjeszteni. A fran- 
czia „kultuta* terjesztésének eszközei: a hatalmas

hadihajó és kitűnő fegyverrel ellátott katonaság. 
Midőn a kultúra eme terjesztői útban voltak 
Madagaskar felé, ugyanakkor küldte oda a britt 
biblia társulat bibliaszállitmányát. Madagaskar 
jelenleg kitűnő biblia fordítással rendelkezik, 
melynek revideálásán 10 éven át dolgoztak. Bi
zony itt volna már talán ideje annak, hogy a bib
lia m agyar fordításának revideálásához is hozzá 
fogjanak prot. tudósaink; mert ha a pár évvel 
oly nagy hévvel megkezdett munka ily gyorsan 
fog haladni, úgy talán még a jövő században 
sem fog az elkészülni, s e tekintetben Madagaskar 
is megelőz bennünket, daczára annak, hogy ott 
nincs nemzeti theok)giai tudomány !

BELMISSIO.
Menház az iszákosok számára. A belmis- 

sio nemes intézményeinek egyikét képezik az iszá
kosok számára alapitott menházak. Az iszákosság 
oly borzasztó bűn, hogy annak rabja békóitól ön
maga szinte képtelen szabadulni. A keresztyén sze
retet e szerencsétlenek felé is kitárja karját, s igyek
szik megmenteni azt, a mi még megmenthető. Az 
iszákosok számára felállított menházak lakóinak 
elég nagy százaléka végkép megszabadul e bűn 
békóitól, s vissza lesz adva a társadalomnak és csa
ládnak.

Egy német lelkész igen érdekesen Írja le ta
pasztalatait, melyeket az iszákosok számára emelt 
menházak meglátogatása alkalmával szerzett.

Három nagy menliázat tart fenn az iszákosok 
számára a németországi belmissio. A két első ala
pítója Bodelschwingh lelkész Bielefeldben (porosz 
miniszternek a fia, a ki lelkészszé lett). A harma
dik, a legrégibb ily nemű intézet, Lintorf- 
ban van. Mindkét intézetben a felsőbb körökből 
származó iszákosok elkülönített lakásban laknak. 
Bodelschwing intézetében az elhelyezettek, tekintet 
nélkül származásukra, dolgozni kénytelenek, mig 
a lintorfi intézetben az elhelyezettek szabadon vá
laszthatják foglalkozásukat.

A lintorfi intézet vezetője a hires Hirsch lel
kész, a ki a látogatóknak következő magyarázó elő
adást tartott. Vannak iszákos emberek, kik iszákos- 
ságuk következtében betegekké válnak, és ismét 
vannak iszákosok, a kik azért isznak, mert bete
gek. Az előbbeniek megszokás által lettek az iszá
kosság rabjaivá. Egy czipész, legény korában reg
gelenként egy pohárka snapszot ivott, majd midőn 
önállóvá lett, emelkedett a reggeli ital adag, mig 
végre teljesen rabjává lett az iszákosságnak. Az 
utóbbiak többnyire öröklés utján lettek iszákosok
ká, vagy pedig idegrázkódtatás és agybántalomban 
keresendő annak indító oka. Az iszákosságnak ezen 
neme jelentkezik az úgynevezett időszakos (Perio- 
dentrunk) iszákosságban. Az ilyen iszákos embernek 
iszákossági rohamai vannak, melyeknek épen úgy, 
mint a nehézkóros, nem képes ellenállani. Miután
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az orvosok minden iszákosságot ilyen alapra 
szeretnek visszavinni : gyengíteni, vagy teljesen 
megsemmisíteni akarják az iszákos erkölcsi felelős
ségét. Ez azonban igen egyoldalú álláspont.

A fentjelzett megkiilömböztetés igen fontos 
az iszákosokkal való bánásmódra nézve. Az idő
szakos iszukosságban szenvedőknek nincs meg az 
alkohol elviselésére szükséges nhysikai erejük. A gyo
mor és az agy annyira meg lett az iszákosság által 
támadva, hogy az idegek teljesen elvannak rom
bolva, és az alkaterő meg van törve.

Ha az ilynemű iszákosoknál kissebb is a fe
lelősség, mégis az iszákosság náluk is bűnt képez, 
a mi kitűnik abból is, hogy ők is szégyenük bű
nös szokásukat.

A gyógyulás csak akkor lehetséges, hae bűn
nek rabjai teljesen tartózkodnak az italtól. A ki a 
mérsékelt ivással, mértékletességgel akar menekül
ni e bajtól, annak önbarcza és küzdelme hiába való, 
s előbb-utóbb vissza esik bajába. Azért nem segít 
e bajon semminemű orvosi tudomány, hanem csak 
a lelki gondozás, a mely hatni képes az ember 
akaraterejére.

A mai társadalmi szokások és erkölcsök kö
zött szinte lehetetlen teljesen lemondani az italról. 
Gondoljunk csak az utazásokra, a küJön-féle ünne
pélyességekre, a vendéglőkre, hisz az utóbbiakban 
arra, a ki az ételhez nem hozat szeszes halt, úgy 
néznek, mint valami csodabogárra. Gondoljunk már 
most olyan emberre, a ki önmagában folytonos vá
gyat érez az ivásra. Az embernek legjobb barátai 
gyakran az ő legrosszabb ellenségei. Erre ismét 
egy példát hozott fel. Egy szeszgyár lulnjdonos már 
a gyógyulás utján haladt, akkor levelet kapott ne
jétől. hogv jöjjön haza, mert nélküle rosszul megy 
az üzlet. Felszólítás nélkül megfogadta Hirsch lel
késznek, hogy két évig nem fog inni. Megtartotta 
fogadalmát két éven túl is. A megboldogult császár 
aranylakadalma alkalmával rendezett ünnepélyen 
társai egyre unszolták, hogy igyék egy pohár bort ; 
mert rósz hazafi az, a ki a császár tiszteletére nem 
iszik. Megtette, s azon percztől fogva vissza esett 
régi bűnébe, másfel év múlva pedig delirium kö
vetkeztében meghalt.

Az iszákosok gondozásának igen elővigyáza
tosnak kell lennie, a szeretetnek szilárd akarat
erővel és mindenekfelett következetességgel kell pá
rosulnia. Nagyon fontos dolog az, hogy az iszákos 
régi környezetéből kiragadtassék; mert külömben a 
hiábavaló küzdelemben kétségbeesetté lesz.

Azért oly szükségesek az iszákosok számára 
felállított menháznk. A gondozásnak ez intézetben 
physikus és psychykusnak kell lennie. Két dolgot 
kell elnyernie ez intézetben az iszákosnak : a testi 
ellenállási erőt, a mely az ivást abba hagyni tudja, 
és a lelki erőt, mely az ivást abba hagyni akar
ja. Az iszákosság ellen nincs orvosság, s minden 
még oly dicsért gyógyszer is csak szélhámosság. 
Az ellenállási erőt nem lehet külső szer által meg
szerezni, hanem csakis az önmegtartóztatás által. 
De egymagában ez utóbbi mód sem elegendő, a 
mint láthatjuk azt azon iszákosoknál, a kik a bör
tönbe kerülnek. A ki tiz éven át sem kapott pálin
kát a börtönben, ha szabadságát vissza nyeri, új
ból a régi bűnbe esik. Ahhoz,hogy bűnét elhagyja, 
szükséges még egy más erő is, mely onnan felül
ről jő, a melyet Isten ad azoknak, a kik megtéré
süket komolyan veszik, a kik a bűnt elakarják

hagyni, kik erőért és segélyért Istenhez folyamod
nak. Egy bűnnél sem nyilvánvaló annyira azon 
igének igazsága: a ki a bűnt cselekszi, rabja a 
bűnnek ; itt látjuk Krisztus szellemének erejét, a 
mely képes még ezen bűn bilincseit is széttörni.

Ez előadásból is láthatjuk, mennyire fontosak 
az iszákosok számára felállított menházak — ha ki
akarjuk az iszákosság szerencsétlen rabjait ragadni 
a biztos pusztulás örvényéből. Ausztriában az ál
lam épen most intézkedik ez irányban és törvény
javaslattal járul a törvényhozó testület elé. A fel
vidéken ez irányban sokat tesz a római katliolikus 
egyház az úgynevezett szent missiók által, me
lyeknél egyesek fogadalmat tesznek, hogy bizo
nyos ideig semminemű szeszes italt nem él
veznek.

Nekünk is jó lenne o dologra, inig el nem ha
talmasodik az uj kor ez átka, kiváló gondot for
dítani.

K Ü L F Ö L D .
Az általános hadkötelezettségről a berlini 

egyetem rektora dr. rtleiderer, theologiai tanér, 
dicshimnuszt zengett rektori székfoglaló beszédé
ben. A bádeni nagyherezeg pedig azt állította, mi
szerint az újnbbkori társadalom felforgató irány
zatai ellen nincs más segítség, mint a hadsereg is
kolája. Ezzel és «zen dicshynmuszokkal szemben 
igen helyes az „Allgem. ev. lutb. Kirchenzeitung“ 
következő megjegyzése: .Do hat valóban az álta
lános védkötelezettség fegyelmet hozott a nép kö
zé? Az állandó hadsereg növekedése megnövesz
tette a soeialdeniokrata pártot is, c-s a hadseregben 
előforduló viszássógok, különösen a hivatalos ha
talom áthágása következtében előfordult esetek, 
újabb tápot adnak a felforgató elemnek. Mi ré
szünkről népünkre nézve nem tekintjük gyógyszer
nek az állandó hadsereget, hanem úgy tekintjük 
az utóbbit, mint a helyzet által teremtett szükséges 
intézményt, melyet kénytelenek vagyunk elviselni. 
Mert az a belső kár, amely a hadsereg iskolájá
ból népünkre árad, igen jelentékeny. Csak két ká
ros dologra hívjuk fel a figyelmet, melynek ter
jesztésében a hadsoreg lényegesen közreműködik 
s ez : az istentolenseg és orkolcstelenség. Minden 
gyermek tudja azt, hogy a katonaságnál nem sza
bad észrevétetni keresztyénségünket, ha csak nem 
akarjuk magunkat a társak s némely esetben a 
tisztek gúnyának és megvetésének kitenni. Károm
kodás és a szent dolognak kigúnyolása méltó a mo
dern katonához, de az imakönyvet nem szeretik 
kezében látni. Minden felsőbb rendelet, mely meg
parancsolja a katonai istenitiszteletok stb. tartását, 
sem képes feltartóztatni hadseregünkben az eldur
vulás és istentelenség előnyomulását. Keresztyén 
érzelmű katonák sokat szenvednek az utóbbitól, 
do \ ülönösen az ifjúság minden tartózkodás nélkül 
átengedi magát a katonai szellemnek. Ha a szol
gálati idő letelt, úgy e szellemet szülőhelyükre vi
szik, s a legveszedelmesebb propagandát űzik an
nak érdekében. Hogy a mi falusi gyülekezeteink 
is hova tovább eltérnek a régi jó erkölcsöktől és 
az Istenigéjo tiszteletétől, unnak sokkal kevésbé 
oka a socialdemokrnczia, mint a mi állandó had
seregünk. Ugyan ez áll a másik káros hatású do-
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logról, az erkölcstelenségről is. A garnisonokból a
legundokabb bűnök és betegségek a legtávolabb 
eső falvakba is elvitotnek s a szeméremérzet ek
ként alá lesz ásva. Mind ez oly ismeretes dolog, 
hogy arról bővebben szólni felesleges. Lelkészek, 
keresztyén szülék, s a kik a népet szeretik, eléggé 
bánkódnak e miatt. Egy hadsereg pedig, a mely 
ily iskolát nyújt, nem sorozható azon tényezők 
közzé, melyek a nép szellemét nemesitik, s azt a 
felsőbbség iránt engedelmességre vezérlik. A fő té
nyező mindenkoron az Isten igéje lesz.“

A sajtó urai. Igen érdekes adatokat kö
zöl arra nézve egy külföldi lap, bogy kiknek 
kezében és befolyása alatt áll a politikai sajtó. 
A bécsi nagy lapok szerkesztőségében követ
kezőképen van képviselve a zsidóság: „Neue 
Freie Presse“ 18, a „Neues Wiener Tageblatt“ 
12, az „Illustrirtes Extrablatt“ 16, a „Wiener 
Oesterr. Volkszeitung 5, a „Presse“ 16, a „Wi
ener Allgem. Zeitung" 10, a „Neues Wiener Jo 
urnal“ szerkesztőségében 8 zsidó vesz részt. A 
többi lapok szerkesztőségében is egy vagy" több 
zsidó van alkalmazva. A tudományos és szak
folyó iratok is többnyire a zsidók kezében van
nak, vagy legalább is azok befolyása alatt áll
nak. Berlinben a nevezett lap szerint nem áll
nak oly roszszul a dolgok, bár az ottani lapok 
legtöbbjében is a zsidók vannak túlsúlyban, s 
innen ered, a nevezett lap gúnyos megjegyzése 
szerint, a „német sajtó“ elnevezése. Érdekes vol
na e részben a mi fővárosi sajtónk statistiká- 
já t ösmerni.

Németország. Az uj ev. agenda, mely 15 év 
óta készül, most már érvénybe lép a porosz ev. egy
házban. Gondosan és alaposan készült mű, mely 
különösen szép és épületes imákban gazdag. Köte
lező az agenda már most is az esketésre, a lelké
szek ordinatiójára, a lelkészek és presbyterek beve
zetésére, nem külömben a templomok felszentelésé
re vonatkozólag. Nem kötelező az agenda azon ré
sze, a mely a mellékistenitiszteletekre, templomok 
alapkőletételére, temetők felszentelésére, avatásra, 
áttérők befogadására, temetésekre vonatkozik. A fő 
istenitisztelet rendje kötelező, ha hat hónap alatta 
hitközségek az ellen felterjesztéssel nem élnek, 
mely utóbbi esetben megmarad a régi isteni tiszte
leti rend.

Lutheránus részről örömmel fogadják az uj 
agendát, még református részről erősen agitálnak 
az ellen.

Az evangélikus fő egyháztanács junius 15-én 
kelt leiratában hivatkozott a lelkészek hűségére a 
liturgia használatánál. A szent idők jellege, a kö
rülmények különlegessége, a gyülekezetek szüksé
ge az előkészületnél gondosan megfigyelendő. A 
lelkésznek kötelessége arra ügyelni, hogy az isteni

tisztelet épületes legyen. A lelkész öltözete és fel
lépése legyen méltóságteljes. Az organista is gon
dosan készüljön elő, s lehetőleg énekkarral vezesse 
az éneket. Az oltár az eg}Tházi év időszakaihoz ké
pest legyen feldiszitve. — Mikor jutunk mi az ál- 
dástalan paragraphus korszakban oda, hogy e té
ren is rendezkedjünk. A felügyelet hiánya és felü
letessége az önkény uralma folytán mily sokféleség 
kapott lábra nálunk ? Sok helyen a régi szép is
tentiszteleti rend meg lett nyirbálva, s az ősök drá
ga hagyatéka lelkiismeretlenül eltékozolva! Ez 
irányban igen áldásosán működhetnének a lelkészi 
értekezletek, ha azok is országszerte szervezve és 
rendezve lennének ! —

Berlinben a Vilmos császár emlékére emelt ev. 
templomot a múlt hó 1-én szentelték fel. A temp
lom 3 millió márkába került, a hozzá épitendő lel
készlak pedik 200,000 márkába kerül,. Még 300,000 
márka ősszegyüjtendő. A templomra 50,000 márka 
folyt be a más felekezetüek adományaiból. A csá
szár és családja 523,000 márkát adott. Még a 3 
németországi nagy páholy is 12,000 márkával já
rult a templomépitéshez.

A templom felszentelése következőleg ment 
végbe. A gazdagon feídiszitett főbejáratnál helyet 
foglaltak a meghivott vendégek : ministerek, tábor
nokok, lelkészek, hadastyán egyletek. A császári 
pár 10 órakor érkezett meg. Wedel minister beszé
deit intézett a császárhoz. Schwehten épitósz átad
ta a templom kulcsait a császárnak, kérve, hogy a 
templom kinyitását rendelje el. Harangzúgás kísé
retében kinyitották a templomot. A gyülekezet és 
a dóm énekkar éneke után, a felszentelés tényét 
Faber udvari lelkész hajtotta végre. Arra Müller 
lelkész tartotta a prédikácziót.

A gyülekezet éneke után a felszentelési ünne
pély be lett fejezve. A berlini, charlottenburgi és 
wilheimsdorfi összes templomok harangjainak zú
gása kíséretében a császári pár távozott a temp
lomból. A tribünökön elhelyezett katonai zeneka
rok a „Nun danket Alle Gott“ kezdetű éneket ját
szották, s a nagyszámú tanulóság énekelte azt. A 
császári pár a fő lépcsőn állva hallgatta az éneket. 
Az egyházi ének befejezése után az egybegyűltek 
a „Wacht am Rhein“-t énekelték, kisérve a kato
nai zenekarok által. Erre aztán szűnni nem akaró 
„hoch“ kiáltás következett, azután pedig a nemzeti 
hymnusz. Az eltávozó császári családot az utczá- 
kon ezer és ezer torok „hurráh‘' kiáltása fogadta. 
Este 6 órakor a császári palotában disz ebéd volt, 
8 órakor pedig az ünnep emlékére disz operai 
előadás tartatott. Az egész ünnepély leírásához re- 
flexiokép az „Allgem. ev. luth. Kirchenzeitung“ kö
vetkező szavakat fűzi: „ez volt felszentelése egy 
berlini istenháznak.“



Olaszország. Ma, amidőn viltramontán részről 
hangoztatják a pápa világi uralma visszaállitásártak 
szükségét, nem látszik felesleges dolognak, ha visz- 
szaomlékezünk arra, hogy milyen is volt hát a pá
pa világi birodalma *? Gütho 1786-ban, olaszországi 
útja közben, következőleg ir róla : „a pápa állama 
úgy látszik, csak azért áll fenn, mert a föld el
nyelni nem akarja.“ Scume 1802-ben azt mondja : 
„Róma sokszor volt az emberiség kloakája, de so
ha inkább mint épen mostan. Nincs semmi rend
igazságszolgáltatás, rendőrség a vidéken még ke
vésbé, mint a városban. Minél jobban ösineri az 
ember Rómát, annál jobban érzi a pápai áldás kö
vetkezményeit, melyek átokká válnak.“ A pápák 
közelében folytak le a karneválok alkalmával a ke
gyetlen bikaviadalok és a még kegyetlenebb lófut
tatások a berber lovakon ülő, félig meztelen zsi
dókkal. Az 1833-ig érvényben levő büntető codex 
minden lapján bot, tortúra és gályarabság volt. Mi
dőn XVI. Gergely 1846-ban meghalt, hátrahagyott 
2000 politikai foglyot, egy csomó banditát és 150 
millió márka államadósságot. Rcdig ez volt még 
egyike a legjobb pápáknak. Az egyházi állam ál
lapota IX. Pius alatt oly rósz volt, hogy az 1856. april 
6-iki congressuson Clarendon lord azt mondta róla, 
hogy Európa gyalázatát képezi — s ezen kijelen
tése ellen a katliolikus államok követei egy szóval 
sem tiltakoztak. —

Eg}' uj próféta a mormon vallással rokon ta
nokat hirdet a Syrakus mellett általa létesített te
lepen. Chiaramonte, Lieordia, Monterosso, Raguza 
róm. kath. egyházaiból sok férfi és nő tódúl hozzá. 
Férfiak és nők ingyen lépnek szolgálatába, s bár
minemű munkát készséggel teljesítenek, s azt mon
dogatják, hogy az „új Krisztusért“ készek életiiket 
is feláldozni. A syrakusi kath. érsek az új prófé
tát és követőit átok alá vette, de azok nem igen 
veszik azt tekintetbe. Riggio Sebastiano, a kit kecs
kepásztor korában „latti di piccuru“ (kecsketej) 
gúny névvel illettek, azt állítja, hogy ő hivatva 
van új tant hirdetni, mely egész Siciliában el fog 
terjedni, az ő tanának lényege: „a hit nevében közös 
legyen a föld és az asszony.“ Es ez az érzékiségro 
alapított evangeliom számos követőre akad. Az új 
próféta hódításait a syrakusi hatóság nem bírván 
megakadályozni, az olasz kormányhoz fordult se
gélyért.

Hollandia. A református egyháznak Hollan
diában 2.250.000 hive van. .Jelenleg 347 lolkészi ál
lomás nincsen betöltve. A lelkész-hiánynak oka 
nem a lelkészi állomások gyenge javadalmazása, 
mert e tekintetbon ott meg van az államsegély, ha
nem a rationalismus, mely nagy pusztítást végezett 
az egyházban, s mely most kónytolon votósének 
erodményét aratni, miután a legtöbb liborális lelkész 
üres padoknak prédikál,

Svájc. Az orkölcstelen irodalom ollen létesült 
egyesület felhívást bocsátott ki a vasuttársulatok- 
hoz, kérelmozve, miszerint az erkölcstelen ponyva- 
irodalom termékeinek árulását tiltsa be. A leghoz- 
záférhetőbb helyen, a vasútállomásokon e gyaláza
tos szellemi termékeket kínálják az utasoknak. Kü
lönösen az utazó ifjúság erkölcsi élete van veszó- 
lyoztotvo azok által. A „Christi. Volksbote“ czimü 
lap megütközik azon. miként árulják egyes vasúti 
állomásokon a hatóság szemeláttára a logszomérmot- 
lenobb képekkel és tartalommal ellátott iratokat.— 

Hogy mennyire alkalmas talajt képez a szekták 
részére azon egyház, mely a confessionális alapról 
letér, annak érdekes bizonyságát képezi a básoli 
ref államegyház. E városban, melyben sok szabad 
elvű lelkész, 11 városi belmissionárus működik, az 
ogyházi élet terén számtalan szokta van, úgy hogy 
alig van város, mely nagyobb sokféleséget mutat
hatna fel e téren. Következő szokták vannak jelen
leg gyülekozotilegszervezve Réseiben: adventisták, 
darbisták, nazarénusok, michelianusok, robertisták, 
methodisták, ev. gyülekezetboliek, mennoniták, sza
bad gyülekezet, herrnhuttiak, üdvhadsoreg, szabad 
ev, egyház, baptisták, irvingiánusok stb.

B E L F Ö L D .
„Pro memoria.“ Október elseje mindenesetre 

nevezetes nap lesz hazánk történetében. Emlékezet 
kedvéért a legliberálisibb sajtó, állítólag mérsékelt, 
mondásait ide jegyezzük. A „Pesti Hírlap“ október 
elsején a diadal mámor nyitányát a következő sza
vakkal kezdi meg : „Rógon, nagyon régen volt olyan 
érdekes október elseje, mint a mostani, amit nomes 
hevülések*), nagy küzdelmek vezettek bo, s a mi 
fényes és nagy eredményt rejt magában.“ Majd 
későbben ekként tárja ki szive örömét. „Október 
elsejétől kezdve sokkal kevesebb dolgunk lesz a 
papokkal ts. akik máskiilönbon igen kedves embe
rek, de a kiknél egy bizonyos dolgot mégis csak 
jobban végoznok el mások, példának okáért az anya- 
könyvvezetők.“ Végre a liberalismus következő cre- 
dojával végzi e kedves nyitányt : „mert amit az 
igaz liberalismus nyújt, abban igazi áldás vagyon.“ 
(Kérdezzo csak meg az állami anyakönyvi hivata
lok előtt napokig várakozó és a sok kérdéssel kí
nozott népünket az „áldás“ első kövotkezrnényoi 
felöl.) Másnap aztán a liberalismus ezon szócsöve, 
daczára annak, hogy kijelenti, miszerint megzabo
lázza a győzelom jubiláló géniuszát, ilyképen nyilat
kozik: „Dogmáidé, dogma oda: a magyarnak látnia 
kellott, hogy a felekezeti eskotés egy lépéssel sem 
viszi olőbbro az ő nemzetiségét, inig ellenben az 
a nemzeti szallagos, atillás, ünnepélyes magyar 
mind egy-egy oxpoziturája a magyar állameszmé
nek, amelynek hatalmi érdekeit mi adón egyes ügy
ködés közelebb viszi az olhidegülő végtagokhoz.“ 
Az előbbi számban a papokra mórt ütést azzal

•) Azok közé .sorolható talán Haas ós Deutsch hirlap 
vásárlása is ?
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igyekszik jóvá tenni, hogy a következő vallomást 
teszi : „De valljuk meg azt is, hogy a felekezetek 
mindegyikének a papsága örök hálára kötelezte a 
nemzetet. Még a katholikus klérus is.“ Ez utóbbi
ról a következő hízelgő bizonyítványt adja: „Az a 
néhány garázda ember, a ki nem késett az üszők
kel, elveszett azok tengerében, akik belláták, hogy 
a magyar minden körülmények között megtalálja 
az Istent, de vem találja meg Isten minden körül
mények között a magyart.“ Hogy mennyire képezte 
az uj intézmény a közóhajt — legjobban mutatja 
a szeptember havi esketések nagy száma. Az uj 
intézmény első hősei, különösen Budapesten s rész
ben a vidéken is az Izrael házából valók. A nagy
váradi főrabbi Dr. Kecskeméti azt hirdette az uj 
törvények behozatala alkalmával, hogy az egyház- 
politikai törvényekkel a hazafias magyar zsidóság
nak erkölcsi elégtételt szolgáltattak.“ A zsidóságot 
a liberalismus mellett tüntető magatartásában ref. 
testvéreink követték s részben felülmúlták. Az első 
napokban hallottuk, hogy egyik-másik helyen a 
ref. lelkészek tüntetőleg mint tanuk szerepeltek az 
állami anyakönyvvezetők előtt bejelentett házassági 
hirdetéseknél. Sőt a liberalismus s az egyházi és 
felekezeti korlátok felé való emelkedés páratlan 
esetét hozta a múlt heti „Pesti Hírlap.“ jelentve, 
miszerint az állami anyakönyvvezető előtt házasság
kötés végett jelentkezett a kunágotai ev. ref. tanító 
izr. vallásu jegyesével és násznagyjai voltak: az 
odavaló zsidó regále bérlő és az ev. ref. lelkész, 
ifj. Szabó János.

Daczára az említett hősies magatartásnak a 
politikai sajtó dicshymnuszokat zeng a róm. kath. 
püspöki pásztorlevélnek, melynek hangja a neve
zett sajtó szerint oly szelíd és békülékeny. A ki 
pedig figyelemmel elolvassa azon pásztor levelet, 
látja, hogy a nevezett püspöki kar álláspontját fel
nem adta, következetes maradt önmagához. A kath. 
szószékeken, minden népnek az ő nyelvén, felol
vasták azon, a püspökök által is hirdetett, róm. kath. 
tant, mely szerint: „minden más frigy, mely nem 
mint szentség jött létre, köttessék az bár a polgári 
hatóság előtt, az bizony nem házasság és ily frigy
ben élni nem egyéb, mint házasságon kívül való bű
nös együtt élés. “ A lelkészeknek adott utasításban 
pedig arra buzdittatnak aplébánusok, hogy a vegyes 
házasságra lépőktől reversálist vegyenek eskü alatt 
arra nézve, hogy gyermekeiket mind a róm. kath. 
vallásban nevelik.

A róm. kath. nép és klérus mindenre nézve 
alaposan ki lett oktatva, mig nálunk a legnagyobb 
bizonytalanság uralkodik. A hány kerület, annyi
féle határozat. Az egyetemes gyűlés döntései pedig 
már „post festa“ érkeznek hozzánk.

A szerencsétlen miskolezi javaslatot, a tiszai 
év. egyház kerületet kivéve, egy kerület sem fogadta 
el ; mert nem is tehette azt, ha csak nem akarta 
az egyháziasság utolsó maradványait is ledönteni.

Püspökválasztás. A dunántúli püspökvá
lasztás ez idő szerint eredménytelen, amennyi
ben a jelöltek egyike sem nyert absolut több
séget. A szavazatok október 3-án lettek felbont
va, s következőleg oszlottak meg : Gyurátz Fe- 
rencz 73, Poszvék Sándor 69, Kund Samu 7,

többen 5. Uj választás lesz Gyurátz Ferencz és 
Poszvék Sándor jel. között. Az egyházunkba betö
rő világiasság szomorú jele ez a püspökválasz
tás is, a midőn a jelöltek, úgy látszik kivétel 
nélkül, a legképtelenebb gyanúsítással illettet- 
nek. A politikai lapok épületes czikkeket hoz
nak a legabsurdabb híresztelésekkel kőritve, igy 
a liberális „Magyar Ú jság“ egyik czikkében 
úgy említi Poszvék Sándort mint a németség, s 
Gyurátz Ferenezet mint a magyarság jelöltét. 
Az „Orálló“ hasábjain is folyik a nemes harcz.
— Nem illő, nem méltó az ily választási küz
delem egyházunkhoz, különösen, a midőn püs
pök választásról van szó. Alaposan véget kel
lene vetni az ily dolgoknak. Különösen kár a 
világ előtt ily nyomorult ruhában megjelennünk
— és gáncsra nem szolgáltató, csendes m un
kásságban örömüket lelő, férfiak felett pálezát 
törnünk.

Az egyetemes gyűlés f. hó 9-én kezdő
dött s négy napig tartott. A gyűlést megelőző
leg istenitiszteletre gyűltek egybe a küldöttek 
a deák-téri ág. h. ev. templomban. A gyűlést 
az egyetemes felügyelő hosszabb beszéddel n y i- ; 
tóttá meg, melyben utalt arra, miszerint a gyű
lésnek azon istenitisztelet folytatásának kellene 
lennie, mely az imént a templomban tartatott, 
mert az ág, h. ev. egyházban az önkormány
zati élet annyira összeforrott az egyházi élettel. 
Lényeges változások állottak be hazánk és egy
házunk életében, amott uj egyházpolitikai tör
vények, itt pedig az uj zsinati törvény lépett 
életbe. Az egyház az állam által teljesen ma
gára lesz hagyatva. Nem félti az egyházat, ha 
az a reformáczió elveihez hű marad, s annak 
szellemében halad. A reformáczió kibékitése a 
tudománynak a hittel, visszatérés az egyház 
apostoli egyszerűségéhez, proklamálása az Isten 
és emberszeretetnek. E beszéd után előadta az 
elnöklő egyetemes felügyelő terjedelmes jelen
tését, melynek folyamán a gyűlés tagok élénk 
rokonszenvüknek adtak kifejezést szemben az 
újonnan választott tiszai kerületi püspökkel és 
a dunáninneni felügyelővel.

A gyűlés egy, valószinűleg még hosszúra 
nyúló „gravamen“ előterjesztésével kezdődött, 
mely a tiszai kerület püspöke és hazánk erdé
lyi részeiben létező ág. h. ev. országos egyház 
consistoriuma között keletkezett, melyben a mi- 
nisterium az erdélyi részekben lévő országos 
egyház consistoriumának javára döntött, daczá
ra annak, hogy az egyetemes felügyelő a mi- 
nisteriumhoz intézett felterjesztésében szigorúan
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utalt a zsinati törvényekre, melyeknek az egy
ház mindég érvényt fog szerezni Az egyetemes 
gyűlés az egyetemes felügyelő eljárását egy
hangúlag helyeselte, s kimondta, miszerint uj 
felterjesztést intéz a kormányhoz. Azt hiszszük, 
hosrv kár megkezdeni a harczot az erdélyi ré- 
ezekben létezd ág. h. ev. országos egyházzal, 
amennyiben a szász testvérek mellett szál a tör
téneti jog is ; mert hiszen mi okoztuk, politikai 
indokoktól vezéreltetve, azon egyház kis részének 

. elszakadását; mi voltunk okai annak, hogy az otta
ni egyház szervezetileg nem egyesült országos egy
házunkkal. melylyel egy hitvallási alapon áll.

Kár újabb foglalásokra indulni annak, kinek 
saját területén is elég baja van. Kár a hatalom 

-segélyét igénybe venni azon egyháznak, mely 
a retormáczió elveihez hű akar maradni, azon 
retormáczió elveihez, mely az Isién és ernber- 
szeretetet, proklamálta Magyarország erdélyi ré
szeiben lévő ág. h. ev. országos egyház gon- 

. doskodik a diasporában éld hi vekről is, csak az 
imént alkalmazott külön missioi lelkészt, ki hi
vatva van a szórványban éld híveknek azok 

! anyanyelvén hirdetni az evangeliomot.
A theologiai akadémia nagy bizottsága je

lentése kapcsán felmeiült azon korszerű kérdés 
is, nem volna-e helyes a 3 theologiai intéze
tet egyesíteni, s lehet, hogy e részben létre is 
jün a kívánatos egyesítés.

Nagy örömünkre szolgál, hogy az éven
ként ismétlődni szokott hazafias jelenetek, az 
úgy neve/ett „pánszláv kérdés,* ez alkalom
mal mellőzve lett. s hasztalan volt e részben 
minden erőlködése az e czélra leutazott turó- 
czi „helyettes“ felügyelőnek, Benickynek. A 
gyülés magáévá tette az egyetemes felügyeld 
határozott, egyházias magatartását, s a hon- 
mentő expectorátioknak nem adott helyett. Azok 
az urak pedik ily jelenetek nélkül szinte el 
nem lehetnek. Reájuk alkalmazható Jókai re
gényében említetett azon népdal: „a dudaiak 
nem élhetnek, hogy ha szenet nem égetnek.“

Az államsegély felosztásánál hosszabb vita 
keletkezett. E vita közben általános helyeslés
sel el lett fogadva a bányakerület felügyelőjé
nek azon indítványa, miszerint a renitens lel
készek ezen segélyben ne részesüljenek. Néze
tünk szerint ez indítványra nem volt szükség; 
mert hiszen e nélkül is kiváló anyagi segély
ben nem részesültek volna a renitenskedd pa
pok, a kik megydzödésükért, mely nekik anya
gi hasznot nem hoz, nélkülözni, szenvedni tud
nak. Nem helyeselhetjük, ha a teljes életünk
ben anyagi gondokkal küzdő, nélkülözések kö
zött tengődd lelkészek alamizsnájának megvo
nását indítványozzák épen azok, kik az anyagi 
gondot sohasem érezték.

Magára az államsegély adására vonatkozó
lag nagy vihar keletkezett. Á kormány politi
káját eddig főrendi minőségben tüskön-bokron 
át követő mélt. Zelenka Pál püspök éles kri
tika tárgyává tette a kormány eljárását, melv 
az erdélyi részekben lévő országos egyháznak 
gokkal nagyobb anyagi támogatást nyújt, mint 
egyházunknak, esvén ott egy-egy lélekre S kr. 
mig nálunk csak 2 kr. Nem alamizsnát, de jo
gos részt kivan az egyház, ily hangú volt a 
felszólalások nagy része, mig mások nyugodt
ságot és méltányosságot ajánlottak, hangoztat
va, hogy a kormány jóakaratának már is jelét 
adta. a midőn az államsegélyt felemelte s az 
erős támadást épen a jelenlegi kormány tán e 
részben meg nem érdemelte A többség a gyű
lés világi elnökének ellenzése daczára, elhatá
rozta az államsegély f-lemelésének sürgetését, s 
e czélra bizottságot meneszt a ministeriumhoz

Tény az, hogy az állam, mely sokkul töb
bet áldoz színházakra és ló nemesítésre, többet 
adhatna a vallás és erkölcsi érdekeket szolgáló 
egyháznak ; de hát az uj törvényeknek rendes 
keresztülvitele, az állami anyakönyvvezetés — 
majd ha a jelenlegi keretnek, mely már most 
is szűknek és elégtelennek bizonyult be, bőví
tése égető kérdéssé lesz — tömérdek pénzt fog 
igényelni, s az államnak termes/.etesen első'sor
ban saját hivatalnokainak fizetésére lesz gondjjv. 
Mi pedig lemaradunk a vonalról, mert a vonal in
dulása elöli elfelejtenünk jég get vallani!

Nekünk, egyeseknek az egyházi gyűlése
ken tanúsított bátor fellépése, a főrendiházban 
„auf (Jnade und Ungnade* tanúsított megadá
sok után, nem imponál. Lépten-nyomon hangoz
tatták, hogy az állami érdek az egyházi érdek 
telett áll : tessék már most ezen elvből folyó 
conseipientiát levonni !

Nézetünk szerint épen most az egyházpo
litikai törvények keresztülvitele hajnalán nem 
volt czélszerű e kérdésnek oly heves tárgyalá
sa ; mert az annak szomorú tanúságát képezi, 
hogy a csalódás nagyon hamar kövctkezetl be.

Az egyház és lelkészeinek magatartására 
nézve, szemben az uj egyházpolitikai törvények 
által teremtett helyzettel, az egyetemes gyűlés 
elfogadta a dunáninneni kerület javaslatának 
alapján készült bizottsági javaslatot

Szemlélő a madártávlatból.
Turóczi események. A bányakerületi elnök

ség szept. 1-én felfüggesztette a turóczi esperessóg 
olnökségót, mivel a nevezett elnökség határozattá 
engedte omolni a turóczi esperessóg azon elhatáro
zását, moly szerint a bányakerülethez tartozni nőm 
óhajt, s annak elnökségét folsfíbbségének el nem 
ismeri. A turóczi esperes a bányakorületi püspök 
úrhoz Írott levőiében kijelentette, miszorint esporcsi 
állásáról lemond. A bányakorületi elnökség az es-
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peres helyetteséül Klimo Vilmos pribóczi lelkészt 
bízta meg, míg az esperességi felügyelő helyette
séül Dula Máté, másod felügyelő, lett megbízva, ki 
azomban a helyettesítést el nem fogadta, a mire 
aztán Benicky, pribóczi másod felügyelő, lett helyet
tes felügyelőül kinevezte a bányakerületi elnökség 
által. A turóczi esperes lemondván hivataláról át
adta az összes hivatalos iratokat az esperességi fel
ügyelőnek. Az esperességi felügyelőnél megjelenve 
Benicky helyettes felügyelő és Klimo Vilmos kine
vezett esperes, kérték megbízó leveleik alapján az 
esp, hivatal iratainak kiadássát, mire a felfüg
gesztett világi felügyelő kijelentette, hogy csak 
brachium alkalmazásával adja ki az esp. pecsétet 
és hiv. iratokat. Ugyanaz nap délutánján megjelent 
a nevezett esper. felügyelő lakásán az újonnan he
lyettesített esp. felügyelő, Újhelyi szolgabiró és két 
csendőr kíséretében, a hol következő téritvény 
mellett átvette az iratokat: „Téritvény a következő 
iratokról, melyeket én Mudron Pál felfüggesztett 
esperességi felügyelőtől átvettem (1 - 32). Ezek után 
megjegyeztetik, hogy ezen iratok karhatalom igény
bevétele mellett lettek átvéve, továbbá az is meg
jegyeztetik, hogy Mudron Pál kinyilatkoztatta, hogy 
az esetleges többi esperességi iratok nincsenek az 
ő birtokában. Benicky Kálmán helyettesített espe
rességi felügyelő.“

Idáig fejlődtek tehát a dolgok. Mi részünkről 
felette sajnáljuk, hogy a bányakerületi elnökség a 
helyettesítés dolgában nem járt el törvényesen, A 
zsinati törvény 96. §-augyanis azt mondja: „Az es- 
peresi állás megüresedése esetében, ha alesperes 
nincs, a gyűlésen kívüli esperesi teendőket, az új 
esperes beiktatásáig az egyházmegyei felügyelővel 
együtt, igeiglenesen az e g yh á zm eg ye i e g yh á zi j e g y z ő  
— viszont az egyházmegyei felügyelő állásának 
megüresedése eseteben, ha másodfelügyelő nincs, 
az egyházmegyei felügyelő gyűlésen kívüli teendőit, 
az uj felügyelő beigtatásáig, az esperessel együtt, 
az egyházmegyei világ i j e g y z ő  in té z i.u E paragra
p h s  értelmében tehát a helyettesítés nem törvényes, 
mar pedig midőn másokkal szemben a törvénynek 
érvényt óhajtunk szerezni, szükséges, h ogy m agunk  
a tö rv é n y t a legn agyobb  r ig o r o z itá s sa i be ta rtsu k .

Turóczi levelezőnk szerint a kedélyek ott Kli
mo helyettesitésebe talán belenyugodtak volna, mert 
őt egyházias és buzgó lelkészének ösmerik, mig Be
nicky nem alkalmas az ellentétek megnyugtatá
sára, lévén ő a felvidéki gentry azon ágának typusa, 
mely az egyháziasságban csak bizonyos alkalmak
kor tündököl. Állítólag egy esperességi gyűlésen 
akként nyilatkozott volna : „hogy neki nincs arra 
a confessióra szüksége, melyet mások csinálnak, 
csak arra, melyet maga csinál magának.“ Persze 
nagyon kiváncsiak volnánk, ismerni azon ön csi
nálta confessiót!

Hazánk erdélyi részeiben levő ág. li. ev. 
országos egyház consistoriuma szept. 11-én kelte
zett körlevelet intézett az összes presbyteriumokhoz 
és lelkészi hivatalokhoz az uj egyházpolitikai tör
vények életbeléptetése alkalmával követendő eljá
rásra vonatkozólag.

A körlevél hosszabb fejtegetést közöl arra 
nézve,hogy mi minden lenne elkövetendő az egyházi 
elet emelése érdekében. Nem lép fel új tervekkel,

hanem lehetőleg a régi intézmények felelevenítését 
és élénkítését óhajtja. Mind ezen dolgokat azért 
közli, hogy a legközelebb Nagy Szebenbe egybe
hívandó lelkészi értekezleten ezek az eszmecsere 
kiindulási pontját képezzék. A lelkészi értekezlet 
főbb tágyai lesznek: az egyházi anyakönyvvezetés, 
a belmissio különleges és nyomós feladatai az or
szágos egyházban, a vallás oktatás a közép és nép 
iskolában, a konfirmálandók oktatása.

Az egyházi anyakönyvvezetésről szólva az álta
lános határozatok között ki van mondva, miszerint 
az, a ki az egyház intézményeit és a hit kegysze
reit a lelkész figyelmeztetése daczára igénybe nem 
veszi, semminemű tiszteletbeli állást, egyházi hi
vatalt nem viselhet, egyházi küldetésben részt nem 
vehet, az egyház részéről semminemű segélyben 
nem részesülhet. Tanító állami anyakönyvvezető 
nem lehet. A z  ö ssze s  közön séges k e r e s z t e l é s i e s k e -  
tési, tem etési s tó lá k  m egszán  tettetnek.

A házasulok hirdetése csak e g y s z e r tör
ténik és pedig lehetőleg a vasár és ünnepnapi fő 
istenitiszteJet alkalmával. A hét folyamán végbement 
esketéseket bejelentik a szószékről a gyülekezetnek 
s a gyülekezet imádkozik az uj házasokért.

A hirdetésre való bejelentésnél semminemű 
dij sem fizetendő. Kegyes adományok egyházi jóté
kony czélra elfogadhatók. A kik vegyesházasságra 
lépvén reversálist adnak, egyházilag nem esket- 
hetők.

Temetni más vallásuakat az esetben szabad, 
ha a halott felekezetinek nincs lelkésze az elhalá
lozás helyén, s ha hozzátartozói azt kívánják A 
gyülekezet tagjaire nézve a temetés megtagadása 
egyházfegyelmi eszközül nem alkalmazható.

A diasporában élő egyháztagok anyakönyve
zését, kivéve a brassói magyar esperesség területét, 
az utazó lelkész végzi.

A körlevél függelékét képezi az új törvények 
főbb pontjainak ismertetése.

Helyreigazítás. Jelen  szám unk első ivén az  
a téves á llítá s fo g la lta tik , m isze r in t az „E van gé
liku s C sa lád ilapu h avon kén t c sa k  e g y s z e r  je le n  
m eg, h o lo tt a lap h avon kén t k é ts ze r  je le n  meg. Í g y  
m ind a z , a m i a lap á rá ra  n ézve  m ondva le tt, te r 
m észetesen  e le s ik .

Szerkesztői üzenetek.
S. E. E perje s . C zikkét szívesen közöltem  volna, ha  az 

m ár előzetesen m ás lapban nem  közöltetik  ; de így, úgy  
tűnhetnék  fel a dolog, m intha m i m ás lapból átvennénk czik- 
keket. A zt hiszem  e tárgyró l m ár eleget szóltunk. De hát 
m eghallják-e azt azok, a k iknek  Is ten  adott fü leket a h a llá s
ra  ? ? E gyházunk  m ost m indenek előtt a v ilág  előtt szerepel, 
ilyen lényeges teendőkre nem ér rá.

U elo ta . Homo hom ini lupus. E lég  baj, hogy e köz
m ondás ma sem puszta  m ondás és m ég nagyobb baj, ha  az 
U r szolgái nem  az U r szellem étől vezéreltetnek, hanem  a „lu
p u s“ dühétől ! Czikked arró l tesz tanúságot, hogy nem  vagy  
helota, L u therünk  szerin t : „C hristianus homo omnium  Domi
nus est liberrim us, nu lli subiectus.“

H á tra lék o s  e lő fize tő in ket k é r jü k , sz ív e sk ed jen ek  
a z  e lő fize tési p é n z t  m inél előbb beküldeni.

NYOMATOTT B.-CSABÁN, POYAZSAY T E ST V É R E K  KÖNYVNYOM DAJABAN 1895.
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Első évfolyam. 11. Szám. H-Csaba 1895. Sov ember

Államsegély.
A közelmúlt egyetemes gyűlésen nagv vi

hart támasztott egyházkormányzatunk legfelsőbb 
fórumán az államsegély kérdése.

Az egyháznak, mint e földön létező eedesia 
militansnak, nagy szüksége van az anyagra is. 
Egyházunk egészen a legújabb időkig e részben 
teljesen magára volt utalva Hívei, hitbuzgósá- 
guk által vezéreltetve, szívesen viselték az egy
ház anyagi terhét. A jobbágyság korszakában is, 
daezára a kettős tizednek, áldoztak templomra, 
iskolára. Midőn a régi ellenség elszedte templo
maikat, iskoláikat, őseink e csapások következ
tében sem lettek lanyhábbak az áldozatkészség
ben. Majd a türelmi rendelet létrejöttekor or
szágszerte emelkedtek új ev. templomok, melyek 
ma is fényes bizonyítékát képezik őseink buz- 
góságának és hitének. Azon időből nem hallunk 
egy panaszlő szót sem a Ulkészi kar részéről, 
mert hisz aki akkor lelkészszé lett, az számolt 
a szenvedés és veszélytelt jövővel, l’üspökeink 
a püspöki czim nélkül is igazi főpásztorai vol
tak gyülekezeteinknek. Az állam, a világ szá
mukra nem talált helyet az ország méltóságai 
között, hanem ott a pozsonyi vár börtönében, 
ott a gályákon. Es azok a minden méltóságtól 
megfosztott lelkivezérek megőrizték méltóságú 
kát a rabbilincsek zörgése között is!

Az 1848-iki XX-ik törvényezikk által so
kaknak 8zivöröme teljesedett. A nevezett tör
vény 3-ik paragraphusa akként hangzik : „Min
den bevett vallásfelekezetek egyházi és iskolai 
szükségei közálladalmi költségek által fedeztes
senek, s ez elvnek részletes alkalmazásával a 
ministerium, az illető hitfelekezetek meghallgatá
sával, a közelebbi törvényhozás elibe kimerítő 
törvényjavaslatot fog előterjeszteni.fc E törvény

papiroson maradt. Az absolut kormány anyagi 
segélyt óhajtott egyházunknak nyújtani, csakhogy 
a segélynek »-észben az egyház függetlensége lett 
volna az ára. Egyházunk többsége visszautasította 
az akkor megkínált államsegélyt.

Az alkotmány visszaállítása óta egyházunk 
állandó segélyben részesült az állam részéről 
Igaz, hogv e .segély* inkább csak alamizsna 
volt. Az erdélyi részekben lévő országos egy
ház elfogadta az absolut kormány által kínált 
segélyt és nem vesztette el függetlenségét, sőt 
talán jobban megőrizte azt. mint mi magunk, 
kik függetlenségünkkel olyannyira kérkedni sze
retünk. Mi akkor is a politikáival szövetkeztünk 
mint a legújabban lefolyt küzdelmekben. A befe
jezett küzdelem útin az egyház körülbelül ugyan
azon választ kapta, melyet most: A mór meg
tette kötelességét, a mór mehet!

Huszonhét év telt el az alkotmány viszaál- 
litása óta. Az államsegély egy csekélységgel 
akkor lett felemelve, a midőn az ország felett 
oly régen hatalmat gyakorló politikai pártnak 
szüksége volt a protestánsok támogatására. Hu
szonhét év óta épen ma támadt bennünk erőseb
ben az a gondolat, hogy talán méltányos lenne, 
ha a lélekszám arányában egyházunkat nagyobb 
segélyben részesítené az állam. Előbb nagy
lelkűen hangoztattuk, túllicitálva a legliberáli- 
sabb elemeket is, hogy mi föltétien hívei lévén 
a szabadelvüségnek, lemondunk föltétlenül min
denről, még a stóláról is. A stóla elvonás vagy 
annak megmaradása nem volt «.z egyházpolitikai 
törvények prot. ellenzőinél érv. Annál siralma
sabb, ha azoknál, a kik azokért lelkesedtek, ez 
képed az egyedül fájó sebet!

Egyházunk anyagi helyzete Jsok helyen 
igen sanyarú. Az állami, megyei, községi ter
hek, r különösen a mai gazdasági válságban, lé
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vén népünk nagy részében a fölmivelők osz
tályához tartozó, úgy is elég nehezek arra, 
hogy még a legkisebb egyházi adóterhet is 
érezhetővé tegyék. Lelkészeink, tanítóink nagy 
része a megélhetés nyomasztó gondjaival küz- 
ködik. A világi pályák ma szebb anyagi jövő
vel kecsegtetik a tudományos pályára lépő if
jút. Aki Istentől nyert szellemi adományai anyagi 
gytimölcsöztetésére gondol, az ne lépjen a taní
tói és lelkészi pályára, a hol e részben biztos 
csalódás éri őt. (Jobban is teszi ha nem lép).

Sokan egyházunk súlyos helyzeténél az ál
lamsegélyben látják az egyedüli mentő eszközt. 
Azt hiszik, hogy onnan szóródva felénk a pénz 
minden jól lesz. Azt hiszik, hogy az egyház fen- 
állásához is elegendő az a három dolog: pénz, 
pénz, pénz.

Az államsegély az egyedüli gyógyszer. Ebben 
vetik sokan most egyházunk tagjai közül re
ménységüket s nem egy lelkész a felé tekint, 
onnan várja nyomasztó anyagi gondjai között 
a rég várva-várt mentő eszközt.

Van-e reánk nézve oly igazi áldás a sokat 
emlegetett államsegélyben ?

Ha tízszer akkora lesz is az államsegély, 
aminőt ma ad az állam egyházunknak, feltéve 
hogy feltétlenül, függetlenségünk feladása nélkül 
adja azt, még akkor sem lesz összes gyülekeze
teink és lelkészeink s tanitóink helyzetén se
gítve. Egy központi egyházkormányzói hatalom 
fogja, azt kiosztani s egyesek a a y  ági helyzetén 
ideig-óráig segíteni fog

De nem valószinübb-e az, hogy az állam
segély fokozása esetén, függetlenségünk biztosí
tékai is egymás után porba hullanak ? Hisz mi 
az egyházi érdeket eddig ingyen is, puszta ígé
retre is, oly könnyen feladtunk. Mi lesz egyhá
zunkból, ha az állam még pénzzel is jutalmazni 
fogja az egyház azon szolgáit, kik az állami ér
dekeket mindenek felé, még az az evangeliom 
felé is helyezik ?

Mi nem a,z államtól várjuk egyházunk 
anyagi helyzetének javítását, hanem onnan, ahol 
őseink várták azt, híveink hitbuzgóságától. Hová 
lett egyházunk gazdag szegénysége, melyről az 
áldott emlékű Geduly oly elragadóan be
szélt ?*) Nem-e azon gazdag szegénység hanyat
lásának oka az államsegély sürü hangoztatása? 
Nem-e azon gazdag szegénység hanyatlása biz
tos fokmérőjét képezi a gazdag szegénység for
rásának, a hitnek kiapadását ?

Egyházunkban van az erő, egyházunk szel
lemi kincsében van az anyagi kincs forrása is.

*) Geduly L. ,A  m agyar evangyélium i egyház gazdag 
szegénysége." Pest. 1861.

Ha egyházunk igazi erejét, a Krisztusban vetett 
élő hitet, felcseréljük a múló politika üres jel
szavaival, ha mi is a kor anyagias érdekhajhá- 
szatában vetjük életczéljainkat, akkor szegény
ségünk nem lesz gazdag szegénység, de min
den államsegély daczára nyomorult szegénység 
marad.

Ne a legújabban felekezetnélkülivé lett ál
lamtól várjuk anyagi helyzetünk jobbra fordú- 
lását, hanem önmagunktól, a gazdag szegénység 
ujraébredésétől.

Azt a gazdag szegénységet keltsük uj élet
re, melyre nézve Geduly fentemlitett beszédé
ben azt mondja: „Boldog azon testület, mely 
nem bir ugyan maga külön gazdag vagyonnal, 
de minden tagja birtokát maga birtokának te
kintheti. Ily  boldog viszonyokba helyeze min
ket az Ur. Nem mondhatjuk-e tehát méltó büsz
keséggel Isten és világ előtt, hogy szegények 
vagyunk és mégis gazdagok, hogy semmink 
sincsen és mégis mindennel bírunk.“

Ezen gazdag szegénység ujraébredésére 
nem elegendő a gyámintézeti gyűlés s az újab
ban létesítendő közalap. Ezen gazdag szegény
ség ujraébredésének feltétele, hogy visszatérjünk 
apáink hitéhez, apáink hithtíségéhez. Á hit az, 
amely nélkül a legjobb anyagi helyzetben lévő 
egyház minden pompájával és fényével mit 
sem ér. A hit az. mely a legszegényebb egy
házat is gazdaggá teheti.

Egy orvosságunk van a jelen nagy anyagi 
gondjai s küzdelmei között is : ez a hit a Jézus 
Krisztusban. A hol ez a hit hatja át a lelkész 
és híveinek szivét, ott a szegénység is gazdag
ság és ott a gazdagság is szegénység. A hol a 
lelkész e hit alapján áll, ott hivő népe minde
nét megosztja vele s viszont a lelkész is minde
nét megosztja népével. E hit nélkül a gazdag 
lelkész ép úgy, mint a szegény, nyomorult bé
rese Urának!

Mi nem az államsegélyben látjuk a mentő esz
közt. Mi az egyedüli mentőeszközt abban lát
juk, hogy az egyház egészében kövesse azt, a mit 
az egyes hívőnek élte minden perezében követ
nie kell; kövesse az Üdvözítő azon szavát: ke
ressétek először Istennek országát és annak 
igazságát.*)

Alföldi.
*) A szerzővel m indenben egyet nem  értünk. T ény az, 

hogy az anyagi szegénységnél m ég nyom asztóbb a h itsze
génység. Ez utóbbiban az anyagi szegénységnél nagyobb ve
szedelm et lá tunk  egyházunkra nézve mint az előbbiben. Mi is 
valljuk  azon b ib liai élvet, hogy a m unkás méltó az ő bérére. 
M eggyőződésünk az, hogy  különösen k isbirtokosaink a v ilá
gon e tekintetben példátlan  önm egtagadással v isz ik  az adóter
h e t s a legtöbb helyen a „m axim um ot" e részben nem  ism e
rik . K atholikus honfitársaink nem  képesek  felfogni m iként 
vagyunk  m i képesek  tem plom okat em elni „patronusok“ nélkül, 
ped ig  hát sok helyen vannak nekünk  is pa tronusaink  — igaz,, 
hogy ezek inkább a patronusi jogok terén  ténykednek.

Szerk.
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Kierkegaard S,
(1813—1855.)

„A keresztyén ideálokat és követel meny okot 
nem szabad gyengíteni, hanem azokat teljességük
ben kell nyújtani a keresztyéneknek,“ oz volt fö 
irányelvo Kierkegaardnak, s ezen irányelv végig 
vonul minden müvén. Szerinte azok, kik a korosz- 
tyénséget az ész számára felfoghatóvá akarják ton- 
ni, megfosztják a kerosztyénsóget fő jellem voná
sától, lényegétől. Epon a Hegel philosophia köve
tői szerinte uj gnosticismust akartak hozni a ko- 
rcsztyénsógbe. A spoculativ philosophiai irány ve
szedelme az, hogy az ész merész alkotásait bá
mulva az omber, elhanyagolja az egy szükséges 
dolgot. Kierkegaard nagy súlyt helyez vallásos 
dolgokról szóló művoiben arra, hogy a keresztyén 
hit lényegét az ész felettiben, a „paradoxában he
lyezi. A rationalismue azt hiszi, hogy mindont meg 
magyarázni képes, de épen ezen magyarázással el
magyarázza magát a keresztyénséget is ! Vannak 
emberek, a kik Grundvig szerint azt hiszik, hogy 
csak az az igazság, a mit meg lehet értetni egy 
tanulékony kutyával is.

A keresztyénsóg lényege, hogy az embor 
higyjen a Jéz. Krisztusban, az istenemberben s kö
vesse hűen Urát, mórt csak az hisz a Krisztusban, 
a ki követi őt. Az önmegtagadás, az önfeláldozás, 
mindennek elhagyása ma is oly feltétole a keresz
tyén életnek, mint volt 19. század előtt. Ez ideált 
nem szabad elhomályosítani. Luther müveit nagy 
szorgalommal olvasta K., különösen az ő beszéd
jeit, melyek sok éven át lelkének napi eledelét 
képezték. Lutherről még 18ö3-ban akként nyilat
kozik : „Luther a legigazabb alak az uj-tes- 
tnmentom mellett. Mit fejez ki Luther? Egy nyug- 
pontot, egy pillanatát az észretérésnek Bonne ész
reveszi a keresztyénsóg, hogy az istenember és a 
többi ember, az apostolok és más emberek között 
külömbség van a lényegben s épen azért alkalma
zandó a kegyelem.

Az őskeresztyének, az ogyházatyák nőm értet
ték ezt igy, s egészen naivul a követésre adták ma
gukat . . . .  Luthor ezt nem tetto. A mit hibázta
tok nála, az épen az, hogy nem tette e külömbsé- 
get észrevehetőbbé !“ Luthernél hibáztatja, hogy az 
még életébon hatalomra és befolyásra tett szert, a 
miből aztán az a tévnézet fejlődött ki, mintha az 
igazság igaz képviselőjének, az igaz reformátornak 
az lenne az ismérve, hogy még életében elérje a 
győzelmet, mig szenvedni csak a tökéletlenebbek
nek kell. Luther a keresztyénséget úgy adta elő, 
amint az az embori érdekeknek meg felel, holott 
Krisztus és az apostolok az isteni érdokot képvi
selték. Luthernél mentő körülményül hozza fel azt,

hogy ő a keresztyén hit vigaszát azokkal szemben 
alkalmazta, kiknek lelkiismercte meg volt rettentve.
K. csak azokkal szemben helytoleniti a keresztyén 
hit vigaszának alkalmazását., kiknek lelkiismerete 
nyugodt, kik a belső, lelki harezot meg nem Ízlel
ték. Azok nem lazadó alattvalók, kik, midőn a va
lóságban nem képesek tartozásaiknak eleget tenni, 
megmondják egyenesen a királynak : nem va
gyunk képesek leróvni tartozásunkat. Egészen más
ként áll a dolog, ha szép esendben kevesbítik és 
meghamisítják a tartozást és olyanoknak akarnak 
látszani, mint a kik becsülettel eleget tettek tarto
zásuknak.

Művei szellemes czikkel által K. nagy hírre tett 
szert hazájában s már majdnem azon a ponton volt, 
hogy kortársai előtt általános tisztelet tárgya le
gyen. Mint ember a személyes érintkezésben igen 
kedves és szeretetreméltó volt. Külső, egyszerű, le
ereszkedő magaviseletével legkevésbé sem árulta 
el a mély gondolkozót

Egy Ízben gondolt arra is, hogy falusi lel - 
kószszó lesz. Mynster is ajánlotta ezt neki. De Ő 
hihotőlog gyengo, beteg szervezetére gondolva 
úgy vélte, hogy mint iió hathatósabban szolgál
hatja a keresztyónség ügyét. Bennünket különösen 
a vallási dolgokról szóló művei érdekelnek. Azok 
megértésének bizonyos fokig kulcsát képezik éle
tének esemónyoi is.

Huszonhét éves korában gondolt arra is, hogy 
megizloli a földi boldogságot, megnősül. Szerelmes 
lett Alsen Reginába s eljegyezto magát vele. Egy 
évig járnak jegyben. K. felbontja a viszonyt arra 
gondolvn, hogy a házasság vallás erkölcsi felada
tának nem lesz képes eleget tenni. Aggodalommal 
töltő el szivét az a gondolat, hogy neje nőm fogja 
megérteni tudni az ő búskomorságát. Külsőleg egy
máséi lesznek, de nem lesznek lélekben egyek. Ön
magát hibáztatja s jegyesónok azon kérelmet, hogy 
ne feledkezzen meg teljesen róla — élete végéig 
megtartja. Túlságos lelkiismeretessége tartotta visz- 
sza a házasságtól s az a sejtelem, hogy a szellemi 
harcznak szentolvo összes erejét, nem lösz képes 
boldoggá tenni azt, kinek vonzalmáról és szerető
iéről meg volt győződve.

Irodalmi munkássága által az első időben 
nyílt ellenségeket nem szorzott. Fényes tehetsége 
előtt meghajoltak még azok is, kiknek szellemi 
müveit éles bonczkés alá vette.

A nyuuodt munkásság nem lehetett sokáig 
osztályrésze. A dán társadalmi életben nagy port 
vert fel egy tehetséges iró, Goldschmidt, által kia
dott élczlap. Ez élezlap számtalan magas állású 
egyént gúny tárgyává tett, nem kiméivé annak csa
ládi viszonyait sem. Goldschmidt ellen hiába léptek 
fel a törvény utján; mert felelős szerkesztőkként 
napszámosok és hordárok szerepeltek, kik a rájuk 
mórt büntetést hűségesen leülték. Mindönki érezte,
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hogy e lap ellen s különösen annak tulajdonképeni 
szerkesztője, Goldschmidt, ellen fel kellene lépni. 
De senki sem mert sikra szállni, mivel félt min
denki a szerkesztő éles tollától. Kierkegaard hazá
jának és magának, a tehetséges Írónak, Goldsch- 
midtnak vélt szolgálatot tenni akkor, a midőn iro- 
dalmilag sikra szállott lapja ellen. Az eredmény az 
lett, hogy a lap hasábjain megindult ellene a hajsza 
s azok is, kik kárhoztatták G. eljárását, az ő utóbbi 
pártjára állottak. K. nap nap-után kénytelen volt 
elviselni a gúny éles nyilait. Állandó alakja lett a
G. által szerkesztett „Corzar“-nak. A tömeg kine
vette őt, sőt egyesek me^ az utczán is bántalmazni 
akarták. Különösen fájt neki, hogy a nép embereit, 
kiket mindég szeretett, teljesen elidegenítette a lap 
tőle. G. későbben belátta hogy K. jóakarója volt s 
működésével a „Corzar“-.iál felhagyott, de művé
nek következményeit nem semmisíthette meg.

(Foly tatása köv.)

IRODALOM.
Thébusz János: A ma g y a r o r s z á g i  ág. 

h. e v. e gy h á z 1891—94-ik i o rs z ág o s z s i n a 
t á n a k  t ö r t é n e t e .  Budapest HornyánszkyVik
tor kiadása. 1895. 602 lap. Ára 5 frt.

Minden kornak, minden eseménynek meg van 
a maga költője, meg van a maga történetírója. 
A trójai háborút megénekelte Homer. Egyházunk
nak legutolsó zsinatát megírta Thébusz János.

Egy nevezetes eseménynek történetírója le
het oly egyéniség, a mely azon eseményben cse
lekvő szereppel birt, lehet olyan egyéniség is, a 
mely az eseménytől, melyet leír, teljesen távol áll, 
s épen azért sok esetben nagyobb higgadtsággal 
írhatja le kútfők nyomán az esemény történelmét. 
A kortársak rendesen igen jó krónikások, de rit
kán jó történetírók. A történelem nem történe
lem, ha tisztán az események száraz leírására szo
rítkozik s nem adja az események mélyebb okát s 
egyszersmind azok bírálatát. A kortárs azért adhatja 
ritkán jól az általa is átélt események történetét; 
mert reá nézve szinte lehetetlen az események fe
lett állni.

Különösen nehéz, szinte a lehetetlenségek közé 
tartozik oly eseménynek történelmét megírni, a 
mely még nem teljesen a múlté; mert hiába a ha
lottak felett, különösen a gyáváknak, nem nehéz 
pálczát törni, mig nagyon is meg van a kínálkozó 
alkalom : hízelegni azon élőknek, kiknek kezében 
van a hatalom.

A mi zsinatunk történelmének megírása is 
korai dolog, mert csak akkor leszünk képesek an
nak történelmét helyesen megírni, ha majd zsina
tunk minden következményével, mozgató erőivel, 
szereplő egyéniségével a múlté lesz. Most még tel
jes történelmét nem Írhatjuk meg, legfeljebb kró
nikások módjára leírhatjuk eseményeit — hozzá 
adva rokon vagy ellenszenvünk nyilvánításait.

Igen jellemző, hogy épen az a férfiú, a ki 
egyházunknak annyit ártott hangzatos otromba

czimü pamfletiével, vállalkozott a magyarországi 
ág. h. ev. egyház 1891—1894 iki országos zsinata 
történetének megírására ! ? Ily értelemben hangsú
lyoztuk ismertetésünk elején, hogy minden esemény
nek meg van a maga méltó történetírója,

A Thébusz Jánosban személyesített irány hozta 
létre egyházunkban a zsinatot, az vitte benne a 
döntő szót, az tette reá a mű koronáját : az ará
nyosítást.

Az egyes ülések tárgyalásai lehetőleg rész
letesen vannak leírva, de már maga történelmi 
rész, az teljesen hasznavehetetlen, ott az iró az ál
tala kedvelt nivón mozog: a pamflet irás terén,

A munka elején sokat foglalkozik a régi bá
nyakerület utolsóelőtti püspökével, úgy állítva őt 
oda, mint aki püspöktársai között az egyedüli volt, 
a ki a zsinattartást ellenezte és az elé akadályokat 
gördített. Per longum et latum leírja püspökké vá
lasztását is, .melynek magához a zsinattartáshoz 
semmi köze. Úgy állítja őt oda, mint a nem haza
fias párt jelöltjét, holott jól tudja, hogy oly fér
fiak, aminők Tatay, Breznyik, voltak legbuzgóbb 
pártfogói. A nevezett püspök a zsinat ellenzés te
rén nem állott egyedül, hisz Geduly sem volt ba
rátja a zsinatnak, ismerve egyházunk szerencsét
len helyzetét. Á bányakerület utolsó előtti püs
pöke — mint a „történetiró“ ferdén állítja, nem 
nemzetiségi érzelmek által vezéreltetve ellenezte a 
zsinatot, hanem mivel egyházát szerette s épen 
azért nem óhajtotta azt azon lejtős útra gördíteni, 
mely egyházilag lejtős útnak személyesitője : Thó- 
busz János. A nem szentesített kánonokat létre
hozó pesti zsinat tanúsága elég erős indokul szol
gált arra nézve, hogy a zsinattartást azok, kik
nél az egyházban nem a múló politikai czafrang 
a fő, minden kitelhető erővel ellenezzék. A kyriar- 
chikus tendentia, melyet elösmer a szerző is, már a 
pesti zsinatnál jelentkezett, de akkor még csak sze
líd bárányka volt ahhoz képest, a mit a legutóbbi 
zsinat e téren alkotott. Á „történetíró“ maga is 
említi művében, hogy mennyire örültek apáink a 
felett, hogy a pesti zsinat kánonjai nyomtalanul 
elvesztek, nem nyerve meg a szentesítést. Lám, 
pedig a zsinat kortársai mennyire epedtek a szente
sítés után.

A mi a zsinatunk egész vonalán veres fonal
ként húzódik a kyriarchia. Kyriarchia. melyet a 
világnak tetszeni óhajtva maguk a lelkészek is elő
segítettek A pesti zsinat nem végződhetett a kyriarchia 
teljes győzelmével; mert ott voltak öntudatos lelké
szek, kik egyes elbizakodottabb kyriarchákkal 
szembe mertek szállni, pedig akkor az sokkal na
gyobb koczkázattal j árt 1

Igaz volt azon érv is, melyet a zsinattartás 
ellenzői hangoztattak, hogy nem vagyunk kellően 
előkészülve a zsinatra. Az egész zsinat „történelme“ 
ezen indok fényes bizonyítékát képezi. Az egyete
mes felügyelő nagy hatalmáról tesz tanúbizonysá
got a szerző akkor, midőn annak egy kiálltása (14 
lap) lehetővé teszi a zsinattartást. Ä zsinat szüle
tését a következő szavakban adja a szerző : „az 
egyetemes felügyelő csengő hangján erélyes hatá
rozottsággal igy kiáltott fel: „jó h á t! ha zsinatot 
akarunk tartani, úgy tartsuk meg és ne halogas
suk tovább. Menjünk be a zsinatba.“ És lön 
zsinat !

A zsinat egész leírásán végig vonul két poli-
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tikai párt küzdelme s ez van a műben is kellően 
kidomborítva, ezzel egyházunk jelenkorszakának 
szomorú emlékkövot állított a szerző. Azon egyház, 
melyben fő a politika s nem az ovangéliora, sa
ját isteni alapját rongálja meg. Ha átéli Isten ko- 
gyolme folytán a szomorú időket, úgy fog a múltra 
visszatekintoni, mint a veszedelmes örvónyro, moly- 
re terelték félszeg és kishitű szolgái !

A mű elején a zsinat elnökei, jegyzői, ház
nagya arczkópoi vannak közölve. Az összes zsinati 
képviselők életrajza, szeinólyleirását tartalmazza a 
33 — 53-ik lapig terjedő rósz. Ez a műnek lohotőleg 
legszerenesótlenobb része. Elég lett volna az egyes 
követek rövid életrajzi adatait adni s nem közölni 
azon sokszor nevetségos szubjectiv benyomásokat, 
melyeket az egyesek arczkitojozése a szorzőro gya
korolt. Az egyeseknek nyújtóit bő tömjénczést is 
el lehetett volna kerülni. A személyloirás pedig né
hol oly szerencsétlen, mintha csak a „Rendőri 
Közlöny“ szomólyleirását vette volna a szorző min
tául. Vannak a többi között ilyen száraz leírások 
is: „igen magas csontos szikár alak, galambősz 
erős szakái, haj és bajusz, magas domború hom
lok;“ vagy ily rövid leírás is : „a közóptermetnél 
magasabb alak.“ Vannak ismét a szorzőnél egyes 
kegyeltek, kiket különösen kiemel — ott azután 
van a tömjénből elég. Vannak, kiknél a jellemzés 
semmit mondó üres frázis, mint például az egyik 
esperesnél kiemeli, hogy „modern pap“ — elhagy
va annak magyarázatát, hogy hát tulajdonkópen 
miben is áll az a modern papság követelménye. 
Nem lehet tudni, csak egy egyénre alkalmazva a 
„modern“ pap jelzőt, — váljon erény-e az, vagy 
hátrány, váljon annyit jelent-e, hogy az illető már 
nem is pap ? Másoknál ismét jellemző saját
ságokat akarva említeni, emlit oly semmit mondó 
dolgokat, mint például azt, hogy az illető kormány- 
párti képviselő, hogy hangja nagyon halk, hogy az 
illető újvidéki lakos, hogy az illetőnek nagyon tó- 
tos kiejtése van, moly kivált az „Ö“ és „ű“ betűknél 
tűnt fel.

A szerző tekintettel a hálás utókorra saját 
arczképét is közli, mely a következő szavakkal van 
lefestve: „Thóbusz János, zólyomi lelkész, a 
koronás arany érátmkcreszt tulajdonosa, a „Protes
tantizmus és Pánszlávizmus“ czimű röpirat szerzője. 
Középnél magasabb termet, őszülő telt szakái és 
bajusz. Született Besten, Nógrád vármegyében, 
1837. május hó 4-én.“ Tehát a tudós szerző itt tud- 
tunkkal először vallja be írásban, hogy a „Pro
testantismus és Panslavismus“ czimü röpirat szerzője 
— s eszerint ő egyházunk Pitukja,*) ki vádiratá
val egyházunk ellen uszított ogész skribler hadat 
s ki lelkész létére közölte lelkósztársai érzelmi sta
tisztikáját.

Maga a gyűlés leírása körülbelől nem tartal
maz többet mint a napi lapok egykorú tudósításai, 
igy, a ki azokat annak idején szorgalmasan olvasta, 
az újat nem talál. Nem nagy élvezet a sok betű 
és szón át kapaszkodni. Az ember sokszor úgy ér
zi magát, mintha községi képviselő testületben, 
vagy a vármegye házán elhangzott beszédeket hal
laná. Igazán typikus egyházi alakot, keveset talá

lunk. Mintha o „történelem“ is beigazolná azt, a 
mit egy zsinati tagtól hallottam, hogy az ott je
lenlevő lelkészi követek legtöbbjén meglátszott, 
hogy elszoktak a gondolkozástól, különösen a mé
lyebb iskolázott gondolkozástól. Nagy szerepet vit
tek e zsinaton a „klikkek“ is - innen származatt 
a számtalan meglepetés is.

Az arányosítás vetése is egy éjen át nőtt 
fel 8 ért meg.

Egyházi szempontból érdekesebb vitát az egész 
zsinat alatt alig találunk s aki egyházszeretet növe
lése szempontjából veszi kezébe Thébusz könyvét, 
az nagyon csalódva teszi le azt.

A szerző nagy szorgalma dicséretet érdemel. 
60:2 lapot foglal el műve. — Ennyit leírni is nagy 
dolog. Ez esemény megírására pétiig kár volt any- 
nyi időt, papirost és tentát áldozni.

* **

Wacker. „Die köstliche Perle und die inno- 
re-Mission.“ Eine praktisch-theologische Meditation. 
Gütersloh 1895. C. Bertelsmann. Ara 1 márka.

Mennél inkább fenyeget azon veszély, hogy ti 
belmissio az egészségtelen angolos modorba jut, an
nál szükségesebb annak tulajdonképeni hivatását 
kiemelni. Itt is kitűnik az, mennyire szükséges ha
tározottan hit vallási alapunkhoz ragaszkodnunk, 
hogy akként meglegyünk óvva uz eltévedésektől. 
E nézetnek kitünően ad kifejezést a fentjelzott mű 
szerzője. A drága gyöngyről (köstliche Perle) szóló 
példázatból kiindulva a szerző, tiz nem igen hosszu 
értekezésben kimutatja, hogy a belmissio csak ad
dig követ egyházi czélokat, a inig nem törekszik 
másra, mint arra, hogy a lelkek számára hozzáfór- 
hotővé tegye a megbocsátás vigaszát. Ez esetben a 
drága gyöngy szellemében működik. Ha ezt elfelejti 
s csak a külső segélynyújtásban látja hivatását, 
akkor a jó gyöngyök (gute Perion) belmissióját ké
pezi, a melyok nem kizárólag, vagy ogyátalán nem 
tartoznak az egyházi hatalomkörhöz, amennyiben 
épenúgy a társadalom, az állam kötelességei közó 
tartoznak. Mihelyt az időleges szociális szerotetmíí, 
mint olyan, az egyház föladatává tétetik, tévútra 
kerül a dolog. Az egyháznak csak egy feladata van : 
szolgálni az evangéliomot s hogy aztán ott, ahol 
az evangéliom a lelkűknek közvetítette az egy 
szükséges dolgot, más is kövotkezik, az bizonyára 
megfelel a valóságnak. Csak hogy ez a következ
mény nőm czólja és feladata az egyháznak és igy 
nem is feladata a belmissiónak mindaddig, inig ez 
utóbbi egyházi ténykedés akar maradni. Wacker 
értekezései nálunk is sok tóvnézetot eloszlattathat- 
nának a belmissiót illetőleg. Mi mindent nem 
várnak nálunk is a belmissiotól! Szükséges a lutli. 
józanság e táron s e részben Wacker műve kitűnő 
szolgálatot tehet.•) Pituk Béla, az uniált görög egyház nyugdíjazott lel

késze, a „Honárulók" hangzatos czimü röpiratával annak ide
jén nagy port vert fel, vádaskodva püspöke és egyháza ellen.

Schmidt K. J.
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Kiadói értesítés. Tompa Mihály hátrahagyott 
iratainak I. kötete immár sajtó alatt van s nemso
kára napvilágot lát igaz örömére a protestáns lel- 
készi karnak, mely előtt a Tompa Reliquiák ki- 
nyomatása fontos irodalmi eseményt jelent. Az elő
fizetés -  első körözvényem szerint — október hó 
31-ig tart, nehogy azonban a netaláni későbbi elő
fizetők a nagybecsű munkától elessenek, vagy azt 
drágábban kénytelenittesscnek megvásárolni, az 
előfizetési határidőt 1895. évi deczember 15-ig meg
hosszabbítottam. A két kötet ára 3 frt. Ferenczi B. 
könyvkiadó Miskoiczon.

FE L E K E Z E T I ISKOLA.
Az iglói ág. li evang. fögymnasium értesí

tőjét az 1894-95-ik tanévről közli Fischer Miklós 
igazgató. Egyházunk ezen intézete is a múlt tanév 
folyamán elnyerte az államsegélyt. A fentartó ha
tóság 23,448 írttal fog az intézet kiadásainak fede
zéséhez járulni, mig az állam évi 17,000 frt segély 
összeget ad, s azon felül az intézet épületének át
alakításához 48,000 írttal járul. Zelenka Pál, tisza- 
keriileti püspök ur, 1895. évi április 2-án látogatta 
meg az intézetet. A valláserkölcsi életre az értesitő 
szerint súlyt fektetnek. így az elmúlt évben is az 
ifjúság kétszer járult az úrvacsorához. A téli hó
napok kivételével az ifjúság a tanári kar őrködése 
mellett részt vett az istenitiszteleten, s mL^után a 
tanulók anyanyelve nagyrészt magyar, a fentartó 
hatóság gondoskodott a magyarnyelvű istenitiszte
letekről is. A 409 tanuló között vo lt: 119 ág ev. 
100 ev. ref., Í30 róm kath., 10 gör. kath., 2 gör. 
kel., 49 izraelita. Anyanyelvre nézve : 234 magyar, 
162 német és 13 tót. Az 1-ső osztályban a vallást 
német nyelven is tanitják.

Ez intézet értesitője is annak tanúságát ké
pezi, hogy szegény felekezetűnk mily sokat áldoz 
középiskoláira. Úgyszólván minden anyagi erejét 
azok fentartására fordítja. Izraelita honfitársaink 
igénybe veszik nagy áldozatkészségünket. Ők kö
zépiskola nélkül is nagyon buzgók hitükben, s ah
hoz hűek maradnak — mi pedig annyi és oly nagy 
anyagi áldozatok árán sem vagyunk képesek sem 
hitbuzgóságunkat fokozni, sem felekezetűnknek kü
lönös súlyt szerezni. Nem megszégyenitő-e ez re
ánk nézve ! ?

Programm des ev. Gymnasiums A. B. zu 
K ronstadt und der damit verbundenen Lehran
stalten. Am Schlüsse des Schuljahres 1894/95. veröff
entlicht von Julius Grosz, Rektor. A brassói ág. 
ev. német gymnasium értesitője, az erdélyi részek
ben lévő országos egyház ezen virágzó intézetének

múlt évi működéséről számol be. Az értesitő elején 
közölve van Obert Fr. városi lelkésznek beszéde, 
melyet az uj rektor beigtatása alkalmával mondott. 
E beszédben a szónok a prot. középiskola hivatá
sáról szól. A többek között azt mondja: „Szerencsére 
az egyéniséget megölni lehetetlen. Annak elnyoma
tása legfeljebb tetszhalált eredményez. A természet 
visszatér, mert jól mondja a római költő, hogy visz- 
szatér még akkor is, ha villával kergetjük ki azt. 
A mi prot. középiskoláinkban az egyéniséget nem
csak nem szabad elnyomni, hanem figyelni kell 
arra, ápolni és őrizni kell azt. Rómában, Spartában, 
Athénben magában is az egyéniségnek meg kellett 
hajolnia az államérdek előtt. Az állam eszmével 
szemben a személyes fejlődés téljesen háttérbe szo
rult. Csak a keresztyénség és az azon alapuló Pro
testantismus követelte az egyéniség tekintetbe vé
telét.“ A lelkész beszédje után közölve van a rek
tor beköszöntő beszédje. Szép leírásokat közöl 
olaszországi útjáról az intézet rektora. A 7-ik és 
8-ik osztály növendékei ez év április havában ta
nulmányi utat tettek az igazgató vezetése alatt Ró
mába. Az utazáshoz szükséges pénz egyrésze fel
olvasásokból gyűlt be. Egy-egy utazó tanuló uta
zási dij fejében 24 frtot és az utón élelmezés, ellá
tás czimen 40 frtot fizetett. Szinte hihetetlen mily 
olcsón tudnak a praktikus szász testvérek utazni. 
Az értesitő végén közölve van két tanulónak útle
írása, mely arról tanúskodik, hogy ez intézet helyes 
szellemben neveli növendékeit, hogy azok szép kép
zettségre és műveltségre tesznek szert.

A tananyag felosztás nincs közölve, mivel az 
nem változott és egész terjedelmében fellelhető a 
múlt évi értesítőben.

A főgymnasiumban az elmúlt iskolai évben 
220 tanuló volt, azok közül 180 ág. h. ev. Nemze
tiségére nézve : 192 német, 6 magyar, 6 román, 4 
görög, 12 zsidó. A 4. osztályú reáliskolában 193, a
4. oszt. elemi iskolában pedig 239 növendék volt.

A beszterczebányai ág. h. ev. algymnasium
értesítőjét az 1894/95. tanévről közzé teszi Varga 
Mihály igazgató.

E szép múltú algymnasium, melynek keletke
zése visszanyúl a reformáció hajnalára hazánkban 
ez év folyamán új épületet nyert egyesek, az egy
ház és filiáinak buzgó áldozatkészsége folytán. 
Közölve van Hermann S. Gusztáv alapító levele, 
mely szerint 10,000 frtot adományoz az algymnasi- 
umnak akként, hogy annak kamatai az uj épület 
befejezéséig az építkezésre, azontúl pedig a tanárok 
fizetésének javítására fordítandó.

Ez a magyarhoni orsz. egyház számtalan kö
zépiskolái között az egyetlen intézet, hol a tót nyelv 
mint rendkívüli tantárgy tanittatik és pedig az első



osztályban heti két órában, a többi osztályokban 
heti egy órában.

A tanulók száma 93 volt, ezek között ov. 91* 
Anyanyelvre nézve: magyar 24, tót (>8, német 1. 
Az intézet új ópülote, moly az újkori igényeknek 
teljesen megfelel szept. 8-án lőtt felszentelve Mik
iéi* Sámuel beszterczobányai lelkész által, kínok a 
mű létrejötte körül nagy érdemei vannak s a ki az 
épen akkor betegeskedő főesperest helyettesítette. 
A „Boszterezobánya és Vidéke“ cziraü lap közli a 
nevezett lelkész ur szép alkalmi ódáját, melyet az 
uj gymnasium épületének felszentelési ünnepélyére 
irt és elszavalt.

A legnagyobb magyar ev. egyház Orosháza 
átakarja adni népiskoláit az államnak. A „Bók. 
Közlöny* szerint a napokban Orosháza képvi
selő testületé megbízásából Veres József, lelkész, 
országgyűlési képviselő vezetése alatt, Vangyel 
Szilárd e. jegyző, Jankó György bíró, Kulin 
Gyula és Kovács Antal képviseleti tagokból 
álló küldöttség járt a vallás- és közoktatási mi
niszternél, kérelmezve, venné át az állam az 
orosházi felekezeti iskolákat, vagy legalább ál
landó állami segélyben részesítse azokat. Mi a 
protestáns szellem és hithüség szomorú jelensé
gének tartjuk az ily eseményt. Igaz, hogy az 
anyagi szükség az alföldi egyházakban is szo
morúan jelentkezik. I>e hát mit szóljanak az ily 
példára a felföldi szegény egyházak — melyek 
között olyan is van, a hol az egyháztagok az 
állami adónak 100 °/o-jét fizetik egyházi adó
ként. — Iskoláinkat, különösen népiskoláinkat 
feladva — csak egy lépés választ el az utolsó 
vár, a templom, feladásától s lesz államositott 
egy’ház ! Hiába hangoztatjuk aztán a protestáns 
szellemet, a protestáns bit hűséget, ha ez már a 
pénztáradnál felmondja a szolgálatot, holott őse
ink azt még szemben a börtönnel, a gályával 
sőt a halállal is tanúsítottak !

K Ü L M I S S J O .
Általános ev. protestáns missioi egylet

évi ünnepélyét október 1—2-ig tartotta Pforzheim- 
ban. Ezen egyesülőt a némotországi protestáns egylet 
alkotása. Tagjainak száma a 20.000-et felülhaladja. 
Az elmúlt évben az egyesületnek41,579 márkabevó- 
tele volt. A protestáns egylet meg akart próbálkozni 
a praktikus téren is. A tulnyomólag gnostikus irány 
nem bir nagyobb eredményt a missio torén fölmu
tatni s működésüket erősen megtámadja missioi 
útleírásában Dr. Dalton.

A bádsni főogyháztanács nevében Oehler fő-

egyháztanácsos üdvözölto a missioi egylet tagjait. 
Szerinte a bádoni egyházi hatóság minden missioi 
egylotet támogat s igy o logifjabb testvér iránt is 
szorotottol viseltetik. A missio terén szükséges az 
egyotértés. A missio ellen felhozzák, hogy van 
ológ teendő otthon is, de hát Pál apostol is nőm a 
zsidók, hanem a pogányok közé ment téríteni. Má
sok ismét a csekély eredményre mutatnak, azt 
mondva, hogy szemben e csekély eredménynyel 
kár az anyagi áldozatokért, melyeket sokkal job
ban lehotne otthon felhasználni, de hát nem ké
pezi o jogát a kiskorúnak az a vágy, hogy nagy
korúvá legyen ? Es nem fordulnak-e azok • felénk ? 
A ki a világosság utáni vágyat ismeri, azt tudja, 
hogy minél feljebb törekedünk, a levegő annál 
tisztább lösz, annál közelebb jutunk Istonhez. Az 
ember egyedül e téren talál erőt és bátorságot az 
anyagi világot legyőzni. Ezt óhajtja nyújtani a 
nlissio a pogányoknak is. Az ünnepély imával és 
áldással lett bezárva.

Az általános ev. prot. missio egylet munka- 
mezőűl az ázsiai kultur népeket választotta, azok 
között elsősorban a japánokat. A jelontés szerint 
az utóbbi évben olenyószőleg csokély a megtértek 
száma. Az ev. gyülekezeti élet pangásban volt. A 
templomok és imaházak üresek. A missio egylet 
fentart theologiai intézetet, vasárnapi iskolát és né
met népiskolát. A japán intézetekben a német- 
nyelv tantárgyként szerepel. „Vallástudománynyal“ 
óhajtják terjeszteni az evangeliomot.

Munzinger missionarius igen érdekes előadást 
tartott a koresztyénség terjedésének akadályairól 
.Japánban. A missio terjeszkedhotésének legnagyobb 
akadálya a keresztyénségnek a politikával való 
összezavarása. Szerinte a megtért japán is első sor
ban japán és csak azután korosztyón. (Tehát ezen 
elv sem eredeti nálunk !). Ha valamely keresztyén 
nemzet, fellép ellenük, mindjárt cserbon hagyják a 
keresztyénségot. Még a j»ipán keresztyénségben is 
van politikai vonás. Különösen veszélyes az, hogy 
a keresztyének többnyiro a radikális pártokhoz tar
toznak. A sok missioi egylet nőm képoz veszélyt, 
mert az emberek nem igen figyolnok a felekeze- 
tekro, a müveltobbek pedig csak az egész korcsz- 
tyénségre tokintenek. A japánok igen könnyen át
pártolnak az egyik missioogylottől a másikhoz. Az 
„uj dolgok“ iránt kiváló előszeretettől viseltetnek. 
Nagyon kevés japán keresztyén szolgálhat orkölcs 
és keresztyén jellem tekintetében póldánykópül. 
Munzinger szorint a műveltebb uéposztály sokkal 
vallástalanabb és rosszabb, mint Németországban- 
Azok ott igazi modern materialisták. A japán éles 
értelomrnol, do kevesebb kedély mélységgel bir. 
Nála nem az ima a fő, hanem az egyházszorvozeti 
és dogmatikai kérdés. A japánra nózvo nagyon no- 
héz a szomólyes Isten s a szomólyos halhatatlan
ság fogalma, ö előszeretettől fő súlyt hetyez az er-
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leölési s nem a vallási oldalra a keresztyénségben. 
Az értekező szerint a japánokat először át kell hat
nia az európaiak szellemének, csak azután lehet
nek jó keresztyének. — Tehát Japánban nem al
kalmazható a nálunk oly igen sokszor ajánlott és 
hangoztatott „nemzeti theologia!“

BELMISSIO.
A XXVIll-ikbelmissiói congressus szeptember 

23—26-ig tartatott Posenben. A város, melynek 
többsége nem evangélikus (25,000 evang. 38,000 
róm. kath. és 7000 zsidó) nagy ünnepélyességgel 
fogadta a congressus tagjait. Az érdeklődés a bel- 
missio ügye iránt igen nagy volt. Az ünnepélyes 
istenitiszteletek alatt a templomok annyira túlzsú
folva voltak, hogy a hallgatóság egyrészével Na- 
thusius tanár kénytelen volt szabad ég alatt isteni
tiszteletet tartani.

A congressus megnyitó beszédét Dr. Weisz, 
berlini theol. tanár és főegyháztanácsos, tartotta. 
E megnyitó beszédben azt mondja: „Az ev. egyház 
lényegéhez tartozik, hogy az egyest nem menti fel 
a szentirásban való kereséstől és kutatástól mind
addig, mig az egyes üdve alapjáról bizonyossá nem 
lesz s nem találja fel abban egy uj életnek erejét. 
Az egyház kezéből nyerje a szentirást és hitvallá
sához mérten vezettessék be annak értelmébe. De 
azután egyháza akként szól hozzá : a mit atyáidtól 
örököltél, azt szerezd meg, hogy annak birtokába 
juthassál. Annak megszerzése épen úgy mint egy
kor a reformátoroknál, nem lehetséges személyes 
üdvsziikségérzet nélkül. Üdvszükségérzet csak ott 
van, a hol bűntudat létezik ; a hol meg van a vágy, 
szabadulni a bűntől. Ez épen úgy áll a népekről 
mint az egyesekről.

Teljesen hiábavaló dolog népéletünk szüksé
geit és bajait az evangeliom erejével akarni gyógyí
tani, ha a bajok okát egyoldalulag a tőke növeke
désében, a gépek alkalmazásában keressük. Egy
kor Urunk megmondta a választott népnek, amely 
peddig sokkal inkább szenvedett a politikai visszás
ságok alatt, hogy azt, ami őket az istenfiuság ál
dásaitól és jogaitól megfosztja, nem a római ura
lom okozza, hanem a bűn uralma. Ez áll ma is, 
amennyiben nem a szociális élet átalakulása ké
pezi az emberek romlását, hanem a bűn. Aszociá
lis kérdés nőm oldható meg másként, csak az is
tenországának eljövetele által.“ Majd kifejté, hogy 
az ev. belmissionak az ev. hit azon alapján kell 
állania, mely szerint egyedül az Isten kegyelme 
által iguzulhatunk meg. Csak az esetben lettünk 
igazán egyenlőkké, ha belátjuk, miszerint Isten előtt 
semmik vagyunk, nincs előtte semmink, hogy csa

kis egyedül a kegyelem menthet meg bennünket. 
Csak ez alapon tenyészthető a testvéri érzület, 
amely nélkül belmissio nem létesülhet és szociális 
bajaink nem orvosolhatók “

A congressus egyik legérdekesebb pontját ké
pezte Sohm, lipcsei jogtanár, „a keresztyén a nyil
vános életben“ czimü értekezése. 10 tétel kifejtésé
ből állott ez értekezés. Sohm szerint a keresztyén
re nézve nem képez tilalmat a nyilvános jogéletre 
befolyást gyakorolni. Kinek van adománya hozzá, 
vegyen részt a politikai pártok küzdelmében ; de 
akkor legyen egyszersmind tudatában annak, hogy 
nem az egyház, nem is a belmissio dolgaiban fog
lalatoskodik, hanem e világ dolgaiban.

Az egymással küzdő társadalmi osztályokkal 
szemben az ember nem tanúsíthat szeretetet, mi
vel azok jogaikat követelik. Csak az egyesnek szol
gálhat a keresztyén, az egyház, a szeretet által. 
Érdekes és megfigyelésre méltó következő tétele : 
„Nem minden tevékenységre, mely az egyes ke
resztyénre nézve a nyilvános életben nyitva áll, 
hivatott minden egyes keresztyén. Az egyes ke
resztyén vizsgálja meg önmagát, hogy mely hiva
talra rendelte őt Isten. A hivatalt Istentől nyeri az 
ember a neki juttatott« adomány által. E hivatal
ban, vonatkozással a nyilvános életre is, teljes ere
jével szolgáljon Istennek. A dilettanskodás hivatal 
túllépés és nem istenitisztelet.“

KÜLFÖLD.
Németország. A n y o l e z a d i k  á l t a l á 

n o s  l u t h .  k o n f e r e n c i a  ez év október 
1—3-ig tartotta üléseit Schwerinben. Németország 
minden részéből és a külföldről is összesereglettek 
a konferencia tagjai. A luth. általános conferencia 
tagjai lehetnek egyháziak és világiak egyaránt, ha 
az ágostai hitvallás alapján állanak. Nem képez e 
gyűlés egyházkormányzó testületet, hanem csak az 
egyérzelmüek szövetkezetét, melynek czélja a con- 
fessionális hittudat alapján állók hitbeli erősítése és 
a Luther által megindított és keresztülvitt reformá
ció kincseinek közös védelme. Az értekezleten ezút
tal is körülbelül 500 tag vett részt. A mecklenburgi 
nagy fejedelem fejedelmi üdvözletét küldte az érte
kezletnek. A conferencia üléseit megelőzőleg 
Schwartz, a lipcsei missiointézet igazgatója, el
nöklete alatt missio értekezlet tartatott, melyen 
a missio iránt való érdeklődés fokozásának módo
zatairól értekeztek. A missioi értekezlet után Witz- 
thum gróf üdvözölte az ált. conferencia tagjait. Sze
rinte keresztyén élet két oszlopát a hálaadás és kö
nyörgés képezi, megmutatta, hogy a luth. egyház
nak nagy oka van a hálaadásra, de egyszersmind 
buzdította a közös könyörgésre a híveket, hogy Is
ten tartsa fenn a kegyelem kincseit és támaszszon 
férfiakat, kik erősek íegyenek a luther. egyházért 
folytatott harezban. Másnap a conferencia ülését
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megelőzőleg istenitisztelet tartatott a schwerini 
dómban. Az ülést, különösen a conferencia 27 év 
előtti keletkezésének indokaira hosszabb visszapil
lantást vetvo, az elnöklő Vitzthum gróf nyi
totta meg. A raecklenburgi főegyháztanáes elnö
ke, Dr. Giese, bejelentette a nsgyfejedolem üdvöz
letét s kifejezte abbeli óhaját, vajha a conferencia 
erősítéséül szolgálna a meek len burgi papságnak, 
mely híven akarja őrizni Kliefoth örökségét.

I)r. Seheele, upsalai püspök, átadja a svéd ki
rálynak üdvözletét, a ki már két év előtt azon óha
jának adott kifejezését, hogy szükséges az összes 
Juth. országos egyházak hitben való egyesülése. Át
adja hitsorsosainak meleg üdvözletét, a melylyel 
kapcsolatban kéri, hogy foglalják imáikba a német 
hitsorsosok az észak egyházait, a hol szintén hálá
san gondolnak arra, a mit Luther tett és épen azért 
imádkoznak ők is azon országért és népért, mely
nek köréből amaz származott. A conferencia elnöke 
a gyiilésezők nevében megköszönte a svéd király 
és nép üdvözletét. Erre Dr. Polstorff. consistoriumi 
tanácsos értekezett azon tételről: „A biblia jelentősége 
az egyházra, a német népre s az egyes keresztyén
re nézve.“ A mai korban minden párt revideálni 
akarja viszonyát a szentiráshoz. A reformáció ko
rát megelőzőleg a theoriában érintetlenül hagyták 
a szentirás tekintélyét, mig a gyakorlatban kiszorí
tották annak használatát. Manapság az elméletben 
támadják meg a szentirás tekintélyét, mig a gya
korlatban meghagyják azt. A túlhaladott rationa- 
lismusból átvett elv iskolát alkotott az autonom 
subjektivismusnak, anélkül, hogy megtartotta vol
na a rationalismusban még létező kegyeletérzetet. 
E harezban a hit és hitetlenség vallási ellentétéről 
van szó. Nekünk a harezot folytatnunk kell a hitet
lenség ellen. A másfél ónkig tartó értekezést a eon- 
ferencia tagjai nem lankadó figyelemmel hallgat
ták. Az értekezés befejezése után több conferenciai 
tag felszólalt. Werner, easseligcn. superitendens, ki
emelte, miszerint azon kritikának, mely az igazsá
got keresi a szentirásban, nem akarja útját Allani, 
csak azon kritikának szegül ellen, mely az ered
ményűvel előre készen áll s mely nem veti alá ma
gát Krisztus és az apostolok szavainak, hanem 
azok mellé áll s azt hiszi, hogy azokkal egyenjo
gú. Dr. Schnitze, rostocki kons. tanácsos, azon tételt 
állítja fel : amily viszonyban áll az ember Istené
hez, oly viszonyban áll annak igéjéhez. A helyes 
kritika szükséges, hogy aztán annak alapos isme
retével legyőzhessük a hamis kritikát.

Az előadó zárszava után D. Steinmetz gen. 
sup. imájával bezárták az első nap ülését.

Másnap Bückmann superintendens értekezett 
azon tételről : „Azon szavak „ez az én testem“ ma 
is szilárdul állanak.“ Kiindulási pontul Luther ha- 
sonczimü müve (Dass die Worte „Das ist mein 
Leib“ noch feststehen) szolgált. Az értekező Luthort 
szólaltatta meg az újabb (Ritsebl-féle) theologia hy- 
pothesisei ellen. Fejtegetéseit következő tételekben 
foglalta összo : „1. A bennünket nyugtalanító tár
gyalások az úrvacsoráról, élénk emlékezetünkbe 
hozzák azon harezokat, melyeket Luther a fontem- 
litett műben tárgyal. 2. Az utolsó évek modern fel
fogása az úrvacsora tanát illetőleg nem más 
mint bizonytalan s egymásnak ellentmondó hy
pothesis. 3. Azon felfogások óly theologia jel
legét viselik magukon, a mely nem képezi 
a? egyház hittudatának tudományos kifejezését

s épen azért el is kell azt vetnünk. 4. Hitval
lásunkban való megerősítés czéljából Lutherrel a 
szentirás alapjára álljunk ; mert őt sem vezérelte 
más, mint az az iránt való engedelmesség. Az érteke
zés után ezen tételek felett érdekes eszmecsere fej
lődött ki. Nüsgen tanár kifejté, miszerint a támadá
sok sokkal fontosabbak, mint valaha, a mennyiben 
pri már nem az Úr szavainak értelmét, hanem az 
l 'r  szavainak igazságát támadják meg. Weber, lieg- 
niczi lelkész, az unió szolleme ellen beszélt, a mely 
kryptokalvinistikus, Kálvinnak Buliingerhez inté
zett azon szavait idézi : „úgy beszélek mint Luther, 
de nem értek mást, mint Zwingli.“ Ilashagen tanár 
figyelmeztet arra, miszerint figyelmesen tanulmá
nyozzuk az Írást és az egyház történelmét. 1 )r. 
Hölscher lipcsei lelkész imája bezárja a conferen
cia ülését.

Az „evangelischer Bund“ okt. 1 -  4-ig far- 
tóttá Zwickauban nyolezadik egyetemes összejö
vetelét. A szövetség ezélja az evangélikus öntu
dat erősítése. l ’jabb időben mindinkább előtér
be nyomul a „német nemzeti tudat* hangsú
lyozása. A elnöklő Wintzingerode gróf, a sedán 
ünnepélyekre ezélozva, azt mondta, hogv azok 
válaszul szolgálnak a vatikanumra. válaszát ké
pezik az ellenreformárzió vatikáni és jezsuita 
lolytatásának. A nemzeti elem hangsúlyozására 
vonatkozóhig az „Ev. Luth. Kirohenztg.“ kö
vetkező megjegyzést tesz: „A nemzeti elem elő
térbe tolásán nem csodálkozunk.; mert hisz nem 
rég hallottuk, hogy a „Bund* egy Bismarck 
alapot szándékozik létesíteni, vagy talán már 
létesitett is. Mind ebben azt látjuk, bogy a 
„Bund“ mindinkább külsőséggé lesz s mindin
kább elhagyja a refbrmáezió útját, pedig annak 
zászlaját akarta fennen lobogtál ni. Mert azt csak 
senkisem akarja állítani, hogy Luther és a re forrná- 
cio ereje a nemzeti kultuszban és a németségnek az 
evangélikus keresztyen segge! való összezavarásában 
volt. A mi atyámk jól tudták, hogy Róma hatalma 
és lévtana csak az evangélium égi s nem a „német 
szellem“ földi fegyverei elöl hátrál meg.“

Szükséges az ily helyes megjegyzés épen 
napjainkban, a midőn a „nemzeti szellem“ az 
evangélikus keresztyénség körében oly túlságo
san hangsúlyozva lesz, hogy szinte félő, misze
rint magát a reformációt is deformációvá teszi, 
amennyiben, ha a keresztyénséget nemzeti val
lássá tesszük, a róni. katholicismusnál alacso
nyabb fokra szállunk le, t. i. a zsidó vallás állás
pontjára, mely tudvalevőleg igazi „nemzeti vallás.“

Svédország. Egy egyházban sem oly élénk az 
egyleti élet, mint a svéd ág. h. ev. egyházban, csak 
kár, hogy ez egyleti élet sok helyen aconfessioha- 
tárait áttöri és előkészíti a separátio útját. Daczára 
a püspöki szervezetnek a világiak is igen érdeklőd
nek az egyházi élet iránt és élénk részt vesznek a 
hitélet emelését ezélzó minden mozgalomban. Ez 
egyházban szokásban van az is, hogy a világiak is
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egyházi beszédeket tartanak. így a legkülönfélébb 
állású férfiak hirdetik az igét: tanárok, orvosok, 
ügyvédek, épitészek, kereskedők. Nemrég egy és 
ugyanazon kápolnában prédikált: egy százados, ez
redes, sőt maga a hadügyminiszter is.

Két nagy belmissioi egylet van, az egyik az 
úgynevezett „evangélikus hazai egylet“ (Evangé
lista Fosterlands- Stiftelsen,) a másik, amely az 
előbbiből vált ki, az úgynevezett „missio szövetség.“ 
Az első a confessióhoz ragaszkodik s nagy áldással 
működik. Az utóbbi angolos irányú s a confessio- 
nális alapot elhagyva, csak idő kérdése, hogy med
dig marad az országos egyház kötelékében. Ez irány 
a politikával szövetkezett s boldogítani akarja a 
svéd népet az új kor „áldásával,“ a polgári házas
sággal, A politikai szövetségnek köszöni ez irány 
azt, hogy újabb időben hatása gyengült s a komo
lyabb egyházias elemek elfordulnak tőle.

Nagy elterjedtségnek örven denek Svédországban 
a mértékletességi egyletek, igaz, hogy e részben az 
állam sem tekinti főczélnak az italadó jövedelmet, 
hanem lakossága oltalmát.

A mértékletességi egyletekben magok a lelké
szek járnak jó példával elő. Scheéle püspökön cso
dálkoztak Amerikában, midőn egy bankett alkalmá
val sem engedett mást maga elé tétetni, mint egy 
pohár vizet. Persze, a keresztyén szabadság korláto
zása vehető észre ez ország számos ilynemű moz
galmában, de hát a fenyegető veszólylyel szemben 
nem árt e szigorúság s az irás szava szerint is, jobb 
lemetszeni a botránykoztató tagot. Az utazó svédek 
nem tudnak eléggé csodálkozni, hogy a dán vasúti 
állomásokon oly bőkezűen mérik a sört s ott daczára 
ennek, nem igen látni részeg embert.

A belmissio intézményeibe sok helyen bizo
nyos félszeg angolos irány fészkelődött be. Ez irány 
hívei ugyan váltig azt állítják, hogy ők az egyház 
javát óhajtják s mégis lazítják az egyházi köteléket, 
egyengetik a szekták útját. Ez utóbbiak részéről 
nagy veszély fenyegeti a svéd országos egyházat. 
A világ minden szektája talált már oda bemenetelt, 
még a mormonok is. Az üdvhadsereg tábornoka 
csak nem rég fényes bevonulást tartott Stockholm
ba. E bomlasztó elemekkel szemben nagy szüksége 
van a svéd egyháznak is szilárd alapra helyezked
ni, amint hogy a confessionális irány emberei erős 
tevékenységet fejtenek ki azok ellen, kik a toleran- 
tia ürügye alatt szeretik az egyház és keresztyén- 
ség külömbségét, kiélesiteni és „hitélet ébresztés“ 
jelszavával a fejetlenség, a szektás rajongás, vég
eredményben pedig a pápaság, útját egyengetik.

Belgium.A belga ev. egyház zsinata szemben 
azon nagy veszteséggel, melyet tagjainak vegyes 
házassága által szenvedni kénytelen, elhatározta, 
miszerint azon tagjai, kik a róm, kath. egyháznak 
reversálist adnak, az egyház árulóinak jelentendők 
ki s az ev. egyház tagadja meg velők szemben az 
egyházi esketést.— Érdekes volna megtudni, hogy 
az uj> gyermekek vallásáról szóló, törvény életbe 
lépte óta hazánkban is hány reversális jött létre. 
Az egyházpolitikai törvények prot. bajnokai e pusz
ta számokban ékes koronáját látnák lelkes küz
delmüknek — hithűségüknek és határtalan egyház 
szeretetüknek!

Amerika. Érdekes jele a század végének, hogy 
Amerikában egy nőkből szervezkedő szövetkezet 
alakult, melynek élén Stanton Kati urhölgy áll, 
melynek czélja egy külön, a nők számára rende
zendő, kiadása a bibliának. A vállalat czélja, hogy 
kihagyassanak a bibliából azon versek és helyek, 
melyek szólnak a nő engedelmességéről szemben 
férjével, továbbá arról, hogy a nő hallgasson a 
gyülekezetben. Igen helyesen jegyzi meg erre néz
ve a „Kirchliche Monatschrift.“: „Tényleg a min
dennapi életben azt látjuk, hogy ma már mindenki 
maga számára külön bibliát óhajt, amennyiben tör
li azt, a mi reá nem illik s a mi azután megmarad, 
azt kénye-kedve szerint magyarázza. Már olyan 
theologusokat is ösmerünk, a kik azt mondják : „a 
biblia ezen szava feltétlenül érvényben marad, de 
amazt el nem fogadhatom.“ Hátha maholnap a 
gyermekeknek lesz iskolabibliájuk, a börze baráta
inak börzebibliájuk (természetesen az ó-testamen- 
tomból) a munkásoknak munkásbibliájuk, akkor 
maga a Szent-Lélek is nehezen fogja egyeztethet
ni ezen újkori septuagintát. A kezdeményezés di
csősége minden esetre Stanton urhölgyet illeti. Hi
ába ma is igaz, hogy a biblia a legnagyobb vérta
nú e világon !“

BELFÖLD.
Egyházi lapszemle. E rovatban többek óha

jára közölni lógjuk az ev. ref. és ág. h. ev. egy
házi lapok érdekesebb czikkeinek tartalmát.

A „ P r o t e s t á n s  E g y h á z i  é s  I s 
k o l a i  L a p “ 42-ik számában a protestáns egy
házak állami dotációjáról vezérczikkezik a lap szer
kesztője, Szőts Farkas. Szerinte az államnak nem 
volna helyes az 1848-ik XX. törvényezikk állás
pontjára helyezkedni ; mert az az összes felekeze
tek segélyezéséről szól, már pedig a szerző nem 
szeretné, ha a nemzetiségi felekezetek is kapná
nak állami segélyt- Az államnak sem tanácsos a ve
le szüntelen harezban álló nemzetiségi felekezete
ket a maga és a hazafias egyházak rovására meg
erősíteni. Azután igy folytatja : „Mi hazafias és 
magyar protestánsok ne arra sarkaljuk tehát a ma
gyar államot, hogy az 1848. XX. t.-cz. betüszerinti 
végrehajtásába fogjon, mert az egyházpolitikai és 
pénzügyi lehetetlenség.“ A szerző javaslata tehát 
az, miszerint az állam a hazafias egyházakra 
nézve változtassa át az évi subvenciot állandó do
tációvá. Idézi Kovács Albert szavait, melyek sze
rint nem felekezeti kérdés ez, hanem faji, nemzeti 
kérdés, államkérdés és a jövő jólétének és szabad
ságának kérdése.

Nekünk csak az a megjegyzésünk, hogy nem 
jó és nem szép az, ha mindég kérkedünk úton út
félen a hazafisággal, s olyasmire helyezzük a fő- 
sulyt, a mit születésünk révén nyertünk. Nem ke
resztyén felfogás az sem, ha akkor, amidőn vala
kitől kérünk valamit, még oly kikötéssel élni me
részkedünk : „csak nekem adjál, másnak ne me
részelj adni semmit sem.“ Keresztyén theologus 
hiába viseli a keresztyén nevet, keresztre feszíti
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az Urat, ha ő is a „Kampf ums Dasein“ álláspont
ján áll. Vagy a keresztyén tanok csak arra valók, 
hogy a professori kathedrákon fényes ékosszólás- 
sal, hangzatos szavakkal adjuk old azokat, az élot- 
ben pedig legyünk feltétlenül a regi pogány eivek 
kövotői ?

A fentnevezet lap 43-ik számában a család- 
könyvekről, melyeket a miskolezi püspöki javaslat 
tanácsol az egyházaknak, szól Révész Kálmán, 
kassai rét. lelkész. Érvelésének végeredménye az, 
miszerint, ha az egyházi anyakönyvvezetés korsza
kában nem volt kötelező a családkönyvek létesíté
se, még kevésbé van arra szükség most, az állami 
anyakönyvvezetés korszakában. A gépies rubrikázó 
munkát ne szaporítsuk.

Igen érdekes közleményt olvasunk ugyancsak 
a fent nevezett számban Győry Lajos tollából, 
melynek czimo : „A konventig vagy a zsinatig.“ A 
háznsságjogi törvény 149. §-a kimondja : rE tör
vény a házasságkötésre vonalkozó vallási köteles
ségeket érintetlenül hagyja.“ A miniszteri utasítás 
pedig meghagyja az állami anyakönyvvezetőnek, 
miszerint a házasulókat figyelmeztetni tartozik, 
hogy az illetők, a házasságnak előtte történt meg
kötésével, vallási kötelességeiknek még eleget nem 
tettek. A törvény tehát az egyházak jogát szemben 
a házasulókkal érintetlenül hagyja. Más egyházak 
fentartották, vagy érvényesítették jogaikat, csak a 
ref. nem tett semmit, sőt a mit tett, az rosszabb a 
semminél. (Nem állnak egyedül, o részben egyhá
zunk is tündököl !). A ref. egyházkerületek lemond
tak a magyar ref. egyháznak az egyházi házasság- 
kötésről szóló jogáról, melyet az állam érintetlenül 
hagyott s túlságos szabadelvüségből mintegy azt 
akarja a ref- egyház demonstrálni, hogy a törvény
ben említett vallási kötelesség csak a rém. kath. 
egyházra vonatkozik. A stóla eltörlésről pedig igen 
helyesen a következőket jegyzi meg : „Hiszen az, 
ki pénzkérdés miatt nem akar egyházi mcgál- 
dásban részesülni, nem méltó, hogy az egyház meg
tűrje tagjai között és ha a stólát nem akarja meg
fizetni. hogy várjuk attól a rendes egyházi tartozá
sa befizetését; vagy ha ezt végrehajtatjuk is rajta, 
hogy várhatjuk tőle a kér. áldozatkészség teljesí
tését. Csak nem akarja talán a református egyház, 
hogy ha a vallás szabad gyakorlata — esetleg u 
folekezetnélküliséggcl, törvény erőre emelkedik 
— tagjait fölmenti a párbéríizetés kötelessége alól 
azon fél ölem bői, hogy elidegenednek tőle az egy
házi adózás miatt? ! Hiszen, ha igy haladunk, még 
majd mi fizetünk az egyháztogoknak, mint a lapok 
némelyike kedvezményekkel csalogatja, kecsegteti 
előfizetőit; kiosztjuk híveink közt az államsegélyt, 
hogy itt ne hagyjanak bennünket! Oh Kálvin, 
Zwingli, Melius ! Mit szólanátok ehhez ! ?“

Győry Lajos czikkeire válaszol Szász Károly 
püspök, védekezve régon elcsépelt frázisokkal, mint
ha az egyházfegyelem pápistaság lenno. Úgy lát
szik, hogy a református táborban, igaz kissé későn, 
kezdenek ébredezni. Ugyancsak c lap 44-ik szá
mában György László igen jeles czikkot közöl 
azon czim alatt : „Protestantismus és polgári há
zasság.1' A nevezett czikbon igen helyesen mond
ja : „az egyházi esketés a v a l ó d i  házasságkö
tés olmaradhatlan része és nem üres, szükségtelen 
ceremónia, melyet lehet kikérni is, meg nem is, 
hanem egy fő s szükséges dolog a jobb rész, mely

a házasság leal&csonyitása nélkül nőm vétethetik 
el mitölünk.“ Ez állítását bebizonyítja a bibliákból 
és confessiókból.

A „Debroezeni Protestáns Lap“ 40-ik számá
ban az uj egyházpolitikai törvényeket a következő 
szavakkal üdvözli a ref. eonfessionális irány lapja: 
„Mi üdvözöljük, megnyugvással, sőt igaz rokon- 
szenvvel üdvözöljük nemzeti életünk uj korszaká
nak hnjn&lhasadásán ezen uj törvényeket, melyi k
hez igen rövid időn a zsidó receptiora vonatkozó 
törvénynek, a törvényhozás mindkét háza által tel
jes szövegezésében immár végleg elfogadott, újabb 
liberális alkotása is járuland, — s midőn a modern 
Magyarország erősödésének tényét látjuk ezek ál
tal igazolva, kívánjuk egyszersmind, hogy egyhá
zunk, a hazai protestantismus, moly oly nomos ön
feláldozással segitotte elő az uj törvények megal
kotásának, életbeléptetésének nagy munkáját : ma
ga is erősödjék, szilárduljon azok által. Ezt kíván
juk, ezért imádkozunk.“

A 42-ik számban az egyetemes gyűlés jelene
teivel kapcsolatban értekezik, az államsegély kér
déséről a prot. egyházban. Eszmemenete hason lit 
az elébb idézett lap eszmom on ötéhez. E lan is az 
államsegély kérdésénél a fősulyt az állami érdekre 
helyezi, a többi között okként érvel : „Valóban a 
szükség oly sürgető, hogy a kormány nem haboz- 
hatik tovább annak kielégítésével. Ezt fontos álla
mi érdekek is követelik. A magyar állameszmének 
nincsenek buzgóbb harezosai, mint a prot. egyhá
zak a maguk egyetemében, f/iszrn az ág. cv. egy- 
hdz a legfájdalmasabb viviszekcziáí viszi reghez ön
magán, hogy az államcllenos mozgalmakat saját kö
rében mindenkorra lehetetlenné tegye. A reformá
tus lelkészi karnak pedig minden tagja a vallás- 
erkölcsi élet ápolásán kívül a magyar hazafiságnak 
is egy-egy e l s z á n t  bajnokává lenni — tekinti 
élethivatásának.“

A lap 43-ik száma közli a tiszántúli rof. egy
házkerület okt. 31-én tartott egyházi értekezleté
nek lefolyásait. Az egyházi értekezlet tavaly tar
totta alakuló közgyűlését Debreezenben. Czélja ez 
intézménynek az egyházi érdekeknek társadalmi 
téren és eszközökkel leendő szolgálatát előmozdí
tani, az egyházat közelről érdeklő kérdéseket meg
vitatni s azokat a hivatalos egyház döntésére elő
készíteni. Üdvös intézmény oz, részben hasonlít a 
némotországi luth. conferentiához. Az értekezleten 
a kerület számos lelkésze és sogódlelkésze s töb
ben a világiak közül is részt vettek. A megnyitó 
istenitiszteleten Szabó János, békésbánáti esperes, 
prédikált Luk. 10, 2. alapján. Ősik}’ L., debroezeni 
theol. tanár értekezett a belmissioról, mely érteke
zésből kiemeljük a következő általa hangsúlyozott 
elvekot. Belmissioi munka a világi elem kizárása 
mellett nem képzelhető, azért a világi elem mun
katársul megnyerendő. Minden belmissioi munka a 
hivatalosegyház tudta és beleegyezése alatt Jétesi- 
tossék. Lelkészek és lelkész jellegű egyének (s 
még inkább világiak) más gyülekezetben bolmissi- 
oi munkát csak akkor végezhetnek, ha ennek tel
jesítésére őket az illető lelkész megbízta, vagy fel
hatalmazta. A lelkészek karolják fel a biblia és a 
vallásos erkölcsi iratok terjesztésének ügyét. Az. ér
tekezlet kérje fel a ref. egyház konventjót és az 
ág. ov. egyetemes gyűlést, miszerint azok hassa
nak befolyásukkal oda, hogy az angol biblia és
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traktatus terjesztő egylet colporteurjeit a két prot. 
egyház tanaihoz hű egyháztagokból válaszsza a 
püspökök ajánlatára. Karolják fel a lelkészek a 
szegények és árvák gondozásának ügyét. Szegőd
jenek a lelkészek a mértékletességi ügy apostolaivá. 
Hassanak oda, hogy a nőegyletek vegyék kezükbe 
a eselódelhelyezési ügyet. A vándorló mestorlegé- 
Dyek számára a nagyobb városokban alapitassanak 
a német „Herberge zur Heimat“ mintájára munkás 
beszállók.

Csiky útán Ferenczy Gyula szabad előadása 
következett az egyházak anyagi ügyeiről és az egy- 
házfentartási alapról. Javaslata szerint az egyházak 
szükségeinek fedezésére országos közpénztár létesí
tendő, melybe a hivek állami adójuk alapján fizet
nék egyházi adójukat. Az indítványhoz többen hoz
zászóltak. Kiss Albert és György Endre szorgalma- 
zandónak indítványozzák az 1848. XX. t.-cz. vég
rehajtását. Az értekezlet az utóbbi indítványt elfo
gadja és annak érdekében mozgalmat indít.

A gyűlés után az elmaradhatlan bankett kö
vetkezet.

A nevezett lap az értekezlet örvendetes jelen
ségei mellett két kedvetlenitő körülményt is említ. 
Az egyik az, hogy Nagyvárad városa, t. i. a hiva
talos város, feltűnő tartózkodással vett részt az ér- 
tekezleti ünnepségekben, Biharvármegye pedig egé
szen távol maradt azoktól. Tudnunk kell pedig, 
hogy Biharvármegye magyarságának túlnyomó ré
sze a ref. egyházhoz tartozik, a mit a lap tudósí
tója szerint még a más felekezetű hivatalos inté
zőknek is respektálniok kell. A másik kedvetlenitő 
körülmény az, hogy a református főurak közül sen
ki sem vett részt az értekezleten, sőt oly főrangú 
hölgyek mondottak le a választmányi tagságról, a 
kiknek egyháziassága és hitbuzgósága minden kér
désen felül áll

Az „ E v a n g é l i k u s  E g y h á z é s  I s k o l a “ 
41-ikszámában Guggenberger „október 1-je után“ czi- 
müczikkében hangsúlyozza az egyházi esketós fontos
ságát és idézi Hase következő mondását : „A prot. 
egyház határozott súlyt fektet az esketésre és ta
lán a skót egyház kivételével, mely az előtt nem 
csak a Gretna-Greeni kovácsinühelyben kötött há
zasságot ismerte el — a protestáns néptudat olyan 
házasságot, mely csak az állami törvény szerint 
köttetett, keresztyén házasságnak el nem ismerné.“

Holles Dániel, közli a lelkész választási sza
bályok tervezetét. 0  lett ugyanis, az óv folyamán 
elhalálozott Simko Frigyessel egyetemben, a dunán- 
inneni kerület nagybizottsága által, a múlt év de- 
czember havában, lelkészválasztási szabályok ter
vezetének elkészítésével megbízva. Kifejti, miszerint 
a zsinati törvény alapján áll, a midőn nem kí
vánja a gyülekezetek szabad lelkészválasztását kor
látozni. A szabályok a többi közt a következő pon
tokat tartalmazzák : 8. §. A magyarhoni ág. h. ev. 
lelkésznek magyar honpolgárnak s olyan jó haza
finak kell lennie, ki nem csak tanításával, hanem 
életével s példaadásával is hazaszeretetre s polgári 
egyetértésre vezesse egyháza különféle ajkú híveit. 
9. §. Az ev. lelkésznek a magyar nyelvet nyelvta
nilag ismernie s folyékonyan kell beszélnie. Jártas
nak kell azonban lennie saját megválasztó gyüle
kezetének istentiszteleti nyelvében vagy nyelvei
ben. Úgy a magyar állam, mint az evang. egyház 
kormányzási, s a gyülekezet istentiszteleti nyelvé

nek vagy nyelveinek nem bírása jelöltetési s meg
választási akadályul szolgál.“ Kár, hogy a kodifi- 
kátor nem tette a javaslatba azt is, hogy a lel
késznek jó keresztyénnek kell lennie.

A lap 42-ik számában Trsztyénszki Ferencz 
olvasóinak jelenti, miszerint uj évtől a lap szer
kesztését Veres József, orosházi lelkész, veszi át és 
Budapesten fogja szerkeszteni. Lemondásának oka 
tisztán személyi és egyéni körülményeken alapszik.

A 43-ik számban Veres József jelenti az ol
vasóknak, miszerint a lapot uj évtől Ő fogja szer
keszteni. Röviden adja programmját, mely szerint 
czélja az egyház vagyoni viszonyainak javítását 
elősegíteni, a lelkészek, tanárok, tanítók fizetésének 
kellő emelését előkészíteni, más oldalról pedig a 
protestáns szellemet terjeszteni, a protestáns hit
életet ápolni, a protestáns önérzetet serkenteni. 
Szándéka a lap terjedelmét nagyobbá tenni s a dol
gozó társakat az előfizetők száma szerint tisztelet- 
díjban részesíteni. A lap irányát és közleményeit 
keresztyén szellem, evangélikus hithüség és nemes 
modor fogják áthatni — politika és személyeske
dés nem talál helyet hasábjain.

A szerkesztő tehetségeit egyháza érdekeinek 
szolgálatára ajánlja s kijelenti, miszerint tanári, lel
kész! és országgyűlési képviselő minőségében szer
zett tapasztalatai az egyoldalúságtól bármely irány
ban megóvják őt.

45. sz vezórczikke theologiai intézeteinkről 
szól. A három theologiai intézet egyesítése alig 
valósítható meg, mert a legtöbb alapítvány helyhez 
van kötve. Legjobb volna, ha az állam a budapes
ti egyetemen alapítana p r o t e s t á n s  theologiai 
fakultást és a kerületek mint seminariumokat fen- 
tartanák továbbra is theologiai intézeteiket. Az ál
lam által felállított protestáns theologiai fakultás 
hatalmas lépés lenne nézetünk szerint az unió felé. 
melyet mi nem óhajtunk, mivel a mai viszonyok 
között nem lenne az egyéb mint a gyengébb ág. h. 
ev. egyház teljes felszívása a kálvinismus által. Ha 
mi nem fektetnénk fő súlyt a másodsorbani feleke
zeti érdekre, a középiskolákra, saját erőnkből is 
képesek volnánk egyházunk s híveink igényének 
megfelelő theologiai fakultást fentartani. —

„ C i r k e v n é  L i s t y “ 10-ik számában igen ér
dekes válaszát közli Sturman János egyháztagnak 
Terray Gyula főesperes körlevelére. A nevezett fő- 
esperesi körlevél ugyanis fájdalommal konstatálta, 
miszerint a szekták berontottak a gömöri esperes- 
ségbe is. A nevezett levelező alaptalannak mondja 
az esperes vádját. Az egyház maga okozója az 
egyházi élet hanyatlásának, a midőn a felekezeti 
iskolát kiadta kezéből. A nevezett lelkész, akinek 
egyházában a nazarenismus az esperes állítás sze
rint terjed, nem a hivek valláserkölcsi életére, ha
nem azok nyelvtani ismereteire helyezi a fősulyt. — 
Hruskovic Sámuel bányaker. püspök 201 éves szü
letési emlékére vonatkozó értékes egyháztörténelmi 
közleményeit zárja be a kitűnő tollú Mocko János. 
A múlt nemes önfeláldozó jellemeinek felidézésére a 
sivár jelenben nagy szükségünk van. Ez utolsó közle
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ményben igen érdekesen van loirva a hallesi pio- 
tismnssal s annak hazánkba való beszivárgásával 
folytatott harcz.

Budapesten az egyetomes gyűlés alkalmával 
tartott lelkószi értekezlet leírásánál sajnos ered
ményként van közölve az, hogy annak egy tárgya 
sem volt olőkószitve, s hogy nem tárgyaltaink kellő 
komolysággal a különösen a jeloubon fontos kér
dések.

A lap szerkesztője, a lapban foglalt közlemény 
szerint, az almási egyház küldöttségét az ismert sé
relmes lelkésznválasztás ügyében az egyetemes fe
lügyelő elé vezette. Az egyetemes felügyelő kije
lentette a küldöttségnek, miszerint az egyház fe- 
lebbezése nem jött a kerületi elnökség utján az 
egyetemhez, azért nem is vehető tekintetbe. Hän
del esperes úrról pedig azt mondta, hogy az igaz
ságos férfin, a ki rosszat nem akar nekik, mórt az 
esperes legjobban tudja, hogy ki való az 6 egyhá
zukba és ki nem való oda, azért esak térjenek ha
za és nyugodjanak meg !“ Ha a sérelemre orvoslást 
keresők ily választ kapnak s az önkényt igy védik, 
akkor aztán csodálkozzanak, hogy népünk szivében 
a törvénytisztoletot megrendítik. Különös, a dunán- 
inneni kerület nem egy vezérférfiújától magán be
szélgetésben „kritikánalúlinak“ hallottuk jellomczni 
az almási ügyet — s mégis egy férfiú sem vállal
kozik az önkény ostromára, hanem a formák sán- 
czai mögé bújva a lényeget eldobjuk, aztán Pilá
tusként mossuk kezeinket és deklamálunk a törvény 
szentségéről. Azokat, kik a törvényt elméletileg 
szóval rosznak jelzik rendreutasitjuk, a kik a tör
vényt gyakorlatilag semmibe sem veszik, még meg 
is dicsérjük. —

Ugyanezen lap 11. számában Kriiko Pál be
fejezi figyelemre méltó czikksorozatát, melynek czi- 
me „kétszáz év olőtt és most.“ Kimutatja a „Reg- 
num marianum“ korszakának szomorú szellemét, erő
szakosságait, a protestánsok szenvedéseit. A körmö- 
czi levéltárból becses adatokat sorol fel a 200 év 
előtti állapotokra. A „Regnum marianum“ a neve
zett czikk szerint az ócskaságok kamarájába doba
tott s helyét az „egységes magyar állam“ foglalta 
el, a mely soktekiutetben a múlt nyomdokain halad, 
a külömbség csak abban van, hogy a vallás helyébo 
a nemzeti érzés; fajtudat lépett.

Pro memória. Az utolsó egyházpoltikai tör
vény okt. 2 1-én a főrendiházban el lett fogadva, 
miután negyedszer került szavazás alá. A feleke- 
zetnélküliségről s a keresztyéneknek zsidó hit
re való áttérhetéséről szóló szakaszok is meg- 
nyerték a többséget. Ev. ref. püspökök és az 
egy ág. h. ev. püspök a 3 világi felügyelővel tet
ték ki ismét a hét szónyi többséget. Prónay

Dezső egyet felügyelő és Bal tik Frigyes püs
pök nem szavaztak. Azon szakaszt, mely sze
rint keresztyén ezentúl zsidóvá is lehet, az ev. 
ref. az ág. h. ev. és unitárius egyház méltó
ságai közül következők szavazták meg: Kun 
Bertalan, Papp Gábor, Szász Károly ref. püspö
kök, Sárkány Sámuel bányaker illeti püspök, 
Radó Kálmán, Laszkáry Gyula, Dániel Gábor 
(unitárius) felügyelők.

A vallás szabad gyakorolhatásának mindég 
barátai voltunk ; de hogy a felekezetnélküliség 
idegen növényét, szükség volt-e átplántálni ha
zánkba, telfogni nem vagyunk képesek. Püs
pökeink (s egyházi világi felügyelőink) nem in
dokolták sem a főrendi házban, sem híveik előtt 
pásztor levélben, hogy mi volt oka annak, mi
szerint ők a felekezetnélküliségről és a zsidó 
vallásra való áttérhetésről szóló szakaszokat oly 
buzgón pártfogolták. Hiveinkre nézve lett vol
na jó ez indokolás, mert ott erre nézve külön
féle következtetések keringenek.

Mily nagy volt az öröm, midőn a fő
rendiház újjáalakításánál püspökeink és világi 
felügyelőink a főrendiházban helyet foglaltak, 
pedig a közel múlt eseményei semmivel sem in
dokolják ez örömöt s egyházi érdekeink az ott 
szerepelt „védőku nélkül jobban lettek volna 
megvédve, legalább, ha a védelem ilyen lesz 
ezentúl is, azért fohászkodunk: ments meg Uram 
barátainktól, mert ellenségeinkkel azok nélkül 
jobban megküzdhetünk.

I j rend. Az egyházpolitikai törvények első 
hónapját átéltük. Az utókorra is órdekos lehet tud
ni azt, minő érzelemmel fogadta népünk az uj 
„korszak“ alkotásait, do mog népünk psyohologiá- 
jára is órdekos fényt vett az. Köszönettel fogadjuk, 
ha lelkósztársaink közlik a nép és hívok magatar
tásának hű leírását. Mi, kik a néppel érintkezünk, 
becses megfigyeléseket tehetünk. Őszintén, min
den szópitgetés és elhallgatás nélkül, közöljük ósz- 
lotoinkot. Ebbéli közleményeink értékesek lehetnek 
az ogyház jövő magatartásának irányítására néz
ve is.

Hivő alföldi ev. népünk nagy megütközéssel 
vette szeptomber havában tudomásul az uj törvé
nyek közeledését. A nemzet ezen részo nőm is sej- 
totto, hogy mily örömöt készítettek a nemzet kép
viselői számára. A községházáról vasárnaponként 
az ugynevezott „publicatiok“ alkalmával már hő
tökkel előbb magyarizták az uj törvényt. A „ma
gyarázat“ bombaként hatott a népro, annyira nem 
tudta a munkában élő népünk a nagyszerű főváro
si tüntetések és felvonulások daczára, hogy mi is 
van tulajdonképeu készülőben. A kodólyok akkor
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nyugodtak meg, a midőn a szószékről hallották, 
hogy a polgári házasságkötés után ezentúl is az 
esketés a templomban lesz.

Elérkezett a törvény végrehajtásának ideje. 
Népünk mély bánattal s megütődéssel fogadta azt. 
Belenyugodott a megváltozhatatlanba, a hatalom 
előtt meghajlott. Különösen fájdalmasan érinti a 
sok idővesztés. A polgári anyakönyvvezető minden 
lelkiismeretes munkája daczára is naponként 10—12 
eljegyzésnél többet nem végezhetett, holott a na
gyobb alföldi egyházakban az ősz folyamán 30—40
Í)ár is jeletkezett eljegyzésre az egyháznál, a hol a 
elkész azt 1—2 óra alatt elvégezte, mig most so

kan napokig voltak kénytelenek várakozni. Külö
nösen terhes az népünkre nézve, hogy a fiatal há
zasulandókkal kénytelenek a szülék is elfáradni a 
polgári anyakönyvvezetőhöz. Népünk úgy tekinti 
a polgáriházasságkörüli eljárást, mint azelőtt tekin
tette a különféle „moringolást“ és kérvényezési ki
vételes nősülési engedélyért stb, A polgári házas
ságkötést egyszerűen „kötésnek“ nevezi s rendesen 
csak pár nappal a polgári házasságkötés után jön 
esküvőre a templomba s addig elkülönzötten élnek a 
házastársak. Az állami anyakönyvvezetők nálunk, 
dicséretükre legyen mondva, lelkiismeretesen figyel
meztetik híveinket vallási kötelességeikre.

Népünk különösen a sok utánjárást, aláírást 
és az ezer kérdést viseli nehezen. De nagy része 
vallásos tradícióiban is sértve érzi magát és az uj 
állapotot nagy keresztnek tekinti. Sőt a legkonzer
vatívabb s a bibliával különös előszerettel foglal
kozó hívek egyike úgy nyilatkozott előttem, hogy 
ő a Dániel próféta 7, 19-ben említett „vasfogat“ lát
ja az uj törvényekben.

A polgári házasságról szóló törvényt népünk sok
kal nagyobb idegengcdésselfogadja, mint például 
magát az állami anyakönyvvezetést. Sokan irtóznak 
attól, hogy gyermekeik a városházán tartatni szo
kott „publikatió“-nál hirdettessenek. Csak most lát
hatjuk, mennyi kegyelettel függőt népünk egyházi in
tézményein, Sokan a szülők közül elhalasztották gyer
mekeik házasságát, csakhogy ne legyenek az uj in
tézményt kénytelenek igénybe venni, mert azt hiszik, 
hogy az uj intézmény nem fog sokáig érvényben lenni. 
Ev. népünk, daczára annak, hogy egyhazunk nem 
tekinti a házasságot szentségnek, Istentől rendelt 
intézménynek tartja a házasságot, a polgári házas
ság reá nézve teljesen idegen fogalom. A polgári 
házasságnak magában a népben csak az itt-ott 
elszórtan létező paraszt „atheisták“ és a nazare- 
nusok barátai. A végletek találkoznak. Azok he
lyeslése aztán még inkább növeli népünk ellen
szenvét. Csak most látjuk, mily végtelen hiba lett 
volna, ha a szerencsétlen miskolezi egyesült kör
levél javaslata ellett volna fogadva, ha t. i. a há
zasulandók előleges templomi hirdetése elmaradt 
volna. Ez valóságos csapás lett volna népéletük- 
ro nézve. Sokan bárminő áldozatra készek, csak
hogy a polgári hirdetés alól felmentessék magun
kat, mig az egyházi hirdetés lefolyását a polgári 
dispensatio daczára fenntartatni kérik.

Maga a polgári házasságkötés aktusára nem 
kiváncsi népünk. A jegyesek többnyire egyszerű 
tiszta ruhában, menyasszonyi koszorú és vőlegényi 
jelvény nélkül, mennek két tanúval az anyakönyv- 
vozetőköz.

Egy jelenlevő az első napokban úgy irta le 
előttem a polgári házasságkötést : „A szolgabiró

ur nemzeti színű hámot akasztott magára (a tót 
elbeszélő, miután e vidéken ismeretlen a vállszal- 
lag „stveriiá“nak mondta azt) azután azt kérdezte 
a jegyesektől szeretifek-e egymást. Nagyon lioszú 
írást kellett aláírni. Esznek kell ott lenni, hogy az 
ember a sok kérdésre megfeleljen.

Egy kiváncsi aztán meg is kérdezte, hogy 
miért nem a jegyesek nyelvén történik az aktus, a 
szolgabiró aztán felvilágosította őt : „azért, mert 
Magyarországban élünk, magyar kenyeret eszünk, 
magyar levegőt szivünk.“

A szolgabiró ur a sok aláírás után azt mond
ta : „no most már menjetek a templomba 1

Érdekes a következő megfigyelés is. Egy al
földi községben, a hol három nemzetiség és öt fe
lekezet létezik, a hol a magyarok reformátusok 
(kis töredék unitárius és katholikus) a tótok és né
metek ág. evangélikusok, az első hat polgárilag 
összekötött ref. házaspárból csak egy ment a temp
lomba egyházi esketésre, mig az ág. evang. házas
párok kivétel nélkül, a legtöbben öt-hat nap múlva, 
akkor tartva a lakodalmat, elmentek egyházi eske
tésre. Aa állami anyakönyvvezető azt mondta, hogy 
a tótoknak és németeknek nem szükségos a figyel
meztetés, azok úgy is a templomba mentiek, mig a 
ref. magyaroknak hiába adja a figyelmeztetést, mert 
azok azzal gyanúsítják őt, hogy csak azért figyel
mezteti őket, miszerint menjenek a templomba, mert 
a stólát megosztja a pappal. Megjegyzendő, hogy 
az illető református lelkész igen buzgó pap és tel
jesen hivatásának magaslatán álló lelkész.

A zsidó rabbik országos gyűlése egy hang 
kivételével elhatározta, miszerint vegjms vallásu 
(zsidó és keresztyén) házasfeleket nem esketnek. 
Összesen az uj szabályzatot 72 rabbi irta alá, köz
tük 47 Dr. phil. Tehát nem holmi szűk látkörű, 
Galicziából beszármazott uj honpolgár. A zsidó tu
dósok színe java. A zsidó sajtó persze úgy akarta 
feltüntetni, mintha a határozat csak néhány elma
radt obseur férfiú müve lenne. Minden zsidó seliön- 
gemterkodás daczára még ma is ' áll a velenczei 
kalmár azon szava : „akarok veletek állni, járni, 
kereskedni; de nem fogok veletek enni, imádkoz
ni.“ A velenczei kalmár legalább őszinte volt. — A 
„Prot. Egy. és Isk. Lap“ a rabbik határozatára 
nézve megjegyzi: „Tehát Róma és Jeruzsálem tel
jesen egyetértenek a felekezeti türelmetlenség egy
házi ápolásában. Úgy látszik, hogy azt már elhagyta, 
ehhez meg még nem jött el a Krisztus!“ A zsidó 
rabbik vallásuk szellemében, hitelveikhez híven cse
lekedtek. Ők következetesek. A keresztyének azok 
lehetnek lanyhák, reájuk nézve annál „ jobb 
eszközökké lesznek czéljaik elérésében. Ök a 
hírlapok urai lévén, a liberalismus elveit hirdetik, 
de ez csak az általuk táplált elmaradott keresztyén 
közönségnek való, mig ők maguk saját hitökből 
egy pontocskát sem adnak fel. Mi pedig azzal, hogy 
karjainkat kitárjuk azok felé is — a kikre nézve 
Krisztus keresztje gyalázat— nem nagylelkűségünk
nek, nem is a szeretetnek adunk kifejezést, hanem 
hitbeli lanyhaságunknak és annak, hogy útunk a 
vallási nihilismus felé vezet, a mely pedig még 
Róma és Jeruzsálemnél is távolabb áll a Krisz
tushoz.

Ha az egyházfegyelem utján egy lépést sem 
teszünk s minden egyházfegyelmet, hagyományt
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és szokást lábbal tapodunk — egyházunk piacz- 
ezá lesz s elveszti még a világfiai szemében is ér
tékét.

A gyermekek vallásáról szóló törvény foly
tán a lélebhalászat megindult. Nem elég követőim 
a vegyes vallásu házasféltől azt, hogy a gyerme
kek nem szerint kövessék szüleik vallását. A kath. 
házasfél sokszor közvetlen a házasságmogkütéso 
előtt 1—2 nappal, a midőn már a visszalépés szin
te lehetetlen, rohanja meg az ov. házasfelet a meg
egyezés sürgetésével. A legnagyobb óvatosság aján
landó úgy a házasfeleknek, mint a lelkészek
nek is !

Piispökválasztás. A dunántúli egyházkerü
letben tudvalevőleg a püspöki méltóságra szőkébb 
választás volt Gyurátz Fcrencz pápai lelkész, vesz
prémi esperos és Poszvók Sándor, soproni tlieolo- 
giai igazgató, között. A beadott szavazatok nov. 7-én 
bontattak fel Répczelakon. Gyurátzra 160, l ’osz- 
vékro 149 szavazat esett s így 11 szótöbbséggel 
Gyurátz Ferencz lett a dunántúli kerület püspö
kévé. Gyurátz Ferencz született Biikkön, 1K4I. áp
rilis ho 30-án. Thcologiai tanulmányait Sopronban 
végozte. Már huzamosabb idő óta a veszprémi es-

{)eresség főespereso és a dunántúli gyámintézet egy- 
íázi elnöke s mint olyan nagy buzgósággal szolgál
ta a gyámintézet üszyét. Nagy érdomoi vannak a 
pápai ov. gyülekezet rendezéso körül. Irodalmilag 
is nagy tevékenységet fejteit ki. Imakönyve és agon- 
dája közkézen forog. Évekkel ezelőtt megírta a 
szabadkőművesség ismertetését. A múlt évben pe
dig meglehetősen terjedelmesen megírta Gusztáv 
Adolf élettörténetét. Szép és nemes hivatás vár reá 
kerületében. Az ev. püspök nem felel meg hivatá
sának, ha egyszerűen csak a felsőbb rendeletek ex- 
peditora és a kerületi határozatok végrehajtója. Ne
ki szellemileg, a hitben magasan állva, kezdemé
nyezni s indítást aduia kell. Csak a meggyőződés 
és hit erejével lehet a minden ponton elhatalmaso
dó kyriarchia útját állni. 0  bizonyára megfogja ér
ni azon közeledő időponton, melyben egyházunk 
autonómiája utolsó védbástyájáért a felekozeti is
kola megtartásáért kell küzdenünk. Akkorára azon 
liberalismus gyümölesoi is nyilvánvalók lesznek, 
melynek szekerét tolva, az egyázi érdeket napja
inkban oly könnyelműen feladtuk.

Üdvözöljük az uj püspököt és reményeljük, 
hogy a szép múltú dunántúli kerülőt hü lelkivczé- 
ro lesz s az egész országos egyházban a belbéko 
megerősítésén s a reformátusok szerint egyházunk
ban jelenleg lefolyó viviszekezio megszüntetésén 
munkálkodni fog.

*4 Pap Kovács Gábor dunántúli ref. püs
pök nov. 3-án elhunyt.

Született 1827-ben a veszprérumegyei Vi- 
lonyán, ahol atyja ref. lelkész volt. Pápán el
végezvén tanulmányait, Bécsben báró Huszár 
József fia mellett nevelŐsködött. A forradalomban 
mint honvéd, századossá lett. 1849, augusztus 
3-áu osztrák fogságba került, a honnan három 
hónap múlva kiszabadult. 1850-ben lelkészszé 
lett. Az alkotmányos korszak kezdetén élénk

részt vett a megyei életben. 1875-ben ország
gyűlési képviselő lett. Ugyanazon évben a du
nántúli ref. egyházkerület püspökének válasz
totta. Nagy könyvtára, melynek értéke a lapok 
szerint 40,000 frtra tehető és gazdag régiség
tára volt. Nevezetes életében az, hogy az egy
házpolitikai vitáknak úgy szólván ő a megin
dítója. () és a komáromi apát, Molnár JánoH, 
között indult meg az első legelkeseredettebb el- 
keresztelési harcz — a tulajdonképeni győzte
sek azok lettek, kiknek sikerült az 1868. L ili. 
törvényezikk gyermekek vallására vonatkozó 
részének megváltoztatása. A , Vasárnapi Újság“ 
azt írja róla : „Felekezetiséget ő csak az egy
házon belől ism ert; de ott, a hol a Magyaror
szágról s a magyar haza érdekeiről volt szó : 
nem ismert vallásfelekezeteket; ott csak ma
gyar és ember volt.“ A „Prot. egy. és isk. 
Lap* halála alkalmával azt Írja : „Nagy tettek 
és maradandó alkoltások nem örökitik nevét sem 
az egyházban és az iskolában, sem a tudomány
ban és az irodalomban. Egyházkerületét is 
a jóság gyöngédségével, néha túlságos engedé
kenységgel kormányozta stb.“

Beánk nézve nem igen kedves látvány 
volt, midőn a múlt őszszel a felekezetnélkülisé- 
gért oly hosszan szónokolt szemben, az azóta 
már szintén megtért püspöktársával, Szász Ká
rolyival. Az utolsó egyházpolitikai szavazásra 
már betegen jött Budapestre. Úgy látszik 5 
volt a református püspökök között legmeghit- 
tebb embere a hatalmas református kyriarchá- 
nak, Tisza Kálmánnak.

Leik ész választ ás. A b á t h i (Ilont m.) egy
ház egyhangúlag lelkészének választotta tiszt. Bal- 
tik Pált,Mélt. Baltik Frigyes püspök ur fiát. Az 
Ur áldása kisérje a fiatal lelkészt egyházában. — A 
szarvasi egyház 280 szavazat absolut többség
gel választotta lelkészéül Nagyt. Plaeskó István 
sáros-ófalusi lelkész urat. A szavazatok a 4 je
lölt között következőleg oszlottak meg: Plaeskó 
István 680, Bezeg Sámuel 174, Czinkotszky 
Márton 124, Bakay Péter 102 szavazatot kapott. 
Nevezetes, a szarvasi nép lelkliletére szép vilá
got vet, hogy Plaeskó édes atyja 40 év előtt 
volt szarvasi lelkész s áldott emlékét az ottani 
né}) mindekkorig hálásan megőrizte Adja Isten, 
hogy az újonnan választott lelkész atyja emlé
két az Ur segedelmével még állandóbbá tegye,— 
A Liptó-szent miklósi egyház nagy lelkesedés
sel egyhangúlag választott lelkészét Nagyt. Ja-
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noska György lelkész urat nagy ünnepélyesség
gel fogadta a múlt hé 23-án. Az Ur koronázza 
sikerrel és gyülekezetének állandó bizalmával 
és szeretetével az uj lelkészt új munkaterén. — 
Az udvarnoki egyház egyhangúlag lelkészévé 
választotta Krupecz István theol tanárt. A 
lelkész választások egyhangúsága a legszebb 
, egyhangúság“ ! —

Gyümölcsök. Hogy a reversális kor kire 
lesz hátránynyal mutatja a következő statiszti
kai adat: a túlnyomókig prot. Békésmegye 
székhelyén, Gyulán, a l l  vegyes házasság kö
zül 2 nem lépett megegyezésre, 1 ref. vallásra 
kötelezte gyermekeit, 8 t ö b b n y i r e  re f . f é r f i  
törvényesen azon megegyezésre lépett, hogy 
gyermekeit róm. kath. hitben nevelteti Gyulán 
szónokolt a békésbánáti ref. esperes oly elraga
dóan az új egyházpolitikai törvényekért a me
gyeházán !

A kolozsvári ref. theologiai fakultás meg
nyitása nagy ünnepélyességek között nov. 3-án 
ment végbe. így  tehát rét. testvéreink nevel
hetnek felekezeti középiskoláik számára feleke
zeti tanárokat. Maga az intézet nagy kényelem
mel és fénynyel van berendezve, s internátus- 
sal egybekapcsolva. A legjelesebb tanerőket al
kalmazták theologiai tanárokul Az intézet alapí
tásában oroszlán része van az erdélyrészi ref. 
püspöknek, Szász Domokosnak, a ki évek hosszú 
során át fáradozott a mü létrehozásán. Az uj 
intézet könyvtárának ugyancsak a nevezett püs
pök 400 kötet értékes művet ajándékozott.

Az intézet megnyitási ünnepélyén a kormány 
is képviselve volt Wlassics Gyula közoktatás- 
ügyi miniszter és Zsilinszky Mihály államtitkár 
által. Az ünnepélyt Szász Domokos imája nyi
totta meg s beszédeket tartottak : Molnár Albert 
theologiai tanár, Kolozsváry Sándor igazgató 
tanácsi elnökhelyettes, Tisza Kálmán. Ez utóbbi 
a következő beszédet mondotta: „E napot min
den hazafias magyar ember ünnepének tartja, 
mert az intézet a tudomány és felvilágosodás 
fejlesztésének intézete, ez pedig kétségtelenül 
minden m agyar ember érdeke, mert oly nem
zeteknek, melyek számban nem nagyon erősek, 
csak tulajdonokban: a tudományban és szellemi 
erőkben való fejlettség adja meg létjogát. Fon
tos a feladat, melyre a theologiai fakultás vál
lalkozott ; fontos lelkipásztorokat nevelni amaz 
egyház számára, mely nem feleslegesen tartja 
magát a legmagyarabb egyháznak, mivel hívei 
közt alig van más, mint magyar ember, — ne
velni lelkészeket, kik a tudomány fegyvereivel 
meg tudják védeni az egyház tanait minden tá
madás ellen, nevelni úgy, hogy áldozatkészség,

munkaszeretet és tettek szükségességének tudá
sát vigyék magukkal, de vigyék a szabaáelvü- 
ség szellemét is, vigyenek magukkal vizsgáló
dás és fejlesztés iránti fogékonyságot, de legyen 
lelkűkbe beiktatva, hogy a fejlesztésnek az egy
házi téren határa a biblia, a gyakorlati téren 
az, hogy nem szabad, hogy a kálvinista feleke
zetekben (?) nagy legyen amaz ifjak száma, kik 
nem tartoznak felekezethez. Áz itt nevelt taná
rok ezeknek is szolgálatára lesznek. Lehetnek 
állami tanárok is, de hitbuzgóságuktól nincs mit 
tartani más felekezetűnek, mert olyan egyház
ból veszik a tanárok a hitbuzgóságot, mely egy
ház más felekezetnek érzelmeit tiszteli.“ — Tör
ténelmi emlékül — mint a kor tükrét — közöltük 
a beszédet.

Mikor jutunk mi oda, hogy egyházunk igé
nyeinek teljesen megfelelő theologiai intézetet 
állíthassunk — vagy talán némelyek óhaja az, 
hogy egyházunk lassan, elzüllése utján, marad
ványaival a Tisza által említett kálvinista fele
kezetek palotáiba vonuljon be ! ?

Szerkesztői üzenetek.
R ex  A. L . A könyvism ertetést a jövő szám ban közlöm. 

N agy köszönettel venném , ha  közölné a külföldi országos egy
házak  szabályait az egyházi esketésre nézve. M egáldják-e Szász- 
országban a zsidó és keresztyén  párokat ?

M. J .  €s. Az ígért közlem ényeket a jövő évfolyam szá
m ára nehezen várom.

B ánsági. Nem volna-e jó újból m egszólaltatni a lantot ?
Z. 1J. Z. A becses közlem ény m ár koson érkezett. Az 

esem ény m ás le írása  m ár k i volt szedve. A külföldi lapok té
vesen rep rodukálták  előadását. Nem helyeselhetjük  belföldi 
bajaink  k iv ite lé t a külföld itélőszéke elé. A nyelvi fanatism us 
E urópa szerte tombol. Az „A llgem . Ev. Luth. K irchenzt.“ kép
viseli a keresztyén  álláspontot a nyelvi kérdésben, — de ez 
fehér holló, a többség nem könyörül ott sem a szegény ev. 
lengyelek  sorsán, a többségnek ott is előbbre való a nyelv, s 
csak  azután  következik  az evangeliom. A többség ott is a 
„K am pf um s D atein“’ álláspontján áll.

N. N. — Igaza lehet abban, hogy egyesek ellen tú l éle
sen keltünk  k i ; de ennek indoka távolról sem volt a szem é
lyes gyűlölet. Mi nem  szem élyek, hanem  a szem élyek által 
képviselt elvek ellen harczolunk. M indég tiltakoztunk  azok 
ellen, k ik  a zsidó liberalism ust azonosítani akarják  a protes- 
tan tism ussal. Mi ped ig  azoknál ez utóbi czálzatot lá ttuk  s fel
adását az egyházi érdeknek. E lité ljük  őket, m ert az 1868. L il i .  
t- ez. m egváltoztatása ellen nem  küzdöttek  s ott, a hol egy* 
házunk  tulajdonképeni érdekeinek védelm éről volt szó, oppor- 
tunism usból gyáván m egfutottak.

K. L. K . M egfigyeléseidet a jövő szám ban közlöm. Az 
én „m egfigyeléseim “' már k i voltak szedve. Jó l van igy  — 
b ár a többi lelkésztársak  is közölnék észleleteiket.

Ch, S. T . P r .  A közlem ényt, ha egészében nem  is, al
kalom  adtán felhasználom . E  tárgyról m ár a m últ szám ban 
szó volt. Türelm et kérek . íg é r t czikkét a házasságró l szívesen 
és köszönettel veszem . Lapom  hazai országos egyházunk bár
m ely nyelvén íro tt közlem ényeket elfogad, a fordításról gon
doskodik a  szerkesztőség. L egjobban szeretjük, ha dolgozó 
társa ink  azon nyelven ír já k  czikkeiket, a melyen legjobban 
tud ják  gondolataikat kifejezni.

NYOMATOTT B.-CSABÁN, POYAZSAY T E ST V ÉR E K  KÖNYVNYOM DÁJÁBAN 1895.
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Betlehem.
S ö t é t s é g  b o r u l t  a z  e m b e r i s é g r e .  A hiendőkben teljes éj

szaka. Úgy, hogy egy Sokrates elszomorodva vallotta, iiiiszeriut még az a legböl- 
csebb, a ki beismeri, hogy semmit sem tud. Az erkölcsi állapot még megdöbben
tőbb. Diogenes kétségbeesésében fényes nappal lámpát gyújt, megy embert keresni, 
de nem talál cg>et sem.

J á k o b n a k  á l m a ,  máeoknak meg imádsága, h o g y  a m e n y  b o 
c s á t k o z z é k  l e  a f ö l d r e .  Ha az nem könyörül, az ember veszve. De 
hogy miként valósuljon meg ezen óhaj ? Azt képzelni sem tudta senki.

S ime egyszerre az álom megvalósult. M e g j ö t t  a z  éj, mely az örök éj
szakát örök napallá változtatta. Az igazság leszólott a bűnhöz, a világosság az éj
hez, a gazdagság az ínséghez, a szeretet a porhoz, az élet a halálhoz, hogy min
ket égbe emeljen — Jézus született.

Kimondhatatlan s z e g é n y e n ,  hogy képzelhetleniil meggazdagitson.
Tudta, hogy n e m  a d n a k  n e k i  h e l y e t  Betlehemben és mégis el

jött, hogy helyet csináljon Isten országának a Földön, s az embereknek a menny
ben. Pénzért sem adtak neki szólást, a ki a vére árán megszerzett lakásokban in
gyen ad nekiiuk helyet.

Végtére az, a kinek Isten jobbján csillag övezte trónusa van, egy i s t á l l ó 
b a n  k e r e s  menhelyet. Egy földalatti üregben jelent meg, mint a hogy a nap 
is a föld alól szokott előtűnni. Sötét istállóban jelent meg a világ világossága. Is
tálló volt a palota, melyben az első kihallgatást adta királyoknak.

M e g s z ü l e t e t t  az, a ki által a világ lett. Mária gyermekévé Ion az, a 
ki az ő anyjának fia és Istene is egyszersmind Apátián árva e földön az, a ki 
Atyja e világnak. Mily elképzelhetleniil mindenható, a ki Isten létére még azt is 

megtehette, hogy kicsinynyé lett.
Kis gyermekké lön a Dagy Isten, hogy az ember, ha nem kis Istenné, de leg

alább Isten gyermekévé váljék. Kiskorúvá lett a lélek egyetlen nagykorúsága.
MeDDyei Atyja bűneinket adta ő reá, a n y j a  meg f o s z l á n y o k b a  

t a k a r t a  azt, a ki a Földet virágokkal, az eget csillagokkal ékesíti, lelkünket 
meg az ő ártatlanságának és érdemeinek mennyegzői pompájába Öltözteti.
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J á s z o l b a  h e l y e z t e  ö t  M á r i a .  S z a l m á n ,  m a j d  m e g  t ö v i s e n  p i h e n  a  
m e n n y  v i r á g a  K e m é n y  f a  a z  e l s ő  p á r n á j a  a n n a k ,  k i  k é s ő b b  k ő  s z i v e k r e  a k a d t ,  
m a j d  m e g  v é g ü l  a  k e r e s z t  f á j a  v o l t  h a l o t t i  v á n k o s a .

O t t  v i r r a s z t  m e l l e t t e  é d e s  a n y j a  —  e m b e r  * a  m i n d e n s é g  
G o n d v i s e l ő j e  f e l e t t .

É h e z e t t  a z  é l e t  k e n y e r e .  A  f o r r á s  s z o m j a z o t t .  S i r t  a z  ö r ö m  k ú t f e j e *  
Y a l j o n  f á z o t t - e ?  N e m .  A  s z i v é b e n  l á n g o l ó  v é g h e t l e n  s z e r e t e t  h e v i t e t t e .

M i n d e n  Í n s é g e t  m a g á r a  ö l t ö t t ,  m i n t h a  o l y  b ü s z k e  v o l n a  r e á ,  a k á r  e g y  g a z d a g  
a r a  a z  ő  g y é m á n t j a i r a .

A  k i k  e z e r  m i l l i ó n y i  t á v o l s á g o k a t  m e g m é r t e k ,  g y e r t e k ,  f e j e z z é t e k  k i  s z á m o k k a l  
a  t á v o l s á g o t ,  m e l y  a z  e m l í t e t t  e l l e n t é t e k  k ö z ö t t  l é t e z i k .  A  v a g y  h a g y j a t o k  f e l  e  
m u n k á v a l .  N e  v á l l a l k o z z a t o k  a  l e h e t e t l e n r e .  A j a k  k i  n e m  f e j e z i ,  é s z  í e l  n e m  f o g j a  
a  B e t l e h e m b e n  t ö r t é n t e t .  A z t ,  a  m i  é p e n  p a r á n y i s á g á b a n  m é r h e t l e n ü l  n a g y .  E m b e r i  
s z a v a k  n e m  m é l t a t h a t j á k  s o h a  k e l l ő k é p  a z o n  e v a n g e l i o m o t ,  m e l y h e z  h a s o n l ó t  s o h a  
a  v i l á g  n e m  h a l l o t t ,  a z o n  é j j e t ,  m e l y  n é l k ü l  é l e t ü n k  ö r ö k  é j s z a k a ,  a z o n  ö r ö m h í r t ,  
m e l y  n é l k ü l  n i n c s  a  s z í v b e n  b é k e ,  a z  é l e t b e n  ö r ö m ,  a  h a l á l b a n  r e m é n y ,  a  s í r o n  
t ú l  ü d v .

E m e l j ü k  t e h á t  i n k á b b  i m á r a ,  d i c s é r e t r e  k e z e i n k e t .
S z e n t ,  s z e n t ,  s z e n t  v a g y  s e r e g e k n e k  U r a ,  J é z u s  !  E g y e t l e n  g y ö n y ö r ű s é g e  A t y á d 

n a k ,  M e g v á l t ó j a  a  v i l á g n a k ,  ,  n y u g a l m a  a  l é l e k n e k ,  v i g a s z a  a  m e g t é r ő  s z í v n e k ,  
d i c s ő s é g e  e g y h á z a d n a k .  Á l d o t t  l é g y ,  a  k i  j ö s s z  a z  U r n á k  n e v é b e n  !

K  . P .

Kierkegaard S.
(1813—1855).

111.

Kierkogaardnak „A halálra való betegség“ 
czimü müve után, melyet első közleményünkben 
ismertettünk nem sokára napvilágot Dtott egy má
sik igen értékes és tartalmas müve, melynek czime : 
„A keresztyénségnek begyakorlása“ (Kierkegaard 
Einübung im Christenthum. Aus dem Dänischen 
übersetzt von A. Bärthold. Halle. J. Frickes Ver
lag. 1894.) A mü három részből áll. Minden rész
nek czélja a keresztyénség követelményét egész 
ideális magasságában bemutatni, hangsúlyozva azt, 
hogy a keresztyénség követelményeit nem sza
bad sem elhallgatni, sem gyengíteni, s az ember
nek önmagára kell azokat vonatkoztatni. Önma
gára vonatkoztatva az ember a keresztyénség kö
vetelményeit, menekülni tanul egyedül és kizárólag 
Isten kegyelméhéz, megtanulja jól használni a ke
gyelmet.

Minden egyes rész kiindulási pontját és alap- 
gondolatát egy-egy szentirási hely képezi.

Az első rész kiindulási pontját Krisztus azon 
szava képezi: „ J ö j j e t e k  ón h o z z á m  
m i n d n y á j a n ,  k i k  m e g f á r a d  t a t o k é s  
m e g  v a g y t o k  t e r h e l v e ,  ó s é n m e g n y u -  
g o s z t l a k  t i t e k e  t.“ (Mát. 11, 28.).

Krisztus meghívása annak szól, a ki szenved, 
meg van terhelve, az élet küzdelmében el van fá
radva. Ő, a mennyei segítő, midőn e hivó szózatot 
intézi a szenvedőkhöz, önmagáról teljesen megfe
ledkezik, s csak a szenvedőt látja, keresi. Nem 
magyarázza azt, hogy minő szenvedés az, melyben

ő enyhet és nyugtot ád, nem magyarázza, mivel 
nem akarja, hogy a meghívottak azon kételylyel 
epeszszék magukat, hogy Krisztus hivó szózatában 
nem értette az ő szenvedésöket, ennélfogva a hivó 
szózat reájuk nem is vonatkozhatik.

Krisztus abban különbözik minden más or
vostól és segítőtől, hogy ő maga képezi az orvos
ságot, a segélyt, s hogy teljesen azok helyzetéhez 
alkalmazkodik, a kiknek szenvedésében nyugalmat, 
enyhet adni óhajt. Az a nyugalom és vigasz, me
lyet Krisztus ad, különbözik minden más világi 
nyugalom és vigasztól, amennyiben épen állandóvá 
teszi azon szenvedést, melytől szabadulni óhajtunk 
— s ezen állandósítás elengedhetlen követelménye 
annak, hogy Krisztusban valóban nyugalmat 
leljünk.

Krisztus meghívása mindenkinek szól. Elhat 
még azokhoz is, kik az élet legolhagyatottabb ör
vényén viselik az élet nehéz terhét. Elhat még 
azokhoz is, a kik erkölcsileg halottak és a világ 
szemében meghaltak, még mielőtt a sir bezárulna 
koporsójuk felett. Krisztus meghívja egyaránt a 
a legalacsonyabb és legmagasabb sorsban élőket. 
Krisztus ezen hivó szózatát gyönyörűen festi le 
Kierkegaard.

Az emberi élet minden pontján el van ter
jedve a halálra való betegség, a bűn. Krisztus a 
bűnösök barátja. Ha a bűnös ember megmentéséről 
van szó, akkor Krisztus kitárja karját, s nem 
csak állva várakozik, hanem mint a jó pásztor ke
resi az elveszett juhot, mint a szegény asszony 
keresi az elveszett garast. Krisztus sokkal hosszabb 
utat tesz, mint tett az elveszett juhot kereső pász
tor. 0  megteszi azt a lehető leghosszabb utat, a
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midőn Istenből emberré lesz, hogy a bűnösöket 
keresse és megmentse.

Krisztus hivó szózatát azonnal követnünk 
kell; mert ha a hivó szózatot hallottuk és azon
nal nem követjük már a következő pillanatban 
sokkal gyengébben hangzik az felénk. A fájdalom 
és szenvedés terhének nagysága ne csüggeszszon 
el bennünket. Bármily messze állónak képzeljük 
a segítő Üdvözítőt, vsak egy lépést kell tennünk s 
már is elértük őt. Ila pedig valaki oly nyomorult 
lenne, hogy nem mozdulhatna, nem mehetne hozzá, 
elég egy sóhaj, s az a sóhaj is képes őt hozzá 
emelni, vinni.

Krisztushoz a hit által jutunk el. Ezen hit 
tárgya nem a történelmi Krisztus, nem az az I ’d- 
vözitő, a ki a régmúltban végezto megváltói müvét. 
Csak akkor hihetünk igazán a Krisztusban, ha 
kortársaiként képzelve magunkat, bennünk is meg
van annak lehetősége, hogy megbotránkozlmtunk 
6 benne. Nekünk látnunk kell Krisztusban a esc- 
kély embert, a botrány jelét s egyszersmind az 
emberi nem megváltóját, és szabaditóját, a ki sze- 
retetből jött a földre, hogy az elveszettet keresse.

Nem mehetnek Krisztushoz hivó szózata da- 
ezára azok, kik személyében a botránkoztatót az 
észfelettit észokokkal elakarják távolítani. Krisz
tus nem akarja azt, hogy mi őt életének következ
ményei szerint Ítéljük meg , mert ö mint egykur 
kortáisai előtt, úgy előttünk is a botránkozás jele 
és a hit tárgya akar maradni. A történelem nekünk 
nem nyújthat ismeretet a Kirisztusról ; mert róla a 
valóságban néni lehet semmit sem tudni, benne 
hinnünk kell. Az Üdvözítő a paradox, az ész 
feletti, igy ő csak a hit tárgya lehet. A törté
nelemhez hiába fordulunk, az be nem bizonyít
ja számunkra azt, hogv Krisztus Isten volt. Azok 
az események, melyeket a szentirás sorol lel 
u. m. Krisztus csodatételei, feltámadása, menny- 
bemenetele, csak is kizárólag a hit számára létez
nek ; mert azok nem azt akarják bizonyítani, hogy 
mennyire egyeznek meg ez események az észszel, 
hanem épen annak bizonyságai, hogy Krisztus 
ész feletti s kell, hogy a hit tárgyát képezze.

Az emberre nézve áll az, hogy az 6 életének 
következményei fontossabbak mint az ő élete. Ha 
azonban Krisztusnál az ő életének következményeire 
figyelünk egyedül, s azokra helyezzük a fő súlyt, 
emberré teszszük őt, akinek azután épen úgy, mint 
minden más embernok. az életben kell megállni vizs
gáját. Az Üdvözítő a hit tárgya s épen azért vagy 
hinni, vagy megbotránkozni kell benne.

A keresztyénsóg nagy szerencsétlensége 
épen az, hogy a legtöbb keresztyén Krisztus is
merő, holott csak az a keresztyénileg megengedett 
dolog, hogy a keresztyén Kiisztusban hivő legyen. 
A botrinkozás lehetőségét eltávolították a keresz- 
tyénség körén belül, s igy munapság valami ké
nyelmes dolog keresztyénnek lenni, holott a való
ságban csak telelem és rettegés között lehet azzá 
az ember. A keresztyénsóg eltörölte a keresztyén- 
séget; épen azért meg kell kisérleni újból be
hozni a keresztyénséget a keresztyénségbe.

„Jöjjetek én hozzám mindnyájan, kik megfá
radtatok és megvagytok terhelve, és én ..megnyu- 
gosztlak titeket.“ Ezen meghívást az „Üdvözítő“ 
az ő megalázott szolgai alakjában intézi hozzánk. 
A botránkoztató dolog épen az, hogy az, a ki a 
meghívást intézi hozzánk, daczára annak, hogy

nincs hova hajtania le fejét, azt mondja magáról 
hogy ő Isten. Kortársai közül alig akad egy is, a 
ki a valóságban hozzá megy. Hozzá jutni ma is 
csak egy utón lehet, s oz a bünbánat keskeny útja. 
Más utón akarni jutni a Krisztushoz felségsértést 
képez a keresztyénsóg ellen.

Müvének e részében azzal fejezi be fejtegetéseit 
K .: „Keresztyénnek lenni nem könnyű dolog. A ke
resztyénnek meg kell magát aláznia Isten előtt, be 
kell vallania őszintén Isten előtt azt, hogy milyen 
ő, hogy azután méltán vehesso a kegyelmet, me
lyet Isten .minden embernek, a nem tökéletesnek 
is, nyújt. Ks aztán ne tovább — a kegyelem érze
tében végezze jó kedvvel munkáját, szeresse nejét, 
örülve annak, neveljo gyermekeit önmagának örö
mére, szeresse embertársait, örüljön az életnek. Azt 
pedig, hogy váljon több is kívántatik tőle, majd Is
ten megérteti vele, akkor aztán bizonyára segíteni 
is fog neki.“ K. tehát nem helyezi a Hitet abba, 
amibe a szektáriusok, a szerzetesek helyezni sze
retik, hogy az ember lemondjon ok és meghivatás 
nélkül az élet örömeiről

A második rész kiinduló pontját Krisztus 
azon szava képezi : „És boldog az, aki en bennom 
nem botránkozik.“ (Mát. 11, 6.).

Mint minden rész fejtegetéseit egy magasztos 
elmélkedés előzi meg, úgy e résznél is különösen 
az első elmélkedés igazán mesteri mű. Boldog, a ki 
nem botránkozik a Krisztusban, hanem hisz ő bon
ne, a ki hiszi, hogv Krisztus o földön volt és az 
volt, a kinek mondta magát: a csekély ember és 
mégis Isten, az atyának egyszülöttje Az ember, 
legyen bár szegénység és nyomorban, tornyosulja
nak bár vészfellegek életének egén, legyen bár 
vétke oly nagy, hogy annak megbocsátható voltán 
maga és embertársai is kétségbe esnek, boldog, 
ha hisz a Krisztusban, a ki a nagy sokaságot a 
pusztában öt kenyérből és két kis halból jóllakat
ta, a ki a háborgó tengert leesendesitette, a ki a 
küszvenycsnok bűneit megbocsátotta, a ki Jairusz 
leányát feltámasztotta.

A hithez vezető ut a botránkozás lehetőségén 
át vezet. A botránkozás kétféle lehet, a szerint, a 
mint az Krisztus isteni vagy emberi voltára vo
natkozik. Krisztus kortársai megbotránkoztak ő 
benne, mivel Meszsziásnak mondta magát, s nem 
tudtak elképzelni, hogy szenvedhet az. a ki ma
gáról azt mondja, hogy ő Isten fia. Krisztus kor- 
társai megbotrankoztak ő benne ; mert uzt állította 
magáról, hogy Isten fia.

Krisztus szenvedésére gondolva nem a külső 
bántalmazásra, a külső okok által előidézett fájda
lomra kell a fősulyt helyeznünk. A belső lelki fáj
dalom képezto Krisztus tulajdonkepeni szenvedé
sét. 'így óriási fájdalmat okozott neki az, hogy ki
ket ő szeretett, s megmenteni akart, azok megbot
ránkoztak ő benne.

így Kierkegaard szerint cf.ak az a keresztyén 
szenvedés, a melyet mi szabadon választunk, me
lyet az ember az igéért és igazságért szenved. A 
szenvedés ezen neme egészen feledésbe ment a ke- 
resztyénsóg körén belül. A közönséges emberi szen
vedést megszoktuk a valódi keresztyén szenvedés
ként tekinteni. Az ember a reá mért csapást és ke
resztet viselheti megadással, alázattal ; de ez még 
nem képezi a tulajdonképcni keresztyén szenvedést, 
mert az ily szenvedésben óriási erőt tanúsíthat a 
pogány és zsidó is. A keresztyén szenvedés lénye
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ge az, ha mi úgy szenvedünk, mint Krisztus szen
vedett, ha az emberek azért üldöznek bennünket, 
azért okoznak fájdalmat nékünk ; mert mi mint 
keresztyének a jót akarjuk és keressük, s m i e 
s z e n v e d é s t ő l  m e g s z a b a d u l h a t n á n k ,  
h a  a j ó t  a b b a  h a g y n i  k é p e s e k  
l e n n é n k .

Felsorolja mindazon eseteket, melyet a szent 
irás emlit, a midőn Krisztus kortársai megbotrán- 
koztak ő benne. Kimutatja miszerint a botránko- 
zás lehetősége meg van ma épen úgy, mint meg 
volt Krisztus kortársaira nézve.

Krisztus kér. Jánosnak felsorolja mind azt, 
a mi bizonyságát képezi annak, hogy ő a Meszszi- 
ás, a kinek a próféták szerint el kellett jönnie. E 
bizonyságok nem vezetik az embert a hithez, ha
nem csak azon ponthoz, a melyen a hit kezdőd
hetik.

A keresztyén igehirdetésnek feladata az, hogy 
bennünket mindég arra figyelmeztessen, miszerint 
Krisztus földi életéhez hasonlóvá kell tennünk éle
tűnket. A keresztyén igehirdetésnek fel kell éb
resztenie, ha bágyadtak vagyunk és erősítenie, ha 
elcsüggedünk.

A harmadik rész kiindulási pontja Krisztus 
azon szava : „És én mikor fölemeltetem e földről, 
mindeneket magamhoz vonzok.“ (János 11, 32,). Az 
ember, ha nem akarja, hogy élete hasonló legyen 
az állat életéhez ; s nyomtalanul elveszszen a sok
féleségben, az esetben léteznie kell reá nézve va
lami magasabbnak, a mi őt magához vonzza. Krisz
tus minden hívőt magához vonz. Hogy a keresz
tyént Krisztus magához vonzza, szeretnie kell 
Krisztust nem csak Ul magasztal tatásában, hanem 
megaláztatásában is. Ha mi Krisztust kizárólag 
csak az ő felmagasztaltalásában, vagy megalázta
tásában szeretjük, letérünk a helyes alapról és 
Krisztus nem fog bennünket magához vonzani.

A megalázott Krisztust követnünk kell, s csak 
úgy lehetünk Krisztus fel magasztaltatásának része
sei. Krisztus követése nem áll az ő életének után
zásában. Krisztus követésével nem akarunk ma
gunknak érdemeket szerezni Isten előtt ; mert ha 
ezen érzület lakozik mi bennünk, nem is követ
hetjük igazán a Krisztust.

Krisztust, a megalázott Krisztust, követnünk 
kell s nem csak őt „csodálni." A csodáló és köve
tő között az a külömbség, hogy a követő igyek
szik azzá lenni, a mit csodál, mig a csodáló egyé
nileg távol áll attól, a kit csodál.

Judás Krisztus csodálója volt és nem követője. 
A mint Krisztus kortársai között számtalan csodáló 
és kevés követő volt, úgy a mai keresztyénségben 
is több a csodáló mint a követő. A ki csak Krisz
tus csodálója s nem egyszersmind követője is, arra 
nézve, szemben Krisztussal, épen úgy mint Judásra 
nézve, fennáll az árulás veszélye. A csodálás ott, 
a hol a követés helyét foglalja el, olyan, mint az 
érzéki szerelem, a mely szintén rövid idő alatt el
lentétté, gyűlöleté, féltékenységgé válhatik. így vál
tozott Judásnál is a csodálat gyűlöletté.

A keresztyén gyülekezetekben sokat és sok
szor prédikálnak..Nikodémusról, a ki szintén „cso
dálója“ volt az Üdvözítőnek, a ki elismerte, hogy 
Krisztus Istentől jött tanítómesterül. Sokan ócsá
rolják Nikodémust, hogy csak éjnek idején mert 
jönni a Krisztushoz, holott az ocsárlók még any- 
nyit sem mernek, sem akarnak koczkáztatni, a

mennyit az általok gyengének nevezett Nikodémus 
mert koczkáztatni, hogy éjnek idején is, a mi reá 
nézve nem kis veszélyiyel járt, el mert menni az 
Úrhoz. Nikodémusnál látjuk azon veszélyt, amely- 
lyel a puszta csodálás, melynek nem képezi alap
ját a követés, jár. Nikodémus mihtha akként szól
na az Úrhoz : „Ha megtudnánk egyezni, ón hajlan
dó volnék a te tanaidat az örökkévalóságban elfo
gadni, de itt e világban azt nem tehetem. Uram, 
nem tehetnél nálam kivételt, nem elégednél-e meg 
azzal, ha én csak úgy hébe-korba éjjelenként jön
nék hozzád, de nappal nem közelednék feléd, sőt 
azt mondanám : nem ösmerem azt az embert ?“ 
Ha Krisztus Kierkegaard szerint olcsóbb kiadás* 
rendezett volna az őt való követésből, ha elegendő 
lenne a „csodálás“ a követés nélkül, akkor Niko
démus, meg a gazdag ifjú, sőt Agrippa is, az övéi, 
lettek volna. Szóharczban alig vehető észre a „cso
dáló“ és „követő“ közötti külömbség, mely a való
ságban óriási, végtelen. A csodáló teljesen távol áll 
csodálatának tárgyától, mig a követő minden ere
jéből igyekszik követni azt, a kit csodál.

A ki Krisztust csak csodálja, annélkül, hogy 
követné is őt, az nem akar áldozatot hozni, nem 
akar semmit magától megtagadni, nem* akarja a 
földi dolgot feladni, életét nem óhajtja átalakítani, 
nem akar azzá lenni, a mit csodál, s nem is akar ez 
óhajának életével kifejezést adni — ő csak szóval, 
beszéddel ad kifejezést annak, hogy állítólag mily 
nagyrabecsüli ő a keresztyénséget. Ilyenek azon 
pietizmus mázzával ellátott egyének, kiknek 
életében, jellemében hiába keressük a Krisztust, 
bár szavaikban mindég feltaláljuk őt- A követő 
nem retten vissza a veszélytől, nem retten vissza 
még annak veszélyétől sem, hogy a puszta csodá
lás álláspontján álló őt gyűlölni fogja. A követő a 
Krisztus által jelzett szűk és keskeny utón halad.

A keresztyénségben épen az a baj, hogy a 
„csodáló“ és „követő“ közötti külömbség ellett osz
latva. A keresztyénség puszta szemlélődéssé lett, 
holott Krisztus nem „szemlélődést,“ hanem köve
tést kíván tőlünk.

Bemutattuk e szűk értekezés keretében azon 
férfiú életének és müveinek egy részét, ki megér
demli, hogy vele tüzetesebben foglalkozzunk, s az 
általa felvetett kérdések felett gondolkozzunk.

A békési esperesség felosztása.
Országos egyházunk legnagyobb esperessé- 

gének felosztása rövid idő múlva befejezett 
ténynyé lesz. A bányakerület és az egyházegye
tem közgyűlése jóváhagyta a békési esperesség 
azon határozatát, mely szerint a nevezett espe
resség három uj esperességgé alakul át. Az elő
munkálatok már megtétettek, s a jövő évben 
már három uj esperesség lesz a régi helyén. 
A bányakerület vissza nyeri régi espereségeinek 
számát.

Maga a most felosztás alá kerülő békési 
esperesség nem oly régi mint országos egyhá
zunk felvidéki esperességei. A békési esperesség
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a pesti esperességtől a imilt század végén sza
kadt el, lélekszámún azóta nagyon is túlha
ladva inasát az anyaesperességet. I T91 Nov. 
3-án T.-Kowlóson tartotta alakuld közgyűlésé 
a most három külön esperességre oszló békési es
peresség. Cgvancsak Tót-Komldson lett ez év 
augusztus havában, meglehetős egyértelműséggel, 
véglegesen elhatározva az esperesség felosztása. 
Három uj esperesség alakul tehát u. in. 1. a 
békési, békés-aradi 3 a esanád-esongrádi. 
Lélekszámra nézve legerősebb lesz a régi ne
vet megtartó békési esperesség, mig lélekszámra 
legkissebb, de a gyülekeze'ek számára nézve 
a legnagyobb lesz a esanád-esongrádi espe
resség

A békési esperességtől 1836-ban különvált 
a bánáti esperesség. A különválásra az szol
gáltatott okot, hogy azon időben, nem lévén 
gyors és biztos közlekedési eszközök, sokszor 
szinte lehetetlen volt a bánáti egyházaknak kö
veteket küldeni az esperességi gyűlésekre.

A békési esperesség felosztásának eszméje 
• csak egy évtized óta lett hangoztatva Akuttá 
lett a kérdés a zsinati törvények létre jötte 
óta A lélekszámban akkora esperesség mint a 
bányakerületnek más három esperessége, nem 
látta magát eléggé képviselt nek a zsinati tör
vényben előirt követek számával a kerületi 
gyűlésen. Köztudomású dolog, hogy az arányo- 
sitási törvény javaslata szerette volna a békési 
esperesség egy részét, elszakítva azt a bánya- 
kerülettől, a tiszai kerülethez csatolni, s alkotni 
egy oly furcsa gyarmatot e kerületnek, aminő 
jelenleg a tiszai kerülettől távoleső brassói es
peresség. A békési esperesség Aradon tartott 
közgyűlésén egyhangúlag tiltakozott ez erősza
kos és egyházi érdekkel nem indokolható el- 
szakitás ellen. Megmaradtunk a régi kerület
ben, s meglettünk kiméivé az elszakitás esetén be
következhető harczoktól és küzdelmektől ! Az es
peresség már az arányosítás előtt elhatározta a fel
osztást, kiküldött bizottságot a felosztás tervezet 
tének elkészítésére, majd későbben a gyülekeze
tek megvitatták saját körükben a felosztás ter
vezetét, s a túlnyomó többség elfogadta a bizott
sági javaslatot, mely határozat legutóbb az 
egyetemes gyűlés által jóvá lett hagyva.

Az ág. h. ev. egyház hívei e vidéken lé
lekszámban nagy haladást tettek Hiszen még 
nincs két százada sem annak, hogy a felföldi 
egyházakból kiindult rajok e vidéken letelepedtek. 
Vallási üldözések a felvidéken voltak indító 
okai annak, hogy a hitükhöz hü ősök — az 
akkori jobbágyok, elhagyták ősi tűzhelyeiket, 
s a török járomtól felszabadult pusztaságon lete
lepedtek. Az uj kath. földesurak humánusan 
bántak telepeseikkel, vallásukban és nyelvük

ben nem zavarták őket, támogatták egyházi és 
iskolai építkezéseikben Magyarok, németek, 
tótok a legnagyobb egyetértésben éltek egy
mással. Egymás nyelvét tanulták Még csak pár 
évtized előtt is az orosházi magyar evengeliku- 
sok kicserélték gyermekeiket a csabai tót evan
gélikusokkal s kölcsönösen megtanultak egymás 
nyelvét. Német gyülekezetek is alakultak. Első 
papjaikat a külföldről nyerték. Még ma is em
lékezetben maradt a külföldről jött mezőbe- 
rényi német lelkész suspiriuma, a ki látva a 
pusztán tanyázó óriási gólya csapatokat, va
sárnapi beszédjét akként kezdte meg :

Gott bewahr uns vor solchen Dingen,
Die gestern auf der Puszta gingen,
Hinten sehwartz und vorne weisz
Kyrie eleys!
Azóta a farkasok és gólyák egészen eltűn

tek vidékünkről, s ma már csak névről ismer
jük őket. Az alföldi falvak népes helységekké, 
a kis egyházak nagy gyülekezetekké alakultak 
át. Mennyire megszaporodott az ev. lakosság e 
vidéken, mutatja Csaba példája is. Az első csa
bai ág. h. ev. templom felszentelésekor. 174)- 
ben, 250U hive volt az egyháznak, s loO év 
alatt megtizszereződött e szám, dacznra annak, 
hogy azóta számos raj ment ki az anyaegyház
ból, alapítva több helyen uj gyülekezeteket.

Az alföldi ev. nép Iliién ragaszkodik hi
téhez Régi aszketikus könyveit magával hozta 
részint a felföldről, részint dunántulről. Régi 
énekeskönyveit megtartotta minden u'itási kí
sérlet daczára. A tótok Tranosciusukat, a né
metek wiirttenbergi énekes könyvüket kicserélni 
nem engedték.

Az alföldi egyházak egyházszervezetileg is 
megőrizték eredetiségüket. így az inspector) 
intézmény a legtöbb egyházban egészen a leg
újabb időkig ismeretlen volt. A bányake»*ületi 
utasítás rendelkezései ellenére még egy évtized 
előtt is csak néhány egyházban volt inspektor 
Oka ennek az volt, hogy ev földesuraink nem 
voltak. A prot. intelligentia nem nagy szám. 
s az is lélekben elszakadva a nép hitétől 
arra nagyobb befolyást gyakorolni képtelen 
volt. Az egyházgyülekezetek nem ismerték 
az inspektori intézmény szükségét, s újabb 
időben, hogy mégis meghonosították azt, 
az csak a törvényes kényszer eredménye volt.

Az egyházi élet virágzott és az ősök hite 
épségben maradt. A szekták elhatalmasodva a 
a szomszéd ref. egyházakban, onnan törtek be 
alföldi gyülekezeteink legtöbbjébe.

Az egyes gyülekezetek szép templomokat 
iskolákat, paplakokat emeltek. E tekintetben 
dicséretreméltó buzgóságot és áldozatkészséget
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fejtettek ki. Kevés helyen vannak az evangé
likus egyháznak oly szép középületei mint 
épen az alföldön. Felekezeti iskoláikat gyüleke
zeteink eddig nagy áldozatok árán is feni ár
tották. Az esperesség egyházai nagy áldozattal 
járultak hozzá a szarvasi főiskola fentartásá- 
hoz is.

Az esperességben egészen a legújabb ideá
kig a legnagyobb egyetértés és béke honolt. 
A politika csak a legutolsó idó'ben, az általá
nos korszellem behatása következtében, tartott 
berohanást esperességi gyűléseinkbe, s kezdett 
szomorú szerepéhez. A nagy távolság s elfog
laltság a nehéz hivatási körben volt okozója 
annak, hogy a lelkészek nem igen érintkeztek 
egymással, s a legutolsó időben már a lelkészi 
értekezletek is a legtöbb dekanatusi körben 
teljesen megszűntek.

A felosztás tehát létesül Szűkebb határral, 
kevesebb egyházzal megalakulnak az új espe- 
resaégek. A felosztás czélja tisztán egyházi czél 
volt. Adja Isten, hogy e czél lebegjen az új es- 
perességek előtt már mindjárt a megalakulás 
alkalmával. Az egyházi érdeklődés és buzgóság 
vegyen új lendületet az új esperességekben. 
Egyházaink az alföld legszebb rónáin legye
nek hűek Istentől nyert „cliarismájukhoz,“ az 
ősöktől nyert bitbuzgósághoz. Ragaszkodjanak 
ezentúl is törhetetlen hűséggel, a szekták és a 
világias liberalismns daczára is, bibliájukhoz, 
énekeskönyveikhez, hitvallásukhoz, egyházi, 
apáiktól öröklött, traditiokhoz. Az alföldi erős, 
öntudatos gyülekezetek ragaszkodjanak gyüle
kezeti jogaikhoz és álljanak ellent az egyházunk
ban itt-ott elhatalmasodó önkénynek. Álljanak 
ellent az e tájakra is átültetni szándékolt kvri- 
archiának. Védjék meg minden kitelhető erővel 
és áldozattal a felekezeti iskolát, s ne indulja
nak azok után, kiknél fő czél az anyagi teher
től szabadulni! Uj áldozatokra, nagy áldozatok
ra szükség lesz; mert a zsinati törvény rendel
kezése következtében, de meg magának a hit
életnek fentartása és fokozása érdekében is fe
lette szükséges a lelkészi erők szaporítása. A 
mechanikus munka sehol sem kárhozatosabb 
mint épen a lelkész hivatásában. Tekintetbe kell 
venni mily nagy lelkészi erővel dolgozik a róm. 
kathol. egyház az alföldön. Az uj esperességek- 
re e téren is nagy feladat vár, bár megoldhat
nák kellő sikerrel e feladatot.

Lehetetlen, tárgyalva a békési esperesség 
felosztását, meg nem emlékezni azon férfiúról, 
ki az esperesség administratióját majdnem két 
évtizeden át vezette, a régi esperesség érdem
dús utolsó espereséről, Achim Adámról. E gy
házunk legnehezebb idejében kormányozta ő az 
egyház hajóját.

Sokan keveselték nála az erélyt és hatá
rozottságot s kifogásolták azon lassúságot, mely- 
lyel némely ügyben eljárt, kifogásolták a jogi ér
zék hiányát. Lelkészekkel, tanítókkal szemben 
a legnagyobb kíméletet és humánus testvéri 
szeretetet tanusitott következetesen, daczára 
annak, hogy az ő szerfeletti kíméletét sokan a 
legnagyobb kíméletlenséggel viszonozták.

Egy jobb korban, a mikor a biblia elvei 
az életben is nagyobb erővel birtak, az ő mű-, 
ködését, szelidségét, áldással emlegették volna 
míg manapság az ily világnézetet a gúny és ki
csinylés illeti.

Vádolták őt lelkésztársai és mások titokban 
és nyilvánosan, gyűléseken és hírlapokban nem
zetiségi politikával, pedig, kik közelebb ismer
ték őt, azok mdják, hogy ő politikával soha
sem foglalkozott, azután sohasem epedett, azért 
sohasem lelkesedett. A világ azt is bűnül rovta 
fel, ha ő puszta gyanúra senkit sem üldözött, s 
minden üldözésnek véghetetlen türelmével fér
fiasán ellenállott.

Ha a „modern“ papok stréber szelleméből 
csak egy szemernyi is lett volna benne, a mél- 
tatlalanságok helyett babérokat szerezhetett vol
na, hiszen, ha csak gyönge impulsust ad vala 
a szellem és érzület kutatók inquisitori hajlama
inak, őt is magasztalták volna, ő is az „ünne
peltek“ közé tartozott volna. De ő a kor ezen 
kisértésének ellenállott, s a múló dicsőség élve
zete helyett — inkább szenvedett; mert meg 
volt győződve, hogy e szenvedéssel egyháznak 
tesz szolgálatot.

Más esperességbe kerülve, mi emlékét és 
az iránta való tiszteletet megőrizzük, mint egy
házunk, esperességünk legnehezebb idejének 
„providentiális“ férfia iránt tartozó tiszteletünket.

------- -♦—•••§—♦--------

IRODALOM.
G. J  ensen „ E i n f ü h r u n g  i n  d a s  g e i s t 

l i c h e  A m t . “ Vom Verfasser autorisierte 
Übersetzung von 0. v. Harling. Leipzig. A. Jan
sens Verlag. 1895. 8°, 134 1. Ára 1 M. 50 pft.

A krisztianiai ev. theol. seminarium tanára ir
ta e kedves kis müvet, mely svéd és finn nyelven 
már több kiadást ért, s az északi luth. körökben 
közkézen forog.

Bevezetni óhajtja e mü a theologust szép hi
vatásába, lelkesedést keltve Krisztus egyháza iránt, 
másrészt figyelmeztetve a szép pálya nehéz felada
taira. Nemcsak kezdő lelkész olvashatja áldással e 
müvet, hanem az is, ki a lelkészkedésben hosszabb 
időt töltött. Az az idealismus, mely e müvecske
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minden lapján átvonul, felfrissíti az o világban küz
dő, csüggedő leikot.

A mű következő czirnü hót fejozetre oszlik : I. A 
szent hivatal Istentől ered ; II. A szent hivatal fen
sége és felelőssége; III. A hivatott szolga; IV. Pa- 
pias életmód ; V. A nemes harcz; VI. Isten gyüle
kezete — az én gyülekezetem ; VII. A hivatal műve.

Minden egyes fejezet imával kezdődik, s imá
val végződik. Oly kodves és benső imák ezek, hogy 
a hivő lélekre igazi lelki harmatként hatnak. Ere- 
detiségük sok tekintetben emlékeztet Kierkegaard 
imáira. Jó az, ha a kezdő theologus, komoly tudo
mányos munka mellett, be lesz vezetve az ima 
szentélyébe is. De, hogy ez megtörténhessék a ta
nároknak önmagukat is gyakorolniuk kell a buzgó 
imában, s félre tenni eg}' időre a tudományos irás- 
magyarázatot és merész hypothesiseket, alázattal 
fordulni azon égi mester felé, a ki azt mondja ta
nítványainak ; « b i z o n y  m o n d o m  11 ék t e k, 
ha  n e m l e s z t e k  o l y a n o k  m i n t  a 
g y e r m e k e k ,  s e m m i k é p e n  s em m e n t e k  
b é a m e n n y e k n e k  o r s z á g á b a . “

Az első fejezet kiindulási pontját a régiek azon 
mondása képezi, mely szerint a lelkész hivatala 
,onus ot angelieis humeris tremendum.“ Szerző sze
rint sokkal könnyebb volna lelkésznek lenni, ha 
Jézus azt mondta volna: „tanítsatok mindent, amit 
parancsoltam nektek.“ De az l*r azt mondja: „ta
nítsatok megtartani mindent, a mit parancsoltam 
nektek.“

A nemes harczról szóló részben a szerző kö
vetkezőkben adja a lelkészi hivatás kísértéseit:

O n m a g a s z t a l á s .  Kellemes dolog az Is
tennek lenni, s mindég akadnak emberek, a kik 
készek lelkészüket Istenükké tenni, különösen, ha 
kiválló adományokkal bir az illető. De hajlandók 
erre. még az esetben is, ha az csak buzgó és tevé
keny, vagy lágy és érzés teljes, vagy ha csak fiatal. 
Kellemes dolog az, Istennek lenni ; e veszélyben 
jeles lelkivezérok is elpusztultak, vagy fájdalmas 
sebeket szenvedtek azokkal egyetemben, kik kö
vették őket.

Sokszor megesett, hogy a dicsőítést visszauta
sítottuk, sőt talán alázatosságunkért magasztaltak 
is, s mégis csendben élveztük a dicsőítő szavakat, 
lelkünk mélyében tápláltuk a hiúságot, sértve érez
tük magunkat még az indokolt feddés allkalmával 
is. A lelkész sohasem tesz mélyebb tapasztalatot 
az emberi élőt természeti nyomorultságáról mint 
akkor, midőn kutatja személyes viszonyát a dicsé
ret vagy ocsárláshoz, melylyel mint igehirdető 
találkozik.

Avagy nem önmagasztalás-e az is, ha te 
gyakran és keserűen panaszkodsz a felett, hogy 
nem bírsz eredményt felmutatni, daczára annak, 
hogy hű munkásnak tartod magadat ? A gyüleke
zet nem mozdul, érintetlen, aluszékny, s te kovés

elismerést és köszönetét aratsz. Csüggedsz, elfáradsz 
más hely után kívánkozol, a hol minden másként 
lesz. Tévedsz, minden úgy lesz az uj helyen is, 
mert te magaddal viszed önmagasztalásodat oda is.

A lelki gőg senkinél sem vesz fel ellenszen
vesebb alakot mint a lelkészeknél ; de látjuk azt 
is, hogy senkinél sem fejlődhetik oly szépen és dia
dalmasan az alázatosság mint épen nálunk, mert 
oly sok alkalmunk van az alázatosság gyakorlásá
ra. Nem votted-e észre, hogy Isten csodálatra mél
tó bölcseséggel és szeretettel, melyet láthatsz és 
előre kiszámíthatsz, gondoskodik arról, hogy segít
sen nekod az öninagasztalás veszélyében ? Jól si
került egyházi beszéd után jött olyan, melynél csa
lódtál és melyért megérdemelted a feddést. Hála és 
köszönet nyilvánulásai után következett az ocsár- 
lás. A lelki pásztorkodás, melynek kezdete jó volt 
szégyenletes eredménynyel végződött. Az önraa- 
gasztalás mámora után rendesen a benső üresség, 
a lelki szegénység, a tehetetlenség érzete lép fel 
lelkünkhon. Ki az, a ki ilyesmiért méltóan ad há
lát Istennek ?

A n y o m o r u l t  k e t t ő s s é g .  Xeaa mindig 
az őszinteség hiánya az, ha prédikálunk olyast, a 
mink nincs, s a mik mi nem vagyunk. A lelkész 
gyakran levert, lehangolt, s mégis teljesen iga
zán prédikálhat a keresztyén örömről, mert be
szédjének alapja nem a pillanatnyi múló érzés, 
hanem az, a mi lelke életét képezi. Az evangéli
um, melyet hirdetünk,vidámitson fel bennünket is: 
Wexels-t, a kinek jelleme buskomor volt, s a ki 
sokat szenvedett a lelki harezok és kisértések tü- 
zébon, egy ízben megkérdezték, hogy miként pré
dikálhat oly felvidámitólag éz vigasztelj esen, azzal 
válaszolt: „hát nem értitek, hogy én önmagam 
számára prédikálok“ ?

De nem szabad a hitről és annak harczárói 
beszélni, ha valamit, legalább annak kezdetét nem 
ismerjük; nem szabad a bűn fájdalmáról beszélni, 
ha magunk az Isten szerint való szomorúságot nem 
ismerjük; nem szabad a megszentelésről beszélni, 
ha magunk nem igyekszünk szentekké lenni. Mert, 
ha anélkül beszélünk, bűnös játékot űzünk az evan
géliummal, mely bűnös játék nem egy lelkész éle
tében az eltompultság s a megtérésre való képte
lenséggel, s a személyes igazság fokozatos meg- 
sommisétésévol bosszulta meg magát.

Melyik valódi lelkész kerülheti el azt, hogy 
személyes tapasztalatain túl ne prédikáljon, a mi
kor nem önmagát és személyes tapasztalatait kell 
hirdetnie, hanem a Krisztust és annak életét ? 
Ezen kettősségnek hivatala törvényének kell len
nie, s amellett mindég fájdalmasan fogja érezni a 
különbséget a között, a mit másoknak prédikál, s a 
mit maga gyarló módon valósit meg. Nézz utána, 
hogy mindég komolyan megkülömböztesd azt, a mi
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a te tulajdonodat képezi attól, a mit Isten igéjétől 
és másoktól kölcsönöztél. És légy elővigyázatos 
azon beszédeknél, a melyek életed felett állanak, 
csak az esetben lépj azok terére, ha az ige és Is
ten ujja a lelkipásztorkodásban arra indítanak, és 
sohasem azon látszat kedvéért, hogy talán több ta
pasztalattal és hitismerettel bírsz, mint a mennyi 
a valóságban tulajdonodat képezi. E téren 
nagy alkalom van az önmegtagadásra, s ez 
képezi a jó lelkiismeret próbakövét. Önmagukat 
tönkreteszik azok a fiatal lelkészek, akik azonnal 
ébresztő prédikátorok akarnak lenni, daczára an
nak, hogy senki sem vette észre náluk az erős éb
redést ; a kik úgy szeretnek tetszelegni, mint kik 
tapasztalatban, örömben, szenvedésben, hitben gaz
dagok, daczára annak, hogy a hit kezdetén álla
nak, s hitük alig tette meg az első gyermeklépéseket. 
Ez a rósz és nem helyeselhető kettősség, melynek 
eredménye a szellemi maradiság és terméketlenség; 
mert ők fantasztikusan előrántották azon haladást, 
melyet az Ur később’szánt nekik, ők maguk idézik 
elő személyük őszintetlenségét, melyben aztán 
nem képesek többé a valóság és képzelődés kö
zött külömbséget tenni.

Ily utón azután külsőkép is előtérbe nyo
mul a kettősség. Lassan megszokja az illető azt, 
hogy mássá lesz hivatása közben és mássá szemé
lyes életében. Sokan észreveszik ezt. Úgy találják, 
hogy a lelkész, aki vasárnap erős, kegyes, telve 
tűzzel és kenettel, hétköznap egészen közönséges 
ember, olyan mint a legtöbb ember, sőt talán na
gyon is szembetűnő hibái és földi hajlamai van
nak, ez aztán sokakban megerősíti azt a nézetet, 
hogy nem is kell oly komolyan venni azt, a mit 
a lelkész vasárnap prédikál, hogy el lehet abból 
egyet mást hagyni is, a mint a lelkész maga is 
megcselekszi azt. A lelkész személyes életének és 
a gyülekezet ezen halálos veszedelmének elháritása 
czéljából nem lehet eléggé hangsúlyozni a szemé
lyes igazság és őszinteség követelményét, hang
súlyozni azt, hogy az illető törekedjék őrizkedni a 
kétlényiiségtől, s igyekezzék, ha mindjárt kezdő
ként és gyengén is, de mindég becsületesen lenni 
keresztyénnek és lelkésznek.“

E kis szemelvény is tanuskodhatik arról, 
hogy Jensen müve megérdemli, miszerint a lelkész 
gonddal forgassa és tanulmányozza azt. Ma, a mi
dőn egyházunk legnehezebb korszakának idejét 
éljük, fel kell alaposan fegyverkeznünk a szellem 
fegyvereivel, hogy nehéz hivatásunk kötelességei
nek eleget tegyünk, s majdan az Úr itélőszéke 
előtt számot adhassunk sáfárkodásunkról.

Sz.

D. Martin von Natliusius. Die Inspiration 
der Hl. Schrift und die historische Kritik. Stutt
gart 1895. (Band XX. Heft 6. der „Zeitfragen des

christlichen Volkslebens“ herausgegeben von 'E... 
Frhr v. Ungern-Sternberg und Pfr. H. Dietz.)

Mióta Bonnban az u. n. szünidei tanfolyamo
kon (Ferienkurse) a legmerészebb bibliakritikai hy- 
pothesisek biztos tudományos eredmények gyanánt 
áruitattak, azóta nagyon aktuálissá vált az i n s p i -  
r a t i ó n a k  már magában is fontos és nehéz kér
dése. Folytak is a vitatkozások jobbról-balról. És 
azóta ezen kérdés, kapcsolatban az ó testamentomi 
kritikának újabb, Wellhausen nevéhez fűződő u. n. 
eredményeivel, melyek ép az inspirátió kérdését is 
napirendre hozták, minden egyéb theológiai kér
dést absorbeálni látszik 1

Ezen kérdések megbeszélésének lánczolatá- 
ban, mint ez idő szerinti utolsó lánczszem megje
lent nem rég ezen fent idézett munka a greifs- 
waidi egyetem egyik tanárától, a ki a keresz
tyén élet fontos kérdéseit már gyakrabban 
positiv theol. álláspontjáról szellőztette.*)

Az egész 41 oldalra terjedő füzet tartalma 8. 
tételbe van foglalva, melyek mindegyikét Nathusius 
szokott világosságával és érthetőségével kifejti. 
Miután az első négy pontban kifejtette, hogy az 
újabb kritika által segítségül hivott történeti tu
domány, ujabbkori nagy haladásai daczára, a ke
resztyén vallásnak és igy a szt. irás isteni erede
tének rovására sem lehet, mivel ennek eldöntése 
nem a tudományos kutatás, hanem a hivő keresz
tyén lelkiismeretbeli tapasztalatának dolga, me
lyet, csak az egyház tapasztalata óv meg a túlságos 
subjektivismustól, rátér az inspirátió lényegének 
közelebbi meghatározására. A szt. irás nem csak 
azért Isten igéje, mivel nem sajátos gondviselése 
által lett azzá az egyházban (Köhler), hanem azért 
is, mivel a szt. irás szerzői szellemüknek az Isten 
szellemétől való természetfeletti befolyásolása kö
vetkeztében isten üdvútjait, parancsait, Ígéreteit 
szóval m i n d a z t ,  a mi  ü d v ü n k r e  s z ü k s é 
ges, tudhatták és az eseményeket és személyeket 
helyesen megítélni tudták. Ezért csalatkozhatlanok 
és a hívőre nézve feltétlen tekintélyt képeznek- 
Nézetünk szerint ez kifejezi mindazt, amit régi 
dogmatikusaink az „impulsus ad seribendum sug- 
gestio rerum“ és a szt. irás tulajdonságaival mint a 
hitre nézve fontosat mondani akartak. Másrészt az, 
ami náluk tarthatlan, hogy t, i. a csalatkozhatlan- 
ságot és az isteni kinyilatkoztatást még a termé
szetes ismeret tárgyaira is kiterjesztik, el van ke
rülve. Isten csak azt nyilatkoztatta ki nekik, amit 
természetes utón el nem érhettek „a mi emberi 
szívbe még be nem hatolt.“ Isten úgy használta 
fel az írókat, amint találta, teljes individualitásuk
ban. Amint meghagyta nyelvüket, úgy természetes 
ismereteiket is, a melyek lehettek tévesek is.

*) L . n. e. gyűjtem ényben m egjelent m üveit : „N atur- 
w issensch. u. Philosophie" „W issensch. u. K irche im Streite 
um  die theol. F aku ltä ten" „Die V erfassung  der ev. K irche 
etc" „Die K ernfrage im K am pf um das A postolikum  etc “



Ha az inspiratio ezen felfogása helyes, cl kell 
ismernünk a történeti kritika jogosultságát is a szt. 
Írással szemben. Az perszo szintén követelt, hogy 
a kritika szelleme ne legyen idegen a szt. Írás 
szellemétől. A kritikus a bibliai bitben álljon.

A bibliának, mint Isten igéjének igazsága a 
hitnek a priori bizonyos. Es mivel ezen hit nem a 
tudományos kutatás eredménye, ez tönkre sem to- i 
heti. Ha a modern kritika eredménye mégis a szt. 
Írás isteni tekintélyének lerontása, úgy ez annak a 
következménye, hogy ezen kritika a naturalisztikus 
világfelfogás alapján áll, amely szerinto az egye
düli tudományos alap.

Rex. A.
--------- -----------------

F E L E K E Z E T I  I S K O L A .
A nyíregyházi ág. Ii. ev. fögynmasiiim

XXXI-dik értesítőjét az 1894-95-ik iskolai évről 
közli Martinyi József igazgató.

Az értesítőben Kit! lapnyi terjedelemben a fő- 
gymnasium történetének becses monographiáját 
birjuk az igazgató tollából. Valóban nagyon helyes 
az, hogy most a millennium közeledése alkalmával, 
főiskoláink történelme majdnem teljessé lesz. Min
den egyes főiskola történelme becses adatot fog 
szolgáltatni annak, ki majdan a hazai Protestan
tismus történelmét megírja.

E monogranhia nyomán látjuk őseink hithű
ségét, kik a múlt század vallási üldözései között is 
apáik hitét megtartották, s megalapították Szabolcs 
vármegyében azt a nagy lutheránus szigetet, Nyí
regyházát. A múlt század második felében odatele
pült ág. h. ev. tót népet védelmezte nagylelkű föl
des ura, Károlyi Ferencz gróf. Első papjuk, Yand- 
lik Márton, 1754-ben Szabolcs vármegyéből kitilta- 
tott, s hivei kénytelenek voltak az ottani ref. lel
kész szolgálatát igénybe venni. A kegyes földesur 
kieszközölte, hogy Vandlik Márton visszatérhetett 
gyülekezetébe, s az urasági csűrben tarthatta meg 
a gyülekezet istenitiszteletét, miután az 1753-ban 
emelt nádfedelü imaházat a helytartóság rendeleté
re a hivek maguk voltak kénytelenek lebontani. 
1768-ban a nyíregyházi ág b.ev. lelkészt a helytartó 
tanács újból eltiltja a leikészi szolgálattól, s a hí
veket a róm. kath. lelkésznek stóla fizetésre köte
lezi. Ez annyira elkeseríti a nyíregyházi evangéli
kusokat, hogy azok odahagyni készülnek Nyíregy
házát. II. József által kibocsátott türelmi parancs 
véget vet a zaklatásoknak. 1784-ben, nagy lelkese
dés között, leteszik a most is fennáló ev. templom 
alapját. 50 évvel a település után a nyíregyházi 
egyház lett a tiszai kerület számra nézve legna
gyobb és legerősebb egyháza.

A jelenlegi főgymnasium első kezdete az 1806- 
ban alapított latin iskolára vihető vissza, melynek 
fenntartására egyes buzgó hivek adakoztak. Nyír
egyháza városa 1861-ben az állam által visszatérí
tett kényszer kölcsönből 100 ezer forintot adomá
nyozott az ág. b. ev. egyháznak, azon kikötéssel, 
hogy annak kamataiból algymnasiumot tartson fel. 
A többi felekezetnek 47 ezer forintot adott népis

kolai czélokrn. A városi adományozó levélben a 
gymnasium tannyelvére következő pont lett felvé
ve : „Tekintettel arra, hogy a helybeli ág. h. ev. is
kolában a tantárgyak magyar és tót nyelven adat
nak elő ,valamint arra is, hogy az ág. h. ev. egyete
mes gyűlés a felügyelete alatt álló összes gymnasiu- 
rnokra nézve a magyar nyelvet rendeli tannyelvül do 
meg bazafiui örök lni érzelmeinket is méltó súlyba 
véve, az ezen alapítványból alkotandó s fentar- 
tandó nlgymnasiumban a tanítási nyelv örök idők
re és kizárólag a magyar lészen.“ — Az egyház
ban elkeseredett harezot kezd Markó József a pa- 
tentális párttal oly őzéiből, hogy az adományozási 
levél szövege megváltoztatassék, s az egyház ugv 
mint a többi felekezet, népnevelési czéljaira fordít
hassa a 100.000 forintot. Az elkeseredett liarcz ak
ként lesz befejezve, hogy az egyház az adományo
zott összeg 1 perczentjét saját czéljaira fordíthatja 
mind e mai napig, s ezt úgy az egyházi, mint a 
világi hatóság jóvá hagyja. Egyes buzgó egyház- 
tagok növelik a gymnasium alaptőkéjét. 1882-ben a 
megye elhatározza, miszerint inegyeszerte gyűjtést 
rendez ezen gymnasium czéljaira. Az elnöklő főis
pán, (iriitl József, megkezdi a gyűjtést 500 forintos 
adományával. I >e a szavakban oly gazdag lelkese
dés nem követi a főispán jó példáját Az egész me
gye területén eszközölt gyűjtés eredménye : 38 frt 
2U kr. Az egyház a városhoz fordul támogatás vé
gett. Vcgre az állam 1886-ban megadja a sokszor 
kérelmezett állami segélyt, s azóta létesült a nyír
egyházi államilag segélyezett ág. h. ev. főgymna
sium.

A tanulók létszáma az elmúlt iskolai évben 
376 volt. ezek közül 21 magán tanuló. N ullásra 
nézve : 71 ág. h. ev„ 83 ref., 68 róm. kath., 7 gór. 
kath. 128 izraelita Az ág. hitv. ev. tanulóság te
hát számra nézve a harmadik helyen áll.

---------------------------

K Ü L M I S S I O .
A lipcsei iiiímsío lapja „Evangelisch-Luthe- 

rischcs .Missionsblatt“ 23-ik száma szól Schwartz 
szuperintendens és társának, Handmannak, magyar- 
országi körútjáról „Missionsprediktreise nach t  a
gam“ cziinü czikkben.

1850-ben Horning, straszburgi lelkész, 50 
franknyi alapítványt tett oly czélból, hogy lehetővé 
tétessék egy magyarországi missio utazás. A cse
kély összeg azóta 246 márkává növekedett. A po
zsonyi egyház köréből meghívták a missio igazga
tóját, hogy előadásaival és prédikáczióival mozdítsa 
elő a missio iránt való érdeklődést országos egy
házunk egyes gyülekezeteiben. Dianiska lőcsei és 
Schmidt pozsonyi lolkészek odaadó fáradozásukkal 
egyengették a nevezett missionáriusok útját. Hai
tik és Zolenka püspökök üdvözölték és előmozdí
tották kerületeikben a nemes vállalatot. Schwartz, 
a nozsonyvidéki, szepesi, eperjesi és budapesti 
egynázakat látogatta meg, s 20 német-lutheránus 
gyülekezetben tartott felolvasást, mig Ilandmann 
a soproni és vasmegyei esperességek 11 gyüleke
zetében értekezett, és prédikált a missio ügyéről. 
A gyülekezetek mindenütt nagy érdeklődést tanú
sítottak, még hétköznapokon is zsúfolt templomok
ban prédikáltak a nevezettek. A lelkészek igaz
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vendégszeretettel fogadták a külföldi vendégeket. 
700 frt lett összegyűjtve a missio czéljaira.

A nevezett lap következő sorokkal zárja tu
dósítását : „Ha a lelkész urak szives Ígéretükhöz 
képest a felébresztett missio érdeklődést továbbra 
is ápolni fogják, úgy reményelhető. hogy az elve
tett magból úgy a mi missiónkra mint az ottani 
gyülekezetekre nézve áldásos vetés fog kikelni. 
Adja Isten.“

Mi is azt óhajtjuk, hogy a missio szent ügye 
iránt hazai országos egyházunk is érdeklődjék s 
annak előmenetelén munkálkodjék. Külmissio nél
kül nincs belmissio. A missio iránti érdeklődés 
hiánya biztos jele annak, hogy a vallási, egyházi 
élet beteg. A keresztyén idealismus legszebb nyil- 
vánulása a missio. Különösen a jelenben fontos 
hangsúlyozni azt, hogy a hindu, pápua; kaffer és 
eszkimót is testvérünkül tekintjük. Pontos ennek 
hangsúlyozása épen a jelenben, amidőn a pogány j 
fajimádás mindég nagyobb válaszfalakat emel a 
keresztyén népek között.

-------- ♦—(!—♦--------

BELMISSIO.
Charrington Aliklós. Az angol keresztyénség 

kiváló jellemekkel, igazi hősökkel bir a belmissio 
terén. Ezek közé tartozik Charrington Miklós is, 
aki kiváló tevékenységet fejt ki a mértékletességi 
és erkölcs nemesitő egyletek terén — a nagy Bá
bel, London, épen azon részében, a hol a bűn és 
elvetemedettség leginkább tombol.

Ostend London azon része, a hol a világ min
den tájáról összesereglett erkölcsi hajótöröttek nagy 
tömege tanyázik, sőt az őslakosság salakja is 
itt szeret élni.

Charrington, egy gazdag sörfőzde tulajdono
sának fia, 1850. febr. 4-én született. Hitéletének 
forduló pontját Radstock lord beszédeinek hallga
tása idézte elő. Atyjának üzletébe lépve nappal iro
dai munkát végzett, esténként pedig az elzüllött 
gyermekek számára alapított esti iskolában tanitós- 
kodott. Későbben több ily iskolát alapított. Élete 
koczkáztatásával is buzgólkodott az elhanyagolt és 
elhagyott ifjak megmentésén. Egy Ízben egész su- 
hancz csapat várta az iskola ajtaja előtt a „szent 
sörfőzőt,“ hogy azt ott jól elrakja, Ch. egyedül I 
ment az elzüllött suhanczok közé s barátságos meg
szólításával eltérítette azokat a czélba vett tervtől. 
Az angol „mob“ természete e tekintetben nagyon 
sajátságos. Shaftesbury gróf szintén érdekes ta
pasztalatot tett e téren. 0  is a csirkefogók és a 
zsebmetszők megtérítésén fáradozott. Egy ízben 
London délnyugati részén fekvő hires tolvaj bar
langba ment. Barátai figyelmeztették, hogy hagyja 
otthon óráját és értéktárgyait. De ő e figyelmez
tetést tekintetbe nem vette azon kijelentéssel, hogy 
nem szabad annyira bizalmatlannak lenni. A figyel
meztetés nem volt hiába való. A tolvaj hallgatók

ellopták a buzgó és elszánt evangelizátor óráját. 
Néhány nap múlva Shaftesbury asztalán találta 
óráját, melyhez a tolvaj következő sorokat csatolta : 
„sajnálatomra megtudtam, hogy az óra Shaftesbury 
tulajdona, már pedig az ily tisztességes urat meg
lopni még sem illő.“

Charrington belmissioi tevékenységéért nagyon 
heves támadásoknak volt kitéve. De még inkább 
bántotta azon körülmény, hogy egy oly üzlet ré
szese, a mely a bűn terjedésének egyik fő eszköze 
— mert sörfőzdéje termékének hirdetés utján való 
ajánlásával lépten-nyomon találkozott. A sörfőzde 
vezetéséről lemondott és megelégedett egy megle
hetősen csekély végkielégítéssel.

Ezen idő óta küzdött nagy eredménnyel a 
mértékletességi egyletek megerősödéséért. Az iszá- 
kosságban látta nemzete óriási veszedelmét. A leg
szegényebb osztály összes jövedelmének l/7-ét az 
alkoholra fordítja. Annyira buzgólkodott az alko
holizmus legyőzésén, hogy egy Ízben a rendőrség 
le is tartoztatta őt; de csakhamar a korcsmárosok 
vádja alól fel lett mentve és szabadon bocsátva.

Az iszákosság testvére a fajtalanság. Cli. 
mindkét ellenség ellen nagy erélylyel és kitartással 
küzdött. 1879—1886-ig fellett London fentemlitett 
kerületében az 500,000 koronába kerülő nagy evan- 
gelizáló terem építve, melyben 5000 ember fér eh 
E terem és mellékhelyiségei a legnagyobb confort- 
tal lettek berendezve. Az ülő helyek kényelmesek, 
a világítás, az akusztika kitűnő. Ch. szerint, ha a 
bűn helyiségeit kényelmessé és vonzóvá tudják 
tenni, azzá kell tenni a bűn leküzdésére emelt he
lyiségeket is. 1892-ben tartották e helyiségben a 
Ch. által alapított belmissio 6000-ik összejövet 
telét.

Ch. nagy gondot fordít a confirmált ifjúság 
hitbeli továbbképzésére is.

A kolonizálásra is kiterjeszti figyelmét, ta
nácscsal és anyagi segélylyel látva el a kivándor
lókat, különösen Canadában helyezve el pártfo
gó ltjait,

Ch. a belmissio terén most is áldásosán mű
ködik. Az ő merész, önfeláldozó egyénisége vonzó 
például szolgálhat arra nézve, miként kell annak, 
a ki hisz a Krisztusban, a szeretet terén működnie.

Nálunk is néhány év előtt megindult egy úgy
nevezett „erkölcsnemesitő“ mozgalom, mely azóta, 
úgy látszik alább hagyott buzgalmával. Az igazi 
erkölcsnemesités csak ott lehet, a hol tetteink ru
gója a Krisztusban vetett élő hit. A hol csak a 
„felvilágosodás“ a „humanismus“ hangzatos frázi
sai képezik a szeretet gyakorlására az alapot, ott 
a szeretet önbálványozássá változik, s az ember 
nem lépi át azon régi közmondás ha tárát: hóm® 
homini lupus.



K Ü L F Ö L D .
Németország. A lipcsei egyetem hires tlieo- 

logusa, dr. L u t h a r d t. az uj tanév kezdetén elő
adásait ritka hévvel és erővel kezdte meg. Hallga
tói örültek, hogy még hallhatják a positiv irány 
ezen nesztorának előállását. A mint értesülünk a 
jeles tanár súlyosan megbetegedett. Egyik előadá
sán nyelve elakadt, s nem volt képes tovább elő
adni tárgyát. Előadásai, hallgatóinak nagy fájdal
mára, o l'élévro be Jöttek szüntetve.

Francziaország. A f r a n c z i a  1 u t h e- 
r á n u s  e g y h á z  november 5-én tartotta Pá- 
risban és Mömpelgardban t gy házkormányzó 
zsinatát. Csendesen, békésen folytak az egyház 
kormányzására és beléletére vonatkozó tárgya
lások. A franczia állami iskolában csak egy 
napon, csütörtökön, részesülhetek a növendé
kek a vallásoktatásban ; de az iskolai hatósá
gok e napot is el szeretik vonni a vallásokta
tástól. A theologusok számára eddig az állam
pénztárból fizetett ösztöndíjak ez évben az álla
mi költségvetésből törülve lettek. E czélra a 
két tartományi zsinat 7400 frankot adománya-w r
zott, A diasporában élő evangélikusok lelki 
gondozása czéljából uj utazó lelkészi állomáso
kat szerveztek. A zsinat elrendelte, hogy kará
csony ünnepén az összes templomokban pász
torlevelét olvassák fel, melyben a hívek a szor
galmas templomba járásra felszóllittatnak.

Olaszország. F i l i p p o  do L o r c n c  i, 
róm. katli. theológiai tanár, Rómában evangéli
kussá lett. A szabad ev. egyház bizottságához in
tézett levelében azt mondja, hogy lelke a róm. 
kath egyházban nem talált nyugalmat. A Szent 
Lélek megnyitotta az ő szemeit is, hogy lássa az 
igazságot. Teljes erejével küzdeni fog azon tévta- | 
nők ellen, melyeket eddig hirdetett és tanilott. Szive 
óhaja, hogy azon egyházhoz esatlakozhassék, 
amelynek hite a szentiráson alapszik.

B E L F Ö L D .
Lapszemle. A „P r o t. S z e m 1 ou 9-ik száma 

közli Dr. Szlávik M. rA socialismus és keresztyén- 
ségu czimü czikkét. A socialismus és keresz- 
tyénség össze nem egyeztethető fogalmak. A ke- 
rcsztyénség sokkal többet ad, mint a mit a socia- 
lismus igér, mely az egyéniséget lehetetlenné ten
né s egy borzasztó rabszolgaságot létesítene. Czik
két a szerző következő szavakkal végzi: „Ha mind
untalan csak a nép jogairól beszélünk, a nélkül, 
hogy egyszersmind az isteni jogban gyökerező kö
telességeire is figyelmeztetnek, akkor ne csudálkoz- 
zunk azon, ha a tervezett társadalmi béke helyére 
a Hobbes-féle „bellum omnium contra omnesw tár
sadalma lép, melyben a ki birja, az marja.“

Payr Sándor örömünkre nem heverheti tollát.

A Rákóczy kor jellemes alakját finom ecsettel fes
ti le.

Csiky Lajos a modern Németország leg
nagyobb filantrópjáról, Wiehernről, emlékezik 
meg. Wiehern életrajza a legterjedelmesebben 01- 
denberg tollából jelent meg. Érdemes ily férfiakat ná
lunk is megismertetni, különösen a református atya
fiak jól teszik, ha inkább ezen irány felé fordul
nak, s nem utánozzák az angol belmissioi irányt.

Ileiszler József Drummond legújabban magyar 
fordításban megjelent müve felett tanulmányt irt, s 
e tanulmány egyik részletét közli a „Prot. Szende.“ 
„Hajlam az élősdiségre, természetben és egyház
ban“ ez czimo a közlött tanulmány részletnek- Az 
élősdi nem törődik fajával, azonban szükségeit nem 
ráz Hatja le nyakáról: eledelre, oltalomra van szük
sége . . . .  hát ő ezeket lopás által fedezi, s elszi
getelt, tunya. önző. de folytonosan satnyuló életet 
él. Majd igy folytatja a szerző : „Arra nézve, hogy 
az emberben az élősdi hajlam felébredjen, akarva 
sem lehet kieszelni alkalmasabb rendszert, mint a 
római egyházét A római egyház ugj'anis a tö
megnek készséggel oda nyújtva az üres puhány 
kagylót, hol nvenhelyet, oltalmat találhat, ingyen, 
munka nélkül, nem kell egyéb, mint azt elfoglalni, 
oda beülni . , . . s meg van az olcsó, biztosság. 
A külső biztosság, melyet nem maga alkot az 
egyén, az nem is méltó az emberhez, kinek azon 
parancs adatott: „Mit álltok hivalkodva, menjetek 
dolgozni az én szőlőmbe.“ „Munkálkodjatok, mig 
fenn van a nap.“ „Az én atyám mai nap is mun
kálkodik, én is munkálkodom.“ „A ki nem dolgo
zik, ne is egyék.“

Az élősdiség a protestantismusban is fellép, ha 
mi a hitet a puszta elhivésbe helyezzük. „Szó 
sem lehet komolyan oly őnmegigazitásról, a mely 
megettünk a vádló múltat elnémítani, megsemmisí
teni képes volna. De ha nem képes, akkor mit 
használ tulajdonképp!), ha t. i. onnan az el nem 
törlötf adósság követelése utánunk kiált: „fizess, 
vagy perbe foglak.“

De hiszen azt feleljük-e erre — én megjaví
tottam magamat és egy darab idő óta semmi adós- 

I ságot sem csináltam.
Azt igen helyesen tetted, de már az helyte

len, hogy az előbbi időkből fennmaradt követelése
ket leróni nem akarod.

Nem bírod ezt megtenni ? Úgy hát alázd meg 
magadat. Keress jótállót, a ki majd magára vál
lalja adósságod lefizetését is, melyet törülni képes 
rtem vagy. Borulj oda fej meghajolva, szív meg
törve a Szabaditó lábaihoz, a kiben egyedül van 
megigazító erő.

Ez az értelme a Krisztus helyettes áldozat
halálának. Az ő sebeibe betemethetjük bűneinket; 
mert csak az ő sebei által gyógyulhatunk meg 
végkép és az ő veresége a mi igaz békességünk 
Istennel és saját lelkiismeretünkkel. . . . Ám azért 
nem elég lefeküdni oda az ő világ megváltó ke
resztfája aló, hanem munkálkodnunk kell az ő szől- 
lőjében ;mort a munkát ő határozza nieg az ő szől
ejében ; az ő szőllőjét kell művelnünk, mig fenn 
jár a nap, ha azt akarjuk, hogy az élet estvéje be
álltával vele, már fizetővel találkozzunk.“

Ileiszler a ref. confessional is irány képviselője, 
mely irány ma már veszendőben van s helyét a 
belmissioi angolos irány váltja fel. A mit a hitről 
Heiszler mond, az lényegében meg egyezik a Luther
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kis kátéjában mondottakkal. Ott is Luther azt 
fejezi ki, hogy a hit nem az emberi agy eredmé
nye, hanem a Szent-Lélek adománya.

„A P r o t e s t á n s  Eg y .  és I s k. L a p“ 47- 
ik számában Nagy Sándor ágyai ref. lelkész újból az 
államsegélyről értekezik s kívánja, hogy az 1848. 
XX. t.-cz. 3-ik §-a csak a hazafias egyházakra néz
ve alkalmaztassák. Czikkét a következőképen feje
zi be : „Az igazság ez : adjon a magyar állam a 
magyar prot. egyháznak mindent, a mire ennek 
szüksége van, arra nézve, hogy kulturális s magyar 
nemzeti nagy czéljait, törekvéseit megvalósíthassa, 
de adjon azért, mert a magyar prot. egyház sok
kal többet adott már néki ennél, adta létrejöttét, 
adta létezhetésének, fennállásának alapját, adta éle
tét és mindenét.

Ha a prot. autonómia nincs, alkotmányos ma
gyar kormány helyett, ma is cseh beamterek kor
mányoznának és uralkodnának Magyarországon.

Szóval én az 1848. XX. t.-cz. 3. §-ának meg
valósítását úgy várom és úgy óhajtom, hogy e mi
att a magyar prot. egyház autonómiája semmi kárt 
se szenvedjen.

De hát ezen az alapon saját nyilt ellenségeit 
is fizesse, dotációkkal lássa el a magyar állam '?

Szerintem az, hogy ezt tegye, homlokegyenest 
ellenkezik a 48 szellemével.“

Ezek az urak már előre isznak a róka bőrére. 
Nem veszik észre, hogy őket a „nemzeti nagy czé- 
lok“ liczitácziójában a róm. kath. egyház túlszár
nyalhatja. Egyedüli érdem a „hazafiság“ általuk 
definiált, fogalmánál a származás, a faj, már pedig 
okos ember ezekkel nem dicsekszik. A „nagy 
czélokLÍ elérésére sokkal egyszerűbb, alkalmasabb, 
radikálisabb eszközt nyújthat a kal/wlictsmus azért, 
mert sokkal alkalmasabb eszközt képez a népegyé
niség kiirtására, megsemmisítésére.

„Még egy őszinte szó“ czime alatt megszólal 
egy világi ref. férfiú is Győry Lajos igen helyes 
czikke ellen, melyben az egyházi házasság fontos
ságáról szól. Szerinte nem kell erőltetni sem az 
egyházi eljegyzést, sem magát az egyházi esketést, 
hanem a hívekre már előbb kell hatni s azokban 
a ref. felekezethez, a magyar fajhoz és nemzetiség
hez való állhatatos ragaszkodást már előbb kell 
meggyökereztetni. Csak igy tovább a nagylelküs- 
ködésben — hiszen e téren szomorú veszteségeit 
épen a ref. egyház sirathatja meg leginkább. Az 
„Evangyélista“ szerint Békésen már a keresztlevél 
kivételénél egyesek kijelentették, hogy csak polgá- 
rilag kelnek egybe. Nálunk erre példa nem volt. 
Igaz, hogy a „liberalismus“ apostolai azzal remény
kednek, hogy majd az uj alkotások hosszabb tar
tama megingatja egyházi institutioinkat.

Dr. Szlávik Mátyás „Az Augustana confessio 
magyarul“ czimü czikkében felhívja a pozsonyi 
theol. akadémia igazgatóját, fordítsa le a nevezett 
hitvallást. Szerző szerint az ágostai hitvallás egye
temes érvényét, egység felé való törekvését tekint
ve, nem hasonlítható össze egy ref. hitvallással sem, 
sőt még az „Apostolicum“ felett áll. Dr Szlávik hí
ve az egyház társadalmi, szervezeti és irodalmi uni
ónak, de sajnosán tapasztalja, hogy ettől ma tá
vozni készülünk, midőn egyesek az evangélium he
lyett a confessionális alapot hangsúlyozzák és Isten 
igéje helyett Luther és Kálvin tanát. Igen is mi 
hangsúlyozzuk és hangsúlyozni fogjuk a confessio

nális alapot, mert csak is azt megtartva erősödhe
tünk az evangeliomban, anélkül olyanok vagyunk, 
mint a nádszál, melyet ide-oda hajlítgat a minden 
oldalról eredhető szól. Végre ajánlja a theol. taná
roknak, hogy a dogmatikai és történeti szeminári
umokban ismertessék az augustana confessiót, mi
vel ez a prot. öntudatot erősíteni fogja.

A 46-ik számban közölve van Szabó Aladár 
felolvasása, melyet a ref. theol. önképzőkörben tar
tott a reformáczió emléknapján „reformáljunk mi is“ 
czim alatt. Szerinte reformálnunk kell a hitet és 
ezzel kapcsolatban az életet. A gyermekkori hitet 
nem szabad kitépni, hanem öntudatossá kell azt 
tenni. A hitnek élő hitnek kell lenni a Krisztus
ban. A szerző nem hiszi azt, amit sokan állítanak, 
hogy a hazai törvények a keresztyén hitet meg
semmisítik ; mert a keresztyénség oly erő, mely 
meg nem semmisithető. Reformálni kell a hazafisá- 
got, melyre nézve a következőket javasolja: nRe
formáljuk a hazafxságot is. Nem mondom, hogy 
valami egészen uj hazafiságot teremtsünk : Csak 
énekeljük továbbra is hazafias dalainkat és 
tegyünk hazánk jóvoltáért minden téren annyit, a 
mennyit csak bírunk. Csakhogy vigyünk egy 
uj elemet hazafiságunkba. Én láttam egy né
pet, a melyik az evangéliumot megbecsüli s 
350 millió ember fölött uralkodik : mi pedig, 
kik eddig az evangéliumot kellőképen meg 
nem becsültük, 17 millió fölött is alig tudunk ural
kodni.“ Az összehasonlítás talán kissé mégis me
rész. A 350 millió nagy részt pogány és vad nép 
— s azok feletti uralom nem tisztán az evangéli
umban, hanem a ravasz politika, az erős hadihajók, 
tömérdek pénz. pálinka és opium kereskedésében is 
birja eredetét és erejét. Az evangéliumot szerintünk 
akkor visszük a hazafiságba, ha követjük Krisztus 
azon szavát : „Amit nem akartok, hogy nektek 
cselekedjenek az emberek, ti (sem cselekedjétek 
nekik azt.“

„Reformáció ünnepünk és a konfirmáczió“ 
czimü értekezését következő önvallomással kezdi 
Rácz István ref. lelkész : „Az uj törvények életbe
léptetése óta minél tovább haladunk az idővel, an
nál inkább meggyőződünk arról, hogy azok a tör
vények, a gyakorlati kivitelben, a tisztelt falusi 
jegyző urak alkalmazásában, csakugyan kezdik lat 
zitani azt a régi jó összeköttetést, mely a lelké
szek s gyülekezeteik — illetve híveik — közöt- 
eddig fennállott.

Hiszen a liberális állam azon nemes intentió- 
ját, miszerint a polgárilag összekötött házastársak 
a régi tradíciókhoz híven az Úr házába is elmen
jenek : már is igy kezdik kommentálni, „a ki épen 
akar, elmehet a paphoz is !“ Pedig még megsem 
melegedtek fészkükben, s még meg sem kezdődött 
faluhelyen a farsangolás.“

A liberális alkotások barátjai még keserűb
ben is csalódni fognak. Hiszen, ha a „nagy czélok“ 
nem vakították volna el szemeiket, nem lelkesedtek 
volna egy oly intézményért, mely az élet legfon
tosabb teendőit falusi jegyzőkre és holmi 3—4 
osztályon átbukdácsolt Írnokokra bízza!

A 48-ik számban közölve van a ref. egyete
mes konvent rendkívüli gyűlésének részletes leírása. 
A ref. konvent fontos alkotása, hogy az ref. egye
temes lelkészi gyámintézet meg lett alapitva s az 
egyetemes tanügyi bizottság újjá lett szervezve. A 
református egyház nagy léptekben halad elő a cent—
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ralizáeió torén. A gyűlés főtárgya volt szövegezése 
a lelkészek számára adandó utasításnak szemben 
az uj egyházpolitikai törvényekkel. Elfogadták 
Tisza Kálmán azon javaslatát, mely szerint az ogy- 
hazi hirdetés csak a felok óhajtására eszközlendő. 
Gr. Gegenfeld József feleslegesnek tartja az egy
házi hirdetést, inig br. Yay Béla szükségesnek 
tartja azt. Tisza javaslatát támogatták Vályi püs
pökhelyettes, Czike Lajos és Szabó János esperesek. 
Jellemző, hogy a ref. házasok köteles kihirdetése 
mellett a lelkészi karból senki sem szólalt fel- 
Hiába, a hol Tisza beszél, ott a lelkészi kar 
hallgat.

A nevezett számban leírja Dr. Szlávik Má
tyás, Schwartz, lipcsei superintendens, Eperjesen tar
tott előadását a pogány missióról, s a leírást azzal 
fejezi be : „Szép, szép ez a pogány missio, de ná
lunk csak akkor lesz terrénuma, mikor az evan
géliumi Őserő a jól szervezett belmisszio és evan- 
gelizácio utján mindnyájunk kere^ztyénségét ele
venebbé, életteljesebbé tette.“ Szoretnők már egy 
szer ösmerni azt az „evangelizációt,“ melytől egy 
idő óta némelyek mindennek jobbrufordulását vár
ják. Talán az „Údvhadsereg“ bejövetelét óhajtják 
egyházunkba ? Nincs uj „methodus“-ra szükségünk, 
csak a régi evangélikus buzgóságot kell uj életre 
keltenünk, a vallásos novolésro és jellomképzésro 
súlyt fektetnünk, s mindenek felett a politikát ki 
kell üzui az egyházból.

A „ D o b r e c z e n i  P r o t e s t á n s  L a p “ 
47-ik száma közli Gulyás Lajosnak a nagyváradi 
egyházkerületi értekezleten felolvasott értekezését 
a lolkészképzésről Fontos kérdés ez s megérdemli 
az egyház teljes érdeklődését. Gulyás idézi egy kül
földi tudós azon mondását: „támogassuk már a 
gymnasiumban stipendiumokkal az olyan jeles 
tanulókat, kik a héber nyelvet tanulják, do ne csalo
gassunk tehetségtelen és alacsony gondolkozása 
ifjakat a legnehezebb szolgálatra, a mi csak van e 
földön.- A theologiai képzésre pedig megjegyzi : 
„kívánatos, hogy a theologiai intézetek több tekin
tettel legyenek a tanulók későbbi hivatására és a 
gyakorlati élet követelményeire, és ne csak hit
tudósokat hanem erőteljes keresztyén jellemeket is 
képezzenek, a kik no csak ismerjék hivatásuk 
körét, hanem cselekedjék is, amit cselekedniük kell.“ 
A lelkészek tudományos képzésére nagyobb gon
dot kell fordítani, mert a műveltség hanyatlása 
oka a lelkészi kar hanyatlásának is. Idézi Révész 
Imre szavait, a ki 1876-ban akként sóhajtott föl: 
„voltak idők a midőn a magyar nemzeti intelligen- 
tiát, épen nem mondom, hogy egészben, de bizony- 
nyal kitűnő részben, . a magyar református papok 
képviselték, a kik közül nagyon sokan igazán meg
érdemelték a „tiszteletes tudós“ ezimet. Még a ma
gyar tud. akadémiát is kezdetben, tréfásan, do jel
lemzőiem -igy határozta meg egy magyar iró: „est 
callegium reformátorom, quo íutheranj ox gratia, 
catholici ex miserisordia recipiuntur.“ Es hogy ál
lunk most ? Ali, mily sok keserű dolgot mondhat
nánk erről.“

A Debreczeni collegium igazgatója, Joó István, 
erős kifakadást intéz az antiszemitizmus ellen, mely 
a budapesti egyetemen lábra kapott. Mintha nem 
birna szavakat találni a keblében uralkodó indig- 
natio kijelentésére.

A többi között azt mondja : „Az antiszemitiz
mus az egészségos, felvilágosult magyar észszel

homlokegyenest ellenkezik. Erről pedig csak nem 
akar lemondani a magyar ifjúság ? NJár pedig er
ről kellene lemondania akkor, ha ez importált rút 
nyavalyában allhatatosan megmaradna. De le kell 
mondania egyébről is : a felvilágosult s szabadelvű 
magyar nép szeretetóről és beesüléséről is. Ez pe
dig mégis többet ér, mint esetleg az ultramontán 
sajtó lovagjainak nyájas mosolygása. Magyaror
szágnak, benne a magyar fajnak üdve a liberaliz
mustól feltétoleztetik. Ennek zászlaja alatt ért el 
nagy sikereket, sőt mint annak olőharczosa nyerte 
mog a müveit világ rokonszenvét, igaz tiszteletét.“ 

A fajgyűlöletnek sohasem voltunk barátai, de 
hát az antiszemitizmus nem tisztán fajgyűlölet, ha
nem önvédelem. Amennyiben az antiszemitizmus 
nem anyagi előnyre és egy népfaj vak gyülöletéro 
irányul, hanem törekvése a zsidó szellem rabságá
ból felszabadulni s igy a keresztyén társadalmat 
emancipálni, nézetünk szerint teljesen jogosult. A 
zsidóság sokkal türelmetlenebb, erőszakosabb, mint 
bármely más népfaj e világon. Kíméletlenül, kö
nyörtelenül ront arra, a ki cirkulusait meri zavar
ni. A ref. felekezeti lapnak nincs szava az ellen, 
ha a zsidó sajtó a legkönyörtolenebb gyűlöletet és 
lenézést szítja e hazában élő népek ellon. Hiszen 
a nyáron is minden félelem nélkül merte egy fővá
rosi zsidó lap hangoztatni, miszerint e hazában élő 
összes nemzetiségek, nem érnek annyit összevéve, 
mint a zsidóság egymagában. Tényleg hazánk lég- 
kiválté gosabb népe ma a zsidóság, mely vallásilag 
recipiálvu lévén mint nemzetiség is recipiáltatott; 
mert a vallás és nemzetiség elválaszthattad a zsi
dóságnál. A tudós tanár importált nyavalyának no- 
vezi az antiszemitizmust, nein gondolja meg, hogy 
ép oly joggal nevezheti más importált nyavalyá
nak az újabban divatossá lett „liberalizmust“ is. A 
külföldön ez a „liberalizmus“ már kezd hanyatlani, 
sm i e l f o g a d t u k  a k ü l f ö l d i  u r a s á g o k  
á l t a l  má r  v i s e l t  s r é s z b e n  e l k o p t a 
t o t t  r u h á k a t .  A művelt külföldön már meg- 
ösmerték a báránybőrbe öltözött farkasokat, ott 
már tudják, hogy az, a mit az ál liberalizmus nagy 
hangon liberalizmusnak nevez, tulajdonképen nem 
egyéb, mi n t  a l o g á l n o k a b b  z s a r n o k 
sá g .“ — A nevezett felekezeti lap mintha telje
sen „Lloyd“ lappá lenne, tárczájában közli a „Pes
ter Lloyd“ ezikkét, mely ismerteti Izrael uj költőjé
nek, Teichert Adolfnak, költészetét. Csiky Lajos 
theologiai tanár lefordítja nagy gonddal a tárczát., 
bemutatja a szelvényeket magyar fordításban, imo 
álljon itt a mű fordító által magyarban adott két 
vers stiófa :

A vakdüh, melvlyol minket megfenyegetnek,
Mindössze csak annyit vihet ki,
Hogy u mi szivünkben a botorság,
Ez a szent bátorság még magasabban lobog.
Növokodik a mi orőnk is,
Ha nehéz zivatarok vesznek körül minket,
És a hazugságnak ogész épületét 
Csak annál hamarább szétromboljuk.
Aztán a hol ily költészetet méltányolni tud

nak, ott még csodálkoznak az antiszemitizmus fel
lépésén, ott még beszélni mernek a külföldről 
importált nyavalyáról. Talán nem lesz fölös
leges a komoly és positiv alapon álló AI Igém. 
Luth. Kirchonzeitung fejtegetését közölni, mely az 
antiszemitizmusról a 48-ik számban azt mondja : 
„A zsidóság különleges czélzataival olyannyira min
den tekintet nélkül nyomul előre, hogy a legszeli-
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debb „áriaiak“ is dühösekké lesznek, s az antisze
mita mozgalom, daczára azok vezetőinél észlelt szo
morú tapasztalatoknak, egészben véve még is fel- 
tartóztathatlanul tért hódit, s oly köröket is magá
val ragad, melyek ez irány képviselőitől távol tar
tották magukat. Világos bizonyítéka ennek a tár
sadalmi elkülönzése a zsidóknak, mely mindinkább 
előtérbe nyomul, úgy hogy ma már számos „zsidó
mentés“ vendéglő és fürdőhely van Németország
ban.“ Történik pedig ez azon országban, melyben a 
polgári házasság és recepció két évtized óta van 
érvényben.

A D e b r e c z e n i  P r o t .  L a p “ 48 ik 
száma befejezi Gulyás Lajos NagyVáradon tartott 
érdekes felolvasásának közlését. A lelkész képzésre 
nézve kívánja a tudós felolvasó, hogy a biblia tel
jes ismeretével jöjjenek ki a tlieológusok a theoló- 
giai intézetből, igen helyesen jegyzi meg, hogy a 
lutheri és ref. reformáció között az a kiilömbség, 
hogy mig az előbbi mindent meghagy an dónak tart 
az egyházban, a mit az Isten igéje meg nem tilt, 
addig az utóbbi mindent el törlendőnek tart az egy
házban, a mit az Isten igéje nem parancsol. Sze
rintünk ebben áll az unió legnagyobb akadálya ; 
mert mi az előbbi elvhez ragaszkodunk tűrhetetle
nül s azt hiszszük, hogy azon elv a biblia elvével 
teljesen megegyező (Máté 23, 23. 5, 17. Róm. 15. 
1—2). Kívánja a felolvasó a confessiónak, a hel
vét hitvallásnak és heidelbergi káténak alapos is
meretét és tanulmányozását. Nagy súlyt kiván 
helyezni a szónoki képzésre. Végül három lelkész 
és három tanárból álló bizottág kiküldését kéri, a 
mely az egyház megváltozott allamjogi helyzetére 
tekintettel, javaslatot dolgozzon ki a lelkészképzésre 
vonatkozólag.

Ugyancsak a nevezett számban Csiky Lajos 
theologiai tanár azt mondja : „fájdalom igaz, hogy 
református népünk a maga általánosságában nem 
mondható olyan vallásosnak, aminő akár a luthe
ránus, akár a római katholikus.“

Az „ E v a n g é l i k u s  Eg y h á z és I s k o l a “ 
48-ik számában befejezi Solcz Ödön hosszú válaszát 
„Kereszttűzben“ czim alatt, melynek lényege a lel
készképzés kérdése körül forog. Nézetünk szerint a 
lelkészek theologiai műveltsége hanyatlásának oka 
az, hogy újabban szaporodik azon lelkészek száma 
kik németül irt theologiai művet meg nem értenek. 
Az ilyen lelkész végezheti a legkitűnőbb bel
földi theologiai intézetet, még sem fog sokra 
menni ; mert hiába a nemzeti theologia ma 
még nagyon gyarló és soványtáplálékot ad
hat a theologiával foglalkozni akaróknak. Őseink 
legalább a latin nyelvet ismerték alaposan, az pe
dig akkor világnyelv volt.

„Dixi“ ugyanazon számban „Karczolat“ czime 
nlatt szól egyházunk jelenlegi bizonytalan helyze
téről, az egyház anyagi szükségéről és azon tátongó 
sebről, melyet a zsinati törvények ütöttek az egy
ház testén. Szeretné, ha a kétes bizonytalan helyzet 
minél előbb véget érne. A horvátországi ev. egy
házak vájási kísérlete szerinte aligha nem czéit 
log érni. Épen ezért 25 ezer evangélikus helyzetét 
nem volna szabad függőben hagyni. Okos szó, 

már mások is hangoztattak — Nekünk 
örülni kellene, ha Horvátországban szerveződik 
egyházunk; mert az egyházszervezet nem czél, 
hanem eszköz s épen azért az eszközért, melyet 
jni vélünk jónak nem szabad veszni hagyni

a czéit. Ha ők nélkülünk mog tudnak, véleményük 
szerint jobban, élni, hát éljenek boldogul, hiszen a 
jó anya szereti, segélyezi azon gyermekét is, a 
mely nem él vele egy fedél alatt.

A kényszernek ily esetben nincs jogosultsága 
s a liberalismus elvét tennen hangoztatok felhagy
hatnának a „coge intrare“ elvével.

A „ C i r k e v n é  L i s t y“ 12-ik száma „A 
véka alá rejtett gyertya“ czimü czikkében egy
házunk jelenlegi helyzetét a legkritikusabboak 
jelzi. Egyházunk minden terén szomorú kép 
tárul elénk. Azok hetyére, kik egykor Luther éneke 
szerint nőt, gyermeket, vagyont és becsülést képe
sek voltak feláldozni a hitért. ma mameluk 
papokat látunk (tisztelet a hűek kis csapatjának), 
kik hajlongnak és csúsznak a világ hatalmasai 
előtt, kik készek egy kéz szorításért, kegyes moso
lyért eladni magát az Üdvözítőt is. Az úgynevezett 
intelligentia nagy részénél a hitetlenség van ott
hon. Ők az egyház iránt érdeklődnek, ha „heU-ről 
van szó, vagy ha az egyházi szereplés világi pá
lyájuk lépcsője. Szemben a róm. kath. püspöki 
piiaianxal, de még a zsidó rabbinusokkal is a mi lelki 
vezéreink egy tál lencséért, a kormány kegyéért az 
egyházi érdeket feladják (reversálisok kora). A nép 
utánozza a felsőbb köröket. Nála is fő a kühyérkérdés. 
Liberális szelet vetettek, anarchikus vihart fognak 
aratni. Végül azon felhívással fejezi be a vezérczik- 
ket, hogy egyesüljön a hivő tót a hivő magyarral, né
mettel. Legyen mindenki hű népéhez de mindenek fe
lett legyen hű evangélikus, lutheránus, legyen hű és 
féltékeny a vértanuk vérével megőrzött örökség
hez, az ág. hitv. evangélikus egyházhoz.

»Ideiglenes u tasítás .“ Ezt a czimet viseli 
ama kis füzetke, a melyet e napokban a fő- 
esperesi hivatal utján, minden commentár nél
kül kézhez vettem. Utasitások evang lelkészek 
számára — osztogatja dr. Győry Elek egyete
mes jegyző. Hamarjában megsem értettem a 
dolgot. Gondoltam : e füzetke dr. Győry pri
vát diligentiájábél készült, s ő azt mint terve
zetet, javaslatot csupa előzékenységből tanulmá
nyozás és hozzászólás czéljából közli velünk. 
Gondoltam : de nem, semmi kétség, a füzetke 
czime, tartalma, aláírása mind, mind azt bizo
nyítja, hogy ez hivatalos utasitás a lelkészek 
számára, utasitás egy világi embertől, hogy mi
ként kell esketni, temetni, keresztelni stb.

K aptunk mi már egy ilyen utasítást, folyr<5 
évi október hó 1-ső napjaiban — a bányake
rületi elnökségtől. Akkor is feleslegesnek talál
tam a kerületi felügyelő nevét, olyan utasitás alatt, 
a hol esketésről, keresztelésről, egyszóval lelké- 
szi funktióról van szó — de alatta van a püs- 
pükünk neve is. A mostani utasítást azonban 
hiában forgatom, püspökünk nevét sehol sem 
találom, sem alatta, sem felette, sem benne.
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Ha dr. Gy orv Klek, mint kinevezett kirá
lyi biztos uralkodnék felettünk, s úgy küldené 
utasításait, akkor kénytelen kelletlen lenyelném 
a keserű labdacsot; ha ez egyetemes főjegyző 
„a püspök megbízásából“ utasitgatna minket 
ideiglenesen, akkor . . . akkor is azt monda- 
nám : a püspöknek nincsen joga világi ember 
által utasitgatni papjait, hogy miként végezzék 
ezt vagy amazt a szent cselekményt. Ha világi 
ember egyháza iránti szeretettből, a lelkészek 
iránti előzékenységből áll elő tanácsával, azt 
köszönettel fogadom ; ha azonban ezt teszi hiva
talosan — azt mint törvénytelent visszautasítom.

Tudom hogy nem minden lelkész társam 
lesz velem egy nézeten. Hiszen ez úgymond 
— nem is Gvőrv Elek utasítása, hanem az 
egyetemes gyűlésé. Az egyetemes gyűlés tár
gyalva ez ügyet, §§-ba szedte a szükségesek
nek talált utasításokat, s azokat „közli“ velünk 
az egyetemes főjegyző, talán épen az egyete
mes gvülés egyenes meghagyásából.* >

Igaz, úgy lehet, de én azért még sem ta
lálom oly szelídnek a báránykát, mint a minő
nek némelyek festik. Hát melyik törvény ha
talmazta fel az egyetemes jegyzőt, az egyete
mes gyűlés határozatainak végrehajtására? Ed
dig legalább úgy volt, hogy nemcsak a kerü
leti, hanem az egyetemes gyűlés határozatainak 
is végrehajtója az illető kerület püspöke volt. 
Mindég ő küld#e a hozott végzéseket, osztogat
ta az utasításokat, közhírré tette a határozato
kat — saját kerületében, saját neve alatt Ez
után sem szabad másként lennie, még az egye
temes gyűlés határozatával sem, a még nem 
lesz egyházunknak — egyetemes püspöke.

Egyetemes püspök — aligha nem e két szó 
adja meg a talány kulcsát. Ki közölje, kinek 
neve alatt lássanak napvilágot az egyetemes 
gyűlés határozatai ? Az egyetemes felügyelő ? 
a legidősebb püspök ? az illető kerület püs
pöke ? az egyetemes jegyző neve alatt ? S úgy 
látszik ez utóbbit találták legalkalmasabbnak, ez 
közli a papoknak adott utasításokat.

Ez sehogy sincsen jól. Nekünk papoknak 
tiltakoznunk kell az ilyen túlkapások ellen és 
őrködni a felett, hogy sem püspökeink, sem a 
mi jogaink senki által el ne koboztassanak,

•) Az egyetemes gyűlés jegyzőkönyve még nincs ko- 
zcimnél. - cry.

Dr. Győri Elek pedig várjon utasításaival 
a mig megválasztjuk őt egyetemes püspökké.*)

— sy-
1 j egyházi Lap. A Ihidoposton megjelenő ev. 

német néplap „Grüsz Gott“ az uj óv kezdetén meg 
fog szűnni, helyébe „Bethanien“ czim alatt havon
ként kétszer megjelenő ev. német egyházi népla
pot szerkeszt Ludig E. kukméri lelkész. Előfizetési 
ára egész évro 2 korona, félévre 1 korona.

A lap szerkesztésében segédkezni fog több 
jeles német lelkész. Minden szám képekkel is dí
szítve lesz. így a mutatvány szám Luther vormsi 
utjának képét és Zolenka Pál püspök arczképét 
közli. A „Hajnal“ czimű belmissioi lap következő 
sorokkal zárja bo o lapról szóló ismertetését: „Ál
dást és békét kívánunk a lap szerkesztőjének és 
munkatársainak s arra kérjük őket, hogy 1. vigyék 
a megfeszített és feltámadott Krisztus erejét lap- 
jokba s 2. no felotsék el, hogy a magyarországi 
németül beszélő hazafiak csak úgy nőm németek, 
mint pl. a németül beszélő schweiziak nem németek 
s a francziáiil beszélő schweiziak nem francziák.“ A 
„belmissio irány“ szullemebe érdekes botekintésten- 
ged o pár sor. Bizonyos bizalmatlanság van ma
gában a figyelmeztetésben Érdekes volna megkér
dezni a figyelmeztet (tői, hogy váljon a Bukoviná
ban és Romániában és Amerikában élő és magya
rul beszélő magyarok szintén a fenti példa szerint 
no tartsák ningunkat magyaroknak "?

A dunántúli uj püspök. Mélt. és Főt. Gyu- 
rátz Keroncz dec. 1 U-ón lett hivatalába beigtatva 
Győrött a hivatalában legidősebb püspök Baltik 
Frigyes által. A püspök választó pártok mogsziintek, 
mindenki lelkesedéssel üdvözölte az uj püspököt a 
szép, do felette nehéz uj pálya kezdőjén. Az uj 
püspök beszédjében a többek között azt mondta : 
„Szivemen hordozom az egyházkerületünk és a 
többi egyházkerületek közötti testvéri viszony őri- 
zését s nem szünök meg kérni a gondviselést, hogy 
egyetomes egyházunkban az egyetértés, összetartás 
kapcsai folyton szilárduljanak.“

Keresztyén szeretet Szabó Aladár a „Haj
nalban“ a következőket Írja: „A new yorki német 
ref. gyülekezet átengedte a templomát az ottani 
magyaroknak istenitisztelet tartására. Derék néme
tek, jó németok ! Fzek tettel bizonyították meg 

| a keresztyén szeretetet, ezek nemcsak szóval 
hangoztatták a keresztyéni közösséget. Mégesak 
nem is a magyar hazában, hanem ott engedték át 
templomukat, a hol a magyarok — csuk jövevé
nyek. Adja Isten, hogy a new yorki német szellem 
máshova is elterjedjen.“ Mi pedig azt kívánjuk, 
hogy ez a now-yorki nem német, hanem valóban ke- 
rcszlyénszcllem nálunk is minél szélesebb körben elter
jedjen, s no forduljon elő oly szomorú eset, aminő 
a napokban az ordélyi részekben megesett, hogy 
egy ref. lelkész nem engedte át a ref. templomot 
német istenitisztoletro az ott utazó Inth. lelkésznek 
azon indokolással, hogy a nevezett templomban 
csak nz államnyelvén szabad hirdetni az Isten 
igéjét.

•) Nézetünk szorint az utasítás ankor nem lett volna 
kifogásolható, ha az egyházi jegyzék aláírása nem hiányzott 
volna, és ha mint kivonat a jog.vzőkonyből hitelositve lőtt vol
na. A kyriarchia legártatlanabb szárnypróbálgatása ellen 
sem feleslogos felszólalni, mert ha ez igy megy tovább, még 
azt is megélhetjük, hogy a pesti ügyvéd urak számunkra 
„Agendát“ is szerkesztenek. Szerkesztő.
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Lelkész választások. A krajnai egyház Bo- 
dicky Mihály pongyeloki lelkészt, a hodrusbányai 
egyház Adumoviís Sámuel, nagylaki s. lelkészt az 
ófalusi egyház Pankuch Gusztáv, kükemezői lel
készt, egyhangúlag lelkészének választotta.

Végrehajtó egyházmegyei bizottsági ülés. 
A békési ágost. hítv. ev. egyházmegyének három 
önálló egyházmegyévé alakulásának kérdése úgy a 
bányai egyházkerület által, mint az egyetemes gyű
lésen jóváhagyást nyervén : az alakulás végrehaj
tására kiküldött vegyes bizottság december 4-én 
B.-C s a b á n ülésezett Z s i l i n s z k y ,  Mihály 
egyházmegyei felügyelő és államtitkár és A c h i m 
Ádám esperes urak elnöklete alatt.

A végrehajtó bizottság a három egyházmegye 
területén megejtendő elnökválasztásra megtette a 
szükséges lépéseket. A szavazó egyházak szavaza
taikat e hó 24-kéig Szarvasra küldik be, mig a 
szavazatok felbontását, a 28-k án  ugyancsak B.-Csa
bán ülésező bizottság eszközlendi.

N a g y - S z é n á s r a  és  P u s z t a - F ö l d 
v á r r a  kimondatott, hogy a mennyiben anyásitá-

suk végbefejezést nyert a törvényes fórumokon, 
már ez alkalommal a szavazási jog megilleti.

A három egyházmegye egyházközségei a szar
vasi főgymnasium irányában mostani kötelezettsé
geiket és jogaikat a főiskolai tanácsba választott 
képviselőik által fogják gyakorolni. A részletes ügy
rend megállapitása a tanács hatáskörébe utaltatott.- 

Az egységes egyházmegyei özvegy-árva inté
zet ezután is mostani alakjában marad a három 
egyházmegye vegyes bizottságának ellenőrzése mel
lett ; mig a közpénztár lélekszám arányában lesz 
felosztandó a három uj egyházmegye között, már t. 
i. amennyiben lesz, mi felett osztozkodni.

A három uj egyházmegye üres tarisznyával 
nyakában indul bizonytalanul uj útjára. Ezt számí
tásból kifeledtük, vagy agyon hallgattuk a tervez- 
getések között. Pedig k e n y é r r e l  i s  é l ü n k !  
Nélküle el is fogyatkozhatunk az utón . . .

Vajha legalább egyek lennénk s maradnánk 
annak az Istennek, országának szeretetében, a ki 
igy erősít az uj pálya, feladatok küszöbén : „Elég 
neked az én kegyelmem.“ (II. Kor. 12, 9.).

F e l h i  oós  e lö f ize fé su e .
L a p u n k  első é v f o l y a m á n a k  u t o l s ó  s z á m á b a n  k é r j ü k  t i s z t e l t  e l ő f i z e t ő i n k e t  e l ő f i 

z e t é s ü k  s z i v e s  m e g ú j í t á s á r a .
A  k e z d e t  n e h é z s é g e i t  r é s z b e n  l e k ü z d v e ,  h a  e g y h á z u n k  l a p u n k  i r á n y á v a l  e g y e t 

é r t ő  t a g j a i  t o v á b b r a  i s  ó h a j t a n d ő n a k  t a r t j á k  a  l a p  f e n t a r t á s á t ,  m u n k á n k a t  f o l y t a t n i  
f o g j u k .  V e l ü n k  e l l e n k e z ő  n é z e t e n  l e v ő  o l v a s ó i n k r a  n é z v e  n e u »  l e s z  é r d e k t e l e n  t o 
v á b b r a  i s  e z  i r á n y n y a l ,  m e l y e t  l a p u n k  k é p v i s e l ,  m e g ö s m e r k e d n i .

L a p u n k  p r o g r a m m j á t  e l s ő  s z á m u n k b a n  a d t u k ,  s  a h h o z  m i n d v é g i g  r a g a s z k o d t u n k ,  
s  a  m i g  e  l a p  n a p v i l á g o t  l á t ,  a t t ó l  e l  n e m  t é r ü n k .  L a p u n k  a l a k j a ,  t a r t a l m a ,  i r á n y a ,  
b e o s z t á s a  m a i a d  a  r é g i .

R ö v i d e n  i s m é t e l j ü k  i r á n y z a t u n k a t .  A z  á l l i b e r a l i z m u s s a l  s z e m b e n  r a g a s z k o d u n k  
e g y h á z u n k  r é g i  a l a p j á h o z ,  a  c o n f e s s i o n á l i s  a l a p h o z .  E g y h á z u n k  n e h é z  k é r d é s é b e n ,  a  
n y e l v k é r d é s b e n  h a n g o z t a t j u k  a  t ö r t é n e l m i  a l a p o t ,  m e l y  s z e r i n t  a  m a g y a r h o n i  á g .  t u  
e v .  e g y h á z  h á r o m n y e l v ű  o r s z á g o s  e g y h á z ,  s  é p e n  a z é r t  n y e l v i  e r ő s z a k n a k ,  t ú l z á s n a k  
n i n c s  h e l y e ,  s  n e m  l e h e t  s z ó  t ö r t é n e l m i ,  b i b l i a i  a l a p o n  n y e l v u r a l o m r ó l ,  c s a k  n y e l v -  
h a s z n á l a t r ó l .  A  z s i n a t i  t ö r v é n y b e n  k i f e j e z e t t  a z o n  e l v h e z  h i v e n ,  m e l y s z e r i n t  a  m a 
g y a r h o n i  á g .  h i t v .  e v .  e g y h á z b a n  m i n d e n  j o g  a  g y ü l e k e z e t t ő l  e r e d ,  m i n d e n  a z z a l  
e l l e n k e z ő  i r á n y z a t  e l l e n  k ü z d ü n k .  A  f e l e k e z e t i  i s k o l a  f e n t a r t á s á t  m i n d e n  á r o n  
o h a j i j u k ,  s  a n n a k  e m e l é s é é r t  é s  f e j l e s z t é s é é r t  m ű k ö d ü n k .

S z e m b e n  a z  u j  e g y h á z p o l i t i k a i  t ö r v é n y e k k e l ,  n e m  t é r v e  l e  a  t ö r v é n y  ú t j á r ó l ,  
k i v á n j u k  f e n t a r t a n i  a z  e g y h á z i  é r d e k e t ,  s z o k á s t ,  t r a d í c i ó t ,  e r k ö l c s ö t .

N a g y  e r e d m é n y e k e t  n e m  m u t a t h a t u n k  f e l .  T e h e t s é g ü n k  s z e r i n t  i g y e k e z t ü n k  a z  
i g a z s á g  s z o l g á l a t á b a n  h ű  m u n k á t  t e l j e s í t e n i .  E g y e l ő r e  m e g e l é g s z ü n k ,  h a  e g y h á z u n k  e z e n  
s z o m o r ú  k o r s z a k á b a n  s z a v u n k  n e m  v o l t  e g y é b  :  „ m i n t  a  k i á l t ó n a k  s z ó z a t a  a  p u s z t á b a n  ! “

L a p u n k  a  j ö v ő  é v b e n  i s  minden hó 2 0 - ikán  f o g  m e g j e l e n n i ,  l e h e t ő l e g  a  r e n d e s  
m á s f é l i v n y i  t e r j e d e l e m n é l  n a g y o b b  t e r j e d e l e m b e n .

H a z a i  o r s z á g o s  e g y h á z u n k  h á r o m  n y e l v é n e k  b á r m e l y i k é n  Í r o t t  k ö z l e m é n y e k e t  
e l f o g a d u n k ,  s  a z o k  h ű  f o r d í t á s á r ó l  g o n d o s k o d i k  a  s z e r k e s z t ő s é g .

L a p u n k  b a r á t j a i t  k é r j ü k ,  s z í v e s k e d j e n e k  a n n a k  t e r j e s z t é s é t  e l ő m o z d í t a n i .
B.- C s a b á n ,  1895. d e c z e m b e r  2 0 - á n .  A szerkesztő s kiadó.
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